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Resenha biográfica 

 

 

Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 25 de abril de 1917. Ingressou aos vinte anos, como 

auxiliar de mecânica, na Fábrica de Projéteis de Artilharia na mesma cidade. Trabalhou nesta 

fábrica até 1940, quando passou a exercer a função de assistente-técnico e de desenhista da 

Fundação Rockefeller, onde permaneceu até 1946. Junto à instituição norte-americana, 

desenvolveu atividades como desenhista, na área da saúde. Uma de suas principais atividades 

era desenhar mosquitos, em especial os exemplares de sabetíneos. Assim, em 1942, 

participou como ilustrador do trabalho Sabetíneas da América, organizado por John Lane e 

Nelson Cerqueira. Em sua formação profissional teve grande influência do pesquisador 

Nelson Cerqueira. A Coleção de Mosquitos da Fundação Rockefeller, na qual trabalhou, 

reunia exemplares de todo o país. Atualmente, esta coleção encontra-se no Centro de 

Pesquisas René Rachou, da Fiocruz. Em 1946, Orlando Ferreira passou ao cargo de auxiliar 

de entomologia no Serviço Nacional de Febre Amarela, permanecendo na instituição durante 

seis anos. Na década de 1950, iniciou suas atividades profissionais no IOC, passando a 

trabalhar na Seção de Zoologia Médica. Os desenhos de outras espécies e grupos da 

entomologia que produziu levaram-no a estudar de forma autodidata os principais livros e 

manuais de entomologia. Colaborou na publicação de diversos trabalhos, principalmente com 

Costa Lima. Ao longo de sua carreira profissional na Fiocruz, Orlando Ferreira foi 

enquadrado como entomologista, zoólogo e pesquisador. Com o pesquisador José Jurberg, 

foi curador da Coleção Entomológica de 1976 a 1986, ano em que o professor Sebastião José 

de Oliveira assumiu a curadoria desta, quando de sua reintegração à Fiocruz. Teve destacada 

atuação como organizador da Coleção Entomológica desde os anos 1950, projetando a 

construção de armários e elevadores para melhor acondicionamento e conservação. Em 1990, 

Orlando aposentou-se, mas não se desligou das suas atividades na Coleção Entomológica.
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Data: 21/02/2001 

 

Fita 1 – Lado A 

 

MR - Projeto Memória das Coleções Científicas da Fiocruz, entrevista com o professor 

Orlando Vicente Ferreira, entrevistado por Anna Beatriz Almeida e Magali Romero Sá, no 

dia 21/02/2001. Fita 1. 

 

AB - Então prof. Orlando como eu conversei com o sr. a gente vai retomar alguns pontos da 

nossa última conversa, né? 

 

OF - Tudo bem... 

 

AB - E aí, eu queria falar do trabalho do sr. na Rockfeller, que o sr. mostrasse, falasse um 

pouquinho para gente como é que era o Fred Sopper, se o sr. teve contato com ele ou... com 

o tipo de organização que ele implementava, se a rotina... como é que eram os detalhes. 

 

OF - O... o meu contato... ele era o presidente, né?... O Fred Sopper, ele era presidente, então 

era um indivíduo que quase não tinha contato com um funcionário, ainda mais naquela época, 

era funcionário mesmo, não é? e... funcionário não tem essa coisa com o presidente lá, né? 

conhecia ele, como conhecia os outros que trabalhavam com ele, né? O (Kun) também foi 

presidente lá... não é? 

 

MR - O sr. trabalhou com o (Kun)? 

 

OF - Dr. (Kun), não é? Também... assim, trabalhei assim, ele presidente... 

 

MR - Na diretoria... 

 

OF - ... ele lá e eu aqui (Risos). E... o meu contato lá mais mesmo direto foi com o Cerqueira, 

né? O Cerqueira que era o meu chefe imediato e era vamos dizer assim, o chefe do laboratório 

e o dr...  começou eu, comecei eu, está vendo, já comecei a... lá de São Paulo... John Lane, 

não é? Então nós estávamos lá para fazer exatamente, eu fui praticamente admitido para 

fazer... fiz uma espécie de concurso, eu e mais dois, entraram dois, éramos três e eu tive a 

sorte, vamos dizer assim, de ser o escolhido para fazer exatamente os sabethineos da 

América, não é? E os sabethineos da América foram feitos pelo Cerqueira e pelo John Lane, 

lá da Faculdade de São Paulo, Faculdade de Higiene, né? acho que Faculdade de Higiene lá 

de São Paulo. E eu fui... exatamente entrei ali para fazer a parte de desenho, não é? 

 

MR - Para esse trabalho específico. 

 

OF - É, um trabalho... vocês não conhecem o trabalho... 

 

MR - ... esse trabalho não. 

 

OF - Não?! era um trabalho mais ou menos assim grosso, do qual, vamos dizer assim, metade 

do coisa é desenho, são desenhos científicos, desenhos de genitálias de mosquitos silvestres, 
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né? os sabethineos são mosquitos silvestres, né... em geral. E entrei mais com essa finalidade, 

foi isso que para... entrei para lá exatamente.... 

 

AB - ... com essa finalidade. 

 

OF - ... para fazer parte de coisa, né, e realmente sai muito boa, não é? E está lá o meu nome, 

(?), etc., bonitinho lá. 

 

AB - Agora, a rotina de trabalho que a Rockfeller tinha, interferia nesse tipo de trabalho de 

vocês? Vocês também seguiam alguma espécie de orientações, de como é que era que a 

Rockfeller trabalhava, quer dizer, tinha toda uma preocupação com classificação, com 

detalhamento, quer dizer, isso também atingia... 

 

OF - ... claro... claro... porque tudo isso fazia parte... da própria Fundação Rockfeller, né? 

Existia vários setores e esse que era da Entomologia, né? 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - ... e que o chefe primitivo não era nem o John Lane, nem o Cerqueira era o chefe, o 

chefe da Entomologia era o dr. (Shanon). 

 

AB - (Shanon). 

 

OF - Dr. (Shanon), não sei se vocês chegaram... 

 

AB - ... não conheço. 

 

OF - ... a ver lá nas suas coisas... 

 

MR - (?) ver é... 

 

OF - Era o dr. (Shanon), s. h. a... 

 

AB - n. n. o. n? 

 

OF - n. o. n. n, né? Dr. (Shanon) o nome dele, né? Lá vai a falha novamente... 

 

AB - ... (mas é natural o sr. não saber)... 

 

MR - ... ele dirigia o laboratório? 

 

OF - O dr. (Shanon), ele é que era o chefe realmente... 

 

MR - ... da Entomologia. 

 

OF - ... da Entomologia, né? Ele é que era o chefe da Entomologia. 
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MR - Quantas pessoas trabalhavam com vocês lá na Entomologia? 

 

OF - Olha, tinha cerca de... eram poucas pessoas, né? Era eu, vamos dizer assim, era o 

(Shanon), né? mas o (Shanon) era o chefe geral e vamos dizer tem toda uma (?), né? o John 

Lane que veio de São Paulo, já com... vamos dizer assim, de chamando, sei lá um... coisa lá 

com a Universidade de São Paulo, né? 

 

AB - Um convênio. 

 

OF - E veio para cá junto com o Rockfeller fazer esse negócio. E quem era mesmo o dono 

do negócio era o Nelson Cerqueira, né? ele que era assim o chefe imediato, né, e trabalhava 

mais o dr. Almir Costa que era uma espécie do (?) do Nelson Cerqueira, né? 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - E o de mais, que tinha mais trânsito, conhecia mais, não é? O (Irenio de Oliveira Santos), 

o (Gui Valério dos Santos), o Jairo, não sei o nome total do Jairo... o Irenio já falei e tinha 

mais um... mas eram poucas pessoas. 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - Não eram muitas pessoas... e... 

 

AB - ... as atividades que desenvolvia o seu laboratório? 

 

OF - ... as atividades, é... a atividade, principalmente... mosquitos. 

 

AB - Identificação. 

 

OF - Só, exclusivamente mosquitos. Não tinha... na coleção toda, tudo de mosquitos, né? 

mosquito, mosquito... não tinha, o coisa, se dava com outra coisa assim, eu não sei, né? 

Porque justamente era um Serviço Nacional de Febre Amarela, não é? Febre amarela. A partir 

digamos assim dos (estrogomias), né? Dos (estrogomias), que... esse que está dando aí... 

 

MR - Da dengue, né? 

 

OF - É, da dengue, os (?), né? O aedis aegypti, né?  

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - E ficava mais...  eles deixavam mais (??) em função da febre amarela, que tratava 

justamente dessa outra parte, né? Dessa outra parte, a gente... e que no laboratório da dra. 

(Mary Berithy Wadbell), (??). 

 

AB - Mas (Wadbell) é o sobrenome. (Mary Wadbell). 
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OF - É, w. a. d. b. e. l. l. (Mary Berithy) é um troço assim, (Berithy) uma coisa assim, (Berithy 

Wadbell). Ela que fazia... então tinha lá a parte que ela fazia... então pegava os (estrogomias), 

triturava, fazia essa outra parte que era mais com ela, a nossa seção lidava mais com... 

 

MR - ... classificação tradicional. 

 

OF - Classificação e, principalmente, nós estamos voltados exatamente para os sabethineos, 

não é? 

 

MR - Certo. 

 

OF - Os sabethineos, não é? Mosquitos silvestres. 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - Está vendo, mosquitos silvestres de uma forma em geral, não é? 

 

MR - Quantas pessoas passaram pelo... o sr. ficou de 1940 a 1946, não é? Trabalhando para 

a Rockfeller? 

 

OF - É. 

 

MR - Não é isso? 

 

OF - De 1940 a 1946, quando ela saiu e foi para o Serviço Nacional de Febre Amarela, né? 

 

MR - Isso. 

 

OF - Lá no Serviço de Febre Amarela, eu acompanhei, porque o Nelson Cerqueira também 

saiu, porque a Rockfeller também saiu do Brasil... 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - ... a Fundação passou para... a... Manguinhos, né? Passou para Manguinhos e... o Nelson 

Cerqueira foi para o Serviço Nacional de Febre Amarela, não é? Porque... e eu também 

acompanhei o Cerqueira, não é? Então eu fui para lá, e lá na febre amarela, aí já era... um 

tipo mais especializado para a febre amarela, está compreendendo? 

 

AB - Estava tudo, essa passagem que vocês foram para a febre amarela, mas essa coleção 

toda que vocês montaram lá na Rockfeller... 

 

OF - Ficou lá.  

 

AB - Ficou lá? 
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OF - Ficou lá, mas tarde essa coleção foi levada para... o ENERU, não é? O ENERU ficou 

com as coleções e essa coleção depois foi para o serviço da... foi lá para... Juiz de Fora, não... 

lá... 

 

MR - Belo Horizonte? 

 

OF - Belo Horizonte, aonde é o... 

 

AB - ... o Rene Rachou, né? O que é hoje o Rene Rachou. 

 

OF - O que é Rene Rachou. Essa coleção foi para lá, todinha, está compreendendo. E parte 

dela também ficou lá na febre amarela, essa parte que foi para o ENERU, por sinal eles 

acabaram com aquele negócio todo, né? (?). 

 

MR - Deixa eu lhe perguntar uma coisa... 

 

AB - Não está num estado bom, né? 

 

MR - Como é que era essa rotina de coleta, vocês saiam, vocês iam... durante seis anos o sr. 

trabalhou só... 

 

OF - Bom, o meu serviço era especializado. 

 

MR - Era só desenho, né? Então o sr. ficava... 

 

OF - ... meu serviço era... não, mas no decorrer do tempo, acabou-se de fazer... 

 

MR - (?). 

 

OF - ... e a gente não vai ficar lá olhando para a lua, né? 

 

MR - É. 

 

OF - Não vai ficar lá olhando para a lua, então eu tive que... eu me enfronhei em conhecer, 

em determinar, de mosquitos, principalmente, silvestres, está compreendendo, de uma forma 

geral todos, mas eu fiquei com aquele acervo lá, porque muita gente saiu, saia qualquer coisa 

assim... e... eu me especializei (minha própria mente útil) por força das circunstâncias, eu 

tive que entrar de cabeça dentro da coleção, aí já não era mais o desenho. 

 

MR - A classificação. 

 

OF - Era a classificação, não é? Então eu procurei saber... todas as espécies, determinar, até 

que... não é fácil, porque são centenas de mosquitos, né? Que a gente tem que conhecer, e os 

detalhes de identificação são mínimos as vezes, está compreendendo, (mas até que) distinguia 

só através de uma mancha, de um... uma escama, não é? E enfim, são detalhes que a 

classificação... foge de uma forma geral ao leigo, não é? Que não está acostumado aquele 

negócio, então eu fiquei, eu me encarreguei dessa coisa, né, porque não tinha mais ninguém 
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para fazer, não é? O Nelson saiu... Nelson saiu não, eu praticamente sai junto com o Nelson, 

mas eu me... 

 

AB - ... mas antes da saída já teve... 

 

OF - ... mas eu também trabalhei no campo. 

 

MR - Era isso que eu queria saber. Então o sr. também ia fazer o trabalho de coleta. 

 

OF - Fazia, fiz coleta em Teresópolis, não é? Fiz coleta em Teresópolis na Fazenda Guinle. 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - Na Fazenda Guinle. 

 

MR - Que é a grande (?). 

 

OF - (?). Na Fazenda Guinle, eu trabalhava... coleta para... nessa coleta era só... isso aí no 

tempo da Rockfeller, né? 

 

AB - Isso, é. 

 

MR - É, na época da Rockefeller. 

 

OF - Ainda no tempo da Rockfeller, não na... não em Manguinhos, em Manguinhos é um 

outro capítulo. 

 

AB - É. 

 

OF - Manguinhos é outro capítulo. No tempo do Rockfeller, então eu fui trabalhar no campo 

também, não é, fui, não é? A gente tem que diversificar e procurar ser útil e trabalhar, não é? 

Dentro do coisa, se não... 

 

MR - (?) de coleta, né? 

 

OF - ... eles me mandavam para rua, né? 

 

MR - ... tinha um programa de coleta...  

 

OF - É, tinha um programa de coleta... 

 

MR - ... as pessoas iam... 

 

OF - (?), justamente essas coletas, eram justamente um subsídio a... aos mosquitos de 

sabethineos da América, eu fui para lá...  

 

MR - Hum, hum. 
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OF - ... que eu fui destacar a atenção não, tinha um taxidermista também, não é? Tinha... um 

taxidermista, tinha... um... ah! tinha um... cara que trabalhava lá na Fundação também, no 

Instituto que era da Botânica, né? Para determinar... as árvores, né? os tipos de árvore, 

floração, flora, aqueles negócios todos, né, e um taxidermista que era para pegar capivara, 

(??), né? 

 

MR - Roedores, né? Mamíferos. 

 

OF - Para fazer coleta, não só colhia... colhia os animais, como fazia a taxidermia dos animais 

que levava para Rockfeller, por sinal a Rockfeller quando saiu do Brasil levou tudo para os 

Estados Unidos. 

 

MR - Ah, levou?! 

 

OF - Não deixou nada... 

 

MR - Esse material foi todo? 

 

OF - Ah! foi. Eles levaram tudo, está entendendo. E... eu sei é que naturalmente eles 

estudaram também todas essas partes de coisas, né? 

 

MR - E essas lâminas, ficaram aqui no Brasil? 

 

OF - Ah!! as lâminas... as lâminas da coleção ficaram, agora as que fizeram lá com a parte 

de taxidermia que era um serviço a parte... 

 

MR - (?). 

 

OF - ... nós não tínhamos nada com a história da taxidermia, né? 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - Tinha um camarada lá, e caçador também, tinha um tiro certo aquele cara. (peimm) era 

bom mesmo no tiro. Como era o nome dele? Esqueci também, ele até teve um pequeno 

livrinho assim, tinha até um livrinho, eu dei tudo, né, estava tudo lá. Então eu trabalhei... aí 

nessa parte, né, também ficava coletando mosquitos silvestres, na... eu... minha parte, 

realmente a minha parte era de seis a meia-noite, não é? E tínhamos que subir em árvores às 

vezes, vinte e tantos metros de altura, né, a gente botava uma escadinha assim, cavava, ia 

cavando na beira até atingir lá em cima, até atingir o topo, vamos dizer assim, mas alto 

possível, né, que era para fazer três tipos de (colhiota), uma (colhiota) lá no... a vinte e tantos 

metros de altura, uma (colhiota) a média altura e a (colhiota) no chão, eram três tipos de 

(colhiotas), né? Que fazia, né? A pior era a (colhiota) do chão, porque a (colhiota) do chão a 

gente tinha que fazer com o nosso sangue mesmo, né? (Risos). 

 

MR - E a outra lá em cima? 
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OF - Lá em cima era com armadilha tipo (Shanon)... 

 

MR - Armadilha. 

 

OF - ... essa armadilha é clássica, porque inclusive dando nome ao dr. (Shanon), né? Da que 

a pouco sai o nome dele, né? Ah! não vai... não vai, agora não sai, não adianta, depois vai... 

 

AB - Mas a armadilha levou o nome dele por que...  

 

OF - ... é, porque foi ele que idealizou o tipo de armadilha, né, um tipo de armadilha especial. 

Porque ela tinha uma entrada que assim, o mosquito não tinha depois como sair, está 

compreendendo? Ela era uma armadilha, vamos dizer assim, eram dois tipos de armadilha, 

uma dentro da outra, está compreendendo? A gente botava, prendia lá, um... geralmente a 

gente prendia galinha, pombo, está compreendendo, um bicho de sangue quente, né? 

 

MR - Sei. 

 

OF - Para atrair os mosquitos, está compreendendo? Aí eles entravam por baixo e depois não 

tinha como sair, não é? Aí a gente ia lá com a pipeta, né, com a pipeta... 

 

MR - ... sugava os mosquitos. 

 

OF - É, botava uma luz também, não é? 

 

MR - Hum, hum. É para atrair... 

 

OF - Tinha uma luzinha lá em cima, para atrair e aí a gente ia lá com essa pipeta e sugava 

(xiiii), né, jogava dentro de um frasco assim, que tinha cianureto, não é? Era gesso, era 

cianureto. 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - ... gesso, a gente dava uma perfuração com agulha aqui assim para (??) de cianureto e 

pegava aquele negócio e jogava lá dentro, não é? 

 

MR - Para morrer na hora. 

 

OF - E morria na hora, está compreendendo, então a gente tapava com a tela, né? 

 

MR - Certo. 

 

OF - Pegava aquilo tudo, trazia aquilo tudo para o laboratório, né? Aí (quando existia) vinha 

de trem, às vezes vinha de carro, não sei como é que se descreve aquele negócio ou vinha de 

trem... e no fim de semana trazer aquele material todo, né? 

 

MR - O sr. chegou a fazer coleta no Espírito Santo? 
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OF - Não, não fui. 

 

MR - Porque eles iam muito para lá, não é? Numa reserva. 

 

OF - Não, eu não fui. 

 

MR - (?)  

 

OF - Eu não fui justamente por isso, (?) era um homem, eu não era um homem do campo. 

 

MR - Do campo, é. 

 

OF - Entendeu? 

 

MR - É, eu sei. 

 

OF - Eu não era um homem de campo, né?  

 

AB - Essas idas foram para ter mais essa experiência, mais essa vivência, né? 

 

OF - Mais experiência e essa vivência, está compreendendo, para saber exatamente, porque 

eu comecei a me especializar em determinados mosquitos, né, e... sem modéstia  eu reconheci 

um bocado, porque eu (??), não, vou dizer porque... como eu era desenhista e eu tinha que 

fazer aquele negócio minuciosamente, está compreendendo, não é, principalmente, larvas e 

genitálias, está compreendendo, genitálias dos mosquitos, está compreendendo, como eu me 

especializei não, como eu fui obrigado a me especializar dentro dessa coisa, então eu tinha 

uma vivência melhor do que o resto do pessoal que trabalhava, está compreendendo. Então 

eu tinha mais possibilidades, vamos dizer assim, de conhecer minúcias que para eles talvez 

passasse desapercebido. Então eu me especializei digamos assim, (em conhecer mosquito 

para hoje não conhecer mais nada). (Risos). Diga-se de passagem, né? 

 

MR - (Risos). 

 

AB - (Risos). 

 

OF - Hoje eu já não sei mais nada dessas coisas... 

 

AB - ... quando o sr. fala assim: “Eu me especializei, eu me especializei”, mas como é que 

foi... 

 

OF - ... eu me especializei... 

 

AB - ... se especializar? 

 

OF - ... e especializar que eu digo é conhece, é conhecer... embaixo do microscópio cada tipo 

de mosquito. 
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AB - E... os vivos, quer dizer, uma busca... 

 

OF - ... ahhhh! 

 

AB - ... a sua, a sua... 

 

OF - ... ah! bom... a busca não é, a busca é em livros, está compreendendo? Livros não só... 

de uma forma geral os livros eram em inglês, está compreendendo? De uma forma geral, era 

tudo na base do inglês, livros americanos, franceses, alemães, etc., e fazia aquela pesquisa, 

busca, porque os mosquitos silvestres, ah! no Brasil também, não! não é? Então a gente tem 

que conhecer também o... as outras, os outros mosquitos, de outras genitálias, né? Porque o 

livro foi feito para fazer sabethineos das Américas, mas... não é bem... não é bem assim não, 

você tem que pesquisar e muito. 

 

MR - Deixa eu perguntar uma coisa, vocês coletavam larvas também? 

 

OF - Larvas lá também, tinha um... 

 

MR - ... e como é que era? 

 

OF - ... ah! bom. Tinha dois moços... 

 

MR - ... hum... 

 

OF - ... tinha um escurinho, não é, que era coletor também de... mosquito... 

 

MR - ... em baixo, né? Que servia de...  

 

OF - É... servia... 

 

MR - ... isca, né? 

 

OF - ... servia de isca, está me compreendendo? 

 

MR - Hã. 

 

OF - E eu que também servia de isca, que fazia esse serviço de coisa, de... coisa lá na parte 

de baixo. Tinha um mosquito, tem um mosquito, é... ainda hoje sei o nome dele, não é? Que 

era um mosquitinho desgraçado de ruim, de dolorido, sabe? Chama-se (sarofra-sarofra-flora), 

não é? Ele é não é pequenininho não, ele é bem grandinho, não é? E tem uma picada tão 

dolorida, e aí a gente era obrigado a ficar ali quietinho, quietinho... 

 

MR - (Risos). 

 

OF - ... esperando ele engordar... (Risos) 

 

MR - ... para ele poder... 
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OF - ... para poder... e não era só esses não, não é? Não era só esses não... (?) tinha mosquitos 

lindos, lindos... que você só pode ver, né? Lindos em cor, né, em coisas assim. Teve um 

mosquito que era uma coisa lindíssima, entendeu? principalmente os sabethineos, porque eles 

tinham uma espécie de pena na perna, né, aqui assim, né? 

 

MR - É. 

 

OF - Branca, azul... 

 

MR - (?) 

 

OF - ... hã... cheio de... de coisinhas assim, né? Esses são os (sabethis, sabethis), né? De 

acordo com o que eu sei ainda do estudo, né, é um (? sabethis), sabethineos, (sabethis-

sabethis), (sabethis), sabethineos e (sabethis-chamenianos), não, as (chamenianos) é a aedes, 

não é? (??) mas que eram outros tipos de mosquitos, enfim, acho que eu conhecia essa raça 

toda porque acabei me tornando um expert, não é? Um expert nessa coisa para poder 

sobreviver, eu que tinha que trazer o pão para casa, né? (Risos). 

 

MR - E as larvas, me conta... 

 

OF - ... as larvas... 

 

MR - ... como é que vocês coletavam as larvas? 

 

OF - Bom, as larvas eu nunca coletei. 

 

MR - Hum. 

 

OF - Larvas não... nunca. As larvas quem tinha, quem fazia isso eram dois, esqueci os nomes 

deles, era o Geraldo... eram três, Geraldo... um escurinho, Norberto... e um que tinha um 

nome assim, ele tinha um nome assim... espanhol... (Cherdely). Geraldo, Norberto, 

(Cherdely), eles que faziam o tipo de coleta, né? Então... eles eram tão especializados dentro 

da mata que às vezes a gente estava no laboratório, eu chegava perto de um deles, qualquer 

um dos três, eram muito bons os três, eu dizia para ele assim: “O, Norberto, o (Cherdely), ou 

coisa assim, você vai no campo me traga tal larva, assim, assim... que eu estou necessitando 

aqui para um dos meus estudos”, eles iam lá e coletava aquele tipo de larva, está 

compreendendo, porque sabiam exatamente aonde capturar e onde capturar... 

 

MR - É muito interessante... 

 

OF - Está compreendendo? Não é? 

 

MR - (?) 
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OF - Se era em água estagnada, se era em bromélia, se era em nódulos de bambu, está 

compreendendo? Eles sabiam exatamente e traziam a espécie, não é? Espécie que a gente 

queria, (?). 

 

MR - Aí trazia o mosquito e a planta para classificar também, né? Onde foi que tirou ou não? 

Normalmente... 

 

OF - ... não, geralmente vinha um (másculo) especificamente para trazer a larva, está 

compreendendo? 

 

MR - Tá. 

 

OF - Essas larvas e eu aí também, aí também, porque eu passei, na Entomologia eu passei 

por uma série de coisas, né, eu passei também pela, por essa, na sala da dra. (Mary Berithy 

Wadell), agora eu disse... foi... 

 

MR - É. 

 

AB - (Mary Berithy Wagell). 

 

OF - (Wadell). 

 

AB - (Wadell), agora apareceu. 

 

OF - É. (Risos). 

 

AB - Viu! Como vai vindo, hum... 

 

OF - Não sei se exatamente é... bom. Então ela tinha, nós trabalhávamos no segundo andar, 

ela trabalhava no terceiro, né... e ela fazia esse negócio de... ela tinha outras atribuições, que 

só ela fazia, pegava (estrogomia), triturava para fazer vacina, sei lá, uma porção de coisa lá 

que eu não sei qual era o tipo de trabalho que ela executava, eu sei que era negócio de 

mosquito. E tinha uma sala em que a gente fazia e que eu fazia a... (?) das larvas, uma sala 

com temperatura certa, está compreendendo? Era toda, uma sala toda especializada, não é, a 

gente pegava essas larvas que a gente pegava no campo, em bambu, tal, tal... nos vários 

criadouros, está compreendendo? 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - Trazia botava dentro de um... tubo, não é, tubo de... esqueci o nome também agora, não 

me lembro, essas coisas vão fugindo, coisas normais... 

 

MR - ... tubo de ensaio, não? 

 

OF - ... não, acho que.... é um tubo, um tubozinho assim, tubo de... agora não sai o nome, 

tinha um nome... e botava ali, não é? Com um pouquinho de... está falhando, está vendo? Eu 

disse a vocês... 
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AB - Não... 

 

MR - Já vai vim... 

 

OF - ... eu disse a vocês que está, né?  

 

AB - Vai vindo. 

 

OF - É um negócio para larva se nutrir, não é? Inclusive bactérias às vezes, um pouquinho 

de bactéria. Uma coisa lá que criava umas bactérias e aí eles comiam as bactérias, 

principalmente essas larvas de (sarofra) que eram umas larvas devoradoras, né? E não era só 

elas não, também tinha (nofelineos) capturava-se também, está compreendendo? Mas, então, 

fazia aquela pilha de (?) dentro de umas (estivas), a gente chamava de (estivas), tim, tim, 

tim... e tinha que ter um cuidado... muito grande todos os dias para evitar que houvesse, que 

elas morressem, está compreendendo? Então tinha que tapar plástico por plástico, (?) aqui 

assim, até o mosquito evoluir, não é? Fazia-se isso porque as vezes a gente capturava adulto, 

mas nunca capturava a larva, nem a pupa, então... 

 

MR - ... não sabia o mosquito qual era... 

 

OF - ... a gente (?) fazia isso dentro do laboratório, a gente pegava a larva e a pupa, não é? 

Não pegava a larva, pegava a pele da larva, não é? Quando chega no último estágio ela vira 

pupa vira adulto, né? Então a gente pegava a pele e a pupa e eu depois botava em lâmina e 

dessa lâmina então, eu pegava a larva, a pele da larva, não é? E botava numa lâmina, não é 

agora, esse serviço também é um serviço que requer uma certa especialização também, tá! 

 

MR - Habilidade, né! 

 

OF - É. Porque a pele de larva precisa ter um tratamento todo específico para ela poder sair 

dentro dos conformes, se não, você a qualquer coisa química ela (prummm), rola toda, cria... 

não é? 

 

MR - Quem ensinava essas técnicas para vocês? (?) 

 

OF - Bom, mais o Cerqueira que era o chefe do coisa, está compreendendo, mas depois ele 

largava a gente a vontade, porque ele tinha... não podia estar... ali, né? 

 

MR - Certo. 

 

OF - O dr. Almir também, que se formou em advogado e (Risos) não quis saber mais disso, 

não é? Depois ele saiu... fez um curso de militar também, negócio de... reserva, né? Tenente 

da reserva e montou um escritório de advocacia. Eu acho que esse (homem era um cara mais 

burocrata), mas conhecia as rotinas todas da... da... do laboratório, né? E eu não era mais 

especializado um pouquinho do que eles, né? porque eles faziam a parte, vamos dizer assim, 

burocrática, não é, enfim... parte menos, não é, menos... técnica, vamos dizer assim, e eu não, 

trabalhava com a parte mais técnica, né. Então eu tinha que fazer, não é? E tinha que colocar 
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aquelas larvas e as genitálias também, era eu também que fazia, eu cortava, a princípio quem 

fazia isso era o Nelson Cerqueira, ele já me dava a lâmina pronta para eu desenhar, não é? 

Então eu tinha que desenhar embaixo, perdi essa vista (ali), não é? Essa vista eu perdi 

trabalhando praticamente a... um dia quase que inteiro, vamos dizer assim, de oito da manhã 

até às quatro horas da tarde, só parava para almoçar... e tinha que fazer esse negócio, 

antigamente não tinha os... os microscópios não eram tão sofisticados como eram hoje, está 

compreendendo? Eu trabalhava com um microscópio mais ou menos como um (?) do 

holofote aqui assim, que dava diretamente no espelho e esse espelho enviava para o 

microscópio, não é? O microscópio... 

 

AB - ... uma espécie de holofote, né? 

 

OF - É! E a luz era muito intensa, está compreendendo, era intensa, que era para poder ver 

detalhes, está compreendendo? Porque no microscópio você vê espessura, vê profundidade, 

vê o detalhe que você quiser imergindo, está compreendendo, as vezes a lâmina, a... a... as 

lentes eram de vários tamanhos, tinha um revólver, né? Vocês conhecem um microscópio, 

né, tem aquele revólver, né? Então tinha que escolher um revólver que se adaptasse em ver a 

espessuras, para eu poder fazer o serviço que eu fazia, tinha que ter essa acuidade toda, muita 

acuidade, porque as vezes era um espinhozinho que estava encravado e esse espinho era 

específico... 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - ... porque determinadas coisas a gente só podia determinar através da larva e não do 

mosquito, porque as vezes eram tão parecidas, tão parecidas que era... e as genitálias as vezes 

eram tão parecidas, está compreendendo, que as vezes um detalhe da genitália é que era 

específica e a gente determinava, então sabia, não é? Isso se dá por exemplo os haemagogus 

que é um mosquito muito lindo, bonito o mosquito, ele é verde e vermelho, uma coloração 

tremenda, e ele é também vetor de doenças que... vetor de... sei lá... é ele tem qualquer coisa 

lá com doença também... (?) bom... 

 

MR - Deixa eu te perguntar uma coisa, os seus desenhos ficaram lá na Rockfeller, onde... 

 

OF - ... não, dei tudo para minha neta, que ela fazia veterinária, não é? 

 

MR - Estão todos com ela? 

 

OF - Tudo, tudo...  porque eu não ia fazer mais nada, nem quero fazer mais nada, esse campo 

para mim fechou, o círculo fechou. Não quero saber mais de... e o que eu vou fazer... mais 

um para o que? Não é? Fazer mais o quê? Com essa idade, não tem mais nada o que fazer, 

mais nada. 

 

AB - Então os desenhos dessa época da Rockfeller também estão com ela? Ela também tem 

alguns dessa época? 

 

OF - Ela tem mais os livros, alguma coisa de... os desenhos que eu dei para ela, esses livros 

assim, ela tem, né?  
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AB - Hum, hum. 

 

OF - Ela tem. Ela tem alguma coisa lá, porque ela entrou agora na faculdade, né? E isso vai 

servir, principalmente, ela vai fazer Veterinária. E na Veterinária ela vai ter, porque os 

rapazes lá com quem eu me dei muito, que muitos deles era da Escola de (?) da Rural, não 

é? E considerei... mas aí já é outro, mas aí a gente já está passando... 

 

MR - É. 

 

AB - A gente tem que chegar na... 

 

MR - Vamos chegar lá... (Risos). 

 

OF - ... já está passando já para... 

 

Fita 1 – Lado B 

 

OF - (?), não é? 

 

MR - Nelson Cerqueira... 

 

AB - ... falando agora sobre o Nelson Cerqueira. 

 

OF - Quando eu fiz os desenhos lá na Rockfeller, foi exatamente com ele que eu fiz o teste 

para saber a... dos três quem que iria ficar, né? Ele também... ele também... 

 

AB - ... qual era a formação dele? 

 

OF - Bom, ele não era... formação universitária? Ele não tinha, ele tinha o segundo ano da 

Escola de Belas Artes. 

 

AB - Hum... 

 

OF - Não é? Não se formou, agora era um desenhista excepcional... o Cerqueira era um 

desenhista, e é baiano, não é? Baiano. 

 

MR - Então ele era o desenhista também? Então ele era o chefe dos desenhistas, é isso? Qual 

era... 

 

OF - ... não era o chefe... o chefe... 

 

MR - ... a papel dele, o que ele fazia lá? 

 

OF - ... não existia exatamente um chefe de desenho não, porque tudo o pessoal que trabalha 

em Entomologia, ele é obrigado a saber desenhar.  
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MR - Hum. 

 

OF - É a fase que uma função... o José Jurberg desenha, não é? O Antony desenha, o... aquele 

outro menino que trabalha lá também, todo aquele pessoal da Entomologia, a Jane desenha, 

todo mundo desenha, está compreendendo? Todo mundo desenha... 

 

MR - Mas ele ficava só desenhando ou ele classificava? 

 

OF - Não, não...  

 

MR - Ele, ele... 

 

OF - ... ah! ele classificava... 

 

MR - ... ele classificava. 

 

OF - ... tanto que ele fez esse livro junto com o John Lane, porque ele realmente era um... 

um... como é que se diz... um mestre!! Nesse negócio, está compreendendo? Ele conhecia 

muito desse negócio. Ele veio desde à Bahia, que trabalhava lá na Bahia... 

 

MR - Como quem, o sr. sabe seu Orlando? 

 

OF - ... ele trabalhava na Bahia quando era... que a Fundação Rockfeller veio lá da Bahia, 

não é?  

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - Veio lá da Bahia, veio... 

 

MR - Ele então era da Rockfeller (da Bahia)... 

 

OF - ... ele veio... 

 

MR - ... (da Rockfeller)... 

 

OF - ... já veio com a Rockfeller, ele e um grupo imenso de baianos que aportaram aqui, não 

é? (Risos). A gente brincava muito com eles, não é? E a gente gozava muito com eles todo 

aqui porque (?), gente que é assim era tudo baiano, tinha baiano (?) veio tudo da Bahia para 

cá, inclusive o Nelson veio, não é? E o (Shanon) também eu acho que trabalhava lá também, 

não é? O (Shanon), dr. (Shanon) trabalhava lá também, não é? 

 

AB - Quer dizer o Nelson também então deve ter sido uma pessoa... 

 

OF - ... ele veio de lá... 

 

AB - ... que se auto... foi se auto especializando em Entomologia... 
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OF - ... foi, foi... 

 

AB - ... estudo, um pouco uma trajetória...  

 

OF - ... e um conhecido... 

 

AB - ... que o sr. fez? 

 

OF - ... é, mais ou menos assim, porque ele era bem mais desenhista do que eu, ele era um 

grande desenhista, não era? Eu era um... um... não me chamo nem desenhista, eu era um... 

como ele chama assim... um... dela... um decalcador, sei lá, era um homem que se 

especializou em fazer aqueles negócios lá, né? Quer dizer, mas ele não, ele conhecia, ele 

fazia, ele tinha aquarelas com (qualidades) de mosquitos que era uma coisa linda, (?), ele 

realmente era um sujeito bom nesse negócio, está compreendendo?  

 

MR - Ele volta depois para Bahia o sr. sabe a trajetória dele, não? 

 

OF - Se ele voltou para à Bahia? 

 

MR - É. 

 

OF - Não. ele foi para cá... quando a Rockfeller saiu aqui do Brasil... 

 

MR - Hum. 

 

OF - ... ele foi para o Serviço Nacional de Febre Amarela e eu fui junto com ele, né? ele 

trabalhou... eu trabalhei com ele lá de 1946 a 1950.  

 

AB - E como é que foram esses quatro anos no Serviço de Febre Amarela? 

 

OF - Bom, lá era um serviço só...  

 

AB - ... era no Centro da cidade, não é? 

 

OF - ... É, o serviço era, mas em todo o Brasil. 

 

AB - É, não, pois é mas o local onde o sr. ficou trabalhando, na sede... 

 

OF - ... não, na Marquesa de Santos, na casa da Marquesa de Santos, ali onde é o... ainda 

existe hoje, né? 

 

MR - Hum, hum. É, onde é o Museu do Primeiro Reinado. 

 

AB - É, em São Cristovão... 

 

OF - É... é... ali era o Serviço Nacional de Febre Amarela, não é? 
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MR - Hum. 

 

OF - No qual o bam, bam, bam de lá era o Antunes... 

(Interrupção – telefone tocou) 

 

AB - O Serviço de Febre Amarela. 

 

OF - É... então, então o Nelson, o Nelson... foi para a Febre Amarela e eu fui com ele, mas 

ele foi para lá, não foi para fazer exatamente, só... só... o (estrogomia) não, não é? Ele foi 

para lá e foi trabalhar também em outros tipos, que ele já trabalhava, e levou uma coleção 

minha... da Rockfeller... 

 

MR - ... lá da Bahia... 

 

OF - ... uma segunda coleção, vamos dizer assim, que foi lá para... a Febre Amarela, não é? 

Então eu fui com ele e fazia não só o serviço de... de... febre amarela, vamos dizer assim, 

(estrogomia), aquelas coisas, e fazia também do material que ele ia colher lá no Amazonas... 

(?), lá para aquelas (?) ia fazer captura... 

 

MR - ... O Nelson Cerqueira ia ele (mesmo)... 

 

OF - ... o Nelson ia, ele ia lá, ele foi para lá, está compreendendo? Foi para lá, trabalhar lá... 

Ele fazia serviço lá, não é? Lá no Amazonas. 

 

AB - E o sr. aqui nesse... nesse laboratório, que aí fizeram um laboratório? 

 

OF - Esse, não, ele, o laboratório deixava ao meu cargo. 

 

AB - Ao seu cargo. 

 

OF - Está compreendendo? O laboratório ficava comigo. Está compreendendo? 

 

AB - E qual era a rotina desse laboratório? 

 

OF - Era justamente, ele me enviava aquele material... 

 

AB - ... material... 

 

OF - ... está compreendendo? E eu determinava no laboratório... 

 

AB - ... o sr. classificava... 

 

OF - ... é, é...  

 

AB - Hum... 
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OF - ... principalmente os (estrogomias), está compreendendo? De determinadas regiões, é... 

estava dando (?), mandava para lá, eu chegava lá via aquele negócio, eu determinava. Para 

mim era fácil, que (estrogomia) era uma coisa fácil, principalmente larva de determinar é 

muito fácil e o mosquito também é muito fácil de determinar, né? 

 

MR - E essa coleção é que foi para o ENERU? 

 

OF - Foi, foi para o ENERU, foi para o ENERU, essa coleção foi para o ENERU, não é? O 

que está lá, está lá em Belo Horizonte... e... 

 

MR - (?) 

 

OF - ... está com aquela menina, aquela moça, como é o nome dela, que trabalha lá na... 

coisa... Alba Lima Falcão e o marido dela... o marido dela chama-se também Falcão, eu sei 

que é Falcão, que dizer, acho que eles estão aposentados, todos os dois...  

 

MR - Deixa eu te perguntar uma coisa, e a coleção da Rockfeller... 

 

OF - ... Alba Lima Falcão... 

 

MR - ... a outra coleção, que o sr. disse que essa é parte da coleção maior, não é isso? 

 

OF - É. 

 

MR - E a coleção maior da Rockfeller, onde está essa coleção? 

 

OF - Eu acho... você já fez uma boa pergunta sabe, porque o que ficou conosco lá não foi 

exatamente a coleção... essa coleção eu acho que faz parte também lá do pessoal que está lá 

com (?), porque eles têm muito cuidado lá, a Alda Lima Falcão e o marido dela, esqueci o 

nome dele... a... eu acho que está tudo lá... 

 

AB - ... lá no Rene Rachou? 

 

OF - ... lá no Rene Rachou... eu acho que está tudo lá, está compreendendo? Porque esteve 

aqui com coisas, levaram aqui para o ENERU, não é? 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - Lá no ENERU, aquilo virou assim um saco de gatos, sei lá, vamos dizer assim, porque 

nunca... 

 

AB - ... sede... 

 

OF - ... deslanchou... 

 

AB - ... a sede aqui em Jacarepaguá, né? 
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OF - É, aqui nunca deslanchou, nunca foi para frente, nunca, nunca chegou... então... e o 

próprio ENERU acho que mandou para lá... está compreendendo? Mandou para lá... ah, é!! 

Mandou para lá, mandou para lá sim, esse material todo está lá com... 

 

AB - ... em Belo Horizonte...  

 

OF - ... com... 

 

AB - (?) 

 

OF - ... não foi exat... não era exata... a Alda Lima Falcão trabalha com isso lá, se bem que 

ela não faz isso não e um outro rapaz lá, que ela me deu o nome... eu sabia o nome dele 

também, eu fui uma vez lá, não é? Eu fui uma vez lá... assim a título de saber como é que 

estava a coleção lá, porque eu tinha um material aí que pertencia lá a... de haemagogus, 

haemagogus... de... e de... não só de haemagogus como de... outro tipo de mosquito, (?) se 

não me falha a memória, ele era dos grandões assim...  

 

AB - ... aí o sr. foi para lá... 

 

OF - ... que era para devolver para lá, está compreendendo? E acabei, sei lá... acho que nem 

devolvi, está aí pela... não sei... porque as coisas vão se... embrulhado não é, esses negócios 

de... de... porque tem uma coisa... cada entomologista é cioso e quer fazer a sua própria 

coleção, está compreendendo? Cada um quer ter a sua própria coleção... como ele é 

especializado geralmente, está compreendendo? Ele aí fica coletando coisas que não faz parte 

da coisa que ele quer, então fica fazendo aquela coleçãozinha, não é? E vai crescendo, vai 

crescendo, vai crescendo e ele não usa aqui. Quem trabalha com (flebótomos) por exemplo? 

Lá tem muita gente que trabalha como (flebótomos), né? na Fundação, não é? Quem trabalha 

lha com (flebótomos)? É... a Beth... a Beth eu acho que trabalha com (flebótomos)? 

 

MR - É a Elizabeth, é... 

 

OF - ... a Beth, quem mais? A... é, a Beth trabalha com (flebótomos)... o... aquele menino... 

 

MR - ... o Ricardo eu não sei... 

 

AB - ... o Ricardo... 

 

OF - ... o Ricardo não trabalha... 

 

MR - ... (acho que não)... 

 

OF - ... não trabalhava com (flebótomos). 

 

MR - ... agora eu não sei...  

 

OF - ... não é? 
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MR - ... é... 

 

OF - E cada um deles vai fazendo aqui assim suas próprias coleções e se esquecem que há 

uma coleção central em que eles poderiam e isso nós brigamos muito lá, com a... dentro da 

Entomologia e que escolhiam... e que escolhiam, já que eles vão perder... perder tempo não, 

já que eles vão... não é? 

 

MR - Traz outras coisas, outros grupos, não é? Claro? 

 

OF - Trazia outros grupos...  

 

MR - É... é, claro, com certeza... 

 

OF - ... trazia outros grupos para enriquecer...  

 

MR - ... enriquecer a coleção... 

 

AB - ... mais ainda... 

 

MR - ... é. 

 

OF - ... para enriquecer a... o acervo da coleção entomológica 

 

MR - Mas eles não fazem... é... hoje em dia ninguém faz, só o seu grupinho e acabou. 

 

OF - É, é o egoísmo natural... 

 

MR - ... é. 

 

OF - ... das pessoas, não é? E não pode ser contra se o sujeito não quer fazer, o sujeito não é 

obrigado a fazer, está compreendendo? Não quer perder o tempo dele, o sujeito podia fazer 

muita das coisas sem ser mosquito, não é?  Como borboletas, coleópteros, (ninóforos)... 

 

MR - ... eles não são naturalistas... 

 

OF - ... é, é... 

 

MR - ... não são aqueles naturalistas... 

 

OF - ... é...  

 

MR - ... antigos, que colecionavam... eles são aquela coisa... trabalho mesmo... exclusivo... 

 

OF - ...então... então, eles se especializam numa coisa, mas eles ficam fazendo dentro do 

laboratório deles uma série de coisas que não compete a eles fazer, está compreendendo? 

Não é? E o que precisa de vir armazenado dentro das coleções entomológicas... 
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AB - ... fica (separado)... 

 

OF - ...porque aí na Fundação eu passei a ser uma espécie de curador... não é? 

 

AB - É a gente vai falar a beça disso. 

 

MR - Vamos. 

 

OF - Aí já estamos entrando já... já no... 

 

AB - ... é mas vamos... pode falar um pouquinho... 

 

MR - ... então vamos, vamos lá... 

 

AB - ... depois a gente volta se o sr. quiser, pode falar um pouquinho. 

 

OF - ... em outros detalhes, né? Aí eu já estou saindo da Rockfeller. 

 

AB - (Risos) é, já até passamos pela febre amarela. 

 

OF - Já passamos a febre amarela. 

 

AB - Assim desde o período da febre amarela,  que o sr. ficou, né? O sr. acompanhou o 

Nelson, o Nelson ficava muito na Amazônia, em outros lugares, o sr. ficava aqui no Rio, 

nesse laboratório da febre amarela? 

 

OF - É. 

 

AB - Né? 

 

OF - ... bom, tem um... 

 

AB - ... no serviço... 

 

OF - ... é, tem uma parte aí, uma parte aqui que o Nelson depois a... o serviço de lá acabou..., 

ele veio aqui para o Rio e ele ainda estava lá no serviço da Amazônia, mas queria sair de lá, 

sempre tem essas coisas aqui assim, e eu já aí, nessa época de cinqüenta, em 1950 eu me 

transladei então para... para... a... 

 

AB - ... o Instituto Oswaldo Cruz. 

 

OF - ... o Instituto, né?  

 

AB - (Isso). 
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OF - Foi uma certa dureza para mim ir para lá, porque eu era um funcionário da febre amarela 

e não do Instituto, está compreendendo? Nós... bom, aí vem um caso pessoal que não... que 

não...  que a gente vai pular, está compreendendo? 

 

AB - Não! é, pode... (?) não precisa ficar... 

 

OF - ... eu briguei, mas eu briguei com o diretor do Instituto, está compreendendo? Com o 

diretor... 

 

AB - ... lá da febre amarela... 

 

OF - ... da febre amarela... 

 

MR - ... febre amarela... 

 

OF - ... está compreendendo? 

 

AB - Hum, hum.  

 

OF - Houve lá uma certa questão entre mim e ele e uma funcionária... e... eu fui obrigado a... 

requerer os meus direitos de antigo funcionário da Fundação Rockfeller, não é? Então, eu 

briguei muito no Ministério da Educação e Saúde, antigamente era Educação e Saúde... 

 

AB - ...é, Educação e Saúde... 

 

OF - ... não é? E naquele tempo vocês não devem conhecer, não são da época de vocês, existia 

um departamento chamado DASP. 

 

AB - Isso. 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - Não sei se vocês chegaram a conhecer essa sigla. 

 

MR - Conheço... 

 

AB - ... a sigla sim, é conheço...  

 

OF - ... a sigla metia medo em todo mundo, está compreendendo? O departamento 

administrativo do serviço público era uma espécie assim de... de KGB ou de CIA (Risos), 

não é? Dentro do serviço público, era bravo, dava duro, o DASP era um serviço... bem, bem, 

era uma dureza, está compreendendo? Aquele pessoal que trabalhava lá, que não era só, eles 

não tratavam só do ministério da... todos os ministérios, está compreendendo? E ele que dava 

o aval, dava o cheque-mate para, não é? Então... com essa minha briga lá, eu... essa minha 

briga como o dr... sr. Antunes... um dr. (??), eu fui procurar os meus direitos porque eu fui... 

eu fui... eu não... não sai propriamente da Rockfeller, né? Eu fui com o Nelson Cerqueira 

porque me... como é, tem um nome aí, técnico... 
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AB - ... cedido, né? Como se tivesse sido cedido. 

 

OF - É, como se tivesse sido cedido, vamos dizer assim. Então quando a Fundação Rockfeller 

passou para ela, passou através de uma lei, está compreendendo? Passou através de uma lei, 

tudo bonitinho e tal, e os funcionários também saíram da Fundação Rockfeller e passaram 

ser... 

 

AB - ... (?)... 

 

OF - ... funcionários definitivos do Ministério da Educação e Saúde, né?  

 

MR - E o sr. não, né? Porque o sr. estava ... 

 

OF - ... e eu não porque eu estava deslocado.  

 

MR - ... é, deslocado. 

 

OF - Então eu fui reivindicar esses direitos... 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - ... e acabei através do diretor do DASP, que não sei porque ele foi com a minha cara, 

está compreendendo, e eu com a dele e tal e coisa assim, e teve uma briga lá tremenda, briga 

não, briga que eu digo assim, de conversa e tal e coisa. Eu ia lá, eu amolava ele e dizia assim: 

“Dr. – me esqueci o nome dele agora, não é, eu sabia o nome dele de cor e salteado, não é?  

 

AB - ... quer dizer, foi uma coisa difícil mais que o sr... 

 

OF - ... é... não... é porque eu, não é? 

 

AB - ... persistiu. 

 

OF - Eu persisti, como eu faço, persisto sempre, não deixo a peteca cair não, no serviço, quer 

dizer, não deixo, nunca deixo a peteca cair totalmente não, sabe. Então essa minha... o pessoal 

diz que eu sou muito teimoso, sou mesmo, sou teimoso, persigo e tal. Então... Ah!... agora... 

 

AB - ... é... 

 

OF - ... desculpa. 

 

AB - ... porque ele pega tudo, senão ele não pega a sua fala. (Risos). 

 

OF - É... Então, então... 

 

AB - ... aí o sr. conseguiu... 
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OF - ... consegui, está compreendendo... 

 

AB - ... entrar para o quadro do ministério... 

 

OF - ... eu fiquei tão conhecido lá do... dentro do Ministério da Educação e Saúde, que 

antigamente era Ministério da Educação e Saúde, não é? Era Educação e Saúde, ali na... ali 

aonde... aquele prédio antigo, ali da esplanada do...  Castelo, né? vocês conhecem por ali... 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - ... ali, não é? Eu ia lá para o departamento lá do... lá do Ministério e as mocinhas e os 

rapazes de lá, já estavam para lá de conhecido, né? tinha uns que diziam assim: “Lá vem 

aquele chato”, era eu, não é? Eu... não, eu tinha que sair do coisa, né? ou... eu tinha que... que 

ser outra coisa... 

 

AB - ... que resolver... 

 

OF - ... e através desse diretor lá do DASP, no dia que saiu... eu fui o único, o pessoal todo 

da Rockfeller passaram tudo automaticamente para Manguinhos, eu fui o único que tive um... 

uma coisa assim dada pelo governo, foi até pelo Getúlio Vargas, né? pelo Getúlio Vargas... 

 

AB - ... como se fosse um diploma mesmo, um documento oficial. 

 

OF - ... é um documento oficial, diploma, tá, aquele negócio todo, foi o único que tinha, né? 

me tornando um funcionário público de fato, de direito, né? eu entrei dentro da carreira de 

Entomologia... não é? 

 

AB - Mas dentro de Manguinhos tinha algum contato, para o sr. ir para lá, quer dizer, o seu 

interesse de ir para Manguinhos... era por algum contato? 

 

OF - Porque, porque eu trabalhava dentro do campus, na Rockfeller, dentro do campus, eu 

conhecia alguns elementos, mas eu não tinha quase contato com o pessoal da Entomologia 

de lá, está compreendendo, conhecia assim... de, de ver, aquilo assim, porque eu sempre fui 

um homem de laboratório, nunca sai... eu não ia lá na Fundação... né? 

 

MR - E ele visitavam? Os pesquisadores da Entomologia visitavam o laboratório, a coleção? 

 

OF - Não, porque havia essa coisa, eles eram americanos, essa coisa... 

 

MR - ... uma rivalidade, né? 

 

OF - ... rivalidade... tinha rivalidade, eles nunca se entrosaram realmente, tanto que... 

Manguinhos não queria os funcionários da Rockfeller... 

 

MR - ... hum... 
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OF - ...não queria, não é? E porque o pessoal se movimentou, está compreendendo, se 

movimentou e conseguiu que passar a ser funcionário, e funcionário de Manguinhos, está 

compreendendo? Mas... a... Manguinhos queria só o prédio, que ficava dentro do campus, 

funcionários eles não queriam, está compreendendo, não queria mesmo, está 

compreendendo, e... essa coisa, esse tipo de separação, vamos dizer, esses ciúmes que existe 

dentro do coisa aqui assim, (?) era com pessoal, né? Quer dizer, que o pessoal de Manguinhos 

era um pessoal mais, vamos dizer assim, mais (cartáveis), internacionais, não é? Na Fundação 

Rockefeller era um tipo assim, de coisa, mais difundida, mas... mas era, vamos dizer assim, 

mas era... ela tinha várias especialidades no mundo inteiro, e não era só serviço de febre 

amarela, está compreendendo, ela tinha outras coisas no mundo inteiro. Então, já 

Manguinhos não, era uma unidade que a gente era conhecido internacionalmente porque 

dentro daquela ... praticamente dentro daquele campo. Então... essa rivalidade existia, está 

compreendendo, existia, eles não queriam os funcionários de... eles queriam o prédio... mas 

não os funcionários, mas acabou engolindo os funcionários, né? Então se deslocou e aquele 

pessoal foi todo disseminado, vamos dizer assim, dentro da... dentro de... 

 

MR - ... das diferentes áreas ali, né?  

 

OF - É, dentro de Manguinhos, cada um foi para... mais ou menos um, né? Inclusive o dr., 

um médico também, ele já deve estar sendo... foi lá da Rockfeller também, né? Ele, tem um 

outro lá também da Rockfeller. Os médicos de uma forma em geral, americanos, tal, coisa 

assim, quase que não foi... 

 

AB - ... quase que não ficaram, né?  

 

OF - É. 

 

AB - (No processo). 

 

OF - ... e eu fui depois, tanto que eu fui... a Rockfeller... passou para lá em 1949, eu cheguei 

lá em 1950... 18 de março de 1950, não é? 18 de março de 1950, eu aportei lá no... lá em 

Manguinhos, não é? 

 

AB - Aí o sr. foi direto lá na direção? 

 

OF - É. 

 

AB - A (?) foi isso... 

 

OF - ... não, não... isso é uma coisa complicada... eu esqueço sempre, seu nome é? 

 

AB - É, Ana. 

 

OF - É, Ana. Você... 

 

AB - (Risos). 
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OF - ... você é? 

 

MR - Magali. 

 

OF - Magali, Ana e Magali. Ah... quando eu vim para Fundação, para poder eu ser, eu não 

queria ser... quando o sujeito é nomeado, o sujeito é lotado também, está compreendendo, e 

pelas forças das circunstâncias eu estava pleiteando sair da... da... do Serviço Nacional de 

Febre Amarela e eles queriam me lotar na Febre Amarela... não é? O que para mim não era 

de forma nenhuma uma coisa boa, não é? Eu estava querendo era sair, não é? Então eu tive 

que lutar muito para eles me lotarem... em Manguinhos, que era o serviço mais correlato... 

que eu tinha era Manguinhos, não é? Então eu sai, eu sai de... eu sai de lá, e para fazer isso, 

para tentar demover aquela estátua administrativa lá do Ministério, está compreendendo. Aí 

tinha uma assistente social lá, ela era dura de roer, (como ela) não conseguia nada, eu 

aproveitei que ela foi à Portugal, não sei, ela foi fazer uma viagem (Risos), no lugar dela 

ficou uma outra, está me compreendendo, e eu fui lá e (ta, ta, ta...), por fim ela disse assim: 

“Olha, eu vou fazer isso mas não posso fazer isso meu filho, eu vou te lotar lá em 

Manguinhos, mas eu não posso fazer isso”, “ah! quebra o galho e ta...”, a choraderazinha 

valeu, não é? E ela me lotou lá em Manguinhos, não é? E já tinha o pessoal, já estava da 

Rockfeller, já estava lá... não é? Então, nesse tempo, nessa época quem era o presidente da 

Fundação, era o dr. Olympio da Fonseca, não é? Dr. Olympio da Fonseca e o segundo... o e 

vice, o vice não... o secretário dele era o dr. Sotero Cabral, e o Sotero Cabral era da Fundação 

Rockfeller, não é? Antônio de Sotero Cabral, senão me engano, está compreendendo? 

Antônio de Sotero Cabral, ele era da Fundação Rockfeller, está compreendendo? Quando eu 

cheguei lá, cheguei com aquele negócio lá, não sei de onde lá, não é? Me lotando lá, está 

compreendendo? Então... então o... eu vim na posição, vamos assim de desenhista, está 

compreendendo?   

 

MR - Hã. 

 

OF - Que eu tenho aí meu papel todo, do Ministério está aí, isso eu tenho aí... e vocês 

querendo posso até mostrar a vocês, se vocês quiserem, quer? 

 

AB - Ah! eu quero. 

 

MR - Mas é agora? 

 

AB - Não... pode ser... no final. 

 

OF - É porque não está muito bem organizado não, mas... 

 

AB - Então, nessa parada a gente viu o documento, né? Esse documento famoso que é como 

se fosse um diploma, né?  

 

OF - É. 
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AB - Que o sr. é indicado para entrar no Instituto, vimos também outras coisas super 

interessantes, sua vida funcional, foi ótimo... fotos, vimos bastante coisa e aí o sr. estava 

falando justamente dessa vinda para o IOC, o sr. chegou lá... 

 

OF - A... através... 

 

AB - ... foi na direção, procurou o secretário... 

 

OF - ... procurei o secretário, quer dizer, fui lá entreguei o secretário dr. (?)... 

 

AB - ... que era o Sotero, né?  

 

OF - ... me apresentou o Antônio de Sotero Cabral, não é? Não sei nem, vocês não 

conheceram não... 

 

AB - ... não. 

 

OF - ... Antônio Sotero, ele era calvo, carequinha assim... carequinha aqui assim e... veio da 

Rockfeller, trabalhava lá na Rockfeller ele era superintendente, lá na... dos americanos, né? 

E eles me encaminharam diretamente sabe para quê? Não foi para o Costa Lima não, me 

encaminharam diretamente para seção aonde trabalhava a... moça que fazia desenhos lá na 

Fundação, que é a... 

 

MR - ... Edith da Fonseca. 

 

OF - ... Edith da Fonseca. 

 

MR - É. 

 

OF - Que era sobrinha, era parente lá do... do, parece que ela é sobrinha, não sei, qualquer 

coisa lá do Olympio, não é? Não sei se é sobrinha... 

 

MR - ... isso... 

 

OF - ... era parente, né? 

 

MR - É. 

 

OF - E o rapaz que era... que era... o desenhista... bom desenhista, que era Antônio Pulgas. 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - Vocês devem conhecer Pulgas também, não é? Um bom desenhista lá da Fundação, não 

é? E como o meu negócio estava mais baseado assim, no desenho, não é? E eu... isso já era 

1950, não é? Eu já tinha passado pela Rockfeller toda... 

 

AB - ... (?)... 
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OF - ... já tinha feito aqueles livros todos, aquelas coisas todas, os Sabethineos da América 

já estavam prontos... e outros trabalhos que eu já trabalhei também, então... o normal também 

seria que eles me encaminhassem lá para Edith, não é? E... Edith de Fonseca e para o Antônio 

Pulgas que era o desenhista, está compreendendo? Bom... 

 

MR - E como é que era esse laboratório de desenho lá da Fundação, lá do Instituto Oswaldo 

Cruz? 

 

OF - Era bem, era uma sala assim, normal, comum, onde trabalhava a Edith e o Pulgas..., só 

os dois, é 

 

MR - ... e o Pulgas só. 

 

OF - ... só os dois, é...  

 

MR - ... e eles... 

 

OF - ...logo ali em baixo, aonde hoje é... aqui em baixo... quem... é lá que... lá logo no 

primeiro andar aqui assim, né? lá naquele... naquele cantinho. 

 

MR - No castelo, né? No cantinho do direito. 

 

OF - É, no cantinho... naquele cantinho contrário, vamos dizer assim ao corpo do pessoal da 

presidência, aquele... 

 

MR - Tá. 

 

OF - ... na parte de cá, no corredor, entrando por trás... 

 

MR - Hã. 

 

OF - ... indo por trás aqui assim, era aquela coisa que ficava aqui, nesse canto aqui, aquela 

sala... 

 

MR - ... perto do elevador. 

 

OF - É, não... perto do elevador... 

 

MR - ... do lado contrário, sei... 

 

OF - ... segunda sala depois do... do... segunda sala depois do elevador... 

 

MR - Ah, tá! 

 

OF - ... depois do elevador tem uma sala no meio, não tem? 
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MR - Tem 

 

AB - Tem. 

 

OF - Então era a outra. 

 

MR - Ah, está bom. 

 

OF - Na parte de baixo, ali... ali... 

 

MR - ... deixa eu lhe perguntar ... 

 

OF - ... ali era a parte de desenho. 

 

MR - ... e eles faziam desenhos para toda a... Entomologia da Fundação ou era... para outros 

pesquisadores também, que trabalhavam com outros grupos ou...  

 

OF - ... olha... olha, o que eu conheci... 

 

MR - ... era um laboratório de desenho para servir aos pesquisadores? 

 

OF - ... como desenhista eu só conheci eles dois lá, não conhecia outras pessoas. 

 

MR - Não, mas eles trabalhavam... como é que eram os trabalhos, como é que chegavam 

esses trabalhos lá, eram pessoas que requisitavam, eu estou fazendo... 

 

OF - ... (?)... 

 

MR - ... um trabalho sobre... 

 

OF - ... eles faziam mais... 

 

MR - ... hemíptero, aí você vai lá e desenham para mim, e isso? Não? 

 

OF - ... o Pulgas trabalhava mais na parte, vamos dizer assim... de Entomologia mesmo, 

porque tinha aquele pessoal que ocupava muito ele, não é? Que era o Herman Lent, o grupo 

do Herman Lent, que... era que lá tinha grupos, né? lá tinha grupos definidos da Entomologia 

antigamente e até hoje tem grupos definidos... 

 

AB - ... naquele momento os grupos era os grupos do Herman Lent... 

 

OF - ... é, era o grupo, era um grupo até assim, era vamos dizer assim, direito e esquerdo, 

vamos dizer assim, não é? Era o pessoal da direita e o pessoal da esquerda, está 

compreendendo? Se conheciam, se beijavam, mas não se abraçavam, podia até beijar, mas 

abraçar não abraçava, não chegava perto. Bom, isso sempre existiu no mundo, sempre vai ser 

assim, não é? Esse tipo de... de... 
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MR - Quem é que ficava com o dr. Herman Lent, então, quem fazia parte desse grupo? 

 

OF - Bom... 

 

MR - (?) 

 

OF - ... a... olha, que está mais capacitado para responder isso é o Sebastião, está 

compreendendo, que ele militava no grupo do Herman Lent. 

 

MR - Hum. 

 

OF - Não é? (Risos). Pergunta ao Sebastião que ele sabe exatamente, talvez ele não queira 

nem dizer que havia dois grupos, mas que existia, existia! 

 

MR - Está bom. 

 

OF - Só se ele não quiser dizer. 

 

MR - O dr. Costa Lima não fazia parte desse grupo, era outro grupo? 

 

OF - Não, não, era um grupo diferente, vamos dizer assim, o Costa Lima era de um grupo 

diferente... está compreendendo, o grupo do Costa Lima... e vamos dizer assim, os tipos de 

amizade dentro da administrativas também eram bem. O grupo do Herman por exemplo, de 

modo geral o Herman e que era, vamos dizer assim, o cabeça pensante daquele grupo, vamos 

dizer assim, o Herman, né? não tolerava, não tolerava o Olympio da Fonseca, vocês sabiam 

disso? Sabem, né? Era um grupo, não é? Já o Costa Lima era do Olympio, está 

compreendendo? O Olympio era do Costa Lima, está compreendendo? Eu estou fazendo essa 

coisa para você vê que há... 

 

AB - ... grupos mesmo... 

 

OF - ... uma separação... 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - ... de grupos, né? e que ele não... se pudesse sabotavam, vamos dizer assim, enfim, eu 

nunca entrei nesses pormenores lá, porque... porque o indivíduo que entra nessa coisa, eu 

sempre andei com os dois grupos, não é? Eu andava com o grupo de lá, com o grupo de cá, 

enfim eu não tenho nada com essa briga, está compreendendo, e se não fosse assim, eu não 

tinha sobrevivido todos esses anos lá, para sobreviver a gente tem que saber qual é a dança 

que vai dançar, né? se a mambo a gente toca mambo, se é... se o negócio é para o rock a gente 

vai para o rock, é... se é uma coisa assim a gente dançava, quer dizer sem... sem também ser, 

vamos dizer assim, ficava no seu ladozinho bom, não é? E tal e coisa, mas não desprezava o 

outro também, tratava bem, essa coisa toda, etc. etc., e eles depois se utilizavam muito de 

mim também, (?) porque sobrei eu, não é? Eu sobrando, não é? Era o único que... 

sobrevivente, não é? Então, e eu me dava bem, bem... assim, eu tinha que fazer aquele 

negócio, não é?  
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AB - Se equilibrar, não é? 

 

OF - É, é. Ouvido de cristal, né, ouvidinho de cristal, não é? Tem que saber... 

 

MR - ... vou voltar porque eu interrompi, é quando o sr. chegou então no laboratório, como 

é...  

 

OF - É, eu fui para, vamos dizer assim, para esse grupo do coisa, né? Bom, muito bem... 

 

AB - Com a Edith e o Antonio Pulgas, né? 

 

OF - Edith e o coisa, né? Aí eu nunca, não digo a você, eu nunca fui um desenhista... nato, 

não é? Eu era um (delatista), como assim, del, del... de vez em quando, dizia assim, del, 

(delatista), né? Era mais... não era um... desenhista assim... 

 

MR - ... delineava, né?  

 

OF - É. 

 

MR - Um delineador, né? 

 

OF - É, é... mas, nem para ser delineador, tem que ter, tem que ser... bom, também, está 

compreendendo?  

 

MR - Claro. 

 

OF - Não pode ser... não é qualquer um que pode fazer esse tipo de coisa, (?). Então, já o 

Pulgas não, o Pulgas e a Edith principalmente, eles eram bons desenhistas, desenhista que eu 

digo assim, coisas artísticas, está compreendendo, eles faziam arte, nas coisas que faziam, 

essa coisa de arte, apesar de eu ser descendente de italiano, não é? Minha mãe chamava-se 

(Maria Aniquilina Cannavvattiula), (Cannavvattiula) com dois t, dois n, dois v, está 

compreendendo? (Risos), engraçado o nome da minha mãe (Maria Aniquilina 

Cannavvattiulla). 

 

AB - (Risos). 

 

OF - E (Cannavvattiula) com dois n, dois v e dois t. (Risos). 

 

MR - Etâ... 

 

AB - Artístico o nome. (Risos). 

 

MR - É. 

 

OF - (Risos). Dois v, não, dois n e dois t, v não. 
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AB - O sr. achava que não tinha esse dom artístico? 

 

OF - É. Mesmo sendo italiano eu não tinha lá essas coisas de... eu não tinha não, não tinha, 

até hoje eu sou... eu digo assim, sou ruim de desenho, eu não sou um desenhista assim, porque 

o meu desenho que eu fazia, minha formação, como vocês devem saber, já falei aí... 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - ... a minha formação era mecânica, está compreendendo... o meu desenho era de coisas 

rígidas, está compreendendo, era de coisas assim a... engrenagens... coisas desse tipo, eu 

trabalhei muito tempo na mecânica, está compreendendo? Trabalhei na... trabalhei na... 

fábrica de projetos de artilharia... 

 

AB - .... de artilharia. 

 

OF - ... não é?  E trabalhei em... trabalhei também em... um português como dizia assim, um 

galego, né?  

 

Fita 2 - Lado A 

 

OF - ... está compreendendo? 

 

AB - Fita 2, prof. Orlando. 

 

OF - ... geométrico, quer dizer, de uma forma geométrica, então quem costuma fazer esses 

negócios... não vai saber, não vai saber... 

 

MR - (?) 

 

OF - ... e se... 

 

MR - (?) 

 

OF - ... conhecia a perspectiva bem por causa dos desenhos geométricos, né? tinha que 

conhecer um pouco perspectiva, de desenhos rígidos, mas não de desenhos... desenho uma 

coisa..., mas... na parte científica isso tudo tem que ficar para trás, tem que ficar para trás e 

você tem que se ater a uma coisa... diferente, não é? E foi essa coisa diferente que eu me 

adaptei, não é? Me adaptei ao desenho e mais tarde peguei a técnica e peguei outras coisas lá 

que... com o desenvolvimento lá, não é? Dentro do próprio... da própria, o próprio serviço 

vai te jogando para outras coisas que você vai, não é? Se você não é muito burro acaba 

aprendendo, não é? 

 

MR - Deixa eu lhe perguntar uma coisa, aí o sr. teve demandas, mandaram, pediram para o 

sr. fazer desenhos, assim já nesse período? 

 

OF - Não, espera aí, nesse período... é, cheguei lá ... cheguei lá o prof. Costa Lima, não é... 

para quem eu ia trabalhar, eu ia trabalhar com o Costa Lima, mas na seção de desenho na 
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qual ele não tinha ingerência, está compreendendo, a seção de desenho que tinha assim 

coisa... era mais uma coisa a parte vamos dizer assim, porque eles estavam, não sei se eles 

estavam com o Herman, se estavam com o próprio diretor, eu sei que eles trabalhavam para... 

não era propriamente, mas não pertencia ao...  

 

MR - ... laboratório. 

 

OF - ... de Entomologia, então fui para lá, não é? Deslocado, trabalhando para o Costa Lima, 

não é? Trabalhando para o Costa Lima... mas... não é?... aí cheguei lá o Costa Lima me deu 

um coleóptero para mim desenhar, não é? 

 

AB - Foi uma espécie de uma avaliação que ele estava fazendo?  

 

OF - Avaliação, avaliação... quando eu tive avaliação para entrar para Fundação... Rockfeller, 

né? que eu fui avaliado, ali também eu fui avaliado, não é?... só que na parte de desenho eu 

acho que eu não passei no teste não... (Risos). Não passei, vou dizer porque, né? o Pulgas era 

muito ciumento, era muito cioso, ele e a Edith eram praticamente, ali aqueles dois assim... 

grudado assim um no outro, eles não queriam interferência de terceiros... não é? Pela primeira 

vez ia entrar um... uma peça ali desconhecida, uma coisa aqui assim... eu não sei, eu não sei... 

porque, mas aí o Costa Lima não querendo perder o elemento, está me compreendendo. Aí 

ele tinha, ele ia comprar como comprou o Carlos Alberto Campos Seabra, não sei se vocês 

conhecem, está me compreendendo... que trabalhou muito tempo lá com o Costa Lima, né? 

É uma espécie de mecenas da Entomologia... ele ia comprar as coleções do Zican, não é? 

Zican. E aí o Costa Lima aproveitou a mim não para trabalhar em desenho e sim para 

trabalhar com o grupo... de Entomologia, com o grupo entomológico, não é? Para fazer... 

enfim fazer, trabalhar com aquela, com aquele, com aquela parafernália toda, que ele já tinha, 

na própria coleção ele já tinha uma coleção boa, está compreendendo, então... mas não tinha 

gente, não é? E eu era mais um elemento, porque para lá era essencial, precisava mesmo, ele 

estava sem ninguém lá, não é? Ele tinha desenhista... e o Costa Lima já tinha desenhista e um 

bom desenhista... 

 

MR - ... quem era? 

 

OF - ... que era, né? que e... não lá do coisa, ele pertencia a Universidade Rural... 

 

AB - ... a UFRJ. 

 

MR - Tá certo.  

 

OF - ... está compreendendo? Esqueço o nome dele... ele tinha um desenhista na Universidade 

Rural... como é o nome dele... depois ele foi lá para Fundação... 

 

MR - ... depois a gente... está nos trabalhos, né? 

 

OF - ... depois ele foi lá para Fundação... 
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AB - ...  vê aí na outra entrevista, eu acho que vocês falaram dele, na outra entrevista o sr. 

está lá. 

 

OF - ... me esqueço o nome dele, tá! não esquenta não... tem essas falhas mesmo, agora eu...  

 

MR - ... o sr...  

 

OF - ... se fosse há mais tempo atrás eu diria o nome com... não é? 

 

AB - Então na verdade o sr. não foi direto para trabalhar com o desenho, mas sim para 

organizar esse material todo, era essa a tarefa?  

 

OF - Eu fui... a tarefa minha era para ser desenhista... 

 

AB - ... não, não, mas na prática... 

 

OF - ... do Costa Lima. 

 

AB - ... na prática com o Costa Lima ao invés de ser o desenho... 

 

OF - ... ao invés de ser o desenho eu fui trabalhar na... com... 

 

AB - ... com a coleção... 

 

OF - ... com a coleção. 

 

MR - Coleção Zican especificamente ou toda coleção? 

 

OF - Toda coleção, já comecei aí, pelo grupo da coleção toda do Costa Lima... 

 

AB - ... coleção do Costa Lima, né? 

 

OF - ... do Costa Lima, não a coleção da Entomologia... 

 

AB - ... (ainda não existia)... 

 

MR - ... pois eu quero lhe fazer uma pergunta. Quando a gente examina o material da coleção 

Costa Lima hoje em dia, está incorporada a coleção Costa Lima material coletado pelos 

antigos pesquisadores, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz... 

 

OF - ... é porque foram morrendo... 

 

MR - ... (?)... 

 

OF - ... é porque foram morrendo e foram deixando... 

 

MR - ... é ele... incorporou... 
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OF - ... mas Carlos Chagas, esse pessoal tudo fazia parte do grupo Costa Lima. 

 

MR - Quer dizer, o Costa Lima ele pegou esse material colocou dentro da coleção dele... 

 

OF - ... dentro da coleção... 

 

MR - ... ficou coleção Costa Lima, mas a gente hoje em dia acha nessa coleção... 

 

OF - ... o Lutz... 

 

MR - ... material do Lutz, é... 

 

OF - ... do Lutz... do Lutz... 

 

MR - ... vários personagens... 

 

OF - ... vários outros personagens... que foram 

 

MR - ... é, isso... 

 

OF - ... que foram morrendo... 

 

MR - ...hã, hã... 

 

OF - ... e foram deixando com o Costa Lima, porque é... que vamos assim, grupo (?), grupo 

Costa Lima, está compreendendo? 

 

MR - ... há!... 

 

OF - ... (manutenção dos que) fazia parte do grupo dele, eles não queriam, não iriam deixar 

nunca isso com... o Herman... dele com o Herman Lent e com a turma dele, entendeu? 

entendeu a história? 

 

MR - Ah? eu entendi. 

 

AB - Hum, hum. 

 

OF - Então... dentro da coleção do Costa Lima tem várias outras coleções... 

 

MR - ... tem... tem... 

 

OF - ... inclusive a do Werneck... que o Werneck fazia parte do grupo do Herman Lent. 

 

MR - Do Herman Lent? 

 

OF - Fazia, ele era... 
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MR - ... mas aí... 

 

OF - ... compadre, Leoni Werneck, ele era judeu... 

 

MR - ... era? 

 

OF - ... é...  

 

MR - ... judeu!?  O Werneck... 

 

OF - ... judeu... judeu... era judeu... 

 

MR - ... (?)... 

 

OF - ... Fábio Leoni Werneck, o próprio nome está dizendo... 

 

MR - ... Leoni Werneck. Werneck é judeu, eu não sabia... 

 

OF - ... é! 

 

MR - ... (?)... 

 

OF - Leoni Werneck, como ficou muito tempo ali ao lado do Costa Lima, vamos dizer assim, 

na sala, não é? Ele trabalhava ali perto do Costa Lima, não é? Aonde você disse que é a coisa, 

ali do lado, assim na última do corredozinho... né? 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - ...  bem assim, (?), que dá para o corredor, que dá lá para o banheiro, vamos dizer assim, 

aquela sala que dá... em frente ao banheiro, o Werneck trabalhava ali, não é? Ele fazia piolho. 

 

MR - É eu sei... 

 

OF - ... ele fazia piolho... 

 

MR - ... é um material precioso o dele, muito precioso... 

 

OF - ... é, um... a melhor coleção que existe... 

 

MR - ... é, que tem lá na Fundação... é... 

 

OF - ... dentro daquela Fundação é a coleção de piolhos do... 

 

MR - ... Werneck... 

 

OF - ... não é? Muito bem feita!!! 
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MR - É. 

 

OF - Muito bem feita mesmo, está compreendendo, muito bem feita. Então, como eles tinham 

alguma coisa com o Costa Lima em comum, está compreendendo, e como o Costa Lima se 

dava bem com ele, ele deixou a coleção dele ainda... ainda... mesmo antes de morrer ficou 

com o Costa Lima... 

 

MR - ... ele usava os dados, né?  

 

OF - Não, foi por... ficou lá com o Costa Lima... está compreendendo? E a coleção do Lutz, 

não é? Dada pela filha dele a Berta Lutz... 

 

MR - ... a Berta Lutz deu essa coleção para o Costa Lima, porque ela levou muito material 

para o Museu Nacional e nós ficamos lá na Fundação, no Instituto Oswaldo Cruz, com parte 

do material... 

 

OF - Mas... a... a... Berta Lutz levou a parte só de sapos, esse negócios... 

 

MR - ... Botânica, sapo... 

 

OF - ... que ela no próprio laboratório dela ali na Fundação. 

 

MR - Hã, tá! O material todo de... 

 

OF - ... ela tinha coleção de... principalmente ela tinha... era negócio de... 

 

MR - ... anfíbio... 

 

OF - ... (baixo d’água), anfíbio, é... e guardava com ela a coleção... do pai dela... não é? 

 

MR - É... 

 

OF - ... como ela chamava, meu pai, meu pai, aquele pai era tudo para ela, está 

compreendendo? 

 

MR - O sr. conheceu a Berta Lutz. 

 

OF - Eu trabalhei com ela também. 

 

MR - O sr. trabalhou? 

 

OF - Trabalhei a pedido do Carlos Alberto, está compreendendo? Eu trabalhei com ela, não 

propriamente com ela, mas para selecionar o grupo entomológico que estava com ela que era 

do pai dela, não é?  

 

MR - (?) 
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OF - Por sinal eu sofri à beça na mão dela, né? Que ela era uma coisa impressionante aquela 

mulher. 

 

MR - Por quê? 

 

OF - Porque ela era muito... além de gostar muito do pai, ela era... vamos dizer assim, deixa 

eu ver uma palavra que possa caracterizar ela, ela era muito mandona, muito... 

 

MR - ... autoritária, né? 

 

OF - ... autoritária!! Está compreendendo? Ríspida no falar, no dizer, está compreendendo? 

Não tratava a gente com... 

 

MR - ... delicada... 

 

OF - ... não... 

 

MR - ... não era... 

 

OF - ... não tinha nada disso, ela é aquela cachorrada dela, né?  

 

MR - O sr. conheceu a Esmeraldina? 

 

OF - Conheço, eu trabalho com... Esmeraldina... 

 

MR - ... (?)... 

 

OF - ... e trabalhar, e conhecia principalmente aquele menino que hoje tem lá um... 

 

MR - ... o João Venâncio... 

 

OF - ... o João... o Venâncio, o dr. Venâncio... 

 

MR - ... é... é... Venâncio... 

 

OF - ... o Venâncio, não é? 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... o Venâncio! Eu e o Venâncio... 

 

MR - ... você conheceu bem o Venâncio... 

 

OF - ... conheci bem o Venâncio... 

 

MR - ... mas o Venâncio, parece que o dr. Lutz tratava ele muito bem... 
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OF - ... uma vez eu tive um cripocó lá com a Berta Lutz, né? ela era terrível, era uma mulher 

terrível... difícil de se trabalhar... 

 

MR - ... (?)... 

 

OF - ... não... ela tinha questão lá com o Herman Lent também, ela tinha questão com todo 

mundo, não é? Ela foi Deputada Federal também, uma porção de coisa lá, e aquele negócio 

pelo pai dela, né? Uma vez eu estava fazendo, estava lá arrumando a coleção do Lutz, né, 

parte das coisas, né? Por sinal o Lutz era um sujeito complicadíssimo, está compreendendo? 

 

MR - Por quê? 

 

OF - O Lutz era... porque o negócio dele. (Risos) Ele guardava as coisas de uma forma, em 

caracol assim ó... espiral... era uma coisa louca, a gente ficava maluco para saber o que ele 

tinha separado o que não tinha separado e era coisa dessa, está compreendendo? E eu estava 

vendo aquele – perdão – e eu estava vendo aquele negócio... (estava pensado que isso aqui é 

coisa que eu esqueço) Então... eu pensei que aquele negócio... eu estava trabalhando lá e já 

chegou (?), eu estava fazendo uma arrumação lá sobre... era a coleção de mosquitos já, está 

compreendendo, isso daqui são (anofilinos), esses aqui são (regeis), isso aqui são... eu estava 

separando aquele negócio e ela, não sei porque que ela entendeu, está compreendendo, que 

eu estava fazendo que o Carlos Alberto mandou eu lá para que eu arrumasse aquela coleção 

para poder... 

 

MR - ... deixa eu ver, para ficar com... ficar lá na Entomologia, né? 

 

OF - ... para poder subir, está compreendendo? 

 

MR - É. 

 

OF - E aí nós tivemos uma discussão brava, né? E o Venâncio ficou por trás, não é? O 

Venâncio é... ela obedecia o Venâncio à beça, aquele crioulo não era... 

 

MR - ... ela obedeceu? 

 

OF - Ah... Então... eu fiquei... ela ficou aqui... eu fiquei lá e o Venâncio ficou atrás dela, está 

compreendendo? 

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - E o Venâncio de trás, quando... quando eu falava (?) o Venâncio fazia assim... 

 

MR - (Risos). 

 

AB - (Risos). 
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OF - ... que ela era brava, sabe? Era brava, aí cheguei lá e por causa da briga: “Ah! não vou 

trabalhar mais com aquela mulher não, larga aquela porcaria toda lá porque eu não vou lá 

não, Carlos Alberto. Aquela mulher é muito enjoada, muito chata ela, tá pensando que eu 

estou querendo saber mais do que o pai dela, que o pai dela não, quem sou eu para chegar a 

um Adolfo Lutz na minha vida, que isso, que pretensão é essa, estava dizendo que eu estava 

querendo alterar os nomes que o pai dela deu...” 

 

MR - Ah! tá.  

 

OF - Está entendendo?  

 

MR - Ela tinha uma fixação pelo pai. 

 

OF - Hem, eu ia fazer lá uma coisa dessa? 

 

MR - Nunca, claro que não. 

 

OF - Nunca... jamais eu ia fazer uma coisa dessa, ele podia até está errado, né? sei lá... podia 

até estar errado, ter um descuido lá botar o nome diferente, eu não iria alterar não... não ia 

mesmo... 

 

AB - ... o sr. estava na verdade tentando class... é... organizar... 

 

OF - ... organizar... 

 

AB - ... o material para poder subir. 

 

OF - ... para poder subir, para levar lá para cima, como foi levado... 

 

MR - ... e que o material de mosquito está lá no Costa Lima, na coleção Costa Lima hoje em 

dia... 

 

OF - ... está, mas, muito...  

 

MR - ... muito pouco, é...  

 

OF - ... muito pouco... 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... o material do Lutz também todo, está compreendendo? Né? ele tinha mais... ele tinha 

mais... mas não era... coleóptero... 

 

MR - ... ele tinha butuca, (sarapotogonídeo)... 

 

OF - ... é, ele tinha tudo, tudo... 
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MR - ... (semolídeo), né? Tinha vários grupos... 

 

OF - ... aquilo era... ele era um gênio, né? 

 

MR - É. 

 

OF - Um gênio, gênio... o Lutz era um gênio... o Costa Lima, que eu também acho que era 

um dos papas da Entomologia, né? Tinha um respeito tremendo pelo Lutz, (?), Costa Lima 

põe a mão dele, ele chegava perto do Costa Lima era ele que dava para o Costa Lima... o 

Lutz (?) o Costa Lima, não é? O Costa Lima tinha um respeito pelo Adolf Lutz, tinha 

mesmo... ele era um cara, um cara... um cara... um gênio, que não nasce todo dia. E o Costa 

Lima é o Costa Lima, né? Como entomologista depois do Lutz ali, eu acho que não teve não. 

 

MR - Então fala um pouquinho sobre o Costa Lima e como era o dia-a-dia do laboratório do 

Costa Lima... para gente ter um pouquinho melhor isso. 

 

OF - Não... eu trabalhei muito tempo com o Costa Lima, eu fiquei... eu (?) fiquei com a parte 

do coisa, né? E o Costa Lima era... 

 

AB - ... com a parte da coleção... 

 

OF - ... com a parte da coleção toda, fiquei... depois fiquei, praticamente larguei desenho, 

está compreendendo, a parte de desenho... ainda no fim da... quase posso dizer antes... do 

Costa Lima morrer ainda fiz um trabalhozinho com ele sobre os eutinobothrus parece, eu e a 

(Neide) de Guitton e... eu (tratei) do Costa Lima praticamente até ele morrer, está 

compreendendo, praticamente... trabalhei com o Costa Lima até praticamente ele morrer... 

ele já quase não enxergava mais e... fui eu que... e eu que via, nunca é a mesma coisa, eu que 

via no microscópio as coisas que ele, não é? Que ele não podia ver... e ele trabalhava assim 

mesmo, fez várias operações de (?), de coisa... coração... 

 

AB - ... de coração... 

 

OF - ... é... 

 

MR - ... mas a coleção Costa Lima, o Costa Lima não era um homem de campo, né? ele não 

ia muito coletar, fazer coletas ele ia? 

 

OF - Não, ele coletava, na mocidade ele foi... foi... 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... foi, foi... em campo, mas não era... ele era um homem mais de laboratório, está 

compreendendo... 

 

MR - ... um teórico, né? Ficava no laboratório dando aula, né? Um professor... 

 

OF - ... mas ele foi muito, ele andou também em campo bastante... 
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AB - ... mas ele recebia também material que outras pessoas enviavam... 

 

MR - ... muita... 

 

OF - ... ah! sim, ele era um catedrático da Universidade Federal, um professor, um 

catedrático... 

 

MR - ... é... é... 

 

OF - ... da Universidade Federal, um professor, um catedrático da Universidade Federal, né? 

 

MR - Essa coleção foi formada pouco, quer dizer, ela foi... é... foi formada por material 

enviado pelos alunos e outros coletores, ele tinha um coletor, uma pessoa que ele mandava 

trazer, pegar material para ele ou o Seabra e que... 

 

OF - ... o Seabra era um... 

 

MR - ... (Messias) 

 

OF - ... é... é... mas ali... ali não... o Costa Lima não tinha um homem da campo não, para 

trazer material, não, não. Ele comprava coleções, né?  

 

MR - Hum... 

 

OF - Comprava coleção, como comprou a coleção Melzer, coleção do... do... a coleção 

Melzer foi comprada, o Carlos Alberto... 

 

MR - ... foi comprada pelo Carlos Alberto? 

 

OF - ... inclusive foi... eu não... não sei se foi por Carlos Alberto, porque eu sei bem que o 

Carlos Alberto comprou no meu tempo foi a coleção Zican... 

 

MR - ... Zican. E a Melzer é que foi comprada também? 

 

OF - É... a coleção Melzer foi comprada também, está compreendendo, não sei se por causa 

do Alberto... não é? Essa coleção parece que era Argentina se não me engano... 

 

MR - ... é, ela está lá... 

 

OF - ... não é? 

 

MR - Hum, hum... 

 

OF - A coleção Melzer era Argentina, parece, né? E... todas as coleções ficavam todas 

comigo, está compreendendo? Eu que... que fazia, quer dizer, que tomava conta do que estava 

se passando, que numerava que... enfim, fazia o fichário, aqueles fichários todo lá, do 
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tamanho de um bonde que tem lá... ficha por tudo quanto é lado, está compreendendo? Eu 

não tinha praticamente tempo para outras coisas não, eu saí de laboratório, eu não tinha, não 

tinha... minha vida foi praticamente dentro do laboratório. 

 

AB - Quer dizer, o cotidiano do sr. dentro do laboratório... 

 

OF - ... é... 

 

AB - ... era a catalogação, a organização do material todo... 

 

OF - ... organização, organização e coisas em... e pedidos as vezes que vinham... vinham 

para... não... no tempo do Costa Lima, mas no tempo do Sebastião depois, quando o Sebastião 

chegou aí, quer dizer, o Sebastião fazia parte do grupo do Herman, não tinha nada que ver 

com esse negócio a princípio... só depois que Costa Lima morreu e que eles... que eles 

tomaram... mas, (antes eles tomaram ferro), foi no meado... de... como é... chefe... 

 

MR - ... chefe da... 

 

OF - ... da Entomologia, então o Costa Lima automaticamente seria um subordinado dele, 

né? como também o coisa também foi chefe... o dr... aquele bigodudo... agora também não 

vai, que era um dos caras...  

 

AB - ... Lauro... 

 

OF - ... mais conhecidos lá do Instituto, como é? 

 

AB - O Lauro Travassos. 

 

OF - Lauro Travassos, está compreendendo? 

 

MR - Ah! o Travassos. 

 

OF - Nome fácil, né? (como é que pode)... o Lauro Travassos também foi chefe da 

Entomologia. Então (?) como Entomologia o Costa Lima era entomologista, então está a essa 

automaticamente subordinado, mas ninguém nunca mexia com o Costa Lima, não era? 

 

MR - Respeito. 

 

OF - Entenderam? (?), mas de vez em quando... e com o Lauro Travassos que ele era um 

sujeito bom, um dos caras bom, do grupo de lá, mas um dos caras... ele foi... 

 

MR - Ele era do grupo do Herman, o Lauro Travassos? 

 

OF - É... é... lá era, aquele grupo era... e o Herman... mas o Travassos era e não era, ele jogava 

para lá e jogava para cá, mesmo porque ele era... ele era, ele tinha também... um grande 

afeto... 
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AB - ... por causa da autonomia dele... 

 

OF - ... um grande afeto pelo Costa Lima, sabe? Ele reconhecia que o Costa Lima era o bom, 

está compreendendo? 

 

MR - E o César Pinto, estava lá nessa época? 

 

OF - Também o César Pinto, não! eu já não encontrei o César Pinto mais lá... era maluco, 

né? aquele era doidinho, né? Mas era do grupo do Costa Lima... entendeu? 

 

MR - A coleção do César Pinto está misturada com a do Costa Lima. É. 

 

OF - Está lá, e o César Pinto... ele também com o Lauro com (?), não tem assim, uma coisa... 

é porque no fim tudo era Entomologia, sabe? Mas na hora H eles tomavam, um grupinho 

tomava... tomava... se destacava mais, não é? do que os outros... 

 

MR - Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como é que virou coleção geral? 

 

OF - Hum? 

 

MR - Porque essa coleção geral, não existia coleção geral, existia coleção Costa Lima, 

Herman Lent, Fábio Leoni Werneck, etc., não é?  

 

OF - É... 

 

MR - Como é que isso passou a ser uma coleção Entomológica?  

 

OF - Porque o Lauro Travassos morreu. 

 

MR - Hã? 

 

OF - E eu apanhei todo aquele acervo do Lauro Travassos... 

 

MR - ... hã... 

 

OF - ... e levei para lá... para o coisa, todo o acervo do Lauro Travassos eu levei para lá. 

 

MR - Que era de borboletas?  

 

OF - Que era de borboletas. 

 

MR - Tá. 

 

OF - Não é? Não era só borboleta, tinha outras coisas... 

 

MR - Tinham outras coisas?  
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OF - É tinham outras coisas lá que... mas o grosso...  

 

MR - Hum, hum. 

 

OF - ... o grosso era de borboletas, né? E principalmente um tipo de borboleta que depois... 

que depois foi emprestado lá para o Museu Nacional, não é? Recentemente eles 

devolveram.... 

 

MR - ... devolveram... 

 

OF - Não é? Devolveram, não é?  

 

MR - É. 

 

OF - Depois de muita briga, porque eu briguei muito pela aquilo... 

 

MR - É... é... 

 

OF - ... a briga por causa de coleção tinha muitas, a briga... é você sabe, porque tem lalau, 

né? tem lalau nesses negócios... 

 

MR - ... muito, vale dinheiro, né?  

 

OF - ... tem muito lalau... 

 

MR - ... vale dinheiro, é... 

 

OF - ... não... eles as vezes se preocupa é... 

 

MR - ... até prestígio também... 

 

OF - ... prestígio... lalau, feito... as vezes rouba... determinadas... as vezes é só uma lâmina, 

mas é uma lâmina que... não é? Espécie em extinção, vamos dizer assim, está me 

compreendendo? (Risos). Coisa em extinção que o sujeito não vai encontrar mais eles levam, 

está me compreendendo? Me disse um, me disse um... um... me disse um... quem foi que me 

disse... foram encontrar, porque uma vez me roubaram cinco caixas de lâminas... 

 

MR - Hum!!! 

 

OF - ... cinco caixas de lâminas, cada caixa daquela tinha quinhentas lâminas, está 

compreendendo? Do material que foi do... que veio da Bahia... do Mangabeira Filho... que 

morreu lá... 

 

MR - Hum, hum. 
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OF - .... mandou para mim aquele acervo que ele tinha lá, está me compreendendo? E eu fiz 

lá... porque trabalho eu tive muitos, né? eu fiz lá um negócio especial só para aquela (?), sabe 

que me roubaram? 

 

MR - O sr. não recuperou não? Nunca mais, nem tem idéia de quem pegou esse material? E 

que grupo... você sabe mais ou menos? 

 

OF - Era mais... era mais flebótomos... era mais flebótomos... porque o Mangabeira 

trabalhava com flebótomos. 

 

MR - Certo. 

 

OF - Não é?  

 

AB - ... e esse tipo de coisa... agora o sr. estava falando sobre essa reunião... 

 

OF - ... eu sei que foi aparecer... eu sei que foi aparecer lá na Europa. 

 

MR - Apareceu na Europa? O sr. sabe aonde? 

 

OF - Alguém me falou, alguém me falou... encontrou, que foi que me falou que encontrou... 

lâminas do Maguabeira lá na Europa... 

 

MR - Museu britânico, não? 

 

OF - Não sei... não sei... sei que cinco caixas daquelas foram roubadas... e com isso... 

 

AB - ... o sr. estava contando para gente dessa reunião... nessa formação dessa coleção 

entomológica de se reunir... 

 

OF - ... ah! sei, sei... 

 

AB - ... só para eu... 

 

OF - ... não, já tinha... já tinha... 

 

AB - ... (pegar isso) (?)... 

 

OF - ... com o Costa Lima já tinha a coleção ... 

 

AB - ... dentro do Costa Lima já tinham.... 

 

OF - ... já tinham várias... 

 

AB - ... várias... 

 

MR - ... outros assuntos... é... 
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OF - ... né? já tinham várias... sabe como é que é? Agregou... 

 

AB - ... mas isso foi uma decisão é... do Instituto, isso foi uma decisão do grupo de vocês da 

Entomologia é... em determinado momento como é que foi para... 

 

OF - ... não... porque eu não olho por esse prisma não... 

 

AB - ... foi acontecendo? 

 

OF - É... eu acho que aconteceu normalmente, está compreendendo? A direção do... do... a 

direção do Instituto, não é? Achou que é Entomologia é Entomologia então... (?) vai lá, leva 

esse negócio lá, o próprio (?) levou, não foi assim uma decisão, não houve assim um debate 

para saber porque, como...  

 

MR - ... o sr. incorporou essa coleção do Lauro Travassos a coleção existente, quer dizer, que 

coleção existente era essa, era a coleção do Costa Lima... 

 

OF - ... Costa Lima, é... 

 

MR - ... então o sr. deixou a par, esse material ficou separado como coleção do Lauro 

Travassos, é isso?  

 

OF - Tá tudo separado. 

 

MR - Hã. 

 

OF - Não tem nada lá, assim, propriamente junto... junto... 

 

MR - ... então tem várias... quer dizer, só a do Costa Lima... 

 

OF - ... tem várias... 

 

MR - ... é que tem várias coisas incorporadas nele... 

 

OF - ... são várias... são várias... 

 

AB - Hum, hum... 

 

MR - ... coleçõeszinhas, né? 

 

OF - ... coleções... estantes, está compreendendo? Umas pequenas, outras maiores, está 

compreendendo? 

 

MR - ... com (?)... 

 

AB - ... e a estrutura... 
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OF - ... só... 

 

AB - ... para colocar isso tudo, foi aí que o sr. teve a idéia... do esquema do elevador, de fazer 

os três andares... 

 

OF - ...  é... é... 

 

AB - ... me fala dessa... 

 

OF - ... quando veio... 

 

AB - ... elaboração...  

 

OF - ... quando veio a coleção... do Zican que era grande. A coleção era grande... está 

entendendo? E aquilo estava tudo em caixas... desse tipo aqui assim, mas grande... caixas 

aqui, tudo aqui assim... tudo enfiado assim em prateleiras, está compreendendo, era uma coisa 

assim, que era alguma coisa... era um trabalhão danado, sabe. E aí com o desenrolar do tempo 

e eu trabalhando lá... eu achei, falei para o Costa Lima, né? ele aprovou, não é? Para a gente 

fazer alguma coisa... então eu fiz... eu mesmo desenhei, isso eu sei, coisa... desenho (Risos). 

Desenho estático, armário, essas coisas assim, vai né? Aí desenhei como aquele prédio, o 

prédio direito como chamam? Não sei, chama-se prédio direito... não é muito alto, acho que 

são... quase seis metros... eu bolei de fazer aquilo dali em térreo e mais dois em cima, está 

compreendendo? Fiz e mandei fazer, desenhei, não é? Fiz aquelas... umas escadas em (giral), 

com elevadores só para levar caixa que ficava lá em cima, porque não podia subir... porque 

a escada era assim tão em (giral), não dava para o sujeito deslocar, nem descer com aquilo, 

então se o sujeito queria uma caixa lá do último degrau, a gente colocava naquele elevador e 

trazia através de roldanas até em baixo, está compreendendo? Esse negócio de roldana é... 

(?)... 

 

MR - ... fácil, é... 

 

OF - Então, eu fiz lá essa coisa, está compreendendo? Com...  a primeira que eu fiz foi com 

a Bernardine lá em São Paulo... está compreendendo? É a empresa Bernardine, lá em São 

Paulo... e... essa aí ficou bom, não é? Eu acomodei... 

 

MR - ... e o que ficava nesse material, essa... 

 

OF - ... eu acomodei... só coleção a coleção Zican. 

 

MR - Só?! Que tinha lá? 

 

OF - Só...  

 

MR - ... como era grande, hem... 

 

OF - ... só a coleção Zican. Porque a coleção Costa Lima...  
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MR - Hã? 

 

OF - ... ficou... 

 

MR - ... com ele ali... 

 

OF - ... com ele. Bem como as outras coleções também ficaram destacadas, mas não lá. Lá 

era a coleção Zican. 

 

MR - A coleção Zican está lá ainda no Instituto direitinho, lá no... 

 

OF - ... está. 

 

MR - Está... 

 

OF - ... está junto... 

 

MR - ... do mesmo jeito... 

 

OF - ... está junto com a coleção do... do... 

 

MR - ... Travassos. 

 

OF - ... Travassos... está compreendendo? está junto com a coleção do Travassos. 

 

MR - E a do Melzer? Porque a do Melzer está junto com o Costa Lima? Porque a gente olha 

o fichário do Costa Lima... 

 

OF - ... é... eu acho... 

 

MR - ... acha que a coleção do Melzer. 

 

OF - ...  isso... isso... não foi do meu tempo, sabe? 

 

MR - Não? Eu acho que foi incorporado ao material do Costa Lima. 

 

OF - ... é isso aí não... 

 

MR - Entendeu? Está como coleção Costa Lima, mas é coleção Melzer que ele incorporou... 

 

OF - ... isso não... a Melzer não foi do meu tempo... 

 

MR - ... é, não era do seu tempo... 

 

OF - ... não foi do meu tempo não... foi não... 
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MR - O sr. lembra do Coronel Alvarenga? 

 

OF - Conheço. 

 

MR - Moacyr Alvarenga? 

 

OF - Ah!! Trabalhei muito com ele. 

 

MR - Ele ia muito lá no Instituto? 

 

OF - Muito... muito... 

 

MR - E ele vendia também o espécime dele, o Seabra comprava dele... 

 

OF - ... é... é... 

 

MR - ... ele coletava... 

 

OF - ... ele era aviador e quando ia assim para fora ele...nas horas de folga dele ele ia para o 

mato e apanhava material. 

 

MR - Como coletor profissional, né? 

 

OF - É... 

 

MR - Ele fazia esse tipo de trabalho... 

 

OF - ... é... ele gostava muito de Entomologia... 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... tanto que ele fez até um trabalho, está me compreendendo? fez um trabalho acho que 

sobre (ceptonídeos) se não me engano... acho que foi um trabalho sobre (ceptonídeos)... ele 

tinha, ele trabalhava muito para o Carlos Alberto. 

 

MR - É. 

 

OF - Está compreendendo? e ia lá para casa de Carlos Alberto, o Carlos Alberto na  

casa dele, aquilo virou um... 

 

MR - ... um museu de... 

 

OF - ... um museu, né? porque o Carlos Alberto, ele trazia gente de fora para trabalhar lá com 

ele, inclusive o Padre (More), inclusive o Padre (More)... 

 

MR - ...  o padre... 
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OF - O Padre (More), esse padre daqui da... também daqui, o frei... 

 

MR - ...(Borgmaia)... 

 

OF - ... (Tomás Borgmaia)... 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... o frei (Tomás Borgmaia) que também é conhecido, (?) ele tinha coisa aqui em 

Jacarepaguá... fui lá uma duas vezes, eu fui... eu fui com o Carlos Alberto e mais o Costa 

Leite que também é... o Costa Leite... ele trabalhava lá na Entomologia... mas, ele era 

médico... e ele era lá da... da... Faculdade de Medicina, está compreendendo, aí que (?). Já o 

Aristóteles Godofredo de Araújo e (Silva), esse não, esse trabalhava mais, vamos dizer assim, 

dentro do grupo porque ele trabalhava lá no Ministério da Agricultura ali na... (?)... 

 

AB - ...(?) isso é hábito, e porque eu estou com o pé aqui... 

 

OF - ... eu quero... isso faz as vezes me lembrar da... das... 

 

AB - ... é... 

 

OF - ... coisas, sabe? Agora eu estou até me lembrando... 

 

MR - ... quem era esse que o sr. falou? 

 

OF - ... o Aristóteles Godofredo, ele trabalhava no Ministério da Agricultura e trabalhava 

com... com... ali na... nos (?) de armazém e coisas, então ele trabalhava muito com esse 

material, está compreendendo? tanto que ele fez um dos... do... o... um dos catálogos... de 

insetos do Brasil, nos catálogos... 

 

MR - ... do Costa Lima... 

 

OF - ... do Costa Lima ele fez também um catálogo, está compreendendo? e eu ajudei ele na 

parte bibliográfica do Instituto Oswaldo Cruz, não é? Aí eu fui trabalhar em bibliografia 

também, topa tudo, né?  

 

MR - Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Instituto, a direção do Instituto apoiava a coleção, 

dava verbas para coleção, tinha esse tipo de coisa ou era o pesquisador é que tinha que correr 

atrás? Como é que ficava isso? 

 

OF - Tinha que correr atrás. 

 

MR - Hã... não existia uma verba, uma política de coleções científicas, vamos dar um 

dinheiro para as coleções, para formar coleções, não existia isso? 

 

OF - Não existia isso não. 
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MR - A Fundação não tinha coletores, não tinha uma política de aumentar essa coleção, não 

existia nada disso? 

 

OF - Não existia uma política não, aliás é errado devia ter, né? 

 

MR - Hum. 

 

OF - Devia ter porque senão não ficava nessa bagunça que está até hoje. 

 

MR - É. 

 

OF - E que não vai sair dessa bagunça nunca mais não! Garanto a vocês, nunca mais... nunca 

mais... 

 

AB - ... e nem teve assim momentos aonde teve mais apoio da direção? Não tem isso? 

 

OF - ... porque se queria fazer e foi ventilado várias vezes, está compreendendo, foi a gente 

fazer um prédio só para as coleções entomológicas, está compreendendo? aí sim... aí sim... 

aí dava, não é? Pelo menos... três ou quatro andares, vamos dizer assim... são para abrigar as 

coleções, está compreendendo?  

 

AB - Aí todas as coleções científicas da Fundação? 

 

OF - Da... aí poderia até... 

 

AB - ... colocava Helmintos, colocava... 

 

OF - ... aí até poderia armazenar também as coleções não entomológicas também, está 

compreendendo? fazer um prédio... um prédio... 

 

AB - ... e essa idéia em que momento que aconteceu? 

 

OF - ... e aí com verbas... com vinda de elementos de fora, está compreendendo? convidar 

especialistas, etc., 

 

AB - ... em que momento que se ventilou isso? 

 

OF - ... isso é feito nos países de primeiro mundo, não é? É assim... o negócio é assim, não é 

brincadeira, em primeiro mundo tem curador para cada especialidade praticamente... 

 

MR - ... cada grupo, né? para cada grupo. 

 

OF - ... aqui não é eu e o Orlando sozinho para todas as especialidades, está compreendendo? 

não era, né? díptero, por exemplo, hoje é o Rubens que faz esse negócio de dípteros, era o 

dr. Hugo... 

 

MR - ... Hugo de Souza Lopes... 
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OF - ... era o Souza Lopes que fazia dípteros, não é? Então, mas ele era... ele era o... 

pesquisador, era o curador, ele era tudo ali... só ele trabalhava com (?) ele fazia tudo de 

díptero, né? ele é que ia para o mato, ele que ia... enfim, ele... né? tinha lá o ... 

 

MR - ... ele tinha outras coleções, que ele trabalhou com molusco também, ele fez uma 

coleção belíssima de molusco, o dr. Hugo. 

 

OF - Molusco, é?  

 

MR - É. 

 

OF - É... mais não era... 

 

MR - ... não era a especialidade dele é, mas ele tinha 

 

OF - ... não era o (?) dele... 

 

MR - ... é... mas ele tinha... 

 

OF - ... a parte do molusco ficou mais com... com... esse cara que ainda está lá...  

 

MR - ... o Lobato?  

 

OF - ... o Lobato. 

 

MR - É, não a coleção do dr. Hugo de molusco está no Museu Nacional. 

 

Fita 2 – Lado B 

 

MR - ... correspondência toda e a biblioteca do Costa Lima para o Museu Nacional. 

 

OF - Está vendo? 

 

MR - O que é uma pena para gente... 

 

OF - ... falta de... 

 

MR - ... que a gente já tinha...  

 

OF - ... não, mas... 

 

MR - ... mas nós já temos hoje em dia uma unidade... 

 

OF - ... mas é falta... 

 

MR - ... só para isso... 



 

 

 
 

60 

 

 

OF - ... falta de confiança... 

 

MR - ... é... mas ele não quis. 

 

OF - Está me compreendendo? É como diz assim... não houve uma política direcionada para 

fazer essa coisa... entendeu? Não houve uma política direcionada para fazer isso, então... 

quem saiu perdendo? A Fundação... a Fundação é que saiu perdendo, não é? Hoje a 

Fundação... cresceu... não é? Se alargou feito um polvo, não é, em várias direções, não é? e 

uma das coisas boas que tinha lá, um dos tentáculos desse polvo podia ser... justamente essa 

(?) que dizer, de museu propriamente dito da Fundação Oswaldo Cruz, e esse não tem... Eu 

não sei dentro das outras coleções qual é a política que se segue e como se faz, não sei, não 

é? mas dentro da Entomologia... 

 

AB - ... mas pensando na coleção da Entomologia... 

 

OF - Não vai, essa coleção pode... para mim ela está finita não vai mais, porque esse pessoal 

que está se vendo aí, esses novos que estão vindo aí, primeiro... eu não vislumbro nenhum 

gênio, nenhum [Adolpho] Lutz ali nesse grupo... entendeu? não vislumbro nenhum cabeça 

aqui assim privilegiada, está me compreendendo, né? nem o [José] Jurberg, nem o Sebastião, 

nem nenhum daqueles rapazes que estão trabalhando lá, está me compreendendo?  

 

MR - ... (nossa)... 

 

OF - ... nenhum deles pode... tem um negócio aqui para fechar... 

 

AB - ... não, foi só o barulho... 

 

OF - ... nenhum deles... 

 

AB - ... não precisa não professor, foi só o barulho... já diminuiu o barulho... 

 

OF - ... vocês não querem uma água assim, qualquer coisa, um refrescozinho? 

 

AB - ... daqui a pouquinho a gente toma... quer dar uma paradinha para o sr. tomar uma água?  

 

OF - Não... é para vocês também... 

 

AB - ... não precisa não... não é por causa da luz não... 

 

OF - Não? 

 

AB - É por causa do barulho que eu fechei. 

 

OF - Hã. 

 

AB - Para diminuir o barulho. 
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OF - ... mas o que eu estava falando? Eu não vejo.... 

 

AB - ... que nenhum desses novos... 

 

OF - ... eu não vejo nenhum surgimento, bem porque isso não se faz da noite para o dia... né? 

custa... custa, para se fazer uma Entomologia custa, não é da noite para o dia que se faz não, 

tem que batalhar e batalhar muito, né?... e eu não vislumbro ali dentro do campo tanto quanto 

eu posso aquilatar dentro da Entomologia, não é? por esse tempo todo que eu passei lá, não... 

não são mais... né? mas aqui assim que o outro se projeta um pouquinho mais, mas nenhum 

gênio... nenhum gênio entomológico. E os trabalhos que eu vejo fazer... que eu pude 

acompanhar, já há muito tempo que eu deixei de acompanhar o desenvolvimento 

entomológico da Fundação... não sei, mas o que se faz o que não faz, quem é quem, está me 

compreendendo? não sei, mas... mas os trabalhos não são lá essas coisas, não vejo nenhuma 

coisa... não vejo nenhuma... nenhuma... sei lá um... não é?... o próprio Jurberg que andou 

querendo fazer lá um negócio, como é que ele chama lá, trabalhando lá na Fundação... 

negócio de barbeiros... né?... um negócio lá que ele andava fazendo que... me esqueço o tipo 

de coisa... não foi para frente, ele estragou aquele negócio lá... não é? e ficou naquele 

negócio... é descobrir espécie nova, é saber outras coisas, mas não... vai além disso... não é? 

 

MR - (?)... 

 

OF - Não tem uma abertura, não há uma abertura, tudo bem... 

 

MR - ... se tivesse uma política talvez para as coleções (?)... 

 

OF - ... é... nem para... para congregar... 

 

MR - ... é, isso é verdade... 

 

OF - ... eu não quero nenhum gênio, está compreendendo? não é isso, não precisa, mas 

precisava de alguém... de alguém... com espírito para organizar todo esse acervo.... 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... todo esse acervo que existe... 

 

MR - ... é... isso... 

 

OF - ... lá e que não é pouco, está compreendendo? 

 

MR - Certo, é... 

 

OF - ... organizar esse acervo para fazer daquilo uma verdadeira coisa... 

 

MR - ... uma (?)... 
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OF - ... (?)... como um... é turística, está compreendendo? 

 

MR - Organizar mesmo, não só... 

 

OF - ... turística... 

 

MR - ... turística, científica mesmo, para os próprios pesquisadores, que chegar lá não pode 

nem utilizar, tem material que não está dobrado, que não está nem montado... você não pode 

pesquisar... 

 

OF - ... é.... 

 

AB - ... tem muito material para ser organizado... 

 

MR - ... isso, ainda... é  

 

AB - ... arrumado... 

 

OF - ... não foi feita até hoje, está compreendendo... 

 

MR - ... não foi feita até hoje... 

 

OF - ... não foi feita até hoje...  

 

AB - ... fora as outras coleções...  

 

OF - ... eu passei... 

 

AB - ... que também podem vir a ser incorporadas... 

 

OF - ... eu também tenho culpa nesse negócio, porque eu passei por lá... 

 

MR - ... não, o sr. tinha muito trabalho... 

 

OF - ... é... eu passei por lá e não consegui fazer... o que eu fiz lá de coisa que pudesse dar 

uma estrutura melhor para esse negócio, trabalhei, trabalhei... é como o sujeito que trabalha, 

trabalha, mas não sai do lugar, vamos dizer assim, né? 

 

MR - Não, o sr. deixou (?) organizada... 

 

OF - ... não, trabalhar eu trabalhei feito um (?), mas feito um artesão, feito um pião, está 

compreendendo?  Um pião de... de... 

 

MR - ... a gente não tem... 

 

OF - ... pião... 
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AB - ... é que a coisa estava tão desestruturada... 

 

MR - ... é... 

 

AB - ... que o sr. deu a estrutura, mas tinha que ter a manutenção... 

 

MR - ... é... isso... 

 

AB - ... tinha que ter crescimento... 

 

OF - ... trabalhei, tinha que fazer tudo, está compreendo? 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... tinha que fazer tudo... tinha que fazer... então... era... tempo perdido, quando você vai 

projetar um armário, vai projetar uma coisa assim... fazer o diabo a quatro e fica as vezes 

perdido aqui assim, separar material... uma pessoa só para separar material, eu não conseguia 

acabar aquela parte de borboleta, né? não conseguia parar... queria ver se colocava as 

borboletas em dia, mas não foi nem... a um terço daquele material eu não consegui, larguei 

lá; está lá por fazer ainda, ninguém mais pegou naquilo, está lá. 

 

AB - E fora isso o sr. pegou nesse momento do... que o sr. foi curador da coleção mesmo, 

que a gente pode dizer, né? 

 

OF - ... eu nunca fui curador... 

 

AB - ... da curadoria, junto com o Jurberg, né?  

 

OF - ... eu não fui... eu não fui... 

 

AB - ... naquele período de 1976... 

 

OF - ... eu não fui...  

 

AB - ... né? que eles... quase vinte anos... 

 

OF - ... curador... 

 

AB - ... o sr. pegou... 

 

OF - ... é... um tomador de conta de coleção, porque eu vou te dizer uma coisa curador... 

 

AB - ... e que... 

 

OF - ... é uma coisa mais séria, está me compreendendo? ninguém nunca me... me... nunca... 

me puseram como... como pesquisador, não é? pesquisador de não sei o que, mas curador... 

ninguém me disse assim: “Orlando, você vai ser curador”, está compreendendo, né?  até 
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porque isso, eu tinha um nome, o pessoal me chamava de curador lá, né, e o pessoal que 

vinha de fora e... muita gente passou lá por mim... está me compreendendo? pessoas de fora 

do Estados Unidas, mesmo da Europa, da (?), da Alemanha, estiveram lá estagiando, essa 

coisa, fazendo coisa, né? me tratavam como curador, mas eu não era curador... está me 

compreendendo? então, a própria Fundação... a Fundação nunca me chamou de curador, está 

compreendendo? ... só quando ela tem necessidade de chamar... curador, aí chamou-se o 

curador... não é? aí ele chamou o curador, mas fora disso, não tem não, um tomador de conta 

de coleção, está compreendendo? Porque curador... eu acho que curador na coleção, no 

Instituto eu acho que não tem ninguém lá, o próprio Sebastião que a gente pode dizer que ele 

seja um curador, realmente não é. 

 

MR - Hum... ele toma conta, ele segura... é para ninguém... 

 

OF - ... é... 

 

MR - ... invadir aquelas... 

 

OF - ...  quando ele teve aqueles dias, aqueles anos fora, está compreendendo? aquele tal de 

massacre de Manguinhos, está compreendendo? que deu... deu... dois... deu... acho que deu 

projeção, deu ibope, né? aquilo, aquele negócio de ser... de ser massacrado, não é? ah! aquilo 

deu... deu... germinou... não é? aquilo deu bons frutos... está me compreendendo? foi bom... 

eles se projetaram mais, ganharam mais, ganharam cartaz... ganharam uma porção de coisas 

que não tinha, está me compreendendo? deu aquele negócio lá, hoje está... e eles se seguram 

nesse negócio do massacre, eles mesmo se seguram e... não é? o próprio Sebastião diz assim: 

“Eu sou o... um massacrado de Manguinhos”, se orgulha desse negócio, está 

compreendendo? para ele é orgulho, não é? porque ele conseguiu tudo que queria através 

disso. Ele hoje é, está na posição que está porque foi um massacrado de Manguinhos... não é 

verdade? É verdade... está lá, então... não é? 

 

AB - E essa diferença desse papel do curador, como é que o sr. definiria, o que é, o que seria 

esse papel desse curador? 

 

OF - Bom... o curador... na Europa, lá nos Estados Unidos, na Europa em geral, está me 

compreendendo? O curador é o cara que trata exclusivamente, e lá na Europa tem curadores 

para diversos grupos entomológicos, curador não é só de um grupo geral não, você tem 

curador da parte, por exemplo, díptera por exemplo, só moscas, etc., que tem duas asas, o 

sujeito... faz parte daquele grupo, ele vai ser o curador daquele grupo. Ele é que toma conta, 

ele toma... ele é que sabe as espécies no mundo todo, não é? 

 

MR - ... vira um especialista, se corresponde... 

 

AB - ... especialista, faz as trocas institucionais... 

 

OF - ... é... porque quando um sujeito cria, quer dizer, descobre uma nova espécie, essa nova 

espécie tem que ser consagrada, não é? não só através da publicação, não é? que o sujeito 

corre logo para fazer um trabalho, porque se não está arriscado a perder a espécie, não é? 

porque está todo mundo trabalhando as vezes no mesmo grupo, não é? publica, está me 
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compreendendo? essa coisa não vai... não fica restrita ao Brasil não... isso vai... você tem que 

deixar depositada nos diversos museus do mundo o... um espécime para servir de paradigma 

de... de... modelo para outras pessoas que... mas tarde, daqui a um ano, dois anos, dez anos, 

vinte anos, cinqüenta anos, um século... aquilo está lá, como é feito na Europa, está me 

compreendendo? Então o sujeito, o curador, inclusive trata de todo o acervo de... de... novas 

espécies, está compreendendo? que são achadas dentro daquele grupo, né? Essa é a função 

do curador, ele tem que fazer essas coisas. Mas aí não tem ninguém que faça isso, então não 

é curador coisa nenhuma, não pode ser curador... não é? E o curador... é um cargo muito... 

pode até ter o curador geral... não é? mas tem que ter um grupo de curadores individuais para 

cada grupo, (?)... 

 

AB - ... para dar essa vivacidade, né? As coleções... 

 

OF - ... é... porque aí o sujeito publica, está me compreendendo? e em qualquer época do 

coisa assim, se você descobrir novamente aquele espécie, você não pode dizer que a espécie 

é nova nem coisa nenhuma, porque aí o mundo protesta. Está compreendendo? “Mas meu 

filho você está descobrindo uma coisa que já está descoberta?”, ah! vem logo (?), não pode... 

né? Então essa espécie que ele quer, que ele pensou que era nova cai como se diz na 

sinonímia, não é? vai fazer partes assim, sinônimas de... da espécie que foi realmente 

descoberta... entendeu? E isso... daí. Então não há um curador... não há um curador, não pode 

se dizer que haja um curador, está compreendendo? Embora que quando o Sebastião 

chegou... e eu fiquei com aquela, eu sozinho... eu e o José Jurberg; o José Jurberg 

praticamente não tratava desse negócio, tratava lá do... do...  

 

MR - ... do grupo dele... 

 

OF - ... do grupo dele, está me compreendendo? 

 

MR - ... hemípteras, é... 

 

OF - ... das hemípteras dele e da coleção do Herman Lent, porque o Herman Lent não deixou 

ficar comigo não. 

 

MR - Não? 

 

OF - Não... 

 

MR - Ficou com o José, né?  

 

OF - Ficou com o José, não é? Bom judeu ajuda judeu, então... não é? É... até que ele não 

está errado não, está me compreendendo? 

 

MR - É, é verdade. 

 

OF - É, está lá... 

 

MR - ... se protegem, né? 
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OF - Para mim até que foi bom. 

 

AB - Era menos uma para ter que ficar... (Risos)... 

 

OF - ... era menos um grupo e um grupo grande... 

 

AB - ... grande. 

 

OF - ... e muito bem feito, porque o Herman é... um sujeito que conhecia o grupo e conhece 

muito bem o grupo, não é? Ele era muito cioso naquele grupo, está me compreendendo? E o 

José como um bom amigo dele, bom puxa-saco dele também... então, tinha que... não é? 

Tinha que dá... dá... é o pai dele, não é?  

 

MR - É. 

 

OF - É o Herman Lent, é uma espécie de pai para ele, né? É... foi o Herman Lent que botou 

ele para lá, o Herman Lent fez tudo para... para... o Jurberg, o Jurberg tem... hoje as coisas lá 

porque o Herman Lent... é o Herman Lent, ele tinha... então quando ele foi para fora... o José 

Jurberg, né? Se... fiquei eu e o José Jurberg, né?...  todo mundo foi cassado, só nós dois, não 

é? e o José Jurberg achou que... como eu não tenho título universitário, não é? eu tenho título 

universitário dado pelo meu trabalho, pelo desenvolvimento das coisas... 

 

AB - ... da vivência... 

 

OF - ... dado pelo ministério também, o próprio ministério me deu esse título, está me 

compreendendo? e não foi assim não, tem outras coisas aí do ministério que eles foram... 

tiveram que me dar, não é, trabalhando na função em que exigia um conhecimento 

universitário, então eles me deram esse título universitário, para que está desenvolvendo uma 

coisa para... 

 

MR - ... foi o José Jurberg que... 

 

AB - ... o José Jurberg achou que como o sr. não tinha esse nível... 

 

MR - ... universitário... 

 

OF - ...é, eu não sei porque se eu não me dei muito bem com ele, não é? E eu sempre me 

botei dentro da minha posição... eu sempre quis ser um bom auxiliar... não é? Então ele 

achava que... ele era o meu chefe, vamos dizer assim, e eu deixei ele como chefe... (Risos), 

entendeu? era mais cômodo para mim... está me compreendendo, era mais cômodo para 

mim... ter ele como uma espécie de chefe do que se ver... tomando conta sozinho de todo 

aquele acervo... de todo aquele acervo, não é? E que ia dar uma dor de cabeça tremenda, uma 

tremenda dor de cabeça. E ele ficou lá... “Ah... o material do Herman Lent vai ficar comigo”, 

“Tudo bem”, aí ainda fiz mais, disse assim: “Olha, junto com o material do Costa Lima, eu 

vou te dar o material do Zican também, tudo de hemípteros, leva lá para você”, e dei... e dei. 
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MR - Quer dizer toda a coleção de hemíptero da Fundação, do Instituto Oswaldo Cruz, está 

com o José Jurberg? 

 

OF - Praticamente está com ele. 

 

MR - Tá bom. 

 

OF - Está me compreendendo? Ele está com a coleção, e não é dele porque ele não tem nada 

lá com ele não, acho que ele não colocou lá um... (Risos) 

 

MR - Ele nunca coletou, é... (?) nunca coletou, ele não é um homem de coleta, é...  

 

OF - ... agora que é uma bela coleção, muito bem organizada... 

 

MR - ... é... é... 

 

OF - ... está muito boa... 

 

MR - ... está muito sim... 

 

OF - ... é! Porque, porque era o Herman Lent, ele mesmo tratava daquele negócio, está me 

compreendendo? não deixou... e ele era cioso, ele era um sujeito capaz, não é?  

 

MR - É. 

 

OF - Não é? Inteligente, não é? 

 

MR - É. 

 

OF - Inteligente, está me compreendendo? Desse grupo todo eu acho... do grupo todo eu acho 

que... esse grupo todo que eu estou falando, eu acho que o Herman era o mais inteligente 

deles todo, não é? porque ele tem assim uma cabeça entomológica, está compreendendo? 

 

MR - É 

 

OF - Não é só Entomologia, ele conhece, foi professor também do Pedro II, está me 

compreendendo? 

 

MR - É. 

 

OF - E... capacidade de liderança... 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... está compreendendo? Ele tem vários atributos o Herman... está me compreendendo... 

tem vários atributos que poderia ser agora, não vejo ninguém ali que seja um Herman Lent 

na vida... não tem..., mas não tem mesmo. 
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AB - Desse período da... que o sr. estava junto com o (Jurberg), os dois cuidando ali da 

coleção... 

 

OF - ... é... 

 

AB - ... viveu-se a questão da mudança, né?  

 

OF - (Risos). 

 

AB - De levar lá para o hospital e trazer, teve muita perda (no acervo)? 

 

OF - Ah! Isso, essas brigas... foi uma briga... era uma briga... que eu vou te contar... é... o... 

(Risos) coisa mesmo de... vamos dizer assim, coisas de... eu diria assim, coisas de... coisas... 

chinfrim... sabe o que é coisa chinfrim, né, briga chinfrim, está compreendendo... 

 

MR - ... coisa pequena, né? 

 

OF - ... tipo de coisa miúda, está me compreendendo? 

 

MR - ... é... 

 

OF - ... depois de viver esses anos todos lá, eu tive que ser feito camaleão eu disse para você, 

né? tinha que ficar verde, azul, amarelo, essa coisa assim para poder... se não a gente briga 

com todo mundo... não é? não vai poder brigar... então aí isso não é bom... mas, se você 

perguntou mesmo o quê? 

 

AB - Dessa mudança para o hospital, quer dizer, o sr. está contando com o seu contexto... 

 

OF - ... ah! perfeito... quando... 

 

AB - ... foi uma dessas brigas, não é? Uma dessas coisas pequenas aí... 

 

OF - ... quando eles se mudaram de lá... 

 

AB - ... qual foi o objetivo, como é que eles justificaram que eles iriam tirar... 

 

OF - ... não, o objetivo eram as salas... (Risos)...  

 

MR - Era o quê? 

 

OF - As salas. 

 

MR - As salas, é. 

 

OF - As salas... 
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MR - ... briga por espaço, né, sempre tem... 

 

OF - ... por espaço. Então... aí já havia um grupo que não era propriamente grupo do, vamos 

dizer assim, entomológico, era o grupo administrativo, vamos dizer assim, está me 

compreendendo, que estava lá mandando lá naquela cúpula lá, inclusive... um dos caras que 

nós tivemos várias brigas, dr... é... 

 

AB - ... O Gilberto, né? 

 

OF - Gilberto... Gilberto... 

 

AB - ... Teixeira... 

 

OF - ... Teixeira... Gilberto Teixeira, esse cara foi um espinho... dentro da coleção 

entomológica, está me compreendendo, o Gilberto Teixeira, né? Ele tinha lá as questões 

dele... com a Entomologia, sei lá... eu nunca me dei bem com ele também não... nunca... que 

nunca me dei bem, também não dei mal porque nunca... 

 

AB - ..., mas não é pessoa que o sr. criou relações, né? 

 

OF - É. Mas ele tinha umas (?), mas ele te podendo te fazer mal, porque ele (?) questão 

entomológica, ele fez isso comigo, está compreendendo? Eu sei que ele me prejudicou, me 

prejudicou, de graça... sabe o que é coisa de graça, sabe porque eu pertenço lá ao outro grupo? 

É isso, porque eu nem conversa com ele eu tinha, e o que ele fez... Então, nós fomos de... 

cambulhada, vamos dizer assim, lá para o hospital velho, onde fica o hospital velho... e... fui 

lá tudo, e eu tive que... e eu e o José Jurberg, está compreendendo... e um grupo de auxiliares 

lá... para levar aquele negócio todo para lá. Eu tive que adaptar todo aquele acervo dentro 

daquela contextura toda lá, está compreendendo? Foi uma trabalheira desgraçada, e ficamos 

lá hibernados, vamos dizer assim... ficamos hibernados lá naquele... 

 

AB - Quanto tempo vocês ficaram lá no hospital? 

 

OF - Olha... aí foi uma série de brigas, porque aí entrou um outro chefe de departamento... 

dr... esqueci o nome dele... esqueci o nome do cara também... (?), mas que se dava muito 

bem comigo, sabe... e foram brigas quase que de soco a soco, é coisas assim, digo assim de 

coisas chinfrins é isso, está me compreendendo? Uma vez lá no pátio lá perto do hospital, ele 

quase entra em briga... o dr... (Jet Jasen), não é? O (Jet Jasen) era o chefe do coisa, está me 

compreendendo?  

 

AB - Da Entomologia? 

 

OF - Da Entomologia, inclusive, ele era chefe do departamento. 

 

MR - Ele era chefe do IOC. 

 

AB - Do IOC. 
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OF - Era chefe do departamento, está me compreendendo... e foi lá, coisa aqui assim, foi um 

caso sério para separar os dois lá... mas... aí nós ficamos lá hibernados lá, está me 

compreendendo... aí tentamos através do... com... tentamos através do Museu Nacional, que 

alguém conhecia lá o pessoal do Museu Nacional… a trazer novamente as coleções... 

trabalhamos com... dr. Olympio da Fonseca também, não é? nessa época estava trabalhando 

lá naquele... prédio lá perto da Fundação Rockfeller... 

 

AB - Micologia, né?  

 

OF - Na micologia, está me compreendendo, tinha lá alguém que trabalhava com 

Entomologia também, não é? Depois (?)... enfim os negócios foram se... aí o ENERU foi 

criado, o pessoal também trabalhava em mosquito e uma série de junções aí, está me 

compreendendo?... e... esse... e o Teixeira... o Teixeira não topava a Entomologia, né? 

 

MR - Não Gostava? 

 

OF - Ah, não! 

 

MR - O Teixeira de Freitas? Era (?)... 

 

AB - Não, o Gilberto Teixeira, né? 

 

OF - O Gilberto Teixeira. 

 

AB - Gilberto Teixeira. 

 

MR - Ah, bom... tá? 

 

OF - O Gilberto Teixeira. 

 

MR - Não tem nada a ver com o Teixeira de Freitas. 

 

OF - Não, não. 

 

MR - Tá! 

 

OF - O Teixeira de Freitas fazia parte do grupo do... do...  

 

MR - ... do Costa Lima... 

 

OF - ... não... 

 

AB - ... do Herman... 

 

MR - ... do Herman... 
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OF - ... (?). Então... o Teixeira fez tanta coisa, está compreendendo... inclusive, ele arrombou, 

porque esse negócio, lá no hospital dava assim para o laboratório do dr... aí agora que eu 

estou... eu esqueço o nome dele... depois esse homem morreu e ele foi lá por trás e tentou 

arrombar... quase que escangalhou a minha coleção toda, né, porque as minhas coisas 

ficavam junto com, colada assim na parede do chão...  

 

AB - ... na parede... 

 

OF - ... está me compreendendo. E... o dia que nós mudamos também para lá... o... o chofer 

também, mancomunado lá com ele... aqueles, aquelas, aqueles armários caiu aqui naquela 

ribanceira lá... está compreendendo... uma tragédia, está me compreendendo? Uma tragédia... 

E aí... eles venderam toda aquela coisa que eu fiz do... 

 

MR - ... aquela armação, aquela estrutura. 

 

OF - ... aquela armação foi toda destruído, está me compreendendo... foi tudo destruído lá... 

destruíram tudo, né? Possivelmente, entrou um mocinho lá, que se chamava, um maluco, que 

foi pracinha, José João (Risos). Imagina um José João, (diziam para ele) assim, ah... tira 

aquele negócio dali e chega lá arrebentando tudo, está compreendendo, (Risos)... não tem, 

não tem esse negócio não... é... né? Era meio pancado da cabeça... era maluco, gritava lá um 

monte de coisa, aquele cara era completamente louco... 

 

AB - Foram... foi a ele que pediram para desmontar... 

 

OF - ... ele era zelador... 

 

AB - ... a coleção... 

 

OF - ... ele era zelador do... da Fundação, né?... era tipo assim de... ele que mandava assim 

negócio de ponto, ele mandava... aquele negócio todo, aquele pessoal que fazia transporte, 

é... esses negócios todos assim... de... espécie de prefeito assim, esses negócios... aí chegou 

lá para arrebentar e não teve esse negócio não, foi arrebentando mesmo... está me 

compreendendo. Então quando (?) para lá... e de tanto lidar para lá, para cá, para lá, para cá 

e chamamos também, entrou o Museu Nacional na briga, eu não sei... uma porção de gente 

na briga lá, aí conseguimos trazer... foi outra tragédia. 

 

AB - Trazer de volta para o lugar. 

 

OF - Aí, aí... já ocupando as salas que eram do... que foi do Herman, sala que foi do... como 

é? que foi... do Sebastião... que foi do... enfim... desse pessoal... 

 

MR - ... estavam vazias porque eles tinham sido cassados, né, então... 

 

OF - ... eu tinha que... eu sozinho, que foi eu e o José, né? mas eu que o José, porque o José 

é... e para levar aqueles negócios todo lá para cima... através de guindastes, está me 

compreendendo, foi um... uma coisa... 
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AB - ... uma loucura, né? 

 

OF - Não é? E jogaram tudo aquilo no corredor, depois eu tive que selecionar tudo aquilo, 

está me compreendendo, foi... foi duro, sabe? 

 

AB - E o sr. ainda tem coragem de dizer que o sr. não fez, não deixou nada na coleção, eu 

(?)... 

 

OF - Não, não... ficou alguma coisa... 

 

AB - ... não ia existir nada...  

 

OF - ... não... 

 

AB - ... não ia existir nada... o sr. deixou tudo... 

 

MR - ... é, não ia ter... é... 

 

AB - ... não ia existir nada (Risos). 

 

OF - E para colocar, então depois tive que... hoje está mais ou menos aquilo lá, não está?  

 

MR - Tá! 

 

OF - Está mais ou menos, eu digo que ficou ideal não, mas ficou mais ou menos, sabe como 

é? E todo, aquele negócio todo foi eu que fiz... está me compreendendo? 

 

AB - Reestruturar aquilo tudo, né?  

 

OF - Estruturar aquele negócio todo, está me compreendendo... inclusive os armários, eles 

eram todo... cada armário daquele era feito, tinha umas chaves diferentes uma da outra, está 

me compreendendo, e na hora de... de... dos armários vim, aí então o vinte e cinco com o 

trinta e dois, o quarenta e cinco com sessenta e sete... 

 

MR - ... Ih... 

 

OF - ... sessenta e sete com noventa e dois, está me compreendendo, (Risos). 

 

MR - Uma loucura. 

 

AB - O sr. teve que reestruturar isso tudo. 

 

OF - Era uma loucura, uma loucura. E a paciência que eu tive para depois achar chave por 

chave e para depois numerar, fazer a numeração de uma até noventa e sete... né? Contar chave 

por chave, chave... eu perdi tempo, horas, não é? Eu acho que eu tenho alguma coisa de 

japonês na minha vida assim... 
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MR - (Risos). 

 

AB - De meticuloso, né? De (?). 

 

OF - É, para ter aquela paciência toda, para poder depois então organizar... porque se não ia 

ficar aquela chave que era do noventa e sete, era coleóptero, logo depois vinha a noventa e 

oito que era (?), depois vinha coleóptero... então não podia ficar assim, está me 

compreendendo?  

 

AB - (Tinha que ficar tudo organizadinho). 

 

OF - Então, tinha que ser organizado lá, né? Não é? Inclusive as coleções do Costa Lima, 

não era só do Zican não... isso... inclusive as coleções do Costa Lima... do... do... enfim, mas 

(??), não é? E ver aquele transporte que aquele pessoal trás, está compreendo... 

 

MR - ... está certo... 

 

OF - ... todos aqueles homens, sabem como é que eles trazem, né? 

 

MR - É, eu conheço... eu sei. 

 

OF - Não é? como é que é, e depois jogar lá, está compreendendo. E uma vez... uma vez 

numa certa época, está compreendendo... eu peguei uma daquelas... uma daquelas sala lá, 

que tem um janelão imenso lá e arrumei... a.... fechei a janela direitinho... e botei uma série 

de caixa assim armazenada, que era para depois distribuir, aí deu uma ventania de noite... 

 

MR - Hum... 

 

OF - ... está compreendendo? 

 

MR - ... quebrou tudo...  

 

OF - ... não, tudo não, mas quebrou, fez um bocado de estrago... 

 

MR - ... de estrago... 

 

OF - ... está compreendendo, quando cheguei lá, botei a mão na cabeça: “Ah, meus Deus”, 

(?) falar quem era, quem era o chefe da... superintendente? O Teixeira. 

 

MR - Ih! Gilberto Teixeira.  

 

OF - Não é? O Teixeira... sabe o que ele fez?  

 

MR - Não?  

 

OF - Mandou lá um... um daqueles... 
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AB - ... o pessoal de limpeza... 

 

OF - ... não é... aproveitou que eu não estava lá... varreu o material 

 

MR - ... jogou... 

 

OF - ... varreu o material. 

 

MR - Aí, não acredito. 

 

OF - Varreu... varreu... 

 

MR - Quem é ele, ainda está vivo? Vocês viram ou não? 

 

OF - Não, (?)... 

 

MR - (Risos). 

 

OF - Varreu, está compreendendo? Aquilo a gente tinha que tirar... 

 

MR - ... é, eu sei... 

 

OF - ... com carinho, aproveitar aquele material... 

 

MR - ... é, claro, etiqueta toda, limpar, é... (?)... 

 

OF - ... ainda aproveitei alguma coisa que está lá no último armário, não é? salvos  

do incêndio. 

 

MR - Hã, hã. 

 

OF - Lá, o armário noventa e sete, lá do coisa, lá no cantinho... 

 

AB - Vou visitar ele... 

 

OF - ... ele botei lá... 

 

AB - (Risos). 

 

OF - Mandou varrer. 

 

AB - É uma loucura. 

 

MR - (?). 

 

OF - Varrer. Está me compreendendo, ora, vocês já viram uma coisa dessas? 
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AB - Deus me livre... 

 

OF - ... é...  

 

AB - Prof. Orlando, assim, de uma maneira em geral a gente falou o que a gente precisava 

completar da coleção, porque na outra entrevista a gente já tinha falado, né? completou de 

uma maneira assim... eu acho que... muito interessante a sua trajetória dentro do Instituto, o 

trabalho, né, com as coleções, com o Costa Lima e queria saber se o sr. tem alguma... coisa 

que o sr. gostaria de falar agora para a gente fechar a entrevista. Essa sua idéia assim, do que 

é uma coleção, e do que a coleção está precisando, eu acho que esse...  recado o sr. podia, o 

sr já deixou, né?  

 

OF - Não... isso eu já falei com você, mas eu deixei também a minha incredulidade quanto... 

quanto a consumação, não é? era preciso que... que é... tipo de reforma constitucional, né, 

com aqueles deputados todos se digladiando de cerca, né, não chegam nunca a uma 

conclusão, está me compreendendo, se digladiando, a mesma coisa aí, nunca vai se encontrar 

uma homogeneidade de pensamentos daquele pessoal de Entomologia, você vai nem com a 

direção do Instituto, nem com os vários, porque cada um lá tem um tipo diferente de seu 

próprio umbigo, não é? seu próprio umbigo, cada um tem o seu umbigo, um é... trabalha com 

coisas completamente diferente, tem...  ainda agora tem um tal de genoma lá, para eles 

tomarem contam também, está me compreendendo. Então, cada um...  vai querer saber de 

Zoologia, de museu entomológico... não vai, mesmo dentro daquela... não devia, devia sim 

fazer com... não pode se fazer também no campo deles, né, pode fazer no campo da 

Entomologia também, não é? Então, não vai se achar, não é... dentro da própria Entomologia 

eu não vejo nenhum... nenhum cabeça lá para tomar uma iniciativa dessa... está me 

compreendendo, não vejo... não vejo... não vejo luz no fim do túnel não... sinceramente não 

vejo... pode ser que, quem sabe, não é?   

 

AB - É... 

 

OF - Bom... 

 

MR - Vamos esperar (Risos). 

 

AB - Vamos ver, né, se os curadores... 

 

OF - ... bom, segundo dizem esse pessoal aí, eu vejo aí na televisão, né, o mundo daqui a cem 

anos não vai existir mais, está me compreendendo? um buraco negro já está lá, o calor já está 

aí sufocando a gente, já estamos sendo derretidos, né... incêndios e... as florestas estão sendo 

dizimadas... 

 

MR - Não tem mais água, a água toda poluída (Risos). 

 

OF - Não, a água está sendo poluída, o que está se jogando de... de... poluentes no espaço... 

é uma coisa que não tem nada, né? Hoje eu falei: “Eu nunca vi em toda a minha vida um 

calor desse não, nunca vi não, nunca vi”... 
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MR - ... é aquela coisa, né... 

 

OF - ... perguntei: “O que é isso, o que é isso, são as florestas (?), é os icebergs que estão só 

se degelando lá na coisa”, (?) ainda ontem eu estava vendo ali, a maré vai sair, vai subir... a 

maré vai subir... 

 

AB - ... imagina as conseqüências... 

 

OF - ... vai ter inundações aí... 

 

AB - ... inundações... 

 

MR - ... é...  

 

OF - ... vai ter inundações aí do arco da velha, está compreendendo? Os icebergs lá vão entrar 

e o buraco negro cada vez aumenta mais, está me compreendendo, então esse mundo, não é? 

 

MR - Não tem conserto... 

 

OF - Vocês ainda vão viver aí um bocado de tempo, né?  

 

AB - ... a gente queria aproveitar.... 

 

OF - ... dá para vocês viverem, não é?  

 

MR - (Risos). 

 

AB - ... a gente queria agradecer muito ao sr. a disponibilidade de conversar de novo com a 

gente, viu? 

 

MR - É, foi ótimo. 

 

AB - Agradecer demais essa sua disponibilidade de... 

 

OF - ... há (?) a cabeça esquece um bocadinho por coisa demais... (?) 

 

AB - Ah, mas vem depois, diz os nomes todos... 

 

OF - Hem? 

 

AB - ... foram aparecendo, os nomes foram vindo todos... 

 

OF - ... é, não... 

 

AB - ... obrigada, então. 


