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Resenha Biográfica 

 

 Constança Felícia De Paoli de Carvalho Britto nasceu a 10 de abril de 1960, 

no Rio de Janeiro. Realizou seus primeiros estudos nos colégios Gink e Andrews. Em 

1982, formou-se pela Faculdade de Biologia da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

 Em 1980, iniciou estágio remunerado, na UFRJ, trabalhando em biologia 

celular. Estagiou também no laboratório de genética dessa universidade e nos 

laboratórios de parasitologia e imunologia do Hospital Pedro Ernesto. 

 Em novembro de 1982, ingressou na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

como bolsista do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq), trabalhando no 

Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular junto à equipe do pesquisador 

Carlos Morel. 

 Em 1984, ingressou no curso de mestrado em genética do Instituto de 

Biologia da UFRJ, defendendo tese em 1987 sobre clonagem e seqüenciamento de 

DNA do Trypanosoma cruzi. Em  1995, defendeu sua tese de doutorado no mesmo 

instituto e, em 1996, realizou o pós-doutorado no Laboratório de Parasitologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Montpellier I, na França. Durante a sua 

especialização, prestou colaboração ao grupo do Dr. Michel Tibayrenc, no Centro de 

Pesquisas ORSTOM em Montpellier, realizando estudo sobre a aplicação do PCR na 

identificação de cepas de Trypanosoma cruzi, em infecções mistas experimentais 

estabelecidas em camundongos e triatomíneos (Triatoma infestans). 

 Em 1997, foi aprovada em concurso público como pesquisadora adjunta 

do Laboratório de Biologia Molecular e Doenças Endêmicas do Departamento de 

Bioquímica e Biologia Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, o qual atualmente 

chefia.    

 Membro da Sociedade Brasileira de Genética e da Sociedade Brasileira de 

Protozoologia, Constança de Carvalho Britto desenvolve o projeto “Infecção 

Chagásica Crônica: Abordagens Moleculares na Avaliação do Controle de Cura”. 
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Data: 08/08/1989 

 

Fita 1 - Lado A 

 

RG - Constança, conforme a gente tinha combinado, nossa entrevista hoje vai ser um 

breve perfil biográfico seu dando ênfase a sua formação, a como se deu a sua 

profissionalização, a opção pela área biomédica e, principalmente, a questão feminina 

que percorre toda a sua trajetória. Nesse momento, você é a nossa mais jovem 

entrevistada neste trabalho que a gente está fazendo. Essa é uma nova linha que a 

gente abriu dentro do programa de história oral da Fiocruz. Nós estamos fazendo 

entrevistas com cientistas mulheres de diferentes gerações. Você vai ser a última 

geração com quem a gente trabalhou. Então, a gente sabe que você é carioca, que 

você nasceu em 1960. Agora, não sabemos de que tipo de família, onde você nasceu, 

em que bairro, que tipo de educação, que escola você freqüentou. Você podia contar 

um pouquinho assim, esse comecinho? 

 

CB - É, minha família é tradicionalmente família mineira. 

 

RG - Ah, é? 

 

CB - Eu sou filha única, meus pais nasceram em Belo Horizonte, pai e mãe. Papai se 

formou em engenharia em Ouro Preto. Conheceu minha mãe em serenatas de Ouro 

Preto. 

 

RG - A sua mãe morava em Ouro Preto e ele estudava lá? 

 

CB - Não, mamãe morava em Belo Horizonte e, de vez em quando, passava 

temporada de inverno, festas, bailes, ela ia muito a Ouro Preto. Aí eles se conheceram 

e começaram a namorar e casaram. Já casaram aqui no Rio. 

 

RG - Mas seu pai estudou na escola de Minas de Ouro Preto? 

 

CB - Escola de Minas de Ouro Preto. 

 

RG - E morava aqui no Rio? 

 

CB - Não, morava em Belo Horizonte. Quer dizer, na verdade ele ficou quase 

interno, ele passou uma época interno. Ele tem nove irmãs. Naquela época, o estudo 

dele, primário, essas coisas, era mais em casa, na fazenda, essa coisa toda. 

 

RG - É uma gente de fazenda? 

 

CB - É. 

 

LT - Eram nove irmãs? 

 

CB - Nove irmãs. Papai é neto de João Pinheiro, que foi o governador de Minas. 

 

RG – João Pinheiro Neto? 
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CB – É João Pinheiro Neto é primo de papai. E ele estudou em Belo Horizonte. Quer 

dizer, a infância dele foi toda em Belo Horizonte e ele veio fazer a graduação. Ele se 

especializou em engenharia civil, em Ouro Preto, na Escola de Minas de Ouro Preto. 

 

RG - É uma escola muito importante, uma escola muito importante na.... 

 

CB - Na parte de metalurgia, não é? 

 

RG - ... na história. 

 

CB - E mamãe... eu acho que na época as mulheres não estudavam. Ela estudou em 

Belo Horizonte, na Escola Sion em Belo Horizonte. 

 

RG - Tem um Colégio Sion como o daqui? 

 

CB - Como o daqui.  Bom, como foi a vida dos dois, a infância, eu não sei; eu sei de 

uma época para cá. 

 

LT - Eles vêm para o Rio, o seu pai vem trabalhar no Rio? 

 

CB - Não, ele se formou e ficaram noivos lá. Nessa época, a família da minha mãe... 

O pai da mamãe, meu avô, Romeu de Paoli, é filho de italiano; ele é imigrante, quer 

dizer, ele veio quando os pais morreram. Ele era o mais velho dos irmãos e veio com 

toda a meninada para Minas, onde começou a construir. Ele é engenheiro, começou 

como ajudante de obras e não sei o que. Hoje em dia, ele tem essa engenharia, essa 

empresa Irmãos de Paoli que, lá em Minas, na época, foi muito famosa. Eles 

construíram muito. Bom, meu avô veio morar no Rio, casado com a minha avó 

Yolanda e aqui ele começou a construir muito também junto com os irmãos. Ele fez 

essa empresa, uma firmazinha que era pequena foi crescendo, ficou muito famosa 

uma época. Tem um edifício desses... ai meu Deus! Não sei se é a Telerj aqui no 

Centro, que foi uma das primeiras construções dele aqui no Rio. Então a coisa 

aconteceu assim: o meu avô veio com a minha avó, recém-casados e mamãe 

já morava aqui. Depois ela... acho que a escola Sion é daqui, me desculpa, ele estudou 

aqui. 

 

RG - Ela morava aqui, depois é que foi para Minas? 

 

CB - É, bom, enfim, eles se cruzaram e se casaram aqui, no Outeiro da Glória. Daí 

foram morar primeiro em Copacabana. Depois, foram morar onde eles moram até 

hoje, onde eu nasci, em Ipanema, na Rua Barão da Torre. 

 

RG - Então espera um pouquinho para esclarecer essa história da genealogia das 

famílias. Por parte de pai, então, é uma família super tradicional brasileira? 

 

CB – É, brasileira. 

 

RG - Pessoas ligadas à política, não é? Enfim a esse universo tradicional, cultural, 

urbano provavelmente. Agora, a mãe já é de uma família de imigrantes. O seu avô, 
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que é um dos fundadores dessa empresa, era filho de italianos? 

 

CB - Era filho de italianos e ficou órfão bem jovem, ele devia ter 18 anos, 17 anos e 

veio imigrado com os irmãos e ficou tomando conta dos irmãos. Eram quatro homens. 

 

RG - Então esse avô seria uma espécie de self made man, não é? 

 

CB - É.  Eu tenho, assim, muito orgulho desse meu avô porque eu acho ele uma 

figura que... Hoje em dia ele está com quase 80 anos. Com 60 anos, ele resolveu 

pintar. Ele adora Minas, ele vai até hoje, agora nem tanto, mas na época ele ia muito a 

Ouro Preto, Sabará, Mariana. Então ele tirava fotografia daqueles casarios e até posso 

te mostrar: aquele quadro ali é o único que eu tenho dele aqui em casa, aquelas 

casinhas... 

 

RG - É, muito bonito, depois eu até vou ver melhor. 

 

CB - (risos) Na época, com 60 anos, ele começou a pintar e expôs os quadros, coisa e 

tal. Agora ele está pintando menos mas mesmo assim não largou; não largou a firma 

dele de engenharia e, meu pai, quando casou com mamãe, foi trabalhar lá. O primeiro 

trabalho do meu pai como empregado foi logicamente engenheiro do sogro. Na época 

eu já tinha nascido. Meu pai ficou lá acho que até 70, 72, depois ele saiu de lá e foi 

para a Nuclebrás, onde está até hoje; já está para se aposentar. E mamãe, por outro 

lado, sempre foi, aqui no Rio, muito ativa, entendeu? Apesar de não ter uma formação 

profissionalizante, de nunca ter estudado para seguir nenhuma carreira específica, 

desde que eu conheço e entendo ela como gente, ela tinha galerias de arte; ela fez com 

uma tia. Ela era diretora da Galeria Gira, em Copacabana. Depois ela ficou 

trabalhando no Antiquário, em Copacabana. Minha mãe é bem urbana; já viajou o 

mundo inteiro; está sempre querendo saber; vai a concertos, a óperas... Adora, se 

empolga com tudo! É uma pessoa muito interessante. Hoje em dia, ela pegou a parte 

que o meu pai deixou da engenharia. Quer dizer, ela não é engenheira, mas agora ela é 

gerente financeiro da firma de engenharia do meu avô. 

 

RG - Então hoje em dia ela já nem se dedica mais às artes, quer dizer, ela está numa 

outra atividade? 

 

CB – É, paralelamente ela continua a fazer tudo o que ela gosta... mas há quase dez 

anos ela está lá trabalhando com o meu avô. 

 

RG – É interessante, porque ela começou esse tipo de vínculo, entrou para essa 

relação de trabalho, numa época em que as pessoas estão largando, não é? 

 

CB - Meu pai é mais cômodo no trabalho, entendeu, (risos) preferiu ganhar o 

dinheirinho dele lá na Nuclebrás e lá ficou. Não mudou em nada. 

 

RG - De repente é a vocação dele, não é? É outro tipo de profissionalidade. 

 

CB - É. 

 

RG - Mas essa questão da sua mãe é interessante porque eu tenho ouvido muito falar 
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de mulheres, que não precisavam trabalhar e que, a partir de uma certa idade 

começam a trabalhar mesmo, quer dizer, sair do diletantismo e entrar numa coisa de 

maior compromisso. 

 

CB - É, gosta de dar duro mesmo. Acho até que ela é muito mais o homem da casa; 

quem fica querendo resolver todos os problemas lá em casa é muito mais ela do que 

meu pai. 

 

RG - Quantas irmãs você tem? 

 

CB - Eu sou filha única. 

 

RG - Ah, desculpa, você falou. É que depois você falou das dez irmãs... 

 

CB - Papai tem dez irmãs e minha mãe tem uma irmã e dois irmãos. A irmã dela não 

faz nada, não tem uma profissão; um irmão começou também na engenharia do vovô, 

mas aí aquela coisa de família não deu certo, ele resolveu trabalhar com uma outra 

firma privada; e o outro trabalha na Embratel, é engenheiro eletrônico. 

 

RG – Então, você é filha única. Foi assim uma opção deles ou alguma coisa que 

aconteceu? 

 

CB - Não, foi até meio complicado, porque eles ficaram casados seis anos e tentaram. 

Mamãe tentou engravidar e eu acho que só depois de seis anos ela conseguiu. É até há 

uma história muito engraçada porque ela não conseguia engravidar e, uma vez, eles 

foram viajar. Ela tomou uma água meio contaminada (risos), teve tifo. Na época, você 

era internada, tomava mil remédios, era muito bravo. Dois meses depois que ela 

tomou toda essa medicação, ela engravidou (risos), aí eu nasci (risos). 

 

RG - Era uma química que mudou alguma coisa, não é? 

 

CB - Mudou alguma coisa. E, atualmente, a gente acha que eu tenho que ter um tifo 

para engravidar também, porque eu não estou conseguindo. (risos). 

 

RG - Agora você está a fim? 

 

CB - É, estou querendo sim, já há dois anos que eu estou tentando. 

 

RG - É, de repente, uma viagem...(risos).  

 

LT - Agora, como era a infância dessa filha única? 

 

CB - Olha, muita gente me pergunta: “Ah, mas você gosta?” Eu afirmo com toda a 

sinceridade: “Eu adorei”. Eu adoro, hoje em dia, ser filha única. Agora, hoje em dia, 

eu sinto até falta de um irmão porque, de repente, você tem mil outros problemas na 

família que você não tem com quem dividir; você acaba dividindo com o marido, que 

não é a solução. Mas na época eu não me ligava muito a isso e sempre fui uma pessoa 

muito... Eu sempre fiz muitos amigos, entendeu? Eu era sempre a mais simpática da 

turma, tudo acontecia na minha casa, entendeu? Chegava sexta-feira: “O que vamos 
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fazer?”, “Ah, vamos lá para casa”. Meu pai também adorava meus amigos, então ele 

ia para a cozinha, fazia batida e ficava incentivando essa coisa. Então, a minha casa 

vivia cheia de gente. E como a família era muito grande...  As irmãs do papai, na 

verdade, cada uma está espalhada num pedaço do Brasil. Assim, tem as que ficaram 

em Belo Horizonte, teve uma que foi para a Bahia, outra para São Paulo, Goiânia. Eu 

tenho muitos primos e primas da minha idade. Então, ficava muita gente... aquela 

coisa, verão no Rio de Janeiro, todo mundo queria vir passar as férias no Rio. Eu 

mesma não queria me mandar para lugar nenhum. Então, minha casa vivia cheia de 

gente, quer dizer não sentia assim falta de... 

 

RG – De companhia, não é? 

 

CB - É, nunca me senti mimada também, assim, superprotegida. Porque eu acho que 

até eles fizeram questão de dar uma dura em mim desde pequena para não ficar muito 

fresca, entendeu? (risos) Aquela pessoa que está sempre tirando a maior nota, chegava 

em casa achando: “Pô, hoje eu vou ganhar alguma coisa, não é?” Que nada: “Você 

não faz mais do que a sua obrigação”. Dava logo uma bronca e eu já ficava... Quer 

dizer, sempre teve muito carinho, tudo mais, mas esse tipo de proteção... E eu não me 

sinto, hoje em dia, uma pessoa egoísta, essas coisas, não sei, não sei que marca que 

ficou. Não sinto falta não. No mais, acho que foi ótimo. 

 

RG - Que escola você freqüentou? 

 

CB - Eu fiz o jardim de infância e o primário no Chapeuzinho Vermelho. Primeiro 

porque era um dos colégios ótimos. Minha família tinha esse dom, eu ainda tenho... 

Até que eu fui um pouco rebelde dentro de toda educação, senão eu poderia ser 

exatamente o padrão ideal que minha mãe achava que eu deveria ser. Mas eu tinha 

minhas contrapartidas, eu fazia um pouco o que eu queria, mentia em casa, escondia 

um pouco o jogo, mas sempre fui muito boa aluna, nunca deixei de responder às 

coisas direitinho. E era perto da minha casa também, essa era outra razão. Por 

exemplo, tinha o Notre Dame que era em frente da minha casa, mas a minha mãe 

nunca gostou do Notre Dame. 

 

RG – Notre Dame fica em Copacabana? 

 

CB – Não em Ipanema, na Barão da Torre. 

 

LT - Notre Dame é de freira, não é? 

 

CB - É de freira. Quer dizer, eu sempre, desde o início, estudei no colégio 

Chapeuzinho Vermelho até o Madalena Campos que é um colégio particular. 

 

RG - Muito conhecido, não é? 

 

CB - Muito conhecido, eu tenho até críticas porque eu achava que era o máximo de 

colégio, depois eu fui ver que eu podia ter aprendido coisas muito mais interessantes 

porque depois eu fiz o Gink que é a continuação, o ginásio, ali no canal do Leblon. 

Aliás, minha turma foi a cobaia da estréia do ginásio, porque foi quando começou. 

Quando acabou o primário, eu fiquei naquela: “Ah, agora a gente tem que escolher 
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um colégio”. O Madalena já tinha preparado o Gink, aí eu fui para ginásio. Eu só saí 

do Madalena Campos (risos) no científico, quando fui para o Andrews. 

 

LT - Que era bem tradicional. 

 

CB - Que é ótimo colégio, por aí que eu vi: “Poxa, o Gink, Chapeuzinho Vermelho 

não...” Entendeu? 

 

LT - Porque o Chapeuzinho Vermelho e o Gink, se não me engano, eram 

experimentais, não é? 

 

CB - Eu não sei te dizer isso. Mas eu acho que é um colégio da alta burguesia, todas 

as pessoas que eu conheço hoje em dia são filhos de fulano de tal, a mãe é colunável 

(risos), entendeu, tudo muito assim... é impressionante. É muito elitizado demais, 

sabe? 

 

RG - Muito fechado? 

 

CB - Muito fechado, muito elitizado. Eu não tenho queixas, porque eu aprendi muitas 

coisas lá, mas eu acho que na parte de história do Brasil, essas coisas que podiam ter 

sido dadas com a realidade, aquele lado político completamente mascarado, eu nunca 

aprendi nada, eu nunca soube nada de história do Brasil. No científico, pelo primeiro 

professor de história do Andrews, eu fui ver que o pessoal do Andrews dava show 

sobre quem era ministro, quem foi Getúlio e eu não sabia nada disso. Quer dizer, na 

minha família, apesar de ser uma família política, meus pais não eram políticos, lá em 

casa não se falava muito e eu era realmente como Augusto fala de mim: “Era muito 

alienada”. Minha geração era muito alienada, não lia jornal e não lia mesmo não 

(risos). 

 

RG - Essa geração, justamente, nasceu numa época em que... 

 

CB - É, no auge da ditadura, no auge de tudo. Quer dizer, eu nasci em 60, tudo bem, 

teve o golpe de 64, eu era criança demais, não me dei conta, mas já quando as coisas 

começam a acontecer, eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha idéia, não 

tinha idéia mesmo do lado político e histórico, de quem foi quem. Aí, lógico, no 

Andrews eu rapidamente fiquei em recuperação, quase fui reprovada, aí estudei... 

 

LT - Mas com relação, ainda, ao Chapeuzinho Vermelho e ao Gink o ensino era muito 

afastado da realidade ou era a nível de conteúdo mesmo? 

 

CB - É, eu acho meio afastado da realidade porque, por exemplo, eu me lembro da 

aula de inglês. A aula de inglês, no primário, era cada livro que eu acho que nem em 

qualquer curso desses de audio-visual você iria aprender, uma coisa assim 

complicadíssima, gramática, entendeu? Eu aprendi a falar inglês bem e depois eu fui 

ver que, poxa, eu aprendi muito mais do que eu precisava na época, entendeu? Que 

mais que eu posso dizer? O resto normal, matemática, português. 

 

RG – As básicas eram boas? 
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CB - As básicas eram boas. 

 

RG – Matemática te deu uma ótima base, português também... 

 

CB - Tive, tive sim. 

 

RG – Era mais a questão ideológica, não é? 

 

CB - É a questão ideológica. Então, isso me deixa um pouco assim, sabe, quando eu 

percebi o que eu podia... Porque quando eu fiz amizade com outros alunos do 

Andrews, eu vi as pessoas super espertas, cheias de atitudes, entendeu? No Gink era 

aquela coisa: “Você não pode fumar”. Você só podia fumar na esquina, entendeu, três 

quarteirões depois. Uma vez, me lembro direitinho, eu tinha um namorado e estava no 

ponto de ônibus para ir ao colégio. Eu tinha 16 anos, 15 anos, já estaria no científico, 

tinha 14. Eu estava para pegar o ônibus e ele aparece, ele era surfista. Aí eu o vi 

naquela bicicletinha, ele me oferece uma carona até o final do Leblon, aí eu fui em pé, 

segurando até o colégio. Eu estudava à tarde e essa diretora ficava rondando porque 

ali tem uma praçinha, no final do Leblon. E ela ficava meio controlando a saída da 

turma da manhã e o pessoal que chegava para o horário da tarde. Quando ela me viu 

chegando de carona, com esse rapaz, eu nunca esqueço que ela fez o maior auê, como 

se eu fosse o pior elemento: “Porque aquela sua amiga, Constança, chegou com o 

namorado todo sujo de graxa e se abraçaram na frente de todos” Aquela coisa 

reprimida, sabe. Eu fiquei tão chocada com aquilo que falei: “Meu Deus, isso não é 

nada de mais, entendeu?” 

 

LT - Isso no Gink? 

 

CB - Isso já no Gink. Mas era mais ou menos a mesma coisa o Gink e o Chapeuzinho 

Vermelho, quer dizer, não houve evolução nenhuma. 

 

LT - Quer dizer, você nota uma diferença com relação ao Andrews que seria até mais 

tradicional a nível... 

 

CB – É, que tinha pessoas ótimas. 

 

RG - O Andrews não era tão elitizado, era mais diversificado, não é?  

 

CB - Não, no Andrews é que as amizades... Pois é, já conhecia gente que morava em 

São Cristóvão, eu nem sabia onde era, eu falei: “Nossa, mora longe!” (risos) e no 

Gink era tudo por ali, Aníbal, Garcia, sabe? Fica uma coisa meio pequena... 

 

RG – Um universo estreito? 

 

CB – É, até hoje eu encontro pessoas que estudaram comigo, porque a turma sempre 

era a mesma, quer dizer, meus colegas de Chapeuzinho Vermelho foram comigo até o 

ginásio. 

 

RG - Vocês mantém ainda algum vínculo? 
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CB - Não, eu não mantenho não, mas de vez em quando eu encontro o pessoal. 

Alguns até aderiram ao esquema do colégio, entendeu, (risos) são mais ou menos... 

 

RG - ... a cara da escola. 

 

CB - ... a cara da escola. 

 

RG - Você acha que tem outros como você, desgarrados daquele projeto? 

 

CB – É, bastante. Mas eu não tenho mais muito contato não, só quando encontro, até 

outro dia encontrei um numa festa, coisa e tal, mas de freqüentar, de atualização 

assim, não. 

 

RG - Não ficou, não é? 

 

CB - Acho que nem do Andrews não. Mas no Andrews já tinha mais gente assim... sei 

lá. Também você já era mais adulto, não é, você vai fazer umas amizades mais 

consistentes. 

 

RG - É, é outra coisa. 

 

CB - Mas eu gostei muito do colégio Andrews, eu achei muito interessante. 

 

RG - Porque o Andrews já foi considerada, inclusive na época, indiscutivelmente a 

melhor escola. Depois passou por crises. Nessa época que você entrou, eu não sei se 

ela já tinha tido a crise ou foi posterior. Ainda era considerada assim uma das 

melhores escolas? 

 

CB – Era. Quer dizer, na época era Andrews e Santo Inácio. Eu me lembro até que 

minha mãe queria que eu fosse para o Santo Inácio, queria manter a linha e eu fiz uma 

prova. E eu não gostava, fui lá, fiz um cursinho, fiz uns testes. Ficava uns dois meses, 

no final fazia uma prova para ser ou não aceita pelo colégio. E eu comecei a ver que 

aquilo não era muito bom, que eu ia sair de uma cilada para cair em outra. (risos) Aí, 

eu mesma comecei a ser má aluna, a fazer tudo para não passar e não passei (risos). 

Aí fui para o Andrews (risos). 

 

RG - Quer dizer que o Andrews foi uma super revelação? 

 

CB - Foi, para mim foi. 

 

LT - E foi uma opção sua, não é? 

 

CB - Foi uma opção minha. Eu não imaginava, mas me deram essa opção: “Você vai 

para o Santo Inácio ou Andrews”. Aí, eu vi que o Santo Inácio não ia ser legal e 

calhou de dar certo o que eu queria. Foi ótimo, porque eu fiquei primeiro com medo... 

De repente, como você vê sempre aquela mesma turma de colegas de escola... Nessas 

férias, quando eu ia trocar realmente, quando chegou pertinho do primeiro dia de aula, 

eu fiquei na maior depressão: “Como é que vai ser a minha nova turma?” Fiquei 

morrendo de medo. Eu sempre tive uma coisa, que hoje em dia eu não tenho mais, do 
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que as pessoas vão achar de mim (risos), sabe, medo assim de você ter sempre que ser 

aquilo que as pessoas esperam. Aí eu ia com muita insegurança e acabou que eu virei 

mais ou menos líder. Não porque eu queria me impor, mas você acaba conquistando 

mil amizades, não sei, foi muito bom. 

 

RG – Foi fácil, aquele medo era infundado. 

 

CB – É, depois eu vi: “Poxa, como eu pensei nisso, eu sou ótima” (risos) 

 

RG - Como diz o Guilherme: “Eu sou demais” (risos). 

 

CB – É, isso acontece... 

 

LT - E a questão da vocação, o gosto pela biologia, começa no Andrews? 

 

CB – Começa... O Andrews pode ter dado muita força mas eu sempre adorei 

medicina, sabe? Adorava ver livro, adorava notícias de implantou não sei o que, eu 

achava o máximo, não é? 

 

RG - Desde pequena? 

 

CB - Desde pequena eu já era encantada com isso e na minha família não tinha um 

médico, era só engenheiro, eu achava uma chatice. Eu me lembro que tinha um 

negócio que saia na banca de jornal: “Os Cientistas”. Eram umas caixinhas de isopor 

que vinham de 15 em 15 dias e tinham sempre uma experiência: se juntasse um 

líquido não sei o que, sai uma fumaça; tinha um microscópio de plástico. Eu adorava. 

Eu ficava dias e dias alucinada montando aquelas coisas. Eu pedia para minha mãe, 

ela comprava, eu ficava curtindo aquilo. Aí eu comecei a pensar, na hora que eu tive 

que optar mesmo. Porque, no Andrews, eu tive uma boa base. No terceiro científico, 

principalmente, na véspera mesmo do vestibular quando eu teria que decidir, eu tive 

dois professores ótimos. Eu falei: “Ah, que barato esses caras”, foram com os que 

mais me identifiquei. E aí eu pensei, mas a idéia era fazer medicina, o que eu gostava, 

em princípio, era medicina. Eu nem conhecia muito o que era biologia. 

 

RG – Você entrou para o científico e a opção já era pela ciência? 

 

CB – A opção já era essa. Podia ser psicologia... Se bem que psicologia nunca ia dar 

certo porque eu até tentei. Hoje em dia ainda tem isso: você pode tentar, por exemplo, 

vestibular na PUC para ver como que vai ser. Na PUC, eu fiz para psicologia e não 

passei naqueles testes. 

 

LT - Isso um ano antes? 

 

CB - Um ano antes do vestibular da CESGRANRIO, eu tentei isso para perder o 

medo de prova. Eu me lembro que fiz e detestei os testes, você ficava um dia inteiro 

numa sala com dados e projeções, uma coisa que hoje eu acho muito mística demais, 

entendeu? Eu não sei lidar com psicologia direito, já me perguntaram: “Por que você 

não faz análise?” Eu não sei dizer porquê, mas também acho que não precisa, não 

sinto falta, não sei, eu tenho uma coisa que não bate, não é da minha pessoa lidar com 
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essa área. Bom, eu tentei mas não ia ser por aí. Mesmo que eu passasse, eu acho que 

não ia exercer. Mas eu ia tentar medicina, porque eu falei: “Bom, o que eu quero é 

medicina”. Aí começou assim, tem até um lado meio contra do meu pai. Porque o 

meu pai, como sempre foi meio pela lei do menor esforço, sempre queria tudo 

certinho. Meu pai: “Nossa, mas você sabe como é medicina? Você, mulher, vai viver 

em hospital, vai ter que estudar a vida inteira.” Começou dar um veto contra sem 

perceber, não é? A minha mãe... 

 

RG – Linha dura, não é? 

 

CB - É, minha mãe, por outro lado, incentivando, tinha mais era que fazer. Aí, de 

repente, eu falei: “Não, pensando bem, eu vou escolher biologia”, porque eu achava 

que biologia era uma medicinazinha que você não precisava ter tanta... 

 

LT - Dedicação? 

 

CB – ...dedicação. E eu tinha muito medo de ter que lidar... a minha imagem da 

medicina era de ter que salvar alguém, entendeu? Você salvar um rato é uma coisa, 

você salvar uma pessoa humana, na minha concepção, era outra. Então, eu amarelei 

para medicina, eu falei: “Ah, eu não quero fazer medicina não, eu vou fazer biologia, 

porque eu vou aprender anatomia, vou lidar com cadáver nos primeiros anos, vai ser 

exatamente como eu quero, mais frouxo”. Na verdade, eu me decepcionei muito com 

a faculdade porque eu nunca tive aula de anatomia. Eu fiz biologia pela UFRJ e nunca 

tive aula de anatomia. Então, por exemplo, eu aprendi tudo de zoologia, eu tive aula 

de zoo-1 a zoo-10. Quer dizer, você estudava desde um inseto que você nem nunca 

viu, todos os detalhes, como se reproduz, sexo, comportamento, não sei o que, até 

mamíferos... Não, não foi nem até mamífero, foi só até peixes (risos) 

 

RG – Não chegou nem até lá. 

 

CB - É, o homem eu nunca vi. Eu tinha colegas que faziam educação física na mesma 

época que eu, e estudavam anatomia, viam cadáveres. Se você me perguntar onde é o 

rim, eu não sei mais dizer (risos). Entendeu? Eu não tenho a mínima noção de 

biologia humana. Eu aprendi muita zoologia, botânica, que a faculdade dava mais 

enfoque. Porque cada faculdade dá enfoque para um determinado lado. Por exemplo, 

na Santa Úrsula tem muita gente boa em biologia marinha, a especialização mais forte 

é em biologia marinha. Eu me formei no Fundão, lá era zoologia, que eu não gostava 

muito, ecologia e genética, que é o que eu fiz - eu comecei a gostar de genética 

durante a própria faculdade porque eu adorava as aulas de genética. Era tudo muito 

teórico, eu nem sabia o que seria na prática, mas eu achava a teoria genial. Essas eram 

as minhas opções, o que eu podia fazer mais forte, aí eu optei por genética. 

 

RG - Agora volta um pouquinho: você estava falando que no Andrews você tinha uns 

professores... Conta um pouquinho dessa época que você definiu e o papel desses 

professores. 

 

CB - Professor tem sempre aquela imagem. Eu nunca tratei professor feito eu trato 

hoje, de igual para igual, entendeu? Professor sempre era aquela pessoa mais velha, 

autoritária, que você tem medo, que vai te reprovar, coisa e tal. No Andrews, os 



  
 

15 

 

professores eram mais próximos de você, entendeu? Isso é uma diferença do outro 

colégio que eu tinha antes. De repente ele te via meio triste, ele te pegava e ia querer 

saber por que você estava triste: “Brigou em casa?” Imagina se no Chapeuzinho ou no 

Gink alguém ia dar atenção para esse tipo de coisa. Então, eu senti que no Andrews 

tinha mais contato aluno-professor. Entre os professores, o que eu mais gostei era 

muito maluco, falava palavrão, parecia assim meio cientista louco, entendeu? Quando 

tive aula com esse cara, eu falei: “Eu acho que eu vou seguir essa carreira porque acho 

que é isso mesmo que eu gosto. Ele fala legal, eu entendo a linguagem dele”. 

 

LT - Qual era o nome dele? 

 

CB - Era Fernando, o sobrenome eu não me lembro. 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

RG - A gente estava falando da sua opção pela UFRJ, não é? 

 

CB – É, eu acho que foi por isso, quer dizer, porque realmente era a melhor faculdade 

do Rio de Janeiro em termos de Biologia. Também teria as outras opções: a UERJ que 

não é tão boa assim, a Santa Úrsula que é mais... 

 

RG - Naquela época já tinha esses nomes? 

 

 CB – Era a UERJ, a FAHUP... Mas a UFRJ era considerada realmente a melhor, foi 

a que eu botei em primeira opção. Também seria bem melhor ir para uma faculdade 

grátis do que pagar uma fortuna; mas não era nem mais a questão financeira, foi por 

indicação de que lá era muito bom. Mas eu mesma não achei muito boa, não. 

 

RG - Você ficou decepcionada na época ou se decepcionou depois? 

 

CB - Durante. Eu me lembro que a maioria da turma que entrou comigo era um bando 

de mulheres. Tinha muita mulher para Biologia. 

 

RG - Não tinha quase nenhum homem? 

 

CB - Tinha muito pouco homem. Muita mulher fazia Biologia e já no segundo ano de 

faculdade todo mundo desistiu. Ficamos eu e mais três e elas só ficaram porque eu 

incentivava, entendeu? (risos) Eu falava: “Vamos estudar isso aí amanhã. Isso é o 

maior barato e está acabando”. Mas muita gente abandonou, a turma quase acabou. 

 

LT - Ficaram quatro pessoas na turma? 

 

CB – Ficaram umas cinco, assim. 

 

RG - Numa turma inteira? 

 

CB - Numa turma de 30 ou 40... 
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RG - Que horror! Deve ter sido meio deprimente, não, uma turma... 

 

CB – É, mas ao mesmo tempo tinha gente que repetia, entendeu, a turma nunca 

esvaziava.  Porque tem gente que tranca... 

 

LT – Sistema de crédito, não é? 

 

CB - Tem uma coisa assim. Você nunca ficava com uma turma pequena. Você não 

sentia essa falta, mas... 

 

LT - Da turma que entrou com você ficaram quatro. 

 

CB - Ficaram cinco, uma está na Fundação, trabalha lá dentro. 

 

RG - Vocês fizeram caminho juntas? 

 

CB - Fizemos juntas. Aliás, duas estão lá. Uma trabalha exatamente comigo no 

mesmo departamento. Nós fizemos caminho juntas, mas até por coincidência, porque 

de repente eu estou lá e: “Você também está aqui?” E a outra foi porque eu falava tão 

bem... Mas essa é a única que é contratada, e que não está na área que eu estou, 

porque eu faço parte da pesquisa. Essa minha amiga trabalha no INCQS 

 

LT – Ah! Isso é bom porque serve como indicação para futuras entrevistas. 

 

CB – Uma é a Regina Gomes de Carneiro que trabalha lá no INCQS. Ela trabalhava 

com a vacina de raiva. Agora, realmente, eu não sei com o que ela está trabalhando. 

Eu sei que ela saiu... Ela estava fazendo um trabalho paralelo na UERJ. Eu falo com 

ela todo dia. 

 

RG - E a que está com você? 

 

CB - A que está comigo está fazendo esse curso junto, está lá também. 

 

RG - Qual o nome dela? 

 

CB - Claudia Nunes. Ela é casada com o Samuel Goldenberg que foi o Chefe do 

Departamento até bem pouco tempo. Você sabe quem é o Samuel? 

 

RG - Não. Como é a figura dele? 

 

CB - Ele é alto, olhos claros, é até bem bonito, parece um anjinho, parece um lord. 

 

RG – É, eu já sei quem é. 

 

CB - Samuel Goldenberg. Essa minha amiga fez também tudo junto comigo. 

Primeiro, nós fizemos o estágio, porque a gente se especializou na mesma coisa na 

faculdade e tinha que fazer um estágio obrigatório de seis meses. Ah, essa é mais ou 

menos a minha entrada para a Fundação. Como é que aconteceu? Eu me especializei 
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em genética e, dentro da genética tem vários departamentos que eu podia escolher 

para fazer esse trabalho de seis meses, tipo trabalho prático. Ia ser minha primeira 

experiência no laboratório de pesquisa mesmo. Então, nós falamos com o Eurílio 

Leoncini que foi professor da graduação da gente, que tinha esse laboratório: “Eu 

queria tanto continuar nessa área de biologia molecular, o que você acha?” Até para 

ele dar uma dica de me convidar para trabalhar com ele. E ele mesmo foi muito 

sincero. Ele falou assim: “Olha, eu acho que eu não vou oferecer a vocês para 

trabalhar na equipe porque a faculdade está falida, nós não temos dinheiro para nada”. 

E realmente era um absurdo. Tudo que você precisava tinha que buscar em outro 

lugar. Era tudo um horror na parte técnica, de aparelhagem, tudo. Então, na época, a 

Fundação estava... ainda mais a época que o Morel começou esse laboratório onde eu 

estou. Eu acho que quando eu entrei, esse laboratório já existia há pelo menos uns 

quatro anos. Eu entrei em 82, 83, a data eu não sei. 

 

RG – Está no seu currículo, é quando tem esse estágio obrigatório em 82... 

 

CB – O estágio obrigatório foi 82. Quando acabou esse estágio obrigatório, eu fui 

recomendada pelo meu professor para ir conhecer e falar com o professor Carlos 

Morel. Foi quando a Claudia foi primeiro e conseguiu o estágio. E eu não sei porque, 

eu não pude ir no dia. Fui só duas semanas depois e consegui o segundo estágio lá 

também. 

 

 RG- Mas vocês não conheciam as pessoas? Vocês foram, assim, na cara e na 

coragem? 

 

CB – Não, ninguém. Ela foi com o Eurílio, eles marcaram de ir num dia que eu não 

pude. Então ela deu sorte de ir com ele. Depois, eu já fui na xepa, não é? (risos) Eu fui 

tipo: “Ah, vocês ainda estão precisando?” Eu fui falar com o Morel diretamente. 

Minha experiência inicial foi muito drástica, muito dramática. Porque, no início, eu 

passei por uns três ou quatro laboratórios dentro do departamento. Primeiro, o Morel 

disse que uma pessoa precisava de estagiário. Aí fiquei com essa pessoa e essa pessoa 

não era aquilo que você esperava, entendeu? Não era uma pessoa que te desse o tesão 

da coisa, tipo mostrar o lado legal da coisa, entendeu? Era uma pessoa muito 

castradora, certinha e que estava, na verdade, querendo que eu fosse uma técnica, me 

usar como técnica. Não queria que eu passasse a frente dele, entendeu? Quer dizer, ele 

não me dava livros para estudar, não me abria, entendeu? Então, você sai de uma 

faculdade, cai numa coisa assim, eu fiquei meio chateada e sai. Vim embora toda 

triste, chorosa, falei que não queria mais nada com a minha profissão. Isso foi logo no 

início, eu me lembro que fui procurar emprego de bioquímica no jornal. Fui parar no 

Fundão que tinha um outro professor que havia anunciado: “Preciso de gente com 

experiência na área tal, coisa e tal”. Nesse meio tempo, o Morel soube que eu tinha 

saído porque ele viajava muito e quando eu sai ele não estava lá. Na época, a Corina, 

secretária dele, ligou para minha casa e deixou um recado - eu morava com a minha 

mãe: “Ah, pede para ela vir aqui que o Sr. Morel quer falar com ela”. E quando eu 

voltei, ele me deu outra proposta que era trabalhar com a parte de (inaudível) e o 

Morel tem o dom de fazer você ficar apaixonada por aquilo que ele fala. Eu fiquei 

trabalhando com uma senhora na parte mesmo da (inaudível) durante um tempo. Aí 

fui rodando, quer dizer, fui optando, lá dentro, no que eu queria realmente trabalhar. 

Foi aí que surgiu até um projeto de tese e eu comecei o mestrado. No início eu 
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também fiquei meio decepcionada... 

 

RG - Foi difícil? 

 

CB - Foi bem difícil.  

 

LT - Você não se identificou com as pessoas com quem você foi trabalhar? 

 

CB - A primeira pessoa não, a segunda mais ou menos. Eu só fui me identificar 

quando eu vi a ala "jovem" (risos), eram todos alunos de mestrado, que nem eu, que 

já estavam por terminar e que me mostraram o outro lado da coisa. Porque até então 

eu só tinha estado em contato... na Fundação tem muita gente bem mais velha, 

cientistas que já estão defasados da realidade, que não podem se aposentar. A 

Fundação também não aposenta porque não tem dinheiro para pagar. Então tem essa 

coisa que eu acho muito dramática... Hoje em dia, com esse crescimento do 

departamento onde eu estou, tem muito mais jovem mas tem gente desempregada, 

estagiário, sub-estagiários... 

 

RG - Gente que não pode entrar, que não pode ser contratada, mas que fica ali 

aproveitando... 

 

CB - Fica ali porque se formou ou vai se formar. Tem muita gente que nem se formou 

que já está lá, que até largou a faculdade porque se empolgou com a parte de trabalho. 

Porque é chique e é bom dizer que está trabalhando lá, não é?  

 

RG – Mas larga a faculdade, e depois? 

 

CB – Ah, depois eu não sei o que vai acontecer com esse bando de gente que está lá. 

 

LT - Como se mantém o vínculo com a Fundação? Esses jovens permanecem como 

estagiários? 

 

CB - Eles são estagiários, muitos deles não ganham nada. 

 

LT – Sem remuneração? 

 

CB – É, sem remuneração. Outros conseguem iniciação ou às vezes até entram em um 

projeto que tem dinheiro para pagar o primeiro ano, entendeu? Tem muita gente que 

está ganhando quase igual ao que eu ganho sem nem ter se formado. É muito 

interesse; na verdade, o pessoal precisa do técnico para fazer coisas chatas e quando 

pega um aluno que está empolgadíssimo com qualquer coisa... 

 

LT – Mão-de-obra barata? 

 

CB - ... joga e pronto, aí a pessoa acha ótimo. Foi o que aconteceu comigo no início, 

só que eu não estava nem sendo paga para achar bom, entendeu? E, de repente, o que 

eu fazia era insuportável mesmo. Então comigo não colou não. Eu fiquei até muito 

triste, muito decepcionada... 
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RG - Eu queria falar sobre essa passagem pela UERJ anterior a sua entrada na 

Fundação. Como você chegou lá? 

 

CB - Quando eu estava nos últimos anos da Faculdade, como eu era muito certinha 

sempre tive uma coisa de querer ser boa no negócio, então eu falava: “Eu não vou me 

formar e ir direto, pela primeira vez na vida, procurar trabalho”. Eu tenho uma prima 

que trabalha até hoje na UERJ contratada para a parte de análises clínicas. É uma 

prima até meio distante, mas aí mãe - aquelas coisas de mãe, não é? - liga e diz: “Ah! 

Constança já está se formando, será que ela podia ir aí falar com a Sandra?” Eu fui, 

conversei e ela me propôs: “Olha, você pode ficar aqui”. E eu não ganhava nada 

realmente...  aliás ganhei, no último ano, uns quatro cruzados. 

 

RG - Mas foi bom? 

 

CB - Foi ótimo porque eu não tinha nem idéia ainda do que era pesquisa, dar aula e 

trabalhar em laboratório de análises de rotina. Eu até gostaria de dar aula, mas eu não 

me especializei para dar aula, tem que ter licenciatura... 

 

RG – Quer dizer, você não fez? 

 

CB - Eu não fiz. Apesar de que eu já tinha dado aulas particulares para gente que 

precisava e eu achei a experiência ótima, mas para dar aula mesmo, assumir, eu não 

sei se daria certo não. É um daqueles medos que eu tenho, acho que não vai dar certo. 

Mas a parte de análise, eu não conhecia e gostei, apesar de ser de rotina, como eu 

fiquei pouco tempo, não deu para sentir aquele negócio porque eu aprendi tantos 

exames novos, tantas técnicas novas que eu não senti a carga da rotina. 

 

RG - Foi uma oportunidade, não é? 

 

CB - É, foi ótimo porque eu aprendi, eu fiquei na parte de parasitologia, fiz exame de 

fezes e várias outras coisas. Depois, fui para imunologia, que trabalha com soro, com 

sangue, faz exame de gravidez, faz tudo. E ia começar a bacteriologia, a parte de 

bacterioscopia, mas tive que parar para fazer o estágio no (inaudível) e aí mudou tudo. 

 

LT - Quer dizer, você falou que não sabia o que era pesquisa. No seu curso de 

graduação, como estava presente essa coisa da pesquisa na universidade? Não estava 

presente? 

 

CB – Não, estava presente, mas eu não tinha noção do que era, entendeu? Quer dizer, 

o que me passava mais na faculdade era de você também ser um dia professor feito 

aquela pessoa. Quer dizer, a gente fazia experimentos demorados mas eu não me 

lembro de sofrer, porque hoje em dia eu me sinto a maior sofredora. Negócio de 

pesquisa, eu adoro mas eu não sei se é porque eu sou exagerada em me impor mais do 

que eu deveria, mas é uma coisa que me deixa, ás vezes, super infeliz quando não da 

certo, entendeu? Eu não consigo separar, chegar em casa e ficar feliz, porque eu fico 

remoendo aquela coisa. Eu acho que é uma coisa que eu ainda tenho que aprender. 

Então, eu nunca tive muito contato com pesquisa em si na faculdade, não. A coisa 

mais próxima foi esse estágio que eu fiquei seis meses. Mas mesmo assim o trabalho 

não era meu, era dentro do ramo do departamento, eu peguei um pedacinho... Era 
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como se fosse uma aula e você tivesse que desenvolver um mini-projeto, mas você 

sabe que aquele cara vai sofrer muito mais do que você porque você não 

está envolvida diretamente com o negócio. Hoje em dia eu sei o que é, eu tenho um 

projeto que é meu, que se eu não fizer, se eu ficar parada dois meses, o troço vai estar 

parado, entendeu? Vai depender só de mim para acabar, para acontecer. Não adianta 

eu esticar, ninguém vai sofrer nada com isso, nem... 

 

RG - Nem ganhar? 

 

CB - Nem ganhar. (risos) 

 

RG - Tudo é teu, os desastres e os acertos, não é? 

 

CB – É. Às vezes eu ficou até achando que isso é uma coisa errada no nosso país, 

entende? Porque eu acho que em várias outras áreas de pesquisa no mundo inteiro as 

coisas são bem divididas, entendeu? É lógico, existe competição? Existe. Existe 

competição em todo o mundo. Você vai nesses congressos hoje em dia, as pessoas ás 

vezes invejam ou deixam de falar coisas com medo de que alguém esteja ouvindo e vá 

querer também. É uma coisa impressionante, entendeu? Mas isso é muito no Brasil, é 

uma coisa que a gente vive, não é? Lá nos EUA - eu falo EUA porque nós temos 

colaboração com o pessoal dos EUA nessa área - eu vejo que as coisas andam e 

funcionam, as pessoas publicam muito mais porque tem uma cooperação, entendeu? 

Não sou só eu que vou ficar aqui dentro, vai ter uma outra pessoa que vai dividir 

comigo. Eu vou dividir tudo com ela, entendeu? Quer dizer, se a gente está num país 

onde tudo é difícil... É muito mais fácil você... o teu tempo... Você conseguir...  Ao 

invés de ter quatro anos para fazer isso, isso, isso e isso; em quatro anos, eu posso 

fazer isso, isso e isso e essa outra pessoa ir fazendo as outras coisas em que pode 

colaborar, pode me ajudar a trocar idéias. Eu sinto falta disso, entende? Na verdade, 

como funciona? Tem um orientador, atualmente para tese de doutorado é o belga, 

Win, que é uma pessoa ótima... 

 

RG - Lá da Fundação? 

 

CB - Lá da Fundação. Super jovem, ele deve ter 30 e poucos anos. 

 

RG - Ele é muito competente? 

 

CB - Ele é muito competente, é muito teórico, mas ele assumiu tudo. Por exemplo, 

quando o Morel saiu para a Presidência, ele ficou com todos os primeiros projetos, 

entendeu? Ele me orienta, orienta mais dez pessoas em assuntos completamente 

diferentes. Então, ele era estudante, veio da Bélgica para cá e caiu nessa cilada, quer 

dizer, ele assumiu isso, entendeu? Mas ele não dá conta da coisa, ninguém dá, 

entendeu? O Morel dava conta porque o Morel é o Morel, quer dizer, já tinha uma 

carga, mesmo assim ele manipulava outras pessoas. Então, eu acho que falta uma 

coisa. Em vez de expandir tanto, vamos tentar trabalhar outros assuntos que tenham a 

ver. Para que ter dez alunos, um falando grego, outro chinês, entendeu? Vamos falar 

coisas mais acessíveis. Eu acho isso. Eu não tenho direito de escolher o projeto de 

tese, entendeu? Se eu estou num departamento, eu vou atuar conforme o meio 

lá dentro, conforme o que me é oferecido... 
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RG - Lógico. 

 

CB - Fulano trabalha com isso, beltrano com aquilo, você está interessado, tem isso 

para fazer. Mas eu acho que as coisas são mal distribuídas, mal organizadas. Não sei 

bem se é um defeito de lá ou se é geral, mas é uma coisa que eu sinto no Brasil em 

geral. 

 

RG - É, você imagina que em outros espaços de trabalho... 

 

CB - É, num país rico tem um técnico para fazer coisas que eu gasto o meu tempo 

fazendo. Por exemplo, uma técnica que, às vezes, demora uma semana só para 

construir o diabo do negócio que não me dá resultado, não me dá nada, porque é uma 

coisa que o técnico lá é pago e faz quarenta vezes por mês, distribui para todo mundo 

que precisa e eu desocupo esse meu tempo. Na verdade, você faz a tua pesquisa, você 

acaba tendo que lavar até a tua própria vidraria, porque a pessoa que é paga para lavar 

não sabe lavar direito, deixa um pouquinho de detergente, aí os bichos não crescem, 

sabe? É uma loucura! 

 

RG – É, são as características das ciências dos países subdesenvolvidos, dos países 

pobres. O surpreendente, quando se ouve esse tipo de relato, é que apesar de tudo se 

faça alguma coisa. 

 

CB - Faz, você faz sim, claro. 

 

RG - Isso é surpreendente, porque se você for comparar as condições no trabalho era 

para não sair nada.  

 

CB – É, eu fico boba também de como se faz mesmo.  

 

LT - Além das dificuldades comuns do trabalho, nós contamos com essas dificuldades 

também. 

 

CB – É. Às vezes, eu chegava em casa, aí o Augusto: “Ah, mas você também quer 

que tudo dê certo, se tudo desse certo você não precisava pesquisar, entendeu, 

já estava aí. O negócio é batalhar mesmo”. Por isso que eu falo: há 90% de chance de 

não dar certo, mas se você gosta da coisa, você vai até o fim e consegue. 

 

RG - Às vezes vai dar certo, não é? 

 

CB - Às vezes vai e às vezes não. Eu confesso que eu não estou num melhor 

momento, até nem era para falar muito disso, porque eu ando numa fase meio 

depressiva para meu trabalho, entendeu? Claro, eu já pensei até em abandonar. Eu 

estou começando a dar para trás, mas não sou eu somente, entendeu? Todo dia no meu 

trabalho, eu vejo gente como eu, só reclamando, reclamando de tudo, que nada 

dá certo, tudo está quebrado, os aparelhos queimam, quebram e cada vez você tem 

menos coisa para trabalhar, entendeu? Está tudo muito difícil. 

 

RG - É, o país está em crise... 
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CB - O país está em crise! 

 

RG - E a Fundação não está nos seus melhores momentos, você diria até em termos 

de... 

 

CB – É. Eu peguei os dois lados. Quando eu entrei para lá tinha, digamos, vinte e 

poucas pessoas trabalhando, era uma área ótima. 

 

RG - No departamento? 

 

CB - No departamento. Tinha o Morel como chefe do departamento, ganhando o 

dinheiro dele, comprando aparelho, porque a gente trabalha com coisas caras, tudo 

que a gente usa é importado. Tudo, tudo, tudo, entendeu? 

 

RG - Biologia Molecular? 

 

CB - Biologia Molecular. 

 

RG - É o nome do departamento? 

 

CB – Essa é uma coisa muito chique para o Brasil, na verdade (risos). Você só 

trabalha com coisas que a gente não produz aqui, entende? Você precisa de enzima de 

restrição, material radioativo, ATP, tudo importado. Aí fica preso na alfândega, você 

não consegue soltar, quando você vai trabalhar o negócio já perdeu a validade. Até os 

próprios aparelhos: ultra-centrífugas, shake, reagitador... Tem até coisas brasileiras, 

mas custam tão caro! É a mesma coisa você comprar um computador: você compra o 

nacional ou o importado. O importado é caro, o nacional é mais vagabundo. Se 

quebrar não tem gente que saiba talvez consertar, financeiramente vai custar muito 

mais caro que o outro, entendeu? Não que eu menospreze a nossa indústria, mas eu 

acho que você tem esse tipo de comparação. Tem muitas coisas que dá para você ter 

nacional e pronto. Mas a maioria das coisas que a gente usa é importada. E está tudo 

quebrado e como o importado está quebrado, tem os técnicos que operam só com as 

máquinas. Como se chamam as pessoas especializadas da Fundação para consertar 

esse tipo de coisa? 

 

LT - Manutenção. 

 

CB - Manutenção! E essas pessoas não sabem consertar, porque - é importante -às 

vezes falta peça e você fica dois anos parado. Por exemplo, a gente tem que trabalhar 

com tudo no gelo, tinha duas máquinas de gelo moído - nem sei se são nacionais - 

quebrou uma, ficou uma só, já não dava para todo mundo. Agora quebrou a outra, não 

tem gelo nenhum. Aí você quer fazer um experimento, de antemão tem que ir para a 

virologia pedir gelo emprestado ou então trazer de casa as suas forminhas de gelo, sai 

batendo, quebrando miudinho, entendeu? 

 

RG - E isso você... 

 

CB - Tudo eu! Eu vou pedir para quem para bater gelo? Então, tudo que você planeja 
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para fazer em quatro horas, cinco horas... porque tem isso também, em pesquisa você 

não tem muito horário, não é uma coisa que você vai começar e aí ás sete, seis horas 

da noite fecha e vai embora. Você pode fechar e ir embora, como pode ter que dormir 

lá ou ter que estar, sabe, ter que virar a noite, ter que sei lá o quê, porque você não vai 

abandonar por causa de um horário. É tudo completamente aleatório, entendeu? Você 

tenta planejar, mas aí falta luz na Fundação; você reserva o aparelho, quando vai ver, 

o outro pegou na sua frente. Enfim, acontece de tudo! 

 

RG - Para o caso de falta de luz, vocês não têm gerador não? 

 

CB - Não tem gerador! Para você ver que loucura! Hoje, foi a primeira coisa que ele 

falou quando foi lá visitar. Lá tem uma sala de computador que agora até está meio 

jogada, mas fez o maior sucesso. Foi lá onde eu bati a minha tese e tudo; e quando 

faltava luz, a gente perdia tudo que estava batido na mesma hora, perdia referência, 

perdia tudo... 

 

RG - Mas vive faltando luz lá, não é, á tarde no verão? 

 

CB - E pior do que isso, está ameaçando incêndio a todo momento porque como está 

muito sobrecarregado aquele prediozinho... 

 

LT - Onde é que fica localizado o seu departamento?  

 

CB - Tem o Castelo, fica ali onde é o museu, onde tem o relógio. 

 

LT - É onde tem a helmintologia? 

 

CB - É, é do lado, é um prédio pequenininho ali. A Patologia é embaixo e os dois 

outros andares são da Biologia Molecular. É um prédio antigo super sobrecarregado. 

Todas as salas têm aparelhos de alta voltagem, alta tensão. Toda hora tem uma 

tomada torrada. Tanto é que o pessoal do Fiosast foi lá dar um curso de incêndio, 

entendeu? Outro dia, eu fui pensar: “Poxa, se tiver que pular como eles estão 

mandando, não tem como, porque tem grade na janela e eu trabalho no 2º andar. O 

que é que eu vou fazer? Vou morrer queimada!”. (risos) Sério! Se você for pensar em 

tudo, você não sai mais de casa para ir lá! Eu já estou acordando meio assim já! 

 

RG - Qual o seu atual vínculo com a Fundação? Você é contratada? 

 

CB - Não. Quando estava escrevendo a minha tese de mestrado, eu tinha terminado a 

minha bolsa. Eu sempre fui bolsista do CNPq. Aí, nessa época, eu fiquei na dúvida se 

eu entrava no projeto onde eu estou agora com o belga ou se eu ia começar um projeto 

de doutorado na parte de vírus com outro colega nosso, Ricardo Galler, que está 

há seis meses nos EUA. Fiquei na maior dúvida, fui conversar com o Morel e coisa e 

tal. Na época, o Ricardo Galler tinha um dinheiro de projeto para pagar pessoal e 

ficou com peninha de mim, não sei porquê. Eu falei: “Poxa, estou aqui, vou ter que 

ficar em casa, estou sem dinheiro”. Comecei a me queixar e ele falou: “Olha, eu até 

tenho dinheiro para um projeto, eu posso te colocar. Como você está trabalhando 

comigo... Se é que você vai trabalhar mesmo. Porque senão, também, tudo bem, 

porque vai ser um ano só”. Aí eu fiquei um ano só, com carteirinha assinada, e depois, 
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quando acabou isso tudo, fui tentar renovar e aí não deu mais. Quer dizer, é ruim. O 

belga não abriu mão. Até daria para ele me transferir, mas é coisa de gringo, todo 

certinho, porque eles acham que se você já tem a bolsa, você já ganha bem... 

 

LT - Você continua como bolsista do CNPq, né? 

 

CB – É. Agora eu ganho bolsa de doutorado do CNPq. Daqui a dois anos eu acabo. 

(risos). 

 

RG - Como você tinha falado, tem muita gente nesse caso ou pior. O Departamento 

está cheio de gente que não têm vínculo, não é isso? 

 

CB - É, tem muita gente sem vínculo. Agora, por exemplo, tem algumas pessoas que, 

por estarem em outro grupo... Dependendo do interesse da pessoa que você está... Por 

exemplo, esse belga é uma pessoa ótima, mas ele tem uma visão de que esse negócio 

de duas empresas... ele acha que se eu tiver uma bolsa, e ganhar com o trabalho, ou se 

ele conseguir um projeto... Porque ele tem dinheiro para um projeto, entendeu? Ele 

podia muito bem me dar um projeto por mais dois anos, mas ele não aceita essa idéia. 

Ele acha que o Brasil está assim porque todo mundo tem dois empregos. É uma visão 

que não dá muito para você mudar. Tem pessoas que trabalham com outro tipo de 

gente... 

 

LT - ... que acha isso possível, né? 

 

CB - As pessoas têm bolsa que nem eu e têm um projeto independente, feito esse que 

eu tinha com o Ricardo, entendeu? No caso, as pessoas estão com dois anos de bolsa... 

Quer dizer, vão ter mais dois anos de bolsa e têm um projeto de mais três anos. Tem 

muita gente assim também. E tem outros que não têm nada. 

 

RG - Mas essas verbas para projeto não são vínculos permanentes com a Fundação, 

não é? 

 

CB - Não, não são vínculos permanentes. Mas eu não entendo como isso funciona, 

porque, ás vezes, tem uma coisa que você, quando já está tanto tempo... Antigamente 

tinha isso... 

 

Fita 2 - Lado B 

 

CB – diretamente arrecadados. 

 

RG - Não, ainda existe, mas agora com a nova constituição tem que ser...  

 

CB - É, eu não sei como está agora 

 

RG - Eu acho que tem que ser por concurso 

 

CB – É por concurso, mas eu acho que quem administra isso é a SUPLAN, não é? 

  

RG - Mas também as contratações estavam fechadas, não é? 
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CB - É, o meu orientador até estava precisando de uma secretária e pediu ao Morel 

que arrumasse. O Morel disse que não tinha condição de arrumar porque está em 

época de eleição, ninguém demite e ninguém contrata. Mas isso vai durar sei lá até 

quando, né? (risos) 

 

LT – Até novembro. 

 

CB – Ah! É pouco tempo. (risos) 

 

RG - Mas sempre tem alguma coisa ou outra impedindo... 

 

CB - É 

 

RG - ... mesmo por essa questão do funcionalismo público. Está muito em fase de... 

 

CB - Às vezes, eu me decepciono um pouco com isso, porque na verdade você já está 

num lugar há tanto tempo e as pessoas não investem em você. E isso eu já conversei 

com muita gente lá e eu já descobri que esse lugar onde eu estou, realmente, é o pior 

local para você ser contratada na Fundação. Tem outros lugares de pesquisa que as 

coisas acontecem, mas lá não sei porque não acontece. Precisa uma pessoa morrer ou 

ser demitida para sobrar uma vaga na sua especialidade, entendeu? 

 

RG - Porque tem muita gente interessada nessa área, ela está super demandada? 

 

CB - Porque tem muita gente. É o que eu te falo: quando era só eu de estagiária, eu 

achava que a chance era toda minha. Agora tem eu que estou há mais tempo, mas tem 

outra pessoa num outro grupo. Se o chefe desse outro grupo achar que essa pessoa é 

essencial para ele, ele vai contratar na minha frente. 

 

LT - Quer dizer, não existe essa coisa de... 

 

CB - Não existe um conselho (risos). Você entendeu? 

 

LT - É uma resolução individual. 

 

CB - É, é uma coisa de interesse.  Ou eu estou fazendo a coisa desinteressante ou que 

não é tão interessante para o meu orientador, porque ele tem mil outros projetos que 

eu sei que são mais interessantes até a nível comercial, de grande produção. Então, eu 

não sei... 

 

LT - E essa situação é comum? Quer dizer, essas pessoas que mantém esse vínculo? 

Por exemplo, você já está no doutorado. Você já fez mestrado, já defendeu tese e 

continua com um vínculo meio frouxo nesse nível. As outras pessoas também estão 

nesse nível de doutorado? 

 

CB – Estão, mas é o que eu te falo: nos outros grupos, essas pessoas estão num nível 

de doutorado como eu, até, ás vezes, num nível de mestrado, mas elas têm um 

dinheiro de projeto que não é permanente, entendeu? Eu não sei se daqui a três anos a 



  
 

26 

 

política muda e as pessoas já têm três anos vão para o quadro permanente. Quer dizer, 

a insegurança da maioria das pessoas nesse tipo de coisa é a mesma, não é? 

 

RG - É grande, né? 

 

CB - É grande! Agora, no meu caso, quando eu acabar minha bolsa de doutorado, eu 

não vou ter outro tipo de vínculo, a não ser que, na época, o meu trabalho tenha 

tomado um caminho que seja imprescindível. Aí é questão de parar, pensar, 

conversar. 

 

RG - Eu tinha várias perguntas para te fazer, uma delas é sobre a tua relação para 

além daquele círculo: você tem amigos na Fundação? Você tem um grupo, não é? 

Essas pessoas, você já conhece há muito tempo? Como é que se formou essa relação? 

 

CB - Com todo mundo da Fundação eu convivo assim. 

 

RG - Sim. Mas desde que você entrou? 

 

CB - Desde que eu entrei. 

 

RG - É um grupo de pessoas mais ou menos da sua idade? 

 

CB – Essas pessoas são todas do meu departamento, são as pessoas com quem eu 

mais convivo ali, né? 

 

RG - Você conheceu quando entrou lá? 

 

CB - Quando entrei... 

 

RG - ... e vocês têm uma relação fora da Fundação? 

 

CB - É, um pouco fora até. Mas isso com pouquíssima gente, assim, umas duas ou 

três, três ou quatro. 

 

RG - Você sente, basicamente, que a Fundação é um espaço estritamente de trabalho, 

tirando assim raras exceções? 

 

CB - É. 

 

RG – Você diria muito fragmentada? Quer dizer, você fica muito no universo do seu 

departamento? 

 

CB - É, eu fico muito no meu departamento, exatamente. Eu nunca sei o que acontece 

fora do meu departamento. Eu não participo muito das reuniões, da política, daquelas 

coisas de greve, entendeu? Realmente eu não participo muito não, porque o meu 

próprio departamento é um dos mais alienados (risos). Não sei porque, mas o pessoal 

fura greve, entendeu?  

 

RG - Por causa da pesquisa, talvez? 
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CB - Talvez. 

 

RG – É uma coisa que absorve muito. Então você fica no laboratório... 

 

CB - Acho que sim. Mas tem outros laboratórios também de pesquisa, que algumas 

pessoas estão participando dessa problemática toda, entendeu? Eu não sei porque isso 

acontece. Eu sei que sempre que tem greve, o Marivaldo, que é o secretário, passa 

uma lista de quem realmente vai. O departamento inteiro diz que tem que ir, a não ser 

os técnicos que batem ponto, que têm essa obrigação, fazem um trabalho para os 

outros. Então, essas pessoas eram as únicas que não iam. 

 

RG – Qual é o tamanho do departamento, você sabe? 

 

CB - Sei, são 80 pessoas. 

 

RG - Basicamente jovens, não é? 

 

CB – Basicamente jovens. Eu diria 60 jovens. 

 

RG - E o resto? Os outros são de que idade mais ou menos?  

 

CB - Bom, vou falar de cima para baixo. Tem os chefes de grupo que, com exceção 

do Ricardo Galler que é novo e desse belga que deve ser um pouco mais velho que eu, 

os outros já são pesquisadores... 

 

RG – Na faixa do Morel, você diria?  

 

CB - É, estão na faixa do Morel. O Samuel é um pouco mais novo, talvez. Samuel tem 

a idade do Augusto: uns 39, 38. 

 

RG - É, na faixa dos 40 também, pode chamar de jovem! 

 

CB - É, por aí. Depois o resto, a maioria tem a minha idade. É, é isso. 

 

LT - Tem a ver até com o desenvolvimento da própria área no Brasil, que é 

relativamente nova, não é? 

 

CB - E agora eu estou vendo que no laboratório do lado do meu tem um bando de 

crianças. São esses que trancaram matrícula, que estão desbundados, entendeu? 

 

RG - Pessoal só da faculdade? 

 

CB - Só da faculdade. 

 

RG – De vinte anos? 

 

CB - De 20, 21, que fazem as piores coisas. Eu digo piores coisas (risos) no sentido 

de não ter a noção do perigo, não sei se por falta de orientação, porque também 
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está uma crise geral, as pessoas não têm... 

 

LT – É, mas eu acho que esse tipo de coisa é da própria situação das universidades, 

não é? Eles se satisfazem mais trabalhando na instituição do que nos seus cursos de 

graduação? 

 

CB - É. 

 

RG - Quais são as piores coisas? Você ser referia a quê? 

 

CB - Tudo que a gente trabalha lá é muito perigoso. Primeiro, porque você trabalha 

com muitos reagentes tóxicos, químicos, você tem que fazer tudo com luva. Tem um 

laboratório que é de doença de Chagas, de Tripanosoma cruzi. Então, tem uma sala 

que é só para cultivo de Tripanosoma cruzi que é um bicho que qualquer vacilozinho 

você se torna chagásico, né. Se você manipula aquilo com luva e a luva está furada ou 

você tem um cortezinho... 

 

RG - É muito fácil de se contaminar? 

 

CB - É muito fácil, muito fácil. Quer dizer, você tem que saber trabalhar direitinho 

porque é a base para você poder... quer dizer, é a consciência do perigo. É disso que 

eu estou falando. Porque fazer o mesmo tipo de coisa com uma bactéria não 

patogênica é uma coisa, você não está muito preocupado. Você, de repente, mexe, aí 

esquece, põe a mão aqui, sei lá o quê, tudo bem. Mas você tem que se conscientizar 

que está trabalhando com um bicho extremamente patogênico, é disso que eu estou 

falando. Basta unzinho daqueles... Se você olha no microscópio uma gotinha daquilo, 

você vai ver milhares de parasitas ali vivíssimos, entendeu? Você não acredita na 

dimensão do perigo, entende? Então, é um risco você trabalhar com isso sem ter a 

noção do que você está trabalhando. Você saber manipular os aparelhos, que são 

aparelhos... Por exemplo, tem a ultracentrífuga que parece uma máquina de lavar, 

assim grandona, onde você coloca o seu o material para rodar numa velocidade 

máxima, absurda; tipo um grande liquidificador, mas com uma velocidade que você 

controla, coloca na temperatura, e os tubinhso tem que estar super bem equilibrados, 

você tem que pesar numa balança de precisão. Se tiver um desequilíbrio na pesagem, 

qualquer gotinha a menos daquilo, aquilo explode, entendeu? Todo mundo conta 

casos de morte mesmo, de estourar o laboratório, o laboratório ir pelos ares por esses 

descuidos e, de repente, você vê esses alunos fazendo essas coisas e coisas erradas. 

 

RG - Mal orientados... 

 

CB - Mal orientados e sem ter a humildade de chegar e perguntar: “Poxa, eu nunca 

trabalhei com isso!” Quer dizer, vão fazendo. 

 

RG - Sim, mas é porque alguém deixa eles irem fazendo, não é? 

 

CB - Alguém deixa. É mal orientado. Essa é a primeira coisa. 

 

LT - Mas não deveria ter uma pessoa especializada só para mexer com essa 

aparelhagem? 
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CB - Lá não tem ninguém especializado para mexer não. Todo mundo pode usar todos 

os aparelhos. Mas, aí é que está: quando tinha 20 pessoas trabalhando, as coisas eram 

mais bem controladas. Hoje em dia, tudo está quebrado e nunca aparece quem 

quebrou, porque fica sendo uma coisa de uso comum e de mal uso comum; quer dizer, 

todo mundo usa mal as coisas. Eu também erro, todo mundo erra. Quando eu entrei 

para lá, eu me lembro de fazer esse tipo de coisa assim de cara. Quer dizer, eu acho 

que o erro grave é realmente uma má orientação. Agora, esses sempre são motivos de 

briga e de discussões, de cara feia. 

 

RG - É um momento difícil. No país é um momento muito difícil e, não sei se na 

Fundação como um todo, mas pelo visto nesse departamento, a situação está delicada, 

não é? 

 

CB – É está bem delicada! Está delicada mesmo. Mas é uma situação que a cada dia 

se agrava em algum ponto a mais, entendeu? Sabe aquela coisa que você não sabe 

onde vai parar? E o Morel está voltando de novo para a chefia do departamento... Eu 

me lembro a primeira vez que eu comecei a contar as coisas que ele fez: eu me senti 

super mal porque ele me passou como se eu fosse muito pessimista. Agora, de um 

mês para cá, ele está vendo que o negócio está ruim mesmo, quer dizer, não foi 

exagero, não é? 

 

RG - De repente, vai ser ótimo para o departamento ele voltar? 

 

CB - Vai ser ótimo mesmo. Agora, eu não acredito que as coisas vão acontecer como 

aconteciam. Por exemplo, cada um tem um projeto, cada grupo tem o dinheiro para 

um projeto. Então, aquele dinheiro ninguém mais coloca para comprar um material 

comum porque o comum não é bem usado, quebra à toa. As pessoas preferem ter 

aquilo para uso só do grupo, entende? Então tudo que acaba sendo para uso comum 

não existe mais, porque está tudo quebrado. As salas comuns estão todas sujas, não 

tem ninguém que se responsabilize mais por nada. E, ao mesmo tempo, você não pode 

comprar uma ultracentrífuga. O meu grupo vai botar aonde? Tem que botar na sala 

comum e vou ficar controlando: “Ah, você pode usar; você não pode”. Quer dizer, 

fica uma situação que o Morel acha que vai dar certo: cada um vai dar do seu para o 

comum, mas eu acho que não dá. Agora também tem essa fase de criar o Centro de 

Biotecnologia lá na Fundação mesmo, está se falando muito nisso, parece que já tem a 

planta e tudo. Se daqui há quatro anos isso ficar pronto e começar a funcionar como 

todo mundo diz, vai ser ótimo. Porque tem o problema de espaço físico... 

 

RG - Não é no Fundão? 

 

CB – Não, é na Fundação, ali perto do INCQS. Uma vez por semana tem uma reunião 

para o pessoal falar, mostrar as plantas, como é que vai ficar dividido. Vai ser uma 

coisa assim bem ampla, sabe? Tipo um INCQS, mas só para a área de biotecnologia. 

Cada andar vai ser uma coisa reta, assim bem enorme. Um andar vai ser de virologia, 

o outro vai ser de biologia molecular, o outro vai ser não sei o quê. 

 

RG - Então existe uma esperança, existe uma expectativa de que as coisas... 
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CB - Tem, tem. Esse é um projeto que está andando, já está no papel. Vamos ver se 

sai, não é? Porque já se fala nisso há muito tempo. Agora já está no papel. Vamos ver 

se vai ter dinheiro para fazer... dizem que vai ter. Tem uns quatro anos que se fala 

nesse projeto. E vai ser a única solução porque, aí, cada um vai poder ter o que quiser, 

onde quiser, do jeito que quiser, vai ter coisas divididas, não vai ter mais um 

departamento, vai ter grupos independentes. 

 

RG - Dentro dessa área? 

 

CB - É dentro do setor. 

 

RG - Mudando um pouco de assunto, na época que você entrou para a Fundação e ao 

longo desses períodos todos que você tem estado lá, você sente uma diferença? Essa 

questão feminina tem algum peso na atuação dos profissionais no meio que você 

convive? Ser ou não ser mulher muda? 

 

CB – Não, eu não sinto muito isso porque eu trabalho num meio em que a metade é 

mulher que nem eu, que produz. Quer dizer, você diz se eu sento alguma diferença ou 

algum constrangimento? 

 

RG – É, ou ao nível da pesquisa ou ao nível da administração da pesquisa. Tem 

mulher chefiando os setores? 

 

CB – Tem mulheres chefiando. 

 

RG - Você não sente que existe, ao fim e ao cabo, um preconceito, que no final os 

homens são os que conseguem os melhores cargos? 

 

CB - Eu não sei, eu tenho minhas próprias opiniões em relação às mulheres que estão 

chefiando. 

 

RG - Você poderia falar um pouco sobre isso? Qual é a produção dessas mulheres? 

 

CB - Na área onde eu estou, tem uma pessoa que coordena um grupo, ela está indo 

embora agora. Tem uma outra que é casada com um outro que... ambos são chefes de 

grupo, do mesmo laboratório. Então, por exemplo, essa produz junto com o marido e 

eles estão sempre ganhando verba, dinheiro e coisa e tal. Ela, como mulher, é 

professora da UFF, da Fluminense. Quer dizer, super legal! Essa outra pessoa que se 

formou, fez pós-doutorado nos EUA, já teve a sua época áurea quando eu entrei. Eu 

me encantava até de ver: “Poxa! Uma mulher tem tantos projetos, vai em tudo que é 

reunião, é completamente bem aceita, defende suas idéias”. De um tempo para cá, 

essa mesma pessoa me decepcionou muito, não por ser mulher, mas por alguma falha. 

 

RG – Como pessoa ou como cientista? 

 

CB - Como cientista. 

 

RG – Foi como cientista? 
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CB - É. Porque, de repente, essa pessoa ficou mais apagada no meio desses outros 

cientistas homens da Fundação, do departamento, entende? É como eu falei: a minha 

profissão, desde que eu entrei na biologia, já tinha muito mais mulheres do que 

homens. Então, eu sempre achei que as mulheres iam ser profissionalmente tão bem 

aceitas quanto os homens ou até mais. 

 

RG - Mas na prática, não. 

 

CB - Não, mas na prática não. 

 

RG - É interessante, porque você acreditou o tempo todo que não havia diferença, até 

muito pelo contrário. De repente, era basicamente um universo feminino... 

 

CB - É verdade! 

 

RG - E, no entanto, ao longo da carreira isso começa a aparecer, não é? 

 

CB - É. 

 

RG - Enfim, você acha que esse enorme número de mulheres com as quais você 

conviveu ao longo dessa sua trajetória profissional, não apareceu tanto, não cresceu 

tanto na profissão porque muitas até se dedicaram menos, porque foram ter filhos, ou 

porque não conseguem mesmo vencer essa competitividade? 

 

CB - Não. Eu acho que por não vencer mesmo. Eu convivi com muitas mulheres que 

durante uma fase engravidaram, pararam de fazer as coisas e foram para casa. De 

repente, voltaram com força total, entendeu? 

 

RG - Mas pararam um período? 

 

CB – Mas pararam um período e isso já defasou um pouco, entendeu? Porque é uma 

coisa muito rápida, entendeu? É o que eu te falei: no início eu tinha uma cientista 

mulher como uma sensação para mim. De repente já não é mais, entendeu? Os 

homens...  

 

RG - Você acha que ela não acompanhou? 

 

CB - Eu acho que ela não acompanhou alguma fase da pessoa cientista. 

 

LT - Mas independente da condição feminina? 

 

CB - Isso eu não sei... 

 

LT - Não consegue avaliar, não é? 

 

CB - É, porque eu não... 

 

RG – É difícil de separar, não é? 
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CB - Se eu estivesse na situação dela... 

 

LT- Talvez conseguisse avaliar? 

 

CB - ... num projeto que eu tivesse que competir, eu ia sentir isso na minha pele. Quer 

dizer, eu ia falar: “Poxa! Realmente os homens estão querendo me passar para trás em 

alguma coisa”. Mas eu não sei. Eu vejo muitas mulheres ótimas nos congressos que 

eu participo. E na minha área tem muito cientista que casa com a mulher que trabalha 

junto, e acaba publicando junto. Esses dois americanos que têm colaboração com a 

gente são um caso assim. Ela é brasileira e foi trabalhar nos EUA e casou com esse 

pesquisador de lá que é uma pessoa super... é o Morel daqui, entendeu? 

 

RG – De qual universidade? 

 

CB – É da UCLA, em Los Angeles. Eles trabalham com Biologia Molecular. Ele é o 

chefe de toda a universidade, desse setor. É um cara extremamente competente. 

 

RG – Quantos anos ele tem? 

 

CB - Deve ter uns 40, 45 anos. Ele é conservado, mas (risos) eu não tenho muita 

intimidade, assim. Mas ela vive do trabalho com ele, eles são casados. A Lúcia 

trabalhou junto com ele, se casaram. Hoje em dia, ela mora lá e o ritmo de trabalho é 

bem diferente daqui. Lá o pessoal trabalha sábado, domingo, de noite, feriado. É uma 

coisa incrível! E eles vivem produzindo. Nos congressos que eu vou tem muitas 

mulheres fazendo coisas interessantes e competindo com os homens no mesmo nível. 

É a minha impressão, entendeu? 

 

LT - Mas para você, individualmente, ser mulher em hora nenhuma apareceu como 

um obstáculo? 

 

CB - Não. Acho até que me deu uma força, porque até é um charme, entendeu? mas é 

difícil, porque eu ainda não cheguei, entende? Eu ainda não cheguei assim na... 

 

RG - Você está no meio da carreira? 

 

CB - É, eu estou no meio da carreira. Então, as portas estão sempre abertas, nunca 

ninguém quis boicotar nenhum trabalho meu, nem nada. Mas é possível... Eu acho 

que deva ter sim, sabe? Quando se entra a parte de projeto, de ter que discutir verba de 

projeto, se é aceito ou não, acho que deve ter. 

 

RG – Um peso? 

 

CB - É, eu acho que deve ter. Pode ser até que eu esteja errada, mas essa parte eu não 

sei realmente. 

 

LT – Qual foi a razão que te levou a ingressar no mestrado, no doutorado?  

 

CB - Eu já ia fazer três anos: comecei com bolsa de iniciação, bolsa de 

aperfeiçoamento, bolsa disso e daquilo. Eu sabia que tinha que me especializar mais 
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na minha profissão, porque senão... De repente, vira rotina e aí você não sobe. Todo 

pesquisador tem um caminho natural. E o Morel me incentivou. Um dia conversando, 

ele disse: “Ah, porque você não tenta fazer prova de mestrado lá na UFRJ?” Eu me 

lembro que era véspera das férias e eu teria que competir com gente que já vinha 

estudando. Eu fiz como o vestibular para psicologia na PUC, entendeu? Vou tentar só 

para ver como é. E passei! Também era um assunto que eu mais ou menos já sabia, eu 

gostava, vinha estudando. Aí eu passei e comecei o mestrado. O doutorado veio na 

trilha. 

 

RG - Quer dizer, esse mestrado, na verdade, está muito ligado à Fundação, não é? 

Como se dá essa relação entre a Fundação e o mestrado na UFRJ? 

 

CB - Ah, quando faz o mestrado você só é aluna da UFRJ. Meu vínculo é com a 

UFRJ. A bolsa é pela UFRJ, porque a bolsa vai para o curso de genética. E eu optei 

por fazer a parte prática... Eu poderia chegar e dizer: “Olha, durante três anos, eu vou 

trabalhar lá no Xingu com os índios, vou fazer minha tese lá e venho para 

cá defender”. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, já era uma praxe, a maioria 

desses alunos... 

 

RG - De pós-graduação? 

 

CB – De pós-graduação, do meu departamento, são do Fundão, da Biofísica, da 

genética. E há pouco tempo é que começou a ter mestrado na Fundação. Agora, a 

Fundação já tem o seu curso de pós-graduação. 

 

RG – O curso da Fundação foi anterior a sua época? 

 

CB – Foi anterior a minha época. 

 

RG - Foi o Morel quem criou, pessoalmente, o setor de vocês? 

 

CB – É, Morel. Ele que me incentivou a fazer. Eu ia fazer mais cedo ou mais tarde, 

mas ele achou a hora certa. 

 

RG - E foi bom? 

 

CB - Foi. Meu mestrado foi ótimo. Eu tenho até a tese de mestrado aqui, se isso te 

interessar. Mas as pessoas acham que a tese de mestrado aqui no Brasil, pelo menos 

nessa área, é até um exagero, porque você perde muito tempo. O que é o mestrado 

aqui? É uma imitação do que é na Europa e nos EUA, entendeu? Lá você faz 

faculdade mais tempo, um curso desses demora quatro, cinco anos, mas quando faz 

uma especialização na pós-graduação, você faz o mestrado e o doutorado juntos, 

entendeu? 

 

RG - Não é dividido... 

 

CB - Por isso que esse belga que está aqui, que tem a mesma idade que eu, já está 

fazendo pós-doutorado. Ele já é pesquisador, já pode ter aluno para orientar, porque lá 

é diferente. Aqui a gente tem esse negócio que é errado, entendeu? 
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RG - Primeiro, faz um, depois faz outro. 

 

CB - São coisas complicadas. Na verdade, se a minha tese de mestrado fosse um 

pouquinho mais além poderia ser uma tese de doutorado, entendeu, juntado as duas 

coisas numa só. Foi um negócio trabalhoso. Na área de história ou literatura é bem 

diferente, porque você depende de você, você tem que ler para você dominar. Por 

exemplo, no mestrado em economia o meu trabalho depende de mim. É lógico que 

quanto mais eu me dedicar, mais rápido... 

 

RG - Você quer dizer um trabalho experimental? É disso que você está falando? 

 

CB - É, um trabalho experimental. Eu acho isso uma loucura porque, na minha área, 

as coisas nunca dependem muito de você, entendeu? Quer dizer, no meu caso: eu 

trabalhei com um bicho que se ele não quisesse crescer sei lá porque razão, eu ia ficar 

a vida inteira tentando um troço que ia me tomar tempo. Eu ia ficar arrasada, cansada, 

desgostosa. 

 

RG - Mas aí tem o papel do orientador, de mostrar que, de repente, esse caminho não 

é o mais frutífero. 

 

CB - É, mas, por exemplo: eu estou num projeto agora... 

 

 

Fita 3 – Lado A 

 

 

CB - ...mas eu sinto as dificuldades que eu sentia no mestrado, quando ficou tudo 

pronto, bonitinho, deu tudo certo e o resultado ficou melhor do que eu esperava. Foi a 

maior satisfação. Hoje em dia, estou numa fase em que acho que o meu projeto não 

tem muito pé nem cabeça. 

 

RG - Do doutorado? 

 

CB - Do doutorado. Quer dizer, não que não tenha pé nem cabeça, mas é que... 

 

RG - Você está se sentindo muito solta, não é? 

 

CB - É, eu estou muito solta e, ao mesmo tempo, meio desestimulada porque, essa 

época pior não podia estar (risos) e além do que eu não estou acreditando no tema em 

si. 

 

RG - Mas não foi uma coisa que surgiu dentro de departamento, diretamente? É uma 

linha de pesquisa do departamento? 

 

CB - É, é uma linha de pesquisa. Agora em agosto faz dois anos. Desde o primeiro 

ano eu já estava desconfiada; eu tinha combinado que em um ano, se as coisas 

continuassem, se desse qualquer problema, eu mudaria. Quer dizer, eu teria todo o 

direito de mudar para uma outra coisa. E eu não pude ainda, entendeu? Já tentei 
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convencer meu orientador e ele diz: “Vamos tentar mais um pouco!” E nessa, eu estou 

tentando mais um pouco, mas eu já estou ficando de cabelos brancos, entendeu? 

 

RG - Você está desestimulada? 

 

CB - Estou desestimulada, um pouco desesperada (risos) porque eu aprendi muita 

coisa, mas não tem muito resultado palpavél, entendeu? Eu não posso escrever... Eu 

não sei nem dizer o que que eu estou pensando em fazer ainda, entendeu? 

 

RG - É uma continuidade do projeto de mestrado? 

 

CB - Seria, seria uma continuidade. Eu mesma começo a dar idéias, dizendo assim: 

“Poxa, isso aqui não deve estar bom. Eu consegui esse negócio...  Outro dia eu li um 

artigo que dizia que esse negócio pode ser experimentado”. Aí essa pessoa fala: “É, é, 

vamos tentar!” Então, tudo que eu proponho na maior loucura da minha cabeça, tem 

alguem que diz: “Vamos!” Entendeu? Não tem ninguém que puxe a rédea e que diga: 

“Vamos parar, deixa isso de lado, vamos começar do zero, entendeu?” Eu estou 

completamente preocupada com isso. 

 

RG - Você está sentindo falta de uma pessoa... 

 

CB - É, eu estou sentindo. Não sei nem porquê, sei lá! Alguma coisa tem que 

acontecer de diferente porque... 

 

RG - Ou será que a tese de doutorado pressupõe um trabalho mais a longo prazo, de 

maior folego?  

 

CB - Não, porque eu já tenho em mente... O que é uma tese de douturado? É uma 

coisa que tem que ser inédita, o assunto. Quer dizer, mestrado tudo bem, eu podia 

pegar um artigo: “Ah, a pessoa trabalhou com a espécie tal; então, eu vou fazer a 

mesma coisa com outra espécie.” Entendeu? Doutorado tem que ser uma coisa que 

ninguém nunca fez. 

 

RG - Nem pensou! 

 

CB - Nem pensou! (risos) Mas também não vou ser eu quem vai pensar na coisa, 

porque eu não me acho capaz de bolar nenhum projeto, entendeu? Eu tenho 

dificuldade de resolver, ás vezes eu não sei como fazer. Às vezes eu leio os artigos, 

nem as pessoas sabem o quê fazer em outros casos parecidos. 

 

RG - Você pode dizer, em linguagem menos técnica possível, o que você está 

fazendo? Para a gente saber do que se trata usa uma linguagem assim bem para leigo, 

tá? 

 

CB - Poxa, mas é difíci uma linguagem... Porque os nomes todos em biologia... Por 

exemplo, DNA e RNA, vocês sabem o que é? 

 

LT - Sabe. Isso até eu realmente... 
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 RG - Eu também sei! (risos) 

 

CB - Então, o meu trabalho de tese de mestrado foi trabalhar com uma espécie de 

Tripanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Não se sabe nada ainda em 

relação à cura dessa doença. Tem muito estudo na área de imunologia, de antígeno, 

descoberta de antígeno de superfície. Se você fizer um anticorpo, uma coisa sintética, 

pode vir a ser uma vacina. Tem mil coisas no ar, tem gente que trabalha com barbeiro 

infectável, que é o inseto vetor dessa doença. No meu caso, eu trabalho justamente 

com a biologia molecular de uma espécie de Tripanosoma cruzi, uma cepa que é de 

um tipo de um bicho que me foi cedido, tem todo o histórico da cepa, onde foi isolado 

e tal. Meu trabalho no mestrado foi com essa cepa, a nível do DNA desse bicho. 

 

RG - Para conhecer? 

 

CB - Para analisar a fundo, numa técnica bem refinada, que é a técnica de 

sequenciamento. Hoje em dia é uma coisa super cara, mas é o fino do fino da 

engenharia genética. Você pega o DNA e você sabe exatamente ler o que ele contém, 

as bases que ele contém no código genético. É exatamente saber... 

 

LT - O código de caracteres? 

 

CB - Porque aí você já pode saber o que ele está produzindo, qual a proteína. Você 

transforma aquilo em proteína. Quer dizer, é você chegar no fino da coisa. Na 

verdade, foi uma técnica que eu aprendi. Foi bonito. Eu comparei com outras cepas, 

vi, a nível de comparação, qual é mais patogênica, menos patogênica. Um trabalho 

meio de computador, foi bem interessante. Como mestrado foi ótimo. No doutorado, 

eu tentei... Agora eu estou tentando... O DNA dos bichos é diferente do humano. Por 

exemplo, eles têm uma característica que é muito peculiar e completamente diferente 

de qualquer outro bicho: milhares de circulozinhos que ficam todos concatenados 

assim, feito uma rede e cada um com uma sequência diferente e são 1.400 bases, que 

eu consegui ler no trabalho. Não se sabe a função desses milhares de círculos no 

bicho, quer dizer, se todos esses bichos têm isso, eles são extremamente patogênicos. 

Cada um diz uma coisa, são bem divergentes. Quer dizer, o ideal era você estudar 

vários mini-círculos desses em vários bichos diferentes e poder ver, a nível de 

genética, se aquele bicho é oriundo da região tal, será que ele é diferente do outro? 

Divergiu como? Por que? Não sei, tem vários tipos de análise que podem ser feitas a 

partir de um estudo bioquímico desse nível. Agora eu estou tentando responder a 

pergunta que eu deixei no ar na minha tese de mestrado: os mini-círculos têm função? 

 

RG - Então você está querendo responder a essa pergunta? 

 

CB - A essa pergunta. Todo mundo que já estudou isso desde 1980 e pouquinhos, e 

chegou a mil conclusões por outras técnicas, que não têm função ou têm uma função 

que a gente desconhece, entende? 

 

LT - Você está desconfiada que existe uma função? 

 

CB - É, como eles, eu achei que poderia tentar chegar lá, mas também estou achando 

que não tem, que é uma função que... Eu quis dizer: “Será que eles não produzem um 
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troço, que é esse negócio que causa a doença? Não, pode ser uma função estrutural só, 

só de manter o bicho deitado. Sei lá. Tanta coisa que pode ser. Então eu resolvi. 

Agora, a gente está estudando o RNA nesses bichos (risos), o RNA leva a mensagem 

para codificar, é o mensageiro. O DNA codifica RNA e o RNA transmite a proteína. 

Então, eu quis estudar o RNA a nível de transcrição desses mini-círculos. E tentando 

isolar o RNA desses bichos, eu comecei a ver os modelos de experimento, de 

resultado. Lendo os padrões de resultado na literatura sobre RNA geral, eu vi uma vez 

dois artigos que tinham exatamente o mesmo padrão que eu estava tendo, e os caras 

começaram a achar que aquilo representava um RNA do tipo tal. Então, agora, eu não 

estou mais interessada na função dos mini-círculos. Eu quero analisar cada RNAzinho 

desses a nível de um monte de coisas variáveis. 

 

RG - E essas pessoas que você descobriu que trabalham com as mesmas questões são 

brasileiras? 

 

CB - Não... 

 

RG - Você tem contato com elas? 

 

CB - Não, não tenho. Só... 

 

RG - Só pela literatura, não é? 

  

CB - Agora, eles estão mais avançados. Aí é que está. Para eu descobrir isso através 

deles, é porque eles já fizeram coisas além, que eu por acaso vim a descobrir isso 

porque no outro dia catuquei lá na biblioteca e ao ver fiquei até animada: “Poxa, mas 

eu não posso copiar o que eles estão fazendo”. Entende? Quando eu chegar a 

conclusões de que vou fazer uma linha tal... Esse artigo que eu li era de 1984, e 

já estavam fazendo isso. Em 1989, no meio de 1990 vai ter um artigo que os caras 

arrasam, não é? Pronto. (risos) Aí fecha, aí eu vou ficar a ver navios... 

 

RG - É. Pelo o que eu estou vendo, você está tendo dificuldade de... 

 

CB - É muito chato isso. Quando eu converso sobre isso, quase chorando com o meu 

orientador, ele mostra que eu posso extrapolar por outro lado, mas eu não vejo muito 

outro lado, entendeu? Quer dizer, tudo o que eu posso está ali, meu universo é esse! 

Ali, no outro lado, eles estão fazendo o outro lado, vão fazer todos os outros lados e 

eu vou ficar a ver navios! (risos) 

 

LT - Então, quer dizer, o que te desanima é você ter descoberto que esse trabalho 

já não é inédito, é bem anterior? 

 

CB - Não! Me desanima desde o início, porque desde o início eu sabia que iria ser a 

minha furada, entendeu? Mas me deram isso para fazer e eu fui: “Vou fazer!” E eu 

não acho que foi de todo um rapera, entendeu? Aprendi a mexer com RNA que é mais 

complicado do que para mexer com DNA, é uma coisa muito mais instável, você tem 

que estar o tempo todo com luva, porque eu soube que a gente tem uma enzima que 

degrada RNA, e que está no ar. Então, você passa meses fazendo essa preparação. Se 

essa enzimazinha cai ali que nem uma poeira, acaba com tudo, entendeu? Então, eu 
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estou aprendendo a lidar com a coisa de outro jeito. Tudo bem. Isso foi válido. Mas 

depois de dois anos aprendendo a lidar com a coisa, eu considero que aprendi, já estou 

fazendo uns gens bonitos, uns experimentos interessantes, mas resultado assim... 

Porque na pesquisa um resultado puxa outro, entendeu? A partir do momento que 

você descobre uma coisa, qualquer coisa que seja mínima, legal, é motivo para você 

querer trabalhar em cima daquilo e ir descobrindo cada vez mais. Então eu me 

empolguei à beça quando li esse artigo. Eu fiquei no mundo da lua uma semana. 

Depois eu caí na real, falei: "Poxa, eu estou achando inédito um trabalho igual ao meu 

que já está sendo desenvolvido a mais tempo.” Entendeu? 

 

RG - Seria até o caso de você ter contato com esse pessoal, não é? 

 

CB - Pois é... 

 

LT - E ficar sabendo em que pé está o trabalho? 

 

CB - Não sei se são chilenos ou argentinos. Tem dois grupos, um trabalha com a 

mesma espécie que eu: o T. cruzi. 

 

RG - Aonde eles trabalham? Eles são dos EUA? 

 

CB – Não, eu acho que são chilenos. 

 

RG - Ah, mas eles estão lá no Chile mesmo? 

 

CB - É, eles devem estar lá mesmo. Hernandez Munhoz, acho que é chileno. Eu tenho 

até uns artigos. E os outros que já foram além disso, trabalham mais ou menos com a 

mesma coisa, mas com outra espécie, entendeu? Esses são americanos. 

 

RG - É, situação difícil, né? 

 

CB - É, eu estou assim! 

 

RG - Mas de repente ela vai clarear. 

 

CB - Ah, eu não sei daqui a um ano, se eu tiver neném, quem sabe eu não abandono 

de vez (risos). Aproveito... (risos) Não, eu não queria este fim, não! (risos) 

 

RG - Vai ser uma pausa, em termos, não é? 

 

CB - É. 

 

RG - Você dizia que com o casamento, você redefiniu duas coisas: primeiro, o 

casamento; depois, o mestrado. Foram coisas que marcaram também a tua trajetória, 

não? 

 

CB - O mestrado, para mim, foi o máximo mesmo. Quer dizer, em tudo até hoje, 

mesmo na fase do doutorado, eu não falo de boca cheia, entendeu? porque eu estou 

tão assim com o doutorado que para mim o auge foi a tese de mestrado da qual eu 
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tenho o maior orgulho. Agora, o doutorado... (risos) Não vejo assim, tanta 

experiência, entendeu? 

 

RG - É, é uma coisa que ainda está ... 

 

CB - E eu até sei dizer porquê.  Porque quando eu fiz esse projeto do mestrado, na 

época era uma coisa inédita para o nosso departamento, entendeu? Tinha muito 

interesse, todo mundo ficava interessado e isso era muito estimulante para meu 

trabalho. Então era o máximo, sabe? Hoje em dia não é o máximo. Esse assunto já não 

é mais o máximo. Então, tem esse lado também. 

 

LT - No mestrado, o seu orientador foi o Morel? 

 

CB - Foi o Morel. Hoje em dia, o Morel me vê lá e não sabe o que eu estou fazendo. 

Também não tem tempo mais de perguntar, quer dizer, está sempre para lá e para cá. 

E eu não quero nem mais ser pessimista, não, porque eu já fui tão pessimista com ele 

que eu fico sem jeito de chamar, de sentar para eu falar do meu trabalho, desabafar 

isso tudo em cima dele (risos). Mas eu estou numa fase meio crítica. 

 

RG - E mestrado e o doutorado estão sendo feitos na mesma unidade lá no Fundão? 

 

CB - É, no Instituto de Biologia. 

 

RG - O Instituto de Biologia não é ligado a Biofísica, não? 

 

CB - Não. É no Centro de Ciências de Saúde, mas são dois departamentos. 

 

RG - Tem Bioquímica, Biofísica... 

 

CB - Não, peraí. Biologia é o departamento, é o Instituto de Biologia. É aonde tem 

Bioquímica, Biofísica, Biologia, quê mais? 

 

RG - E a sua área fica em Biologia mesmo? 

 

CB - Fica no departamento de genética. Aí tem o departamento de Biofísica. Eu fico 

no departamento de genética. 

 

RG - Bom. O que é que você acha? Ficaram algumas questões que você gostaria de 

clarear? 

 

LT - Não. Por mim eu estou satisfeito. 

 

RG - E você? Você queria falar alguma coisa que a gente talvez não tenha te 

perguntado em relação a todas essas múltiplas questões? 

 

CB - Acho que não. 

 

RG - Não? Então que queria te agradecer. Eu acho que foi realmente... 
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CB - É, foi ótimo! (risos) 

 

RG - É, o seu depoimento é importante para a gente. Cada depoimento é muito 

particular, trata de questões diferentes, as pessoas têm questões diferentes... 

 

LT - E até agora a gente só tinha antrevistado pessoas que já estavam... 

 

RG - ... em fim de carreira... 

 

LT - Em fim de carreira ou com a carreira já bastante definida, quer dizer, pegar uma 

pessoa no meio foi super importante. 

 

RG - É, e ela até está no começo, mesmo, no sentido de que tem muita coisa ainda... 

 

CB - É, mas essa visão agora do final até poderia ser outra, se tivesse me pego durante 

o mestrado, no auge da minha empolgação. 

 

LT - Ah, mas eu acho que foi algo extremamente rico te pegar numa hora de 

desânimo (risos) porque era justamente essa dificuldade que a gente não conseguia 

captar nessas outras pessoas lá. 

 

RG - Muitas pessoas não colocam, não revelam, até porque estão numa fase muito 

tranquila, não é? 

 

CB - É que não tem tantas... 

 

RG - Ou porque, de repente, mesmo historicamente, elas fizeram a carreira num outro 

momento. Esse momento é muito novo, não é? Estão acontecendo coisas novas. Então 

ficam esses testemunhos de uma mudança no rumo do departamento, na Fundação 

como um todo. A gente quer te agradecer porque, realmente, foi muito importante. 

 

CB - Que ótimo! Foi muito solto, até demais. De repente, me destrambelhei a falar. 

(risos) 

 

RG - Não, nada disso. 


