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Resenha biográfica 

 

 

 

Filha de imigrantes italianos, viveu seus primeiros anos de vida no Estado de São 

Paulo, mas fez o ginásio em Belo Horizonte e o científico no Colégio Andrews, no Rio de 

Janeiro. Seu pai era engenheiro e geólogo e sua mãe, professora de italiano. Após o científico, 

optou pela Faculdade de Educação Física, onde graduou-se antes de ingressar na Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras, em 1954, na UERJ, concluindo-o em 1957.  

No curso de história natural teve a oportunidade de conhecer Olympio da Fonseca e 

Geth Jansen, responsáveis pelo convite para estagiar no IOC. Com os dois pesquisadores, 

iniciou sua carreira em estudos sobre esquistossomose, permanecendo na instituição como 

estagiária até os anos 1970, quando passou a condição de biologista interina do Instituto. 

Trabalhou no Departamento de Patologia do IOC, com Jorge Guimarães, em cancerologia 

experimental, área na qual viria a se especializar.  

Como funcionária do IOC, também trabalhou com Jorge Guimarães, por um curto 

período, na Seção de Patologia Experimental do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A 

partir de 1980, passou a estudar e publicar trabalhos sobre a paracoccidioidomicose, doença 

encontrada de forma endêmica no Brasil. Nessa pesquisa contou com a colaboração de 

Henrique Lenzi e da então estagiária Júlia Araripe. Kerr ministrou aulas de patologia geral 

no Curso de Mestrado em Biologia Parasitária do IOC, em 1987. No ano seguinte, foi 

professora de noções básicas em técnicas aplicadas à patologia experimental, no Curso de 

Auxiliar-Técnico de Pesquisa em Biologia Parasitária no IOC. Trabalhou com Gilberto 

Teixeira no Programa de Outras Doenças Parasitárias do IOC, onde realizou pesquisas sobre 

blastomicose.  

Em 1985 tornou-se responsável pela recuperação e reorganização do acervo da 

Coleção de Febre Amarela e do Museu de Anatomia Patológica. No final da década de 1980, 

interrompeu suas atividades junto a esta coleção por falta de recursos e condições de trabalho. 

Aposentou-se como pesquisadora do IOC em 1991. Em 1994, reiniciou suas atividades como 

curadora, no momento em que o Departamento de Patologia do IOC e a COC passaram a 

apoiar o seu trabalho de conservação e manutenção do acervo, tendo permanecido nesta 

função por alguns anos.
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Data: 01/04/1998  

 

Fita 1 – Lado A 

 

AB - Projeto Memória das Coleções Científicas da Fundação Oswaldo Cruz. Entrevista com 

a doutora Itália Kerr. Entrevistado por Magali Romero Sá e Anna Beatriz de Sá Almeida. Dia 

primeiro de abril de 1998. Fita 1. 

 

AB - Então dra. Itália como a gente tinha conversado no nosso primeiro encontro, o que a 

gente vai fazer hoje é de novo conversar sobre a sua trajetória, não é? Mas aí a gente vai 

começar mesmo seguindo a questão da sua origem familiar, para a senhora falar um 

pouquinho para a gente, para ver como é que era as coisas de sua infância, a origem de seus 

pais, o tipo de trabalho deles e até a gente ir se encaminhando pra faculdade, então, aí a 

senhora podia contar para gente onde a senhora nasceu, a origem deles. 

 

IK – Olha, meus pais eram italianos, meu pai era engenheiro, geólogo, e ele foi convidado 

junto... participando de uma equipe para vir ao Brasil fazer o levantamento 

aerofotogramétrico da cidade de São Paulo. Então ele veio, era ele com o engenheiro, mais 

uns dois ou três engenheiros e outros técnicos, porque essa companhia que veio fazer isso, 

não sei se vocês conhecem, mas é uma companhia, é uma... posso chamar de companhia, 

famosíssima, De Agostini, especialista em mapas coisas dessas, então, isso foi assim. Meu 

pai se formou em Turim, na escola de engenharia de lá, e eram os primeiros... os primeiros 

trabalhos que eles faziam. E o Estado de São Paulo estava querendo fazer um cadastramento 

e o que havia de mais moderno e que aliás, ainda hoje existe que é a aerofotogramétria, então, 

meu pai até dizia que o que pilotava o avião era um maluco. Ele era..., ele corria em 

automóveis, não é? Então ele fazia vôos razantes não sei o que, mas eles tinham que fazer 

porque aquilo era fotografado, não é? Mas meu pai não gostava muito das maluquices deles 

não, e uma outra coisa interessante é que meu pai aceitou de vir e outros também, porque 

estava começando na Itália o movimento fascista com Mussolini. E meu pai não participava 

disso e não queria participar; meu pai era socialista. E já naquela época quase todo mundo 

tinha que participar, entrar no partido, senão, estava posto de lado e até perseguido. Meu pai 

então pegou essa ocasião e veio para o Brasil, e quando o serviço terminou ele não voltou 

mais, não quis voltar, porque aí já estava implantado o partido. E praticamente toda a equipe 

ficou. Mas logo em seguida meu pai foi convidado pra fazer trabalhos de Engenharia em 

estrada de ferro. Acho que era uma estrada de ferro que ia de São Paulo para Minas, então, 

ele nesse trabalho estava em Minas na cidade de Andradas, foi quando eu nasci. Então eu 

nasci por acaso ali, porque depois eu não fiquei mais. Nós voltamos pra São Paulo e depois 

viemos pro Rio. Agora o casamento do meu pai com a minha mãe é extremamente, vamos 

dizer assim, engraçado pela época que foi. Meu pai era noivo, namorava minha mãe. Ele veio 

solteiro, mas disse que ia se casar com minha mãe, mas só que ele... o negócio dele de não 

querer voltar para a Itália por causa do fascismo, ele achou melhor que minha mãe viesse. 

Agora você já imaginou naquela época, década de vinte, uma moça.     

 

AB - Uma moça vir sozinha. 

 

IK – Solteira, que passou a vida inteira interna no colégio interno, porque a mãe dela quando 
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ela nasceu tinha mais de quarenta anos naquela época, hein? Incrível, não é? E então ela foi 

uma moça que nunca foi educada com a mãe, mas ela..., minha mãe era uma pessoa muito 

extrovertida e gostava de aventura, então ela achou que isso era uma aventura extraordinária, 

vir para o Brasil, então ela veio com uma família conhecida, que aliás estava aqui no Brasil, 

foi à Itália viajar e, então voltou com a minha mãe. Ficou com essa família e... até o 

casamento. E meu pai era muito extravagante, quis que minha mãe se vestisse toda de preto 

pro casamento (risos) que achava muito elegante (risos). E minha... tem umas fotografias 

daquela época ela... ela... ela...  a minha mãe era elegantíssima, apesar de achar, de gostar, de 

andar de botas lá no interior, não é? Mas então depois no tempo da melindrosa, aquela cintura 

aqui embaixo, todo de preto, meia preta, sapato preto, chapéu preto, engraçado, não é? Bem 

então...      

 

AB - Original. (risos) 

 

IK- Hein? 

 

AB - Original. (risos) 

 

IK- Original, muito original. E aí depois eu garota logicamente acompanhando o meu pai, 

nóss tivemos, eu tive outra irmã que aí eu era pequena, voltei pra Itália, fui com meus pais, 

aí meu pai voltou outras vezes à Itália. E aí essa minha irmã até morreu de pneumonia porque 

nós chegamos no inverno. E ela morreu de pneumonia, e ela está lá. Então eu me, meu pai 

conta, eu só falava italiano em casa, não é? Meu pai não, ele dizia o seguinte: “Eu gosto 

imensamente do Brasil, faço questão de conhecer muito bem a língua brasileira, e todos os 

hábitos brasileiros, mas eu faço questão que os meus filhos saibam italiano e a melhor 

maneira de saber falar italiano é ficar conversando italiano em casa, porque o português elas 

vão ter oportunidade de aprender, não é?” Então eu me lembro, me lembro não, minha mãe 

e meu pai contavam que com a idade de três anos eu fiz a minha primeira viagem à Itália e 

naquela época nós pegamos o trem que vai de ... que ia de São Paulo a Santos pegar o navio, 

naquela época não havia, não tinha viagens áreas e que então eu estava muito aflita 

empurrando todo mundo dizia assim:  “Sai, sai, sai”  ⎯ isso em italiano ⎯”Deixa eu passar 

porque eu vou à Itália”(risos), “Eu  vou à Itália, deixa eu passar. Eu vou à Itália, deixa” 

(risos). 

 

AB - Na ansiedade, não é? 

 

IK - É na ansiedade. Bem depois então aqui no Rio eu fiz todo o curso primário em escolas 

italianas.  

 

AB - Então, quer dizer, a sua infância, doutora, foi uma parte em São Paulo foi pouca? 

 

IK - Essa parte é muito pouca, muito pouca. 

 

AB - Foi uns dois, três anos, quatro anos. 

 

IK - É muito pouca, foi mais aqui no Rio. 
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AB - Então foi aqui no Rio. 

 

IK- É, e também a minha mãe era professora. E ela também lecionava também italiano ali na 

escola correspondente à Maison de France, aliás, fica uma do lado da outra. Consulado 

Italiano fica ao lado do consulado francês. Então ali funcionava a Casa de Itália. Com a 

guerra.... tirou, passou a ser uma Faculdade de Filosofia, da Universidade do Brasil e depois 

voltou, mas eu estudei, fiz todo o curso primário em escolas italianas, e nós tínhamos aula de 

português, de modo que quando terminei o curso primário, meu pai foi fazer uns trabalhos 

em Minas. Ele foi convidado a fazer um levantamento das minas de ferro, manganês, que 

pertenciam a um inglês e que iam ser vendidas para a Itabira Iron. Então nessa época eu fui 

pra Minas. Entrei no ginásio estudando em Belo Horizonte, embora meus pais ficassem 

morando perto de Ouro Preto. E eu passava as férias ali em Ouro Preto. Eu tenho uma imensa 

saudade dessa época, porque eu adoro Minas não pelo nascimento, mas por essa época em 

que passei lá, então, eu estudei, fiz o ginásio, na época se chamava ginásio, num colégio que 

também foi fundado pelo governo italiano, Ginásio Marconi. Por sinal a esposa do dr. Lobato 

Paraense conhece muito bem. Inclusive todas as pessoas da época, toda a aquela família 

Mascarenhas, toda essas... aquela não sei se vocês sabem, aquela cantora lírica, Lúcia, Lúcia 

Godoy.  

 

AB - Godoy. 

 

IK- Ela foi, ela era mais adiantada, ela era mais velha que eu, era da época de lá. Toda uma 

turma muito boa tinha na época, estudava no colégio, porque o colégio era muito bom, sabe? 

O colégio assim com piscina e tudo mais. Agora eu ficava interna, porque meu pai. Outra 

coisa, quando eu fui pra Belo Horizonte meu pai disse assim: “Eu quero, assim, ou ela fica 

em casa de alguém, de alguma família conhecida.” Realmente eu fiquei alguns meses na casa 

de uma família italiana. Depois o meu pai ficou sabendo que tinha um colégio. Havia um 

colégio em que as freiras eram todas italianas, porque este colégio foi feito, construído pelo 

governo italiano, que seria um colégio de surdo-mudos, mas com a guerra as freiras vieram 

e não funcionou. Então as freiras ficaram ali, elas eram se...  

 

AB - Italianas? 

 

IK - Então as freiras ficaram prestando serviços, por exemplo para o preventório dos filhos 

de hansenianos. E elas trabalhavam também no próprio leprosário. 

 

AB - No próprio leprosário. 

 

IK - Elas eram freiras muito boas. E então elas foram, alguma delas foi chamada para cuidar 

da disciplina das meninas no ginásio. 

 

AB - No Ginásio Marconi. 

 

IK - No Ginásio Marconi, então o meu pai foi lá e perguntou: “Será que vocês não ficariam, 

aceitariam não uma pessoa, uma pensionista, minha filha.” Que eu gostaria que ela 

mantivesse contato com pessoas falando italiano, então elas me aceitaram lá. No princípio eu 

era a única, no meio das freiras, mas elas falavam italiano e eu falava italiano com elas. 
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Depois entraram outras também filhas de cônsul italiano, que na época não estava 

funcionando, mas ele ficou representando aqui, em Belo Horizonte a comunidade italiana. 

Entraram outras, entre elas a sobrinha do Carlos Drummond de Andrade. Engraçado, na 

época eu conheci gente muito interessante lá em Belo Horizonte. E depois também o 

Guignard, de toda essa parte artística. Eu tive muito contato por causa de uma amiga que eu 

tive lá. Mas na época ali, no interno nós fazíamos assim: ficávamos internas nesse colégio e 

éramos levadas, nós íamos a pé para o ginásio. O ginásio era misto, aí logicamente a gente 

namoricava, não é? Mas as freiras não se importavam. As freiras eram muito modernas, muito 

adiantadas, muito avançadas, elas não ligavam, não. A gente tinha namoricos com os rapazes 

de lá e tal e, principalmente os que já faziam, eram mais adiantados, o científico na época. E 

de vez em quando eles até iam nos visitar lá no colégio e as freiras deixavam. Eram muito 

engraçados e as freiras, nós tínhamos aula de dança com elas, elas ... Eu aprendi a dançar o 

fox, o swing com as freiras. Porque elas diziam que a gente tinha, fazia parte da nossa 

educação.       

 

AB - Da formação, não é? 

 

IK – É, nós tínhamos que saber, fazer essas coisas também, não é? E elas nos davam aula de 

etiqueta, e tudo, elas eram ótimas, muito boas. E como essas, as filhas do cônsul, elas 

moravam em Belo Horizonte, mas os pais achavam melhor que elas ficassem internas no 

colégio por causa de disciplina também. Achavam melhor também eles, embora, em casa 

falassem italiano também, mas achavam melhor porque era perto do colégio, do ginásio e 

tudo. Então eu continuei tendo assim muito contato com a comunidade italiana. Então até eu 

vou explicar uma coisa, quando eu vim do curso primário para entrar no ginásio lá, eu tive 

que fazer uma prova, era a admissão. 

 

AB - De admissão, não é? 

 

IK - Você sabe que o meu português era péssimo! Eu escrevia muito mal no português e, de 

qualquer maneira eu passei e tal. E eu tive um professor de português que ficou muito 

preocupado, então, ele ficou me mandando estudar e tudo. Eu tive durante muito tempo 

complexo com a língua portuguesa, porque eu fazia um erro assim, por exemplo, em vez de 

bom, B. O. M., eu dizia baum [risos] e coisas assim, entendeu? Mas eu estudando e tal, e foi 

até aluna também, não sei se vocês lembram de nome o professor Eli Menegalli, muito 

relacionado com este que morreu há pouco tempo, muito amigo do Brizola.     

 

AB - Do Darcy. 

 

IK - Darcy Ribeiro. 

 

AB - Darcy Ribeiro. 

 

IK - Do Darcy Ribeiro. Ele colaborou muito. Eli Menegalli era uma figura muito conhecida 

na época. Então era... 

 

AB - Foi professor no ginásio?  
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 IK - Ele era professor do Ginásio de português. 

 

AB - De Português. 

 

IK - Que foi numa época meu professor. Ele tinha muito cuidado comigo também, com esse 

negócio também de português. E um outro professor Veloso que era simpaticíssimo, então, 

durante uma parte da aula ele estava, ele escrevia um romance, então, que ia à pedra sempre 

escrever. Ele me chamava de propósito, porque quando eu escrevia ele me corrigia, 

entendeu? Então ele ia inventando aquela história, aquele romance, já nem me lembro mais. 

Ele era um homem extraordinário. Eu tive professores extraordinários nesse Colégio 

Marconi, grandes professores. Bem, aí as minhas férias eu passava com os meus pais, e ali 

perto de Ouro Preto, de modo que não era bem Ouro Preto, era perto de Ouro Preto, onde 

havia minas de ferro e manganês e tinta auto-forno também, então, o meu pai dirigia toda 

essa parte, então lá eu levava uma vida ótima, andava a cavalo, entrava nas Minas pra ver os 

operários, os operários ficavam, se bem que existia, principalmente nas Minas de Morro 

Velho, nas minas de ouro, que  mulher e padre não podia entrar nas minas que trazia azar. 

Tudo que quem usava saia não podia, trazia azar. E eu como andava de calça comprida podia 

entrar. E eles achavam aquilo formidável, então foi uma vida muito interessante que eu tive 

na minha adolescência, não é? Por que eu já tinha entrado no ginásio e tal. E eu rodava tudo 

a cavalo, e eu tinha umas amigas lá, uma era filha de alemães, outra era filha de italiano que 

é dessa família De Paoli de engenharia, que aqui falam De Paoli, mas é De Paoli, então eles 

tinham fazenda por lá, então, nós andávamos a cavalo, íamos a Congonhas do Campo, 

ficávamos hospedadas em casa de paren..., e a gente saía assim de mochila a cavalo e parava 

nas fazendas batia palmas, moça! Aí eles mandavam entrar. Ah! A senhora podia dar um 

pouquinho de água, mas a gente já sabia que eles davam almoço, café [risos].     

 

AB - Aventura mesmo, não é? 

 

IK - Era uma aventura! Meu pai gostava muito que fizesse isso. Meu pai sempre gostou que 

eu fosse uma pessoa assim independente, e esportiva e estudiosa essas coisas. Ele só era 

exigente em questão de horário. Eu podia fazer tudo isso, passear, mas se às sete, às seis 

horas se eu não estivesse em casa, preparar o jantar, na hora do jantar eu era castigada. Ele 

era muito exigente e ele também só comia aquilo que ele gostava. Meu pai, ele chegava, “O 

que que nós vamos comer hoje?” Aí minha mãe dizia, “Bem, eu já sei que é o que você quer, 

não é? O que nós queremos você elimina.” 

 

IK - Então ao mesmo tempo que eu tive assim uma infância e uma adolescência de um certo 

ponto avançada para a época, do ponto de vista de disciplina, de moral, de coisa, era, meu 

pai era exigentíssimo. E meu pai teve um grande cuidado, depois eu tive, nasceu uma irmã, 

sete anos depois, eu tenho ainda essa irmã, por sinal uma mulher lindíssima. E meu pai se 

preocupava muito com a nossa educação, principalmente música, arte, e então arte ele tinha 

um cuidado enorme. Então as escolas da época, a escola romântica, a escola renascentista 

tudo isso, então, ele fazia álbuns e... principalmente comigo, porque eu era mais velha. Eu 

tinha que identificar a que escola pertencia um quadro, essas coisas todas. Os estilos 

arquitetônicos, essas coisas todas. Então meu pai tinha um cuidado enorme com essa parte 

de educação e de música também. Então eu fui desde pequena educada com música clássica 

e tudo mais, embora, eu adorasse quando chegou a época de músicas modernas tipo Boogie 
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Hoogie, essas coisas todas, eu adorava, mas meu pai não admitia que eu ouvisse essas coisas 

todas no rádio. Meu pai era muito severo, muito severo mesmo, foi muito, embora ele tenha 

fugido de uma ditadura, ele era muito ditador dentro de casa. Aí eu cresci naquele, tive, passei 

um período de cinco anos, ali naquela região de Belo Horizonte e de Ouro Preto, então ali 

em Ouro Preto era uma delícia, de vez em quando vinham fazer serenatas pra mim, serenatas 

e tudo, aí meu pai oferecia depois bebidas, não sei o que, era muito engraçado, muito 

divertido. E ele gostava muito de alpinismo, porque meu pai era do norte da Itália, ele fazia 

muito alpinismo na Itália, então, ele gostava também que eu fizesse alpinismo, usasse 

mochila, então nós escalávamos todos aqueles montes que haviam por ali. Nós escalávamos 

fazendo excursões, íamos para Ouro Preto. E aí vinham aqueles estudantes todos de 

Engenharia lá de Ouro Preto, também vinham, não é? E já ficavam me cortejando, não é? 

Porque eu era uma garota meio diferente na época. Bem aí depois eu tinha que entrar, ter 

uma direção terminando ginásio, fazer o científico, então meu pai achou melhor que eu, 

minha irmã e minha mãe viéssemos para o Rio. E ele..., e eu fiquei, fui, entrei no ginásio no 

Colégio Andrews, fiz todo o Científico no Colégio Andrews. Achei um colégio 

extraordinário, extraordinário, na época do Flexa Ribeiro. Eu tinha aulas de História com o 

Flexa Ribeiro, eram aulas fantásticas, no fim da aula a gente batia palmas. Ele era realmente 

um homem que tinha uma cultura. Depois a maneira como ele falava e essa época do 

científico me marcou muito, porque nós tínhamos professores extraordinários em tudo, 

menos numa área. Que lá no ginásio também eu tive grandes professor, só não tive bom 

professor de Inglês. Professor de francês Monsieur Bonard, ele era extraordinário, ele 

chegava Mademoiselle Itália, dizia: Aller au parler (risos), então... 

 

AB - [risos] 

 

IK - Sabe eu quando vim, saí de Belo Horizonte e entrei pro colégio Andrews, eu entrei um 

tanto quanto complexada, porque eu estou vindo lá de Belo Horizonte aqui no Rio a minha 

turma, ali o Andrews tinha as turmas, por exemplo, primeiro ano do científico era turma onze, 

doze, treze, quatorze, quinze. A turma onze eram os que tinha as melhores notas. Eu vim com 

notas altíssimas de lá de Belo Horizonte. 

 

AB - Belo Horizonte. 

  

IK - Mas eu dizia assim: “Bem, eu estou vindo de Belo Horizonte, mas deve ser bem atrasado. 

Agora vou pegar uma turma de gente... “Então na época era o Klabin, Daniel Klabin, o 

Miguel Couto Neto. Eram turmas assim e outros nomes que eu sei que tinha um colega, um 

colega que era um gênio. E eu não consigo, era Venâncio não sei o que, era um nome famoso 

Miliet, Miliet. Era uma turma assim sabe? Excelente! Então quando eu entrei, entrei muito 

complexada e nós éramos poucas mulheres. A turma devia ser de umas trinta pessoas, trinta 

alunos e nós devíamos ser umas cinco garotas só, moças e, eu entrei assim meio... 

complexada, não é? Aí quando chegou a aula de Matemática. Ah! Eu passei à frente de todo 

mundo e eu vi que eu estava, e eu era, e não era uma boa, foi muito difícil aprender a 

Matemática e, não sei porque eu tinha um complexo em relação à Matemática e, meu pai 

insistiu muito, não é? Na Matemática. Aí o ginásio foi excelente em relação ao curso de 

Matemática todos, todas as matérias do ginásio foram maravilhosas, menos o Inglês que era 

um alemão que ensinava e tomou uma birra danada de mim, não sei por quê? E os professores 

de um modo geral gostavam de mim, porque primeiro eu era uma boa aluna e, o segundo eu 
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não dava menor confiança aos professores. Sabe aquelas meninas que ficavam atrás do 

professor. Eu não ligava e eu era muito independente, então, eu acho que era isso também 

que os professores achavam interessante.  

 

AB - Gostavam. 

 

IK - E o fato de eu ser descendente de italiano e ter uma cultura assim também muito variada, 

diferente, também, isso também, se bem que a turma era muito boa ali. Aí então quando eu 

vim para o científico, fazer o científico no Colégio Andrews, eu vim muito preocupada. Puxa 

eu estou vindo lá de Belo Horizonte, não sei o que, aí eu comecei a ver que eu estava 

muitíssimo bem, muito bem. Matemática, em Química, Física eu não gostava não, mas todas 

as outras, Francês, eu falava Francês, eu escrevia em Francês de tão bem como foi o curso 

de Francês no ginásio, nunca tive aula particular. O que eu aprendi foi com esse professor 

Monsieur Bonard, fantástico e, as outras matérias também, eu não tive nenhum, pelo 

contrário, estive muito bem e era até, tirava melhores notas junto com outros. Tive também 

grandes colegas ali no científico, na época do científico. Depois entrei na Faculdade de 

Filosofia.   

 

AB - Mas na época do científico assim algumas matérias, assim lhe encantavam mais, lhe 

deram alguma admiração em fazer...  

 

IK - Que me marcaram, vamos dizer assim. Eu era muito boa em Matemática, embora eu não 

gostasse muito de Matemática, mas talvez porque meu pai insistisse muito e tive bons 

professores, tive sempre excelentes professores de Matemática. Eu era boa aluna de Física, 

embora eu não gostasse de Física e a parte de Ciências, engraçado, não foi um curso bem 

dado não, mas eu me interessei muito com a parte. Eu já comecei a demonstrar um certo 

interesse e ali no Andrews, eles faziam, como se diz, palestras com os alunos para saber qual 

era a tendência que a gente tinha e eu fui demostrando logo uma tendência à pesquisa que eu 

gostava e a parte de Ciências eu acho até que foi meio fraca, não foi muito boa, não, mas eu 

gostava muito e aí houve uma outra coisa na minha vida, também. Eu gostava muito de fazer 

esporte, não é? Porque lá em Minas eu andava a cavalo. Eu fazia essas coisas todas, vivia no 

cavalo, não é? Eu fazia, meu pai gostava muito que eu fizesse ginástica. Então eu tinha barra, 

essas coisas todas, eu sempre gostei disso. Então quando nós chegamos aqui minha irmã logo 

quis fazer balé. Foi pro Municipal, o único lugar que tinha bom era no Municipal. Ela entrou 

no Municipal, essa parte de balé eu não achava graça não. Mas eu gostava de esporte. Então 

eu tinha uma amiga, também filha de italianos, cuja mãe era professora, foi professora junto 

com minha mãe na...   

 

AB - Na Casa de Itália. 

 

IK - Na Casa de Itália, chamava, não é? Casa de França, Casa de Itália. E ela entrou para a 

Escola de Educação Física, então, eu achava isso formidável, sabe? Ela com as atividades 

dela assim. Eu tive, eu tinha uma vontade de entrar assim numa academia que tivesse essas 

coisas, mas não existia. Então um dia me deu uma coisa. Quer saber de uma coisa: Eu vou 

entrar numa Escola de Educação Física. Um dia foi aberto o vestibular eu me apresentei sem 

estudar, sem fazer nada, aí passei, aí eu me vi na Escola de Educação Física. Aí já que eu 

estava na Escola de Educação Física resolvi fazer o curso. E com isso eu fazia a ginástica 
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rítmica que eu gostava muito. Eu não gostava de balé, mas eu gostava muito de ginástica 

rítmica. Parte de atletismo eu não gostava muito não, mas era uma atividade assim que eu 

achava interessante, mas também. Oh! Fiz o curso larguei, terminei, terminei o curso de 

Educação Física e tive grandes colegas, grandes amigas que eu conservo até hoje na 

Faculdade de Filosofia, no curso de História Natural que eu fiz, eu não tive grandes amigas, 

mas na Escola de Educação Física eu tive grandes colegas. Inclusive a Moema, ela é 

psicóloga. Ela dava muitas entrevistas na televisão, Moema, não me lembro. Tive grandes 

amigas que conservo até hoje. Grandes colegas nesse curso, mas todas elas todas seguiram 

carreira, eu não, eu até logo, meu campo não é esse. Meu campo é outro e eu fazia. Eu 

interrompi um período o meu curso de História Natural, na Faculdade de Filosofia na época, 

não é? Aí depois eu recomecei, aí terminei, aí quando eu estava terminando, por isso eu perdi 

uns anos nessa carreira. Eu acho... 

 

AB - Quer dizer então a senhora chegou a ingressar. 

 

Fita 1 – Lado B 
 

AB - Quer dizer então que a senhora chegou a ingressar no curso de História Natural, deu 

uma parada pra terminar o curso de Educação Física. 

 

IK - Tranquei, tranquei a matrícula, para grande desgosto do meu pai. 

 

AB - Mas e aquela opção por fazer a História Natural? Como é veio essa vontade? 

 

IK - Porque era o interesse que eu tinha na pesquisa. 

 

AB - Na área de pesquisa? 

 

IK - Na área de pesquisa, mas eu talvez não. Eu não sabia que eu podia me dedicar à pesquisa. 

Mas na época eu comecei a freqüentar o curso preparatório para vestibular, de História 

Natural, então eu comecei a notar de pessoas que trabalhavam em laboratórios e tudo. Eu 

comecei a me entusiasmar muito. Eu notei que eu gostava daquilo, e meu pai embora 

engenheiro gostava muito de Biologia, então me dava muitos livros. 

 

AB - Livros. 

 

IK - Assim e eu ia lendo, por exemplo a Origem, o livro do Darwin.    

 

AB - O livro das espécies do Darwin. 

 

IK - Eu já tinha lido. Então aquelas coisas foram assim realmente e eu achava interessante, 

mas esse período que eu fiz, que eu tranquei a matrícula na faculdade. Antigamente se 

chamava Faculdade de Filosofia.  

 

AB - De Filosofia. 
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IK - Ciências e Letras, não é? E o curso era de História Natural.  

 

AB - História Natural. 

 

IK - E todas as matérias eram interessantes, mas eu comecei a ver uma certa insatisfação, 

talvez da adolescência e tudo, de querer fazer ginástica rítmica, ginástica e essas coisas todas. 

E com aquela minha amiga, minha colega que fazia isso, eu me entusiasmei. E eu comecei a 

ter uma certa contestação com meu pai. Meu pai era muito, impunha muitas coisas e eu 

comecei a me... dar o contra.  Eu achei que uma maneira de eu ferir meu pai era trancar a 

matrícula lá, e entrar na Escola de Educação Física. Meu pai achou uma coisa absurda, 

ridícula e tudo mais. Mas olha, [risos] foi um período muito bom que eu tive. Porque eu que 

fui educada debaixo de uma disciplina muito severa, não é que eu encontrasse lá, mas eu 

senti mais, uma vida mais... sabe? Talvez mais humana, eu tive, eu comecei a ter colegas, 

amigas mais assim, porque com a vida que meu pai tinha de ter que viajar muito, se deslocar 

por questões de trabalho isso também influenciou muito na nossa escolaridade e não na 

Educação. Mas perder ano, chegar atrasada, negócio assim, nós fomos. Eu e minha irmã... 

nós fomos um pouco prejudicados com isso, de trocar de colégio, adaptação ao colégio. 

 

AB - Adaptação a novos colegas, a novos lugares. 

 

IK - Novos colégios, de novas formas de ensino e nós vindo de uma educação em casa sempre 

falando em italiano. Que meu pai dizia o seguinte: “Vocês vão ter toda vida para falar 

português. Eu faço questão que minhas filhas saibam muito bem o Italiano, então, vai ser 

esse período que vocês vão aprender o italiano.” Porque aí quando entrei no ginásio, que eu 

entrei no científico e tudo, logicamente eu comecei. E eu não tinha muitas amigas, porque 

com esse negócio de se deslocar de um lugar pra outro. 

 

AB - De mudança, não é? 

 

IK - Indo também muito pro interior também de Minas, São Paulo. E eu não tinha uma vida 

muito regular em escola. Meu pai ensinava muito e tal, mas muitas coisas eu tive dificuldade 

pra me adaptar, principalmente com a língua portuguesa e depois eu estudei tudo direitinho, 

mas no início eu tive dificuldade. E quando entrei, o ginásio foi muito bom, aí quando entrei 

no científico, entrei com aquele certo... 

 

AB - Medo (risos). 

 

IK – Medo, não é? Porque era um colégio de elite não sei o que, não sei que lá, mas depois 

eu fui muito bem. E na época eu escolhi, fiz o vestibular pra a Faculdade de Filosofia, curso 

de História Natural. Eu fiz um ano quando me deu aquela louca de fazer Educação Física. 

Meu pai achou um verdadeiro absurdo, mas eu fiz, aí eu fui até o fim!  

 

AB - Risos. 

 

IK - Fui até o fim! Fiz, aí voltei para meu curso de História Natural, mas ainda eu me 

especializei em Educação Física em ginástica rítmica, ainda fiz uma especialização. Isso 
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porque eu gostava do ambiente, sabe? O ambiente era simpático, era muito diferente dos 

outros ambientes. Era assim mais aberto e tal. Inclusive quando eu entrei na Escola de 

Educação Física quem estava terminando o curso era a Tônia Carrero, que ela fez o curso lá 

na Escola de Educação Física e, bem aí depois eu larguei essa parte, não me interessei. Eu ia 

assim por esporte. 

 

AB - Não era um objetivo de vida profissional. 

 

IK - Não! Não era. 

 

AB - Era parte da sua vida. Era uma atividade que lhe dava prazer. 

 

IK - Aquilo ali era como se eu estivesse num clube.  

 

AB - Hum. 

 

IK - Que na época era mais difícil de se encontrar... 

 

AB - Era mais difícil de encontrar. 

 

IK - Um clube ou uma escola ou curso de ginástica. 

 

AB - Uma academia. 

 

IK - Que agora tem aos montes. 

 

AB - Aos montes. 

 

IK - Na época era difícil. Então eu achei, eu vou fazer isso aí, aí eu aprendo mais outras 

coisas, não sei o que? Mas depois eu deixei, voltei. E quando eu já estava fazendo o curso de 

didática na Faculdade, eu entrei na Nacional, depois eu pedi transferência para a UERJ.  

 

AB - Quer dizer que quando a senhora ingressou não foi na do Estado da Guanabara. 

Ingressou na... 

 

IK - Na Nacional.  

 

AB - Na Nacional. 

 

IK - Depois que eu fui da Guanabara, pedi transferência.  

 

AB - Isso logo quando você retornou? 

 

IK - Quando voltei. 

 

AB - Logo quando você retornou. 
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IK - Quando voltei. 

 

AB - Já pediu transferência? 

 

IK - Pedi transferência. 

 

AB - Então na verdade essa segunda etapa do curso já foi toda feita... 

 

IK - Já foi na UERJ. 

 

AB - Na UERJ, na atual UERJ? 

 

IK - Perdi o fio da meada. 

 

AB - Não! Aí a senhora está falando do curso na Escola da Guanabara quando você retornou. 

 

IK - Ah! Bem! Quando eu entrei lá na UERJ, um dos meus professores era o professor 

Olympio da Fonseca, os assistentes dele era dr. Geth Jansen, pai da Jansen que trabalha aí. E 

eu assim era uma pessoa assim muito embora, eu não sou desinibida, mas assim no colégio, 

em curso universitário, eu nunca fui atrás de professores, não ligava muito. Eu acho que era 

isso que atraía, porque eu era uma boa aluna, mas não ligava muitos para os professores, 

sabe? Mas quando eu soube o professor Olympio quem era, o professor Olympio e que era 

daqui do Instituto. Meu pai sempre falava do Instituto, o Instituto Oswaldo Cruz um grande 

centro de pesquisa, não sei o que, aquilo sabe? Ficou alguma coisa assim que pra mim era 

uma coisa meio inatingível, sabe?”   

 

AB - Ele falava porque tinha algum conhecimento específico, conhecia alguém daqui... 

 

IK - Não, não.  

 

AB - ...Ou eram referências da época mesmo.  

 

IK - Porque meu pai se intere..., embora engenheiro e tudo ele gostava muito de Biologia. 

 

AB - Esse interesse dele fazia ele acompanhar as mudanças. 

 

IK - Ele acompanhava, entendeu? E depois tem uma coisa muito interessante no meu pai, 

que meu pai era meio anarquista, não é? Então, gostava de Darwin porque Darwin, a Igreja 

já tinha excluído Darwin, essas coisas todas, sabe? Então... (risos) 

 

AB - Casamento de preto, Darwin...  

 

IK - E lá em Belo Horizonte por exemplo na cidade, no lugar onde eles ficavam que era um 

lugar de mineração, era onde eu passava as férias, não é? Andava a cavalo aquilo era, foi uma 

época maravilhosa na minha vida. Então, ele fez amizade com um padre que tinha. Eu acho 
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bom desligar essa parte (risos). 

 

Todas - (risos) 

 

AB - Desliga aí, desliga. 

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

AB - Nós estávamos falando sobre o seu pai e o interesse dele pela Biologia.  

 

IK - Ah! Então... 

 

AB - Que falava no Instituto Oswaldo Cruz. 

 

IK - “Meu pai era meio anarquista, não é? E ele fez amizade com esse padre, que era italiano, 

então eles falavam em italiano. Então o padre ia muito lá em casa e tudo, então meu pai... 

meu pai estimulava as conversas assim (risos) contra igreja com padre. 

 

Magali - (risos) com o padre. 

 

IK - E o padre ficava muito não sei o que? Daí aí o meu pai dizia assim: “Aí, madame Alice, 

hein! Madame Alice”. A gente ia na casa, lá na Igreja e a parte onde ele morava, não é? Ela 

mandava sempre toda semana cestas da Casa Colombo e coisas caríssimas que ela mandava 

para lá.  E tinha o ....  como é que chama... aquele que toma conta da Igreja...   

 

AB - O sacristão. 

 

IK - O Sacristão, não é? E por muito tempo depois que eu voltei lá, assim, pra visitar e tudo, 

o sacristão me mostrou. Aí o padre, o padre se chamava padre Marcelino, ele era italiano e, 

então, ele me mostrou um faqueiro de prata com os cabo todo... com os cabos todos de 

marfim, todo trabalhado, que ela tinha dado de presente ao padre e, que o padre depois foi 

embora, morreu, não sei, e ficou lá. Ele não sabia... bem, acabou ficando pra Igreja, é lógico, 

não é? Era uma capelinha lá, porque o lugar era um lugar de mineração. Então esse padre 

freqüentava lá a casa em Minas, não é? Estou voltando um pouco essa parte que era muito 

engraçado. Tinha um pintor italiano que ele era parente, irmão do cônsul italiano em Belo 

Horizonte. Que ficou em Belo Horizonte mesmo durante a guerra cuidando da colônia 

italiana que tinha ali, cujas meninas que estudavam comigo no colégio e no semi-internato...  

 

AB - Seminário. 

 

IK - ...Essas coisas e, este cônsul tinha um irmão que era pintor italiano, que viveu muito 

tempo no Marrocos. Ele era gozadíssimo, então quando já começou a ficar velho, ele veio 

morar com o irmão aí em Belo Horizonte, até construiu a casa tudo pra ele e tal. E gostava 

das sobrinhas e tudo, mas ele era inteiramente louco, até a maneira de vestir dele, ele era 

muito engraçado e, meu pai logicamente (risos) gostava de pessoas assim, então, este pintor 

ele ia muito lá, onde nós estávamos perto de Ouro Preto, onde meus pais moravam. E 

discutiam uma porção de coisas, então, o meu pai com o pintor ficavam instigando o padre 
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(risos), coisas anarquistas e o padre ficava todo encabulado sem saber pra que lado ia (risos).  

 

AB - Onde se escondia (risos). 

 

IK - Eram conversas (risos) muito engraçadas, sabe? Bem, essa fase passou e ficou realmente 

uma grande lembrança que eu tive da minha juventude. 

 

AB - Juventude, adolescência. 

 

IK - Que eu andava muito a cavalo naquela região toda, visitava aquelas fazendas todas. Uma 

vez nós saímos de lá, esse lugar se chama Miguel Bournier.  

 

AB - Esse lugar próximo de Ouro Preto. 

 

IK - É! Onde tinha mineração. 

 

AB - Onde tinha... 

 

IK - Tinha, onde há..., em Miguel Bournier existe o auto forno e, perto tinha a usina Whig, 

que era o nome e da senhora que vendeu depois pra Itabira Iron. E ali era onde havia a parte 

das minas de extração de ferro e manganês. O manganês era exportado, era mandado aqui 

para, como é que chama?  Companhia... como é que chama? Volta Redonda? 

 

AB - Volta Redonda. Companhia Siderúrgica Nacional. 

 

IK - E o ferro era trabalhado lá, no alto forno de lá. E meu pai era também o diretor dali e 

tudo. E eu levava uma vida maravilhosa. Eu achava aquilo e tudo lá. Eu ia no meio dos 

operários, os operários achavam formidável, não é? Que eu ia...  ia com meu pai, entrava nas 

minas conversava com todos aqueles operários. Eu estou indo e vindo, não é? Nas minhas 

conversas.   

 

AB - Não! Isso é normal. A gente revive. 

 

IK - Foi uma época muito bonita. Então eu andava a cava..., então, eu tinha essa minha amiga 

que era parente do... daquele...” 

 

AB - Cônsul. 

 

IK - De Paoli. Parente não, ela era uma De Paoli, eles tinham fazendas por lá. E tinha uma 

alemã, filha de um alemão, já nem me lembro o que que ele fazia lá. Então éramos nos três, 

nos andávamos a cavalo tudo aquilo, aí um dia nós resolvemos sair dali, que era longe à beça 

ir para Congonhas do Campo a cavalo. Acho que nós levamos uns três dias. Olha! Nós 

saíamos, mas meu pai achava isso uma aventura fantástica, isso meu pai gostava. 

 

AB - Quer dizer... 
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IK - Isso ele achava formidável. 

 

AB - Tinha as coisas que ele incentivava e as coisas que ele controlava, não é? 

 

IK – É, era esportiva, uma coisa esportiva e tudo, aventureira, minha mãe também, sempre 

foi meio aventureira haja vista como ela veio pra cá.  

 

MS - Também. 

 

IK: ⎯ Casou e tudo mais. Então eu me lembro quando nós fomos a Congonhas do Campo 

visitar a parente, acho que era parente dessa alemã, não me lembro bem, acho que era. Então 

nós saímos com nosso farnel a cavalo, sabendo que nós íamos levar uns dias, então nós 

parávamos nas fazendas, batíamos palmas, aí explicávamos toda nossa história, “Ah, nós 

estamos indo pra Congonhas do Campo, não sei o que.”  “Ah! mas vocês não podem sair 

essa hora, vocês comam aqui, durmam aqui, não sei o que.” No dia seguinte a gente 

continuava a viagem, isso andando pelo campo no meio, olha era uma coisa fantástica, 

fantástica! Até que um dia nós chegamos.  

 

AB - Experiência. 

 

IK - Chegamos em Congonhas do Campo as três a cavalo. E na casa dessa senhora, ela tinha 

uma casa linda em estilo colonial. Aquele estilo colonial que tem em Ouro Preto e ali, aquelas 

janelas que sobem e desce. A casa ficava em cima de umas colunas de madeira e como lá se 

andava, andavam muito a cavalo, os cavalos ficavam amarrados ali embaixo, aí ela tinha 

muitos empregados, muita coisa, então, “Ah! Vocês vão passar uns dias aqui, agora imagina, 

não tinha meio de comunicação com a família nem nada e nós lá em Congonhas do Campo 

numa casa. Ela era alemã, isso mesmo! Ela era parente, conhecida dessa amiga alemã. A casa 

era linda toda cheia de... pode ser que seu visse agora não seria isso.  

 

AB e MS - (risos) 

 

IK - Mas eu fiquei muito impressionada (risos), aquelas cortininhas e era uma coisa linda a 

casa, sabe? E eu, apesar de ser assim muito, como é que é? Desportiva, essas coisas, eu 

gostava de coisas de casa. Eu gostava de arrumar, de uma casa bem arrumada, com gosto.     

 

AB - Com detalhes. 

 

IK - É assim, com originalidade, então, essa casa era assim, decorada com muita 

originalidade, sabe? E foi uma época muito bonita. Nós passamos dias calmamente lá. Meu 

pai devia estar. Olha eu não sei como é que meus pais ficaram sabendo que eu estava lá, junto 

com as outras duas, porque a que era descendente italiana da família De Paoli, ela estava ali 

perto da onde eu morava, meus pais moravam, porque eles tinham fazendas, fazendas 

enormes. Tinham lugar onde eles exploravam, tinham uma pedreira, uma série de coisas. Eles 

tinham grandes propriedades ali. Ela estava passando, quando eu a conheci, ela estava 

passando férias lá. Depois nós íamos passar sempre férias lá, e, essa alemã que o pai dela eu 

acho que era comerciante, não me lembro bem. Ela se chamava até Cristina eu me lembro 
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muito bem.  E nós e eu...   sempre andávamos sempre nós três, não é? E ficamos nós três lá 

hospedadas na casa dessa senhora alemã, em Congonhas do Campo. Foi aí que eu fiquei 

conhecendo Congonhas do Campo e aí depois nós voltamos a cavalo calmamente (risos).   

 

AB - Calmamente.... é.... são aventureiras.  

 

IK - Parando nas fazendas e pedindo com cara dura nós três, e todo mundo achava formidável, 

não é? Porque aquele pessoal das fazendas..., aí vem nós três, moças assim diferentes do 

local.  

 

AB - Do tradicional, do esperado, não é? 

 

IK - É então, ah! Elas faziam questão. E o mais engraçado é que a gente não, quando falava, 

falava na cozinha com as mulheres, porque os homens não participavam da conversa. Nós 

íamos pra cozinha. Engraçado aquele tipo de vida das fazendas. Então eu fiquei conhecendo 

isso também.  Os currais ficavam na frente da casa das fazendas e, é até uma coisa, e as 

mulheres achavam interessantíssimo. Três moças ... 

 

AB - Elas ali ficavam conversando na cozinha. 

 

MS - É. 

 

IK - De calça comprida, de calça, que na época não era comum e andando a cavalo. E nós 

vamos a Congonhas do Campo qual é o caminho (risos)? Uma Loucura (risos), realmente 

quando eu penso nisso acho engraçadíssimo. Foi realmente um período muito interessante de 

conhecimentos muitos interessantes, também. Eu assim, aos poucos eu fico me relembrando 

mais... 

 

AB - Mas já era um ato bem aventureiro, não é? 

 

IK - Muito! 

 

AB - De curiosidades, de aventura ... 

 

IK - Eu acho que eu tive uma grande vivência na minha adolescência, uma grande vivência. 

Bem aí depois viemos para o Rio, porque meu pai achou que aí estava na hora da família 

parar, pelo menos com a minha mãe e meu pai não podiam, porque eles tinham os trabalhos 

deles. 

 

AB - Sim, mas elas... 

 

IK - Acontece que meu pai e minha mãe eles eram muito unidos, talvez por serem 

estrangeiros. E aonde meu pai ia, meu pai gostava que minha mãe também fosse. Então meu 

pai dava mais importância, eu pelo menos acho isso, dava mais importância que minha mãe 

ficasse com ele do que as filhas, então, nós por exemplo ficamos naquele, vamos chamar um 

pensionato, em Belo Horizonte, e quando foi aqui no Rio, foi montado a casa e tudo, mas 

minha mãe ficava, ia muito onde meu pai estava, então, nós tivemos que ser assim meio auto 
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suficientes, mas nós tivemos uma orientação, uma disciplina muito severa, entendeu? E de 

modo que aí eu fiz o científico, minha irmã entrou no ginásio ali também no Colégio 

Andrews, depois de três vezes de repetir o terceiro ano ginasial ...  (risos) 

 

IK - Ela foi chamada delicadamente. Eu e meus pais fomos chamados delicadamente que era 

melhor ela mudar de colégio, porque ela não, sabe? Não estudava, pois é uma pena, porque 

a Itália não sei o que, eu.  

 

AB - Eles comparavam... 

 

IK - “Era aquela que tinha estudado muito. Ah! E quando ela por exemplo, minha irmã, ela 

era uma moça muito bonita. Ela era consciente da beleza dela. Sabia porque ela era muito 

cortejada, então, quando ela estava no ginásio, ela detestava estudar, então ela fazia...  nós 

íamos de bonde, não é? O Colégio Andrews era ali na... em Botafogo, então ela ia de bonde, 

então, ela olhava assim quando parava em frente ao Andrews e seguia, seguia e aí, ia pra 

Copacabana não sei o que, fazer lanche e passava o tempo assim. E como minha mãe ficava 

muito ausente, eu me sentia responsável, porque eu era sete anos mais velha. Sou sete anos 

mais velha do que ela. E eu me sentia mais responsável, puxa essa menina aban...  assim, 

indo pro colégio e tal. Um dia me chamaram que ela... onde é que estava a caderneta dela? 

Tinha desaparecido, não! primeiro ela tinha uma prova, acho que de ciências, aí me 

chamaram porque ela estava passando mal, quando eu cheguei lá que eu olhei minha irmã 

deitada assim no sofá. Oh! eu percebei logo que ela não tinha estudado. Ela não sabia nada e 

não queria fazer a prova. Então eu olhei assim pra minha irmã, minha irmã chama Romana, 

aí minha irmã quando viu do jeito que eu olhei (risos), ela percebeu logo que eu não acreditei 

na doença dela e no mal estar aí eu disse: “Então, está bem, não sei o que, vamos pra casa” 

(risos). Então eu cheguei em casa, isso tudo é fingimento, porque você não estudou. Então, 

agora eu vou começar estudar com você. E matemática ela odiava matemática, eu era boa 

aluna de Matemática, embora, eu não gostasse muito, mas era boa aluna, então (risos) eu 

começava a ensinar pra ela. Aí quando eu dizia assim: “Romana você não sabe isso? Mas 

não é possível, você não sabe isso?” Certa hora minha irmã dizia assim: “Está bem, está bem 

você não está aqui pra me ensinar.”  

 

MS - (risos) Então eu não sei mesmo. 

 

IK - Eu achava impossível. Ela não sabia fazer nada, não sabia nada, então eu ficava assim 

escandalizada, porque do ginásio, meu Deus, eu era tão boa aluna. Eu sabia tudo aquilo. Eu 

dizia assim “O que é que você faz? Você não estuda?” Então ela em vez de estudar ela ficava 

ouvindo rádio, essas coisas assim, entende? E então depois de repetir três vezes o terceiro 

ano. 

 

AB - Quase nada. 

 

IK - O Flecha Ribeiro que era o diretor também, chamou disse assim: “Acho melhor a 

Romana ir para um colégio assim mais fácil e tudo, porque ela não é muito ligada”, assim, 

muito delicadamente. Bem então mudou de colégio, mas ela ficou danada da vida, porque 

escolheu... porque escolheu um colégio fácil, mas tinha que estudar (risos).  
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AB - Aí foi pior. 

 

IK - Mas afinal de contas ela estudou, fez o científico, não, fez o clássico, num outro colégio, 

não no Andrews. E, mas nessa... ela começou a namorar com quinze anos, a pessoa com 

quem ele casou, com quem ela casou, que era o filho do prefeito do Rio, João Carlos Vital, e 

ele estava estudando Engenharia ainda quando eles namoravam. Então, quando ele se formou 

eles casaram e tudo, mas ela era uma menina muito cortejada porque muito bonita, e ele tinha 

um ciúme doentio. Ele ia buscá-la no colégio. O que ele não sabia é que ela não ia para o 

colégio, que ela na hora da saída ela aparecia lá que ele ia buscá-la 

 

AB - (risos) 

 

IK - Essas coisas de menina, não é?  Bem mais depois ela casou antes. Ela casou muito nova. 

Eu casei mais tarde. E depois num... num é da minha parte mais é pra você ver. Que ela 

começou sentir necessidade de um estudo, e já bem mais tarde, ela foi fazer Direito na PUC 

[Pontifícia Universidade Católica]. 

 

AB - Na PUC. 

 

IK - Fez curso de Direito na PUC. Pra você ver ne que... 

 

AB - Trajetória diferente, mas a necessidade. 

 

IK - Ela começou também a freqüentar um ambiente onde todos eram formados, é meu 

cunhado depois passou... passou a ser uns dos presidentes do BNH., do instinto BNH. Em 

que as moças eram engenheiras, arquitetas e tudo. 

 

AB - Ela foi se sentindo meio para trás. 

 

IK - Ela foi sentindo necessidade. Ela é uma moça muito inteligente e muito... espírito 

artístico muitas coisas assim. Então ela começou sentindo necessidade. Então a reunião de 

família foi a seguinte: Qual é o curso que ela vai fazer? (risos) Eu achava que ela tinha que 

fazer Arquitetura, e isso eu já era casada, nós, o meu marido também achava que ela tinha 

que devia fazer Arquitetura, porque ela tinha jeito assim para desenho e coisa assim. Mas aí 

(risos) depois dessa reunião de família, o meu cunhado achou que talvez, que seria melhor 

ela fazer um curso em que desse a ela uma orientação geral, assim, então, ela optou por fazer 

Direito, também se formou, mas não trabalhou não.  

 

IK - Mas fez o curso, não é? Se formou, Bem aí aqui voltando à minha parte. Lá na Faculdade 

eu conheci o professor Olympio da Fonseca e o professor Geth Jansen e eu tinha, assim, uma 

verdadeira fascinação pelo Instituto. Eu tinha vontade de conhecer o Instituto, aí o professor 

Olympio me convidou para vir aqui e tudo. E ele vendo o interesse que eu tinha e falou 

porque que você não entra como uma estagiária, bolsista, estagiária, não sei. Eu disse: “É, eu 

gostaria.” Então ele arranjou uma bolsa pra mim. Acho que era uma bolsa de estagiária, hoje 

eu não sei bem como é ela não. E fiquei estagiando uns tempos com o professor Olympio e 

o Geth Jansen. A depois aqui no...  no... bem eu me formei e tudo mais e continuei assim...  

como bolsista por uns tempos, mas aí eu tinha que dar rumo na minha vida e trabalhar, não 
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é? Então houve uma chance de pessoas que estavam que estavam como bolsistas, foram, 

como é que eu posso dizer? Passaram pra funcionárias interinas. Então eu passei como 

biologista, se chama biologista interina. Depois então veio o concurso, dois anos depois veio 

o concurso e tal. Eu fiz o concurso entrei como biologista efetiva na carreira. Mas antes disso 

depois de alguns meses que eu estava com o professor... com o professor Geth Jansen e 

Olímpio da Fonseca, eu soube que um... um cientista, um pesquisador daqui, que estava vindo 

da Inglaterra, estava procurando uma... uma bolsista, uma assistente que estivesse interessada 

na parte de Cancerologia, porque ele tinha desenvolvido trabalhos em câncer experimental, 

em Londres. 

      

AB - Mas isso ainda no período da Bolsa? Quer dizer a senhora ainda não estava formada? 

Ou depois? 

 

IK - Já estava. 

 

AB - Já estava formada. 

 

IK - Já estava formada, mas eu ainda estava como bolsista. 

 

AB - Não estava como interina. 

 

IK - Foi pouco tempo.  

 

AB - Certo. 

 

IK - Foi pouco tempo aquilo ali. E eu estava fazendo ainda o curso de Didática, ali na 

Faculdade. 

 

AB - Saindo da Licenciatura, já tinha, já era bacharel, estava saindo da Licenciatura. 

 

IK - Então eu estava achando muito enjoado ficar ali com o professor Olympio da Fonseca e 

Geth Jansen, estava achando aquilo muito chato e não estava me interessando por aquilo não. 

Então achei Cancerologia, achei uma coisa muito alinhada (risos).  

 

AB - (risos). 

 

IK - Então, eu me apresentei ao dr. Jorge da Silva Paula Guimarães, que na época, que foram 

cassados muitos, ele não foi cassado porque ele era, vamos dizer assim, um copista do 

professor Olympio da Fonseca, e o professor Olímpio da Fonseca o protegeu, mas ele teve 

que se afastar. Então se afastou do Instituto e foi para Universidade Fluminense de Medicina 

e ficou lá até hoje. Ele foi um grande pesquisador, idéias muito avançadas e tal, então, eu 

trabalhei com ele na parte de Cancerologia experimental.  

 

AB - Ela chegou a trabalhar com ele. 

 

MS - Agora na época que a senhora trabalhou com o professor Olímpio e o professor Geth 

qual era a área que a senhora trabalhava? Que atividade tinha (?)” 
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IK - Esquistossomose, esquistossomose. 

 

AB - Tem outras pessoas da equipe que a senhora fizesse referência na época? 

  

IK - Não! 

 

AB – Era um campo grande aqui dentro? Era um campo que tinha destaque? 

 

IK - Olha! Eu vou te dizer. Esse período que eu entrei aqui no Instituto Oswaldo Cruz, o 

Instituto estava atravessando uma fase muito crítica, de estagnação. 

 

MS - Quando foi isso? 

  

AB - Final dos anos 1950, não é? 1957.   

 

IK - Foi em 1957. De estagnação, porque havia duas coisas: havia grandes nomes, imagina, 

o professor Costa Lima em Entomologia, famosíssimo, o professor Olympio da Fonseca na 

parte de Protozoologia, havia Herman Lent, Haity Moussatché, essa turma toda. Eram 

grandes nomes, porém eles achavam.... Eles mantinham o Instituto como se fosse uma coisa 

deles.      

 

Fita 2 – Lado A 
 

AB - Projeto Memória das Coleções Científicas da Fundação Oswaldo Cruz. Entrevista com 

dra. Itália Kerr. Entrevista por Magali Romero Sá e Anna Beatriz de Sá Almeida, dia primeiro 

de abril de 1998, fita número dois. 

 

IK - Fui bolsista que ganhava uma miséria, ou eles ficavam como pesquisador ganhando um 

dinheiro que eles chamavam verba da alimentação dos animais, era uma verba de alimentação 

dos animais do biotério que era desviada para pagar esses que faziam pesquisa e que não 

eram do quadro, entendeu? Então, aí, é que houve, essa parte que eu não expliquei direito. 

Eu através de conhecimento principalmente do sogro da minha irmã, quando eu terminei a 

faculdade eu tinha que, eu queria trabalhar em algum lugar, então, ele falou assim: “Itália 

você pode entrar na carreira que você fez, você pode entrar ou no Jardim Botânico que eu te 

apresento”. E eu já estava estagiando aqui e disse assim:  o Instituto Oswaldo Cruz. Ele disse: 

“Também”. Tinha uma outra área não sei e, então estava uma lista que o Instituto tinha 

mandado ao Ministério da Saúde de pesquisadores, para serem nomeados interinos. Então eu 

através do Dr. Vital, que era sogro da minha irmã... 

 

AB - Sogro da sua irmã.  

 

IK - Propôs o meu nome também. Ele tinha acesso, até me lembro nessa época freqüentava 

muito, passei a freqüentar muito o Palácio do Catete, onde tinha, onde o Presidente ficava. 

Então ele me propôs o meu nome também, de entrar como interina, mas acontece que todos 

os pesquisadores do Instituto eram médicos. E eles não admitiam que entrasse pessoa que 

não fosse médica, mas havia uma que era, não era do quadro. Eu acho que ela era, eu acho 
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que ela era, não me lembro a posição dela. Ela era farmacêutica, então, baseada neste fato 

que havia uma no quadro dos pesquisadores do Instituto, uma que não era médica, então, o 

meu nome foi proposto e, não só proposto, como foi exigido. Então o diretor do Instituto 

ficou assim: “Puxa, vai entrar uma pessoa, uma interina e que não é médica!” Então ele foi 

pedir pelo amor de Deus, o diretor do Instituto, que junto comigo, com a minha nomeação de 

interina fosse nomeado também, outros que eram médicos. 

 

AB - Médicos? 

 

IK - Entendeu? Então eu fui nomeada interina, pesquisadora. Biologista Interina, então, eu 

me lembro que quando saiu a minha nomeação houve gente no Instituto, que foi a Imprensa 

Nacional impedir que meu nome saísse publicado. Mas não podiam, porque era lá do 

Ministério e aí eu fui do Ministério me deram um papel e disse: “A senhora agora leva esse 

papel e se apresenta ao diretor”, da época era um Xavier.  

 

AB - Francisco Xavier, não é? 

 

IK - Um homem assim grosso, grosso, aí eu cheguei lá, ele estava conversando com a doutora 

Maria Isabel, que era uma pesquisadora muito engraçada e eu cheguei lá com o papel. Eu 

falei pro secretário que eu estava me apresentando, por causa da minha nomeação, então o 

secretário foi e falou com ele e, eu vi a cara que ele fez de raiva, aí, quando ele acabou de 

falar. “Sim senhora”, chegou pra mim. Ele era antipático, “Sim senhora”, disse: “Vim me 

apresentar”, aí, ele pegou o papel com uma raiva! Chegou em cima da mesa, “Está bem, vou 

lavrar o nome da senhora, faz parte agora do quadro do Instituto, agora a senhora, qual a área 

que a senhora quer ficar?” “A que eu estou já trabalhando”, que era Patologia, aí já era 

Patologia junto com o dr. Jorge fazendo parte de Cancerologia, aí, porém, vou abrir um 

parênteses, esta pessoa, o sogro da minha irmã, que me apresentou para entrar como interina, 

eu entrei com uma condição, que fosse aberto concurso que não, há mais de vinte anos não 

era feito um concurso, porque os antigos não deixavam e que eu tinha que fazer o concurso, 

senão, ele me desligava daqui. 

 

MS - Quem? O diretor do Instituto? 

 

AB - Não a própria pessoa que fez a nomeação o sogro, não é? Ele... 

 

IK - Sogro que me apresentou, que me fez entrar como interina, não é?  

 

AB - Isso só para caracterizar que não era só uma questão de indicação, para provar que a 

senhora também... 

 

IK - É, ele era muito amigo do Ministro da Saúde na época e tudo mais, e foi por isso que eu 

tive essa possibilidade de entrar, porque isto no fundo foi uma maneira de vencer a resistência 

desse pessoal que não deixava ninguém entrar! Então foi forçado o concurso, então, 

praticamente os dois primeiros anos que eu fiquei já, que eu tinha entrado como interina. Eu 

me dediquei a uma tese, porque o concurso era feito da seguinte maneira:  a gente tinha que 

fazer uma tese, defender a tese, depois era concurso de títulos e trabalhos publicados. Eu 

estava, quem em início de carreira, quem é que tem trabalhos publicados em início de 
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carreira? Em início de carreira, títulos? Eu só tinha a faculdade, não tinha mais nada (risos), 

não é? Bem, mas aí eu fiquei trabalhando nessa tese, que foi uma tese muito interessante 

sobre Cancerologia experimental, um assunto muito, não é, na época muito, na época muito 

na moda. Que era sobre as metástases, porque o processo das metástases, antiga, metástases 

em câncer, o processo ainda não era bem conhecido. Havia muita discussão em torno do 

assunto e eu resolvi fazer a parte experimental sobre isso, como o dr. Jorge Guimarães tinha 

trazido da Inglaterra uns tumores experimentais que a gente mantinha transplantando em 

ratos, então eu comecei a estudar se esses tumores davam metástases e, eu vi, verifiquei que 

davam metástases em pulmão, fígado e tudo mais, então, eu comecei a estudar como as 

células cancerosas chegavam do tumor primitivo a esses locais, esses sítios secundários que 

seriam as metástases. Então começavam a aparecer, começaram a aparecer nessa época os 

primeiros trabalhos de que as células tumorais se destacavam do tumor primitivo e entravam 

em circulação no sangue e aonde elas se alojavam, se o local era propício elas determinavam 

o tumor secundário que era metástases e, aí que é a dificuldade de se controlar o tumor depois 

de um certo período quando cresce, não é? Quando ele está no início, é localizado, há 

possibilidade de se impedir a disseminação, mas uma vez que eles se tornam invasivos, que 

as células entram em circulação, aí já praticamente é impossível. Então eu desenvolvi esse 

tipo de trabalho e isso causou até uma inveja não, isso eu não posso chamar isso de inveja, 

mas um certo ressentimento em relação aos outros que estavam, que se apresentaram na área 

de Patologia; inclusive o próprio Jorge Guimarães, porque minha tese foi uma tese assim que 

eu não posso dizer assim, a apresentação dela não foi uma grande coisa, mas o assunto estava 

muito em dia, entendeu? E causou até muita polêmica durante a defesa de tese. Mas 

aconteceram coisas incríveis nesse concurso, porque houve muita, haviam várias 

especialidades, então tiveram que fazer várias bancas. E na época existia, como é que se 

chamava aquele? DASP! Que é quem organizavam os concursos, não é? Então este concurso 

era um concurso muito especial, porque era, vamos dizer assim, organizado pelo Instituto 

Oswaldo Cruz. Olha! Menina houve tanta briga. Houve tanta, como se diz, é mandado de 

segurança contra as bancas, porque eles faziam uma banca, então, nesta banca havia pessoas 

que trabalhavam com os candidatos, porque não podia, então, mandado de segurança (risos). 

Era tanta confusão que você nem imagina. Bem, enquanto isso eu estava desenvolvendo a 

minha tese. O meu chefe, Jorge Guimarães também estava desenvolvendo a tese dele, que 

era um trabalho que ele havia trazido lá da Inglaterra. Outros ali da Patologia, um outro, há 

um, o Dr. Gilberto Teixeira que faleceu, relativamente jovem, que até trabalhou, ele era, foi 

vice-diretor há muito tempo aqui. Havia um outro que era da área de Hematologia, mas já 

não era mais o Walter [Oswaldo] Cruz, você sabe que Walter [Oswaldo] Cruz foi cassado, 

expulso e morreu de desgosto. Um homem brilhante, uma turma brilhante, maravilhosa. Era 

tudo no mesmo prédio, não é? Ele ocupava o 3º andar daquele prédio que atualmente é Carlos 

Chagas, não. Carlos Chagas? Não! 

 

AB - Como é que chama? 

 

AB - Não é Rocha Faria? 

 

IK - Ali onde funciona, como é que chama aquele prédio? Pavilhão... 

 

AB - Onde fica a Helmintologia? 
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IK - Não! É antiga Patologia. A Patologia ocupava todos os cinco andares. 

 

MS - É aquele prédio do (TI). 

 

AB - Do Betinho? 

 

MS - É! 

 

IK - Aonde trabalha o Sílvio Celso, onde trabalha... 

 

AB - Fica ali no Bandejão? 

 

MS - É... 

 

AB - Pois é, então é o Carlos Chagas. 

 

IK - Carlos Chagas! 

 

MS - Fica ali no caminho do refeitório. 

 

IK - Pois é, é do refeitório exatamente.  

 

AB - É o Carlos Chagas, é. 

 

IK - Carlos Chagas, exatamente! E ali era todo da Patologia, né? E então no segundo andar 

funcionava Anatomia Patológica, com o professor Magarinos Torres, grande cientista. 

Terceiro andar trabalhava o Walter [Oswaldo] Cruz com parte de Hematologia. E depois 

tinha a minha, era seção que chamava. Era um departamento com as seções. O meu era 

primeiro chamavam de Medicina Experimental, depois passou à Fisiopatologia e, então, se 

candidataram na área de Patologia um assistente do Chagas. Como é que chama? Do Walter 

[Oswaldo] Cruz, um assistente do Walter [Oswaldo] Cruz. Depois a outra área não me lembro 

quem foi e, três da nossa área que era, a nossa seção mudou muito de nome, foi Medicina 

Experimental e foi Fisiopatologia, entraram três eu, todo mundo achou um absurdo, porque 

eu estava ali há pouco tempo. Eu tinha entrado há pouco tempo no Instituto. O Jorge 

Guimarães que era meu chefe e um colega Gilberto Teixeira que depois foi muito tempo 

vice-diretor do Instituto, e Gilberto Teixeira não, tinha muito amizade comigo e tudo, mas eu 

senti que o Jorge Guimarães começou a ficar meio enciumado, porque a minha tese começou 

a ficar muito grande, cheia de dados. E eu comecei, e eu comecei, chorava, eu chorava porque 

não sabia como manipular aqueles dados (risos). Eram tantos (risos). E eu era tanta coisa, eu 

não tinha experiência, entendeu? Então era uma coisa, eu vivia chorando (risos). Meu Deus 

como é que eu faço? (risos) E eu chorava...  

  

MS - Na hora do choro quem é que lhe dava algum auxílio ali? Era Jorge ou Gilberto? 

 

IK - Pois é, quem tinha que me orientar seria o dr. Jorge Guimarães, mas ele estava 

concorrendo comigo. 
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MS - É... concorrendo. 

 

IK - Comigo, então era uma situação meia..., de vez em quando ele me dava umas idéias 

assim, embora o meu assunto fosse completamente diferente do dele, mas no final de contas, 

eu era meu concorrente. Mas ele se achava acima de tudo porque ele estava há tanto tempo 

aqui. E eu era uma fedelha que tinha entrado outro dia, mas o chefe dessa seção, agora que 

eu me lembro, era o dr. Pimenta de Melo. Então Pimenta de Melo, coitado, ficou com pena, 

não ele como chefe ele estava me orientando mais ou menos, mas as coisas, o assunto era tão 

novo, tão..., era até difícil me orientar também, e eu estava sabe? Sabe em uma situação que 

eu tinha milhões de dados. Gilberto Teixeira que dizia assim: “A Itália é a única que está com 

milhões de dados e não consegue fazer a tese, e os outros não conseguem fazer as teses porque 

não tem dados” (risos). 

 

MS e AB - (risos) 

 

IK - É uma coisa engraçada, não é? E foi uma tese muito polêmica mesmo, muito polêmica. 

Aqui depois de tanto brigarem, mandado de segurança, não porque essa banca não serve 

porque aquele é amigo do candidato, que houve muitas áreas, houve de Patologia, houve de 

Tisiologia, houve de Bacteriologia, de Virologia, foram várias bancas, entendeu? 

 

AB - Bancas específicas para cada área. 

 

IK - De acordo com cada área. E uma coisa também muito importante. Não é como fizeram 

agora, não que pegaram o pessoal de dentro e puseram. Era aberto para todo mundo. Podia 

entrar gente de fora também e, entrou muita gente de fora. Muita gente que eu digo, modo de 

dizer, porque para o concurso apareceram dezoito candidatos. Na área de Patologia entrou o 

Alencar que faleceu, muito bom, já tinha muita experiência em pesquisa. Ele trabalhava lá 

na parte de doenças mentais. Depois tem os outros, o único de fora na nossa área foi o 

Alexandre Alencar, os outros eram daqui mesmo. Mas em outras áreas entrou gente de fora, 

entrou bastante gente de fora, coisa que o Instituto não queria, mas o DASP exigiu, era 

concurso aberto. Não era concurso só para o Instituto e aí passaram, os examinadores das 

bancas realmente foi tudo gente de fora, convidado que aí depois, porque eles queriam pôr 

gente daqui de dentro. Lógico que eles protegiam os de dentro, não é? Então foi chamado 

gente de fora, mas quando chegou na hora de eu defender a minha tese, na hora de defender, 

vai ouvindo, na hora de defender que eu estava na mesa com todos os livros.... 

 

AB - No lado. 

 

IK - Tudo, não é? Tudo preparado, diapositivo e tudo mais, sabe o que acontece? Chega um 

do DASP e diz assim: “Olha, infelizmente é...” Não! Não! Não foi isso, não foi quando eu 

defendi a tese. Foi quando o candidato do Walter [Oswaldo] Cruz foi defender a tese. A tese 

dele não se encaixava em Patologia, era em Fisiologia, porque Walter [Oswaldo] Cruz não 

trabalhava em Patologia, embora estivesse na Patologia. Ele trabalhava em Fisiologia, então, 

na hora da defesa de tese dele chegou um (TI) DASP e disse assim: olha! A tese do... do 

fulano não se encaixa na Patologia, então nós instituímos uma outra banca. Eu já tinha 

defendido a minha tese. Agora que eu estou me lembrando, isso já faz tempo. Eu já tinha 

defendido. Foi uma defesa de tese muito polêmica, de briga, porque os caras... Aquilo era um 
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assunto novo, então eles achavam, será que a senhora viu isso mesmo? Será que aconteceu 

isso mesmo? Eu estava muito bem preparada para defender a tese, estava muito bem 

documentada inclusive e defendi, acho que muito bem, quem assistiu disse que eu tinha 

defendido muito bem. Aí, depois o último foi o candidato do Walter [Oswaldo] Cruz, que 

houve esse negócio de mudança da banca. Eu era meio boboca, entendeu? Então as pessoas 

vieram para mim e disse: “Itália, isso é ilegal, porque vocês todos entraram na área de 

Patologia e vão ser bancas diferentes que vão julgar vocês?” Não pode! Então, gente que 

estava interessada, lógico! Me orientou, “Você tem que impetrar com mandado de segurança 

suspendendo o concurso”, mas eu já tinha passado na defesa de tese. Tinha, vamos dizer 

assim, talvez, na minha.... na parte de títulos, eu tivesse numa situação muito ruim, talvez eu 

fosse perder muitos pontos. Mas eu passei muito bem na minha defesa de tese, porque 

realmente eu defendi bem a minha tese. Foi uma tese muito polêmica, muito polêmica mesmo 

e, aí tanto..., eu acho que você tem que impetrar com mandado de segurança suspendendo 

esse concurso, porque não está certo. O julgamento de mesmas pessoas com bancas 

diferentes, não sei, não sei que lá, aí entrei com mandado de segurança e o concurso foi 

suspenso, entendeu? Foi suspenso durante um ano. Todo mundo esperando o que ia 

acontecer, o que não ia acontecer. Acontece que a maioria do Instituto que tinha feito esse 

concurso era interino. Nessa altura já tinha passado pra interino, então veio uma lei 

efetivando todos os interinos. 

 

AB - Todos os interinos. 

 

IK - Aí eu fui efetivada, os outros foram efetivados oh! Bola.... não dei mais bola pro 

concurso, então neste período.... aí, voltou a amizade com o Jorge Guimarães, não é? Então 

Jorge Guimarães foi convidado para o Instituto do Câncer a vamos dizer assim, a organizar 

a seção de Patologia Experimental, lá no Instituto do Câncer. Então, eu fui com ele e mais 

duas pessoas, formamos a equipe lá no Instituto do Câncer. Ficamos fora do Instituto dois 

anos.  

 

AB - Como se fosse um convênio entre o Instituto Oswaldo Cruz? 

 

IK – É, eu fui cedida junto com os outros. E passei esses dois anos lá, mas tinha uma coisa 

que eu queria falar sobre a razão que eu falei sobre. Ah! Estava aquela já nessa altura eu fui 

efetivada, o interino Jorge Guimarães foi efetivado, todo mundo foi efetivado, menos aquele 

que foi o pivô da história do mandado de segurança, porque ele não era nada. Ele era um 

simples bolsista do Walter [Oswaldo] Cruz, entendeu? Então eu estava lá trabalhando e tal, 

quando vieram os caras que eram de fora do Instituto, que todos aqueles que eram de dentro.  

 

AB - Estavam muito bem. 

 

IK - Foram efetivados, inclusive quem não era interino, mesmo quem era bolsista, foi uma 

coisa. Agora não acontece, mas na época acontecia. Então, como é que se chama? Esse que 

trabalhava com Walter [Oswaldo] Cruz e um outro que estava lá no Instituto do Câncer, 

vieram me pedir se eu não podia abrir mão, daquela suspensão que eu tinha feito do concurso. 

Aí eu disse: “Olha, não cabe mais a mim. Eu já estou em outra. Eu não tenho mais nada. 

Vocês vão lá no DASP e se arrumem lá. Eu não vou contra. Eu já estou efetivada fiz, defendi 

a minha tese brilhantemente.” Eu ainda falei assim de propósito, porque eu era mais nova e 
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de tempo, era uma fedelha...  

 

AB - Nem por isso o trabalho não foi ideal. 

 

IK - Pois é, não foi, e olhe com a banca com muita má vontade a meu respeito, muita má 

vontade, mas eu defendi bem. E de modo que vocês façam o que bem entenderem. Aí eu não 

sei como é que foi, eu sei que parece que foi, me parece, não sei se realmente eles abriram 

de novo o concurso ou só resolveram fazer lá um julgamento que faltava e passaram. 

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

AB - Então continuando, drª Itália a gente está chegando no momento dentro do Instituto do 

Câncer, não é?  

 

IK - É. 

 

AB - A gente está. A gente conversou várias coisas e tal, mas justamente a senhora foi 

procurada por essas quando já estava no trabalho no Instituto do Câncer. A gente queria 

aproveitar a oportunidade para saber um pouquinho como é que foi esse trabalho? Como a 

senhora estando dentro do Instituto Oswaldo Cruz percebia como era a estrutura do Instituto 

do Câncer? Eles tinham a mesma, a mesma trajetória?  

 

IK – Olha, a minha permanência no Instituto do Câncer, eu achei extremamente 

desagradável. Primeiro porque a parte de pesquisa, já existia uma parte de pesquisa. O que 

eles queriam era fazer a parte de Patologia Experimental, tinha acho que Fisiologia ou coisa 

assim. A coisa que mais me chocou é que o nosso laboratório ficava em frente à sala de 

autópsias, então, o que eu via de cadáveres entrando e saindo e sendo autopsiados, aquilo me 

deixou, sabe? Era uma coisa que depois eu vi aqueles, aquelas pessoas idosas, crianças, uma 

coisa muito desagradável. Depois quando eu saí, aí já estavam fazendo a parte de pesquisa 

numa ala completamente diferente da onde ficam os doentes internados e tudo, é um outro 

prédio que estava sendo construído, aí a parte da pesquisa foi prá lá. Mas enquanto estive lá, 

foi neste lugar horrível, horrível. Não achei minha permanência lá simpática não, mas aí 

aconteceu o seguinte: o Jorge Guimarães, aí, aconteceu o seguinte:  o Jorge Guimarães brigou 

com..., houve uma briga, um desentendimento com o diretor do Instituto do Câncer, na época 

era o Fialho, Francisco Fialho. E como já havia esse problema das cassações foi aí que o 

professor Olympio da Fonseca, até me lembro muito bem, que eu encontrei com ele, eu estava 

saindo e ele estava entrando. Eu gostava desse Olympio da Fonseca. Ele era um amor, muito 

simpático, educado, um homem finíssimo, finíssimo, ele estava indo lá, justamente para 

conversar com Jorge Guimarães, que achava melhor ele se afastar, então foi um período que 

Jorge Guimarães primeiro foi para Brasília, acho que para Universidade lá de Brasília, depois 

então pra..., ele ainda ficou um tempo aqui, mas ficou um tempo aqui,  porque o pessoal ali 

na Patologia era um pessoal amigo o abrigou também por amizade ao dr. Magarinos Torres 

que também já tinha se afastado, mas por influência dele e tudo. Mas depois ele teve que sair, 

teve que sair porque para não ficar visado, porque a turma daqui foi de amargar, quem não 

tiveram provas, sabe? Sabe, a esquerda festiva que era chique. Eu ... eu falei... o Jorge 

Guimarães era um deles. Eu disse assim. Eu chamava ele.... sempre... eu sempre chamei ele 

de senhor. O senhor é um comunista é como é que eu dizia? Um comunista capitalista. 
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Primeiro que ele tinha sempre o carro de último modelo é essas coisas. Andava sempre de 

gravata, então, o máximo que ele fazia era desmanchar o nó da gravata assim, sempre bem 

arrumado, era um tipo elegante e tudo né? E boa cultura e tudo e... mas ele fazia parte daquele 

grupinho o como é que se chama? Aquele o Moussatché, o Moussatché é um grande homem. 

Olha! Você sabe que eu era uma turma muito boa, tinha gente muito boa e tinha gente que 

não era grande coisa, não. Mas aquilo foi ridículo, aquela cassação foi ridícula, não tinha 

nada. É eles faziam as reuniõezinhas deles, não tinha nada! Nada! Não fazia mal nada, mas 

foi um período de caça às bruxas, os inimigos foram lá no Instituto do Câncer, também, no 

Instituto do Câncer. Eu vou te contar uma história, não vou dizer os nomes, também não vão 

lembrar. Nós ficávamos na fila para receber, era muito democrático, todo mundo ficava numa 

fila pra receber o dinheiro, então, nós estávamos... eu estava ali na fila. Eu ali no Instituto do 

Câncer, a minha posição era até, de um certo modo, tranqüila, porque eu não era de lá. Eu 

era daqui, mas fui lá prá fazer uma prestação de serviço, não é? E então eu estava na fila do 

pagamento de repente passa um médico de lá com uma lista, falando com todos: você não 

quer assinar aqui, porque o fulano foi...  é, participou do Congresso de Cancerologia na 

Rússia. As perseguições da época foram coisas assim mais ou menos... é... pessoais, então, 

esse pessoal daqui é estilo esquerda festiva. Era... era bonito, era... era o grupo intelectual ser 

comunista, ser da esquerda, mas é nada, mas na época o Diretor daqui também, fez com que 

eles fossem cassados. E o Jorge Guimarães com quem eu trabalhava, o Olympio das Fonseca 

o foi avisá-lo. Eu acho bom você sair daqui (risos) porque você está na mira. Então ele foi 

para Brasília, ele ficou um tempo aqui mais ou menos, assim, protegido pela turma toda da 

Patologia e depois ele foi para,primeiro para Brasília e depois foi para Universidade 

Fluminense, não é? Acho que está até hoje lá, não sei. Ele...  quando ele saiu daqui, ele disse 

que nunca mais poria o pé aqui no Instituto. Ele tinha verdadeira paixão. Ele era filho do 

Instituto como eu. Eu na minha vida, eu só trabalhei no Instituto, esses dois anos que eu estive 

fora foi por conta do Instituto e tudo mais, então eu me considero filha do Instituto e ele 

também foi, mas ele se sentiu tão magoado que quando saiu ele virou e disse assim: ⎯ “Nunca 

mais ponho os pés aqui”. Mas muito tempo depois já com a Patologia já toda reformulada e 

tal o Lenzi como diretor..., como chefe da Patologia e então...      

 

Fita 2 – Lado B 

 

IK - É, queriam na parte de Patologia. Quando vocês quiserem terminar vocês me falam. 

 

AB - Não, não, não vamos terminar nada não.  

 

IK - Na parte de Patologia queriam, parte de neoformações, câncer também.... foi sugerido o 

nome Jorge Guimarães, para ser convidado para vir dar aula e ele veio. Aí quando veio a 

primeira pessoa que encontrei foi com ele, aí eu ri e disse assim: “Afinal está pondo os pés 

aqui.” Ele disse: “É, eu tinha jurado, mas as coisas mudaram, não é?” “É realmente, é uma 

pessoa muito preparada, muito inteligente”, mas então ele saiu do Instituto do Câncer...  

 

AB - A presidência nesse momento era com Francisco Fialho? 

 

IK - E foi para Brasília e eu que tinha ido no grupo (risos) fiquei jogada lá no Instituto do 

Câncer, num lugar que eu não queria ficar de jeito nenhum. Acontece que ele brigou com o 

diretor lá, do Instituto do Câncer também, não é? Uma das razões que ele também estava 
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sendo visado, por causa desse diretor do Instituto do Câncer. Por isso que Olympio da 

Fonseca também foi lá: “Cuidado que você está sendo visado aqui e lá no Instituto é melhor 

você se afastar”. Olímpio da Fonseca era um amor de homem. Então Jorge Guimarães 

conseguiu ir pra Brasília e muito egoisticamente, foi ele que me levou pra lá, me largou lá.  

 

AB - (risos) 

 

IK - E eu disse:  o que que eu vou ficar fazendo aqui, eu não quero continuar aqui.” Não 

suportava aquele ambiente, sabe? Ver aquelas pessoas doentes, sabe? Aquelas crianças, 

aqueles velhos, era horrível! Na época a parte de pesquisa lá no câncer, agora é diferente, 

está num prédio grande, mas na época era horrível, então eu criei coragem e fui falar com o 

diretor, que era o inimigo do Jorge Guimarães. Fui lá e disse assim: “Eu queria falar uma 

coisa com o senhor, eu queria voltar pro Instituto Oswaldo Cruz, porque eu acho que eu vim 

pra cá. Acho que o que eu tinha que fazer eu já fiz. Eu me acho uma filha, uma cria do 

Instituto Oswaldo Cruz, então, eu gostaria de voltar pra lá, se o senhor não se importar.” 

“Não, não”; e eu tinha amizade com esse diretor, ele é o Francisco Fialho. Eu encontrava 

muito com ele na hora do almoço, a gente comia num restaurante por ali, não comia no 

Instituto. Aí ele disse: “Ah! Também Itália, muito bem você pode, faz uma coisa, até um 

caminho melhor você ir lá pro Instituto pede ao diretor que te chame que fica uma coisa mais 

fácil”. Aí eu vim aqui, eu falei com o diretor e ele...  

 

AB - Na época quem era o diretor? 

 

IK – Rocha Lagoa. 

 

AB - Ah! Era o Rocha Lagoa. 

 

IK - Causador de toda essa polêmica.  
 

AB - Aí você pediu a sua... 

 

IK - Aí ele me requisitou, aí, eu voltei, e voltei para a Patologia, continuei como sempre, 

sempre trabalhei na Patologia, não é? Coisa que para mim em certo ponto foi prejudicial. A 

minha formação não é médica, a minha formação é de bióloga, então, eu trabalhando sempre 

no meio de médicos, eu nunca tinha chance de determinadas coisas. Eu jamais quis ser chefe, 

claro! Eu acho isso muito tétrico, pretensioso, mas eu sentia que quando eu fazia certos 

trabalhos, que de um certo modo eram bem aceitos e tudo. Aquilo causava uma certa é, como 

eu posso dizer? Um certo ciúme. Acontece que minha formação, é uma formação mais de 

acordo com a pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz do que os médicos, porque eu dizia pros 

médicos: vocês são uns profissionais é que estão no lugar errado. Vocês deviam era tá 

fazendo medicina lá fora e não pesquisa. O pesquisador é aquele que se forma como 

pesquisador. Eu me formei para a pesquisa, vocês se adaptaram a pesquisa. vocês se 

desviaram da profissão. Aí eu dizia... 

        

AB – E como é que era recebida quando dizia isso? 

 

IK - Não.... Como nós tínhamos conversa muito franca um com outro e todos eles, eu dizia 
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isso e eles em parte concordavam..., mas.... E aí eu voltei, voltei pra cá e continuei os meus 

trabalhos sobre Cancerologia Experimental, mas eu estava achando que eu estava um pouco 

fora da área, do espírito do Instituto Oswaldo Cruz, então, quando veio o dr. Vinícius da 

Fonseca. Bem! O Instituto estava em franca decadência, a verdade é essa. Os pesquisadores... 

 

AB - Década de 1960, coisa assim. 

 

IK - A maioria dos pesquisadores como ganhava pouco se dedicavam a outras coisas. 

Praticamente não se dedicavam à pesquisa, traziam os trabalhos de fora para fazer aqui, 

especialmente na Patologia, coisa que eu achava um absurdo, mas eu não podia dizer nada. 

E quando veio o Vinícius da Fonseca, ele resolveu mudar tudo, porque ele foi mandado pelo 

Ministro, acho que do Planejamento, porque Vinícius da Fonseca, ele não era médico, era 

um economista, não é? Então ele foi mandado pelo Veloso que era do Planejamento. Então, 

resolveram fazer uma reestruturação no Instituto que tinha um, vamos dizer assim, um 

cabedal de transformar, não transformar o Instituto num centro de produção de vacinas, não 

bem isso, mas estimular a parte de produção de vacinas e dar à parte de pesquisa uma 

orientação diferente. Esse diretor, o dr. Vinícius, ele veio com muito dinheiro, ele entrou com 

muito dinheiro aqui. Mas reformulou monte..., ele fez uma mudança, ele fez um verdadeiro 

(risos). Ele fez uma revolução no Instituto. E quando ele entrou, ele não procurou os 

pesquisadores. Ele não se apresentou aos pesquisadores. Nós ficamos sabendo que nós 

tínhamos um novo diretor, um novo presidente, assim, de surpresa. Ele nunca procurou, 

nunca reuniu os pesquisadores para falar. E começou... aí, um dia eu estava trabalhando lá 

sempre, ali no prédio que chamavam Patologia que atualmente é ... 

 

AB - Carlos Chagas. 

 

IK - Carlos Chagas. Então estava lá trabalhando, aí aparece ele. Eu nem sabia que era ele. 

Ele veio junto com mais dois me apresentaram, aí eu fiquei olhando assim, ele se apresentou. 

“Ah, eu sou Vinícius”, se apresentou, e perguntou “O que a senhora está fazendo?” “Eu 

estava autopsiando uns animais, uns ratos.” “Ah! Sim! O que a senhora tem aqui?” Nós 

tínhamos pouca coisa, poucos equipamentos, muito pouco. Aí olhou e tal.   Olhou, disse 

assim... aí ele olhou pra mim e disse assim: “A senhora optou por regime trabalhista.  

 

AB - Regime Trabalhista, CLT. 

 

IK - Não! 

 

AB - Por que a senhora não optou? 

 

IK - Bem, eu não sei. Não foi me explicado nada. Eu quero saber como é a situação. Eu por 

enquanto eu ainda sou ainda...  

 

AB - Estatutária. 

 

IK – Estatutária. “É, a senhora vai ter que mudar, hein?” Essa foi a conversa dele, foi embora. 

Ah! Aí no dia seguinte vieram umas pessoas e disseram assim: “Olha, doutor Vinícius disse 

que todo mundo que tem, daqui da Patologia vai ter que sair, porque esse prédio vai ser 
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transformado” e vai haver, aí ele colocou pessoa que seria, como é que eu poderia dizer?   

Não era um Diretor de Pesquisa não, era uma pessoa encarregada de entrar em contato com 

os pesquisadores e explicar qual era a nova filosofia da Fundação, então eu fui chamada por 

essa pessoa. Essa...   

 

MS - Quem era? Você sabe quem era? 

 

IK - Não me lembro o nome dele. Eu acho que ele ainda está ali, ele ainda está com o Morel. 

 

AB - Ali no laboratório do Morel? Ele está ali?  

 

IK - Estava! Não sei se ainda ele está. 

 

AB - Funcionava como um assessor? 

 

IK - Como? 

 

AB - Funcionava como um assessor, para fazer essa ponte...? 

 

IK - Um assessor é exatamente!  

 

AB - Com a equipe. 

 

IK - Então ele... ele apareceu lá no Laboratório. Porque quando eu voltei do Instituto do 

Câncer, eu fiquei com um Laboratório próprio, entendeu? Antes eu era agregada ao Jorge 

Guimarães (risos). Como o Jorge Guimarães foi embora e eu voltei para o Instituto Oswaldo 

Cruz, eu fiquei com um Laboratório meu dentro da seção de Fisiopatologia e, aí ele veio 

perguntou o que eu fazia não sei o quê, não sei o que lá, quais eram as minhas pesquisas, 

então ele disse assim: “Bem a senhora sabe que a Fundação, a Fundação vai sofrer uma 

reformulação na área de pesquisa. Agora os Departamentos vão ser extintos, então vão ser 

feitas..., vão ser organizadas áreas de pesquisa, então vai ter área de pesquisa em doença de 

Chagas, área de pesquisa das doenças parasitárias, área de pesquisa, eu não me lembro bem, 

a de Fisiologia, me parece, enfim, Farmacodinâmica, coisas assim. Então logicamente o 

Departamento de Patologia vai ser extinto. Todos os departamentos vão ser extintos e os 

pesquisadores vão ter que se integrar a uma dessas áreas e outra coisa a senhora vai ter que 

mudar, todo mundo daqui vai ter que mudar, porque isso aqui vai ser reformulado. Vai entrar 

em obras e não vai ser mais o prédio da Patologia, vão funcionar centro de outras pesquisas. 

Aí eu disse: Bem quando é que eu vou ter que mudar (risos)? Olha eu sugeria que amanhã a 

senhora começasse a procurar um lugar. Aí eu disse assim: “Eu não vou procurar lugar 

nenhum. Acho que o senhor é que tem que propor. Aonde é que eu vou? Se o senhor quer..., 

primeiro eu tenho que saber que área é que eu vou ficar.” Aí eles foram muito democráticos, 

sabe? “A senhora vê, a senhora olha qual a área que a senhora se encaixa melhor na área de 

pesquisa. E quanto ao local que a senhora vai ter que ir, isso aí eu não vou escolher, não. 

Desculpe dizer, se o senhor está me mandando embora, vou ter que mudar, o senhor é que 

vai ter que me indicar o lugar que eu vou. Aí eu procurei o Gilberto Teixeira que tinha sido 

o meu chefe e enfim tinha muita amizade.”  
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AB - Desde o início. 

 

IK - Nós éramos mais ou menos da mesma..., entramos mais ou menos na mesma época, e 

ele me ajudou muito em muitas coisas que ele tinha mais experiência e tudo. Então... e ele, 

aí eu fui falar com Gilberto Teixeira, se o Gilberto... como é que eu vou fazer? Eu vou ter 

que escolher uma área? E eu tinha trabalhado com Gilberto, que o Gilberto ele trabalhou.... 

Ele era da Patologia, mas em uma determinada época ele saiu da Patologia, deixou a chefia 

e foi trabalhar no Hospital, porque ele gostava muito de... ele trabalhava com o nome é... 

muito complicado é uma doença causada por fungo era paracoccidioidomicose. Na época se 

chamava blastomicose sul-americana que quando ele fez o concurso (risos) que eu fiz, a tese 

dele foi sobre essa blastomicose. Na época se chamava blastomicose sul-americana que foi 

uma tese muito interessante também, muito polêmica, muito interessante e, aí ele disse assim: 

“Oh! Itália”, ele sabia que eu estava meio perdida. Eu disse assim: “Pois é, Gilberto, eu não 

sei o que eu vou fazer, porque... pra ser franca eu estou achando que essa área que eu trabalho 

não tem mais nada a ver com o Instituto”. E aí ele disse: “É, eu acho, inclusive que, realmente, 

nesse campo você está meio perdida, também.” Então eu disse: “Você acha que eu tenho que 

me encaixar aonde?”. Aí ele disse assim: “Você não quer trabalhar com blastomicose, já que 

eu tinha feito trabalhos em colaboração com ele, era Cancerologia e blastomicose, a 

influência dos tumores no desenvolvimento dessa doença, dessa micose, era uma micose 

profunda, não é? Que atinge os órgãos internos e tal. E disse: “Você justifica essa sua 

mudança, porque você já fez trabalhos, você tem até trabalhos publicados e você tem isso, e 

o que você acha?” Eu disse: “Bem, eu não vejo nada aqui que eu possa me integrar, então, 

vou passar a fazer esses trabalhos”. Aí eu não me lembro bem qual era a área que ficava 

encaixado. Acho que eram doença parasitárias, então, ficou assim, eu mudei de 

completamente de assunto, não é?  

 

AB - De assunto.  

 

IK - Mas como nós tivemos que sair dali da Patologia, por exemplo, o Alexandre Alencar, 

que era da Anatomia Patológica, escolheu o Hospital. Que as pessoas podiam escolher, nesse 

ponto eles foram muito democráticos. 

 

MS - A Patologia... 

 

IK - Não impuseram nem nada. Então Alexandre Alencar foi para Patologia, para o Hospital. 

O Guidos, o Guidos, chefe daqui dá, ele era Médico patologista também. E ele ficou meio 

perdido, aí ele disse assim: “Bem, eu vou me associar.... Eu posso me associar a qualquer 

área porque desde que eu faço o diagnóstico.... A pessoa fazia experiência, eu faço o 

diagnóstico, a parte de Patologia sou eu que faço. Eu posso me enquadrar em qualquer área. 

Eu posso ficar com você, eu posso ficar com gente que faz doença de Chagas, qualquer coisa. 

Mas aí, fisicamente, vamos dizer assim, ele estava meio perdido também e.... aí.... bem, nessa 

altura tinha já entrado na Patologia um bolsista CNPq, um médico também que queria fazer 

pesquisa, que tinha trabalhado na França, mas ele não tinha... nunca tinha trabalhado em 

pesquisa, mas ele queria trabalhar em pesquisa, então entrou no Instituto e foi lá pra 

Patologia, então, ele também estava ali meio perdido, então ele disse assim: “Então eu, este 

que chamava Roberto Mesquita, que eu não sei se ele voltou pro Instituto, ele estava na 
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Suécia.” 

 

AB - Roberto Mesquita vou procurar saber.  

 

IK - Espera aí, o nome dele tem Roberto... é Roberto Mesquita tem outro nome, mas eu acho 

que eu não me lembro. Eu, Roberto Mesquita e o Guido, que ele chama, Guido, estávamos 

sem saber pra onde ir, o local. 

 

AB - Fisicamente. 

 

IK - Fisicamente. Então, este cara que estava organizando essa parte, eu falei com ele: “Então 

está muito bem, eu saio de lá, mas o senhor vai me indicar pra onde é que eu vou.” Então nós 

ficamos provisoriamente, naquele prédio que chamava antigamente Biologia. Atualmente é...  

 

MS - Lauro Travassos. 

 

IK - Acho que é Lauro Travassos, não é Lauro Travassos, Lauro Travassos. 

 

MS - Lauro Travassos. 

 

IK - Até que a Helmintologia ficou danado da vida, porque eles queriam esse nome. Lauro 

Travassos foi sempre um grande helmintologista (pigarro). Então, nós ali... arranjaram umas 

salas para a gente. Nós levamos aquilo que nós tínhamos assim nosso, mas necessidade, 

microscópio, coisas assim. E ficamos lá provisoriamente cinco anos. 

 

AB - (risos) 

 

IK - Cinco anos sem poder trabalhar, porque não havia condições de... assim os animais 

morriam com pneumonia. 

   

AB - As mínimas condições não se tinha. 

 

IK - Não havia a mínima condição de trabalho. 

 

MS – Dra. Itália foi só, quer dizer a Patologia ocupava um prédio, não é? E então ela foi 

totalmente desmembrada e... 

 

IK - Totalmente desmembrada. 

 

MS - E os membros passaram a trabalhar em outras áreas. 

 

IK - Exatamente. Sendo que alguns saíram do Instituto. 

 

MS - Sei. 

 

IK - Porque houve uma coisa assim, um pouco desagradável. Porque nós fomos chamados, 
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convidados a optar pelo Regime Trabalhista, não é que chama? 

 

MS - É. 

 

IK - Não sei direito como é que é. 

 

MS - Regido pela CLT, não é?  Regido pela CLT. 

 

IK - Exatamente. Regido pela CLT. Porque o Instituto que foi, vamos dizer assim, era um 

órgão principal, mas passou à Fundação e incluiu outras entidades, não é? Inclusive a Escola.  

 

AB - Aqui da Fundação. 

 

IK - A Escola, depois também o Instituto de Pesquisa de Belo Horizonte, um de Recife, o de 

Salvador. 

 

AB - Os de endemias rurais que era em Jacarepaguá, não é? No instituto.  

 

IK - O de Jacarepaguá, exatamente. Mas, o principal, e que ficou com o nome, era o Instituto 

Oswaldo Cruz, né? E então... perdi o fio da meada. O que é que eu estava falando?    

 

MS - Da Patologia, desse desmembramento. 

 

AB - Dessa opção pela CLT, algumas pessoas saíram. 

 

IK - Ah! Exatamente! Quando Vinícius naquela vez foi lá no meu laboratório perguntou: “A 

senhora optou?” Porque alguns já tinham optado. Alguns...  bem antes alguns já tinha optado, 

porque a Fundação Oswaldo Cruz passou a ser Fundação, bem antes dela funcionar como 

Fundação. Então muitos pesquisadores viram, como tinha outras atividades fora, para eles 

era muito mais vantajoso passar para CLT, entendeu? Porque como estatutários que nós 

éramos, nós não podíamos ter outras atividades e como CLT podia. Então muitos já tinham 

optado, mas quando entrou o Vinícius e realmente a Fundação passou a funcionar como 

Fundação, todo mundo tinha que ser da CLT, não podia ser estatutário, então, eu aquela vez 

que o Vinícius foi lá e perguntou: “A senhora já optou?”. Bem eu tenho que estudar não sei 

quais as vantagens e desvantagens, afinal de contas eu já tenho uns anos de..., já de carreira. 

Eu tenho que estudar antes e tudo mais, e aí, foi uma decisão muito difícil de ser tomada, mas 

o que me fez optar pela CLT e quem não era da CLT tinha que sair do Instituto e, eu me 

considerei sempre uma filha, uma cria do Instituto Oswaldo Cruz, uma cria do Instituto 

Oswaldo Cruz. Para onde eu ia? Me diz? Porque os que saíram, que não quiseram optar foram 

distribuídos assim. Alguns até ficaram em casa uns tempos e tudo mais e eu me senti meio 

obrigada a optar. Mas eu tive muita vantagem do ponto de vista financeiro. Só que eu, vamos 

dizer assim, era como o Vinícius falava: “A única coisa que a senhora vai perder é a sua 

aposentadoria como funcionária pública. A senhora vai se aposentar como CLT, regido pela 

CLT, mas a senhora vai ganhar tanto, que a senhora pode fazer seu pecúlio.” 

 

AB - (risos) 
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IK - Isso é o que eles diziam, e depois também a senhora vai receber como é que? 

     

AB - Fundo de garantia. 

 

IK - Fundo de garantia, essas coisas todas, a senhora vai ter seu pecúlio. Eu disse: Está bem, 

vou estudar, vou ver essa situação, mas o que realmente me moveu a optar pela CLT, é porque 

eu saísse do Instituto, eu era uma órfã. 

 

MS - Claro! 

 

IK - Onde que eu ia trabalhar? Então eu optei, eu optei, mas foi uma opção, vamos dizer 

assim, muito desagradável, porque as pessoas optaram, mas foram escolhidas.  

 

AB - Não bastava optar, não é? Tinha que ser assim... 

 

IK - Então, por exemplo, eu tive colega que optou, e que foi mandado embora, não foi aceito 

pela Fundação. 

 

MS - Qual o critério? A senhora sabe?  

 

IK - Foi uma coisa muito desagradável.  

 

MS - A senhora sabe? Qual o critério que eles usaram pra isso? 

 

IK - A razão? 

 

MS - É. 

 

IK - Uma razão também pouco política, não política do ponto de vista de.... Política interna. 

Não agradava esse, não agradava aquele.   

 

AB - Era uma ocasião de... 

 

IK - É. Então foi uma boa oportunidade para... e o Vinícius que não era, nem sei se eu deveria 

dizer isso, e o Vinícius que não era daqui se cercou de determinadas pessoas..., bem depois 

ele acabou entrando em contato com os pesquisadores, não é? Depois de um certo tempo. Ele 

se cercou de pessoas, vamos dizer assim, que eram de facções, porque aqui no Instituto 

sempre houve facções, quase brigavam, se digladiavam, não é? Era uma coisa terrível, todo...  

eu acho que todo lugar tem, todo lugar tem. 

 

AB - Luta por espaço, não é? Disputa de poder. 

 

IK - “É exatamente! Então, ele se cercou de pessoas que, não é que eu vou falar mal delas, 

pelo contrário, gente muito boa, mas que tinha as suas antipatias, então esses... a oportunidade 

foi de mandá-los embora, não é? Quer dizer eles não perderam o emprego, eles foram 

distribuídos para outros lugares, por exemplo, teve pesquisador daqui que foi mandado lá 
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para o Aeroporto, para o Departamento de Portos Canais e sei lá uma coisa assim. 

 

AB -É a antiga Vigilância do Portos. 

 

IK - É. Vigilância dos Portos, exatamente. Então uns três ou quatro foi mandado aqui para o 

Galeão, outros foram para outros lugares, isso que eu lembro dos pesquisadores. Do pessoal 

de apoio, muitos ficaram em casa aguardando, depois foram distribuídos por aí, por hospitais, 

coisas assim, porque esse ou... esse é a maioria que não optou por regime CLT, ou que não 

foram aceitos. E na realidade, a desculpa que foi dada foi essa, que na época da opção, porque 

o Vinícius entrou aqui com a seguinte idéia: que o pessoal do Instituto não trabalhava, eram 

uns parasitas do Governo, coisa que a muitos, que nos ofenderam muito, porque realmente 

tinha os que não trabalhavam, mas tinham os que trabalhavam, muita gente ficava aqui. Nós... 

eu tenho uma colega, até hoje. Ela se aposentou, mas ela ainda trabalha, está trabalhando aí. 

Ela vem aí por conta dela. Ela diz assim: “Engraçado, as mulheres conseguem trabalhar aqui 

porque tem os maridos, porque o que nós ganhamos é uma porcaria, nós não ganhamos nada. 

Agora os homens que trabalham aqui, que realmente fazem pesquisa e tudo é porque tem as 

mulheres lá fora (risos), que tem um bom emprego e que ganham bem e que sustentam, e que 

sustentam a profissão do marido. É, não é? No bom sentido, porque eram todas as pessoas 

muito boas, que realmente eram..., se dedicavam à pesquisa. Ainda tem uns que estão aí 

trabalhando, dessa época, que eram considerados dessa maneira, vamos dizer, que ganhavam 

pouquíssimo. 

 

AB - Pouquíssimo, mas a paixão e o envolvimento. 

 

IK - E trabalhavam e produziram, e até hoje acho que tem dois ou três são chefes de área de 

pesquisa.  

 

AB - Mas com essa saída de pessoas que não foram selecionadas, que não optaram, a área de 

Anatomia teve perda? Quer dizer, teve além do desmembramento para outras áreas, também 

teve perda de pessoal? Também teve de pesquisadores que saíram... 

 

IK - Da Patologia?  

 

AB - E acabaram com isso? 

 

IK - Vários, vários. 

 

AB - Se tem áreas que sentiram isso com muita facilidade?   

 

IK - A Patologia foi uma, a Patologia foi uma, que muita gente foi mandada embora. Agora 

eu vou explicar uma coisa, que nem sei se fica bem eu dizer. O pessoal de muitas áreas, 

principalmente Patologia, que ficou trabalhando nesse período, vamos dizer assim, negro do 

Instituto, ganhava pouquíssimo. Ganhava muito pouco, então, quase todos eles, da parte de 

Patologia, tinham seus laboratórios particulares e, como é que funcionavam esses 

laboratórios? Aqui no Instituto, com o material do Instituto, com o equipamento do Instituto, 

com pessoas do Instituto. Então a maior parte da Patologia fazia isso e quando Vinícius veio, 

sabia disso, e o pior não era isso. Os que estavam na Patologia e que queriam trabalhar, fazer 
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pesquisa, estes, que faziam seus trabalhos particulares, impediam, que não gostavam, que 

nós publicávamos e eles não publicavam, entendeu? Então eles nos versavam mesmo, 

tornavam um pouco a nossa vida... 

 

AB - Tentavam atrapalhar, não é isso? 

 

IK - Tentavam atrapalhar ou então diziam assim: “Bobagem, você fica aí perdendo seu 

tempo, não sei o que, não sei o que lá.” Aí o meu argumento era o seguinte: “Eu trabalho por 

esporte, sou casada.” Mas os homens não podiam dizer isso entendeu? Então muitas das 

mulheres que trabalhavam aqui eram casadas, então, diziam isso. Ou então, diziam: 

“Também elas são casadas e tal, tem marido que sustenta, elas podem se dar ao luxo de fazer 

pesquisa grátis.” Era isso que eles diziam. E os outros, os homens, que ficaram, trabalhavam, 

produziam na pesquisa, esses passaram momentos muito difíceis e muito ajudados pelas 

mulheres, pelas esposas. E quando houve.... que nós tivemos que optar que o Instituto mudou 

e tudo, a coisa se inverteu um pouco porque nós passamos a ganhar muito bem e era o 

argumento que o Vinícius da Fonseca dizia: “Mas você passando para a lei trabalhista você 

perde a estabilidade, porém você vai fazer seu pecúlio (risos).” Agora você vê as coisas como 

é que são, às vezes eu digo que eu, eu e uma colega, essa colega que continua trabalhando 

aqui é a Anna, Anna Kohn.   

 

AB - Anna Kohn.  

 

IK - É ela simpá...  eu adoro a Anna (risos).  

 

AB - (risos). 

 

IK - A Anna era gozadíssima, sempre que nós tínhamos problemas, a Anna vinha falar 

comigo: “Itália e agora o que que nós.... Na opção meu Deus! Primeiro nós dissemos que não 

íamos optar pela Lei Trabalhista, não, que não sei o que, não, não sei que lá. Um dia a Anna 

veio disse assim... 

 

Fita 3 – Lado A 

 

AB - Rio de Janeiro. Fundação Oswaldo Cruz. Projeto: Memórias das Coleções Científicas 

da Fiocruz. Entrevistada doutora Itália Kerr.Entrevistada por Anna Beatriz de Sá Almeida e 

Magali Romero Sá.  

 

IK – “Mas menina! Nós temos que optar!” Aí eu ficava: “Ih, Anna, nós vamos fazer o quê?” 

Vamos perder a estabilidade e tudo.  Mas a gente faz o pecúlio da gente... 

 

AB - E MS - (risos) 

 

IK - Não sei o quê. Era, é uma pessoa... Eu adoro aquela mulher.   

 

AB e MS - (risos) 

 

IK - Eu acho ela formidável, então, ela dizia assim: “Vamos conversar com José Jurberg. 
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José Jurberg é o meu..., como é que se chama esses? 

 

AB - Seu guru. 

 

IK - É o meu guru! É o meu guru. Vamos lá conversar com José Jurberg. É o meu guru.  

 

AB e MS - (risos) 

 

IK - Aí a gente ia lá (risos) falava com José Jurberg. José Jurberg, não sei, você tem que 

decidir se vai optar, se não vai optar, porque opção era uma coisa terrível, não é? Mas, afinal, 

nós optamos, passamos a ganhar muito bem na época, não é? Muito bem e.... Embora eu 

tenho ficado, por exemplo.... a Anna não teve esse problema de ter que sair do lugar, se bem 

que o departamento dela, de Helmintologia quase que foi mandado embora, transferido lá 

para a Quinta, para o Museu Nacional... 

 

AB - Museu Nacional. 

 

IK - Quase. 

 

AB - Chegou a ter essa possibilidade? 

 

IK - Houve, quase que houve essa possibilidade, mas.... eles...engraçado aquele... Eu admiro 

muito a Helmintologia, eles são tão unidos. Engraçado a gente conversando com eles, eles 

têm lá as pinimbas deles, mas na hora das decisões, eles são muito unidos. Então, eles fizeram 

pé firme que eles não iam sair daqui eles foram, enfrentaram. 

 

MS - Foi na mesma época? 

 

IK - Enfrentaram a Presidência e tudo.   

 

MS - Foi na mesma época do Vinícius. 

 

IK - Nessa época, nessa época. Eles estavam praticamente para ser mandados embora, enfim, 

o grupo todo transferido lá paro Museu Nacional. Mas eles se uniram e ficaram. Mas, então, 

na época da opção justamente era com a Anna, a gente opta, não opta, não sei o que? Não é?  

Foi uma época terrível, não é? A Anna ela ficou, a Anna Kohn junto com outras pessoas 

assim, determinados, determinados departamentos praticamente eles não dissolveram, 

porque eles passaram a trabalhar dentro das tais áreas. 

 

AB - Mas como um grupo? 

 

IK - Mas eles ficaram fisicamente, continuaram no mesmo lugar, com o mesmo laboratório, 

não foram deslocados. Então, lá no fundo, no fundo o Departamento continuou, entendeu? 

Continuou, eles continuaram trabalhando e tal, um ficou na área da esquistossomose, outro 

na área de doenças parasitárias, não sei o que, não sei que lá. Mas eles...  

 

MS - Mas, ali? 
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IK - Ficaram ali, fisicamente ali, com as coleções deles. Eles têm coleções belíssimas e 

trabalhando e, continuando parte do tempo trabalhando nas coleções deles. Eu não! Eu fui... 

a minha, o meu Departamento, junto com os que ficaram, foi totalmente desestruturado. 

Terminou Patologia, terminou não existia mais, entendeu? Então eu fiquei assim é...  dentro 

da área, e já nem me lembro como se chamava a minha área. Acho que era doenças 

parasitárias e outras, sei lá, um negócio assim, um negócio desse gênero. Aí eu fiquei cinco 

anos ali naquele prédio, até que foi mudando a Presidência, o Vinícius saiu, veio (...) que já 

tinha uma mentalidade diferente. Bilac era um homem, por exemplo, ele achou que 

desestruturar os Departamentos foi uma coisa muito errada, porque ele inclusive foi, você 

sabe, ele foi o fundador da universidade da Paraíba, não é?   

 

AB – Ele tem todo um trabalho. 

 

IK - Não é que Vinícius não tivesse cabeça. O Vinícius veio com uma mentalidade diferente. 

Ele veio uma missão diferente e ele cumpriu aquela missão dele, porque ele tinha que instituir 

aqui dentro a produção de vacinas, não sei o que, não sei que lá, então, ele entrou com 

dinheiro. Porque o Ministro do Planejamento deu dinheiro pra ele realmente. Foi uma época 

que o Instituto teve muito dinheiro. Aí, quando terminou o período de... que ele tinha que 

ficar eu não sei quantos anos eram, ele quis continuar. E aí ele não teve apoio de ninguém. 

Porque ele entrou de uma maneira errada, ele entrou com pé errado, ele entrou chutando, e o 

Guilardo que trabalhava com ele, como vice, viu as coisas erradas, um homem inteligente, 

não é dizer que o Vinícius não fosse inteligente. Vinícius até era muito vivo, muito 

inteligente. O que ele sabia captar de dinheiro era uma coisa que nunca ninguém conseguiu 

aqui dentro. Ele realmente trouxe dinheiro pro Instituto e... mas ele desarticulou o Instituto. 

O Instituto foi fundado nas bases do Instituto Pasteur, os seus departamentos, essas coisas 

todas.  Ele veio aqui e desarticulou o Instituto fazendo áreas de pesquisas, área de pesquisa 

em doença de Chagas, que era a mais importante. Não sei porque que ele achou a que doença 

de Chagas era mais importante, alguém foi dizer a ele que iam descobrir uma vacina para 

curar doença de Chagas.  

 

AB - Aí, ele?  

 

IK - E ele ficou muito... 

 

AB - Virou a menina dos olhos. 

 

IK - É, aí eram diversas áreas, não é? E desarticulou os departamentos. O Guilardo já achou 

que a mentalidade dele era diferente. Realmente o Instituto foi criado dentro dos princípios 

do instituto científico, como departamentos, suas áreas de pesquisa e tudo, mas....   para 

como... é uma área de departamento, não é? Aí quando Vinícius foi procurar um apoio para 

ver se continuava, se era reeleito, ele não encontrou apoio. Aí ele saiu ficou Guilardo, o 

Guilardo já tinha uma mentalidade muito diferente. O Vinícius ele não se aproximava do 

pesquisador. Ele era distante como pesquisador. O Guilardo não, Guilardo vinha de uma 

universidade, mentalidade diferente e o outro era administrador. 

 

AB – Planejador? 
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IK - Não é? Então Guilardo começou sentir a necessidade, de se reestruturar o Instituto como 

ele foi desde a época em que ele foi fundado. Aí é que eu não me lembro bem, se já na época 

do Guilardo ou na época seguinte que o Coura entrou, se foi..., voltaram os departamentos, 

aí, essa fase não estou bem lembrada, eu deveria procurar... Mas, então, eu ainda estava 

encostada naquele ali no departamento. 

 

MS - Lauro Travassos? 

 

IK - É no Lauro Travassos, é, mas se chamava Departamento de Biologia na época, pois é. 

Eu estava lá, comecei a tentar fazer meus trabalhos ali, mas não tinha condições de trabalhar 

ali. Condições ambientais, os animais morriam... 

 

AB - Mas, aí já o trabalho era nessa área da micose, do fungo? 

 

IK - Aí já estava na parte. Eu larguei. 

 

AB – Paracocciodiodomicose. 

 

IK - É. Aí, por influência do Gilberto Teixeira que era vice-diretor, passou...  nesse caso ele 

passou a vice-diretor, e ele era meu cupincha, eu (risos)... nós sempre trabalhamos juntos não 

é?? Então, ele disse: “Olha, Itália nós vamos organizar de novo a Patologia. Vai ficar 

funcionando naquele prédio Gomes de Farias, que estava todo em obras, então, em um 

andar.” Na época o Gilberto Teixeira não soube, como é que eu posso dizer? Ele não foi 

político. Ele podia ter arranjado para a Patologia muito mais espaço. Ele não lutou por um 

bom espaço para reestruturar o Departamento de Patologia. E quem ficou com a melhor? Foi 

o Morel, na época ele não era o chefe, era um outro, não me lembro. Eu só sei que era a parte 

de Biologia Molecular.   

 

AB - Biologia Molecular. 

 

IK - E aí foi feita a parte de obras, foi feita a parte de obras, então, foi dada, foi reestruturado 

o Departamento de Patologia com quatro gatos pingados, porque o chefe foi o Gilberto, 

Gilberto Teixeira que era vice, vice-diretor. Aí fui.... foram cassados. 

 

AB - Cassada criminal (risos) 

 

IK - Uns já tinham saído, sabe? Já tinham se aposentado ou desistiram. Não quiseram mais 

continuar. O Alexandre Alencar que tinha sido sempre um patologista muito bom, inclusive 

entrou por concurso, na época em que eu fiz o concurso, ele entrou por concurso, não quis 

mais fazer parte da Patologia, ficou no hospital. Muitos foram mandados embora por aquelas 

razões que eu falei, não é? Porque faziam trabalhos particulares, todo mundo sabia, eram 

visados, então, na época da opção, eles não foram aceitos. Então quem que sobrou? Sobrou 

eu, o Guido, Guido Shaeffer; o Roberto Mesquita, que não era do quadro, o Gilberto, 

pesquisadores foram nós quatro. Imagina, a Patologia que ocupava um prédio de cinco 

andares ficou reduzido a quatro pesquisadores, sendo que do quadro éramos três, o outro era 

bolsista. E aí realmente comecei a fazer meus trabalhos de pesquisa sobre a 
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paracoccidioidomicose. Eu tive uma certa dificuldade no início de obter o fungo, porque a 

Micologia também tinha sido toda desestruturada, com a drª Pedrina.  

 

AB – Drª Pedrina maravilhosa, não é? 

 

IK - Grande pessoa, minha grande amiga e, então, a Pedrina também estava numa situação 

difícil. E quando eu fui falar com ela: “Pedrina você”, porque ela tinha a micoteca, não é? E 

que não funcionava. Acho que até hoje não está ainda lá junto com o laboratório, ficava em 

outro lugar, então, eu disse: “Pedrina, eu precisava que você me fornecesse Paracoccidioidis 

como é que a gente...” “Itália, eu não tenho a mínimas condições de te fornecer”. Que não 

tem aparelhagem, não tem nada! Aí eu disse: “Puxa, eu tenho que arranjar de qualquer 

maneira, como é que se chama?” Paracoccidioidis brasiliensis, o fungo, não é? Então na 

Universidade Gama Filho chefiava a parte de Micologia um ex-pesquisador daqui, cujo o pai 

tinha sido um dos diretores e um grande pesquisador, Dr. Miranda, não sei porque quando eu 

entrei ele estava praticamente saindo, se aposentando. Mas tinha sido um dos diretores daqui 

do Instituto, que ainda não era Fundação. E ele trabalhou muito tempo, o filho, trabalhou 

aqui no Hospital, mas depois saiu porque foi convidado pela Universidade Gama Filho, e ele 

era micologista e, ele tinha, fazia cultura. A mulher dele, a americana, era técnica nessa parte 

de manutenção dos fungos e tudo, de cultura, então, eu fui lá conversar com ele, se ele não 

podia me ceder a amostra para eu poder trabalhar, mas que eu não podia manter na Patologia 

por causa, para você manter uma cultura de fungo você tem que ter todo um... 

 

AB - Condição.  

 

IK - Uma estrutura que seria uma loucura fazer dentro da Patologia isso. Então eles tinham 

que fornecer já o inóculo. Então, eu tinha que fazer o plano de trabalho saber que tipo de 

inóculo eu precisava, aí eu telefonava, entrava em contato, dizia: “Olha, eu preciso de um 

inóculo de tantos fungos, não sei o que.” Um inóculo de baixa concentração de fungo, outro 

de alta concentração de fungo, porque eu estou querendo fazer isso”, explicava, ia lá e 

apresentava o meu projeto, então ela preparava os inóculos com antecedência, aí, eu tinha 

que lá buscar e trazer aqui. Aqui a gente também tinha que preparar, enfim, não dava certo. 

 

AB - E as condições de transporte e armazenamento. 

 

IK – É, sim, porque este fungo, ele é de uma sensibilidade incrível em relação à temperaturas 

e condições, não só condições de temperatura, como condições de cultura, porque ele no 

homem, quando ele está causando a doença, depois que a pessoa adquire, ou é contaminada 

pelo fungo, que até hoje a gente não sabe como é, o fungo se apresenta em forma que a gente 

chama de levedura, são formas redondas assim, mas quando ele é  mantido em cultura, ele 

tem forma de hirpas, porque ele é muito sensível à temperatura. E às condições ambientais. 

 

AB - Condições ambientais. 

 

IK - Exatamente! Então eu precisava dele na forma de levedura, que era a forma, que é a 

forma que a gente encontra na doença, na forma de doença, então, eram condições muito 

difíceis para esse transporte, essas coisas todas, manter e os trabalhos não estavam dando 

certo, não, até que um certo momento a Pedrina conseguir se organizar, assim que ela pode, 



 
 

 
 

42 
 

ela teve as mínimas condições, aí ela veio e disse: “Itália, eu agora posso lhe fornecer o 

fungo.” Aí tudo correu às mil maravilhas, aí eu chegava para ela dizia assim: “Olha, fulana 

eu quero fazer isso.” “Eu estou querendo... Eu acho que eu deveria ter uma concentração de 

tantos fungos e, então, a coisa andou muito bem, mas até ali foi muito difícil.” 

 

AB - Sacrifícios. 

 

IK - Conseguir me estruturar. 

 

AB - E esse trabalho em conjunto com a drª Pedrina era uma prática também, inclusive nos 

estudos. 

 

IK - Hein? 

 

AB - Trabalhar em conjunto com a dra. Pedrina, realizar trabalhos de Micologia.... 

 

IK – É, a Pedrina ela me fornecia os fungos já preparados para inóculo (risos), então eu tinha 

um medo danado de trabalhar com esse fungo, sabe? Na verdade, a gente não sabe até hoje 

como a gente se contamina. Então, eu tinha pavor! Então, a Pedrina tinha uma..., ela 

trabalhando com fungo, ela nem usava luva! Eu digo: “Pedrina pelo amor de Deus! Usa 

luva!” “Ah! eu não sei usar luva.” Então, nós combinamos assim: que ela vinha já com tudo 

preparado. Nós estudávamos as concentrações, as concentrações com os inóculos e tudo. Era 

uma coisa que a gente estudava junto. A parte do inóculo. Primeiro eu chegava pra ela e 

mostrava pra ela o meu projeto. Olha eu estou querendo fazer meu trabalho assim e assim. 

Eu me proponho a fazer isso. Então eu acho que eu estou precisando de inóculos de baixa 

concentração, de alta concentração, enfim, eu dizia para ela, então nós estudávamos o que 

seria de alta e baixa concentração. Então, ela preparava aqueles inóculos, não é? Vinha então 

com tudo esquematizado. Olha! O dia tal, então você prepara.... e eu (risos), o pessoal dizia 

que eu era muito sistemática, mesmo depois que mudou a chefia, eu fazia meu plano de 

trabalho, chegava na sala de inoculação, colocava um aviso assim: a partir do dia tal, pesquisa 

tal, nos dias tais, o laboratório tem que estar à disposição, à minha disposição, dizia os dias 

tal. No dia seguinte será impedida a entrada, porque eu jogava formol para tudo quanto era 

lado (risos) e o pessoal: Ai, meu Deus! Itália está trabalhando, a gente não pode ficar aqui. 

Bem, mas então era tudo planejado certinho dia e tudo. O dia tal vai ser inoculado, dia tal vai 

ser sacrificado e tudo. Então ela já vinha com aqueles inóculos certinho, já estava tudo 

preparado os animais, não é? Pra inocular e, ela com uma facilidade incrível, sem luva, sem 

nada e ia inoculando, não é? E eu tinha verdadeiro pavor.      

 

AB - Pavor, drª. Itália... 

 

IK - Se bem que a parte, desculpa, deixa eu interromper essa parte, se bem que a forma do 

fungo com que eu trabalhava não é, entre aspas, a contaminante, mas a gente não tem certeza, 

entendeu? Então, vamos dizer assim, ela como micologista, ela tinha mais, se sentia mais à 

vontade. Eu não! Eu tinha pouco. Eu tinha pouco não, eu morria de medo...    

 

AB - (risos) 
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IK - Morria de medo. 

 

MS – É, quer dizer, esse fungo que a senhora tinha dito, pouco tempo em uma conversa com 

a gente, que era causado por cortadores de cana, é isso? Essas pessoas na área rural. 

 

IK - Na área rural? 

 

MS - Na área rural. É, não eram os cortadores de cana que havia maior incidência de 

contaminação? 

 

IK - Como é que é? Não entendi a pergunta?  

 

MS - Contaminação por esse fungo, quer dizer, ele se dava entre trabalhadores rurais, é isso? 

 

IK - Olha! Ainda não se sabe direito, porém, pela estatística... porque existe, como se dizem? 

As áreas endêmicas, essas áreas endêmicas são áreas em que aparecem as doenças, então, 

verificou-se que são sempre áreas em que as pessoas trabalham com, por exemplo, com corte 

de cana, os que colhem o café em determinadas áreas, ou então lenhadores, os que cortam 

árvores, então, ainda não se sabe aonde este fungo..., o habitat dele ainda é desconhecido. A 

forma de aquisição da doença é desconhecida, entendeu?  A gente não sabe se é por via área, 

por respiração, ou se a pessoa pegando em alguma coisa que tem o fungo é, por assim, por 

contato, se é por via área, não se sabe ainda direito. É uma doença que está provado que 

certas pessoas têm uma certa resistência, podem estar contaminadas, vamos dizer assim, 

adquiriram o fungo, mas não desenvolvem a doença e, outras, talvez, por condições físicas 

de pouca resistência, enfim, ou até condições próprias dele, a doença se desenvolve. E até 

hoje a gente não sabe ainda como a pessoa se contamina, se é por via área, se por 

traumatismo, ou assim, porque tem muitos, tem principalmente lesões no nariz. Pode ser que 

seja por via área, mas que o fungo chegando por aqui, nas fossas nasais ele tem uma condição 

privilegiada para ele e, então, ele fica ali. Mas, depois ele se dissemina, porque ele é uma 

micose profunda que atinge os pulmões, atinge várias partes do organismo. Agora é uma 

doença que não, não leva à morte, à morte não é súbita. Existem casos sim de doença, de 

mortes súbitas, de mortes súbitas, mais aí provocadas por condições, às vezes, porque o fungo 

às vezes ele fica, nós chamamos assim, fica ali... hospedado, fica no hospedeiro quase assim 

oportunisticamente. Ele está ali se aproveitando do hospedeiro, mas sem desenvolver a 

doença. De repente por umas condições que até a gente, até ainda não sabe, talvez por queda 

das defesas do organismo aí, ele passa, ele passa de muito assim, de uma situação que eu 

chamo de, agora eu não me lembro bem como é que eu chamo de..., agora eu não me lembro 

bem como é que eu dava o nome... de infecção oportunística para a doença realmente, 

entendeu? E, por exemplo, foi verificado que pessoas que têm AIDS desenvolvem a doença 

de forma fulminante.       

 

AB - Fulminante? 

 

IK - Por causa da baixa de resistência e, aí eu fui desenvolvendo trabalhos nessa área, mas o 

início foi meio difícil, foi meio difícil por causa da obtenção do fungo, o medo que eu também 

tinha de trabalhar com esse material, não é? 
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AB Por ser uma doença desconhecida, não é?  

 

IK - Eu conversava muito com a Pedrina: “Olha, Pedrina você me orienta direito, porque eu 

tenho pavor desse fungo, pavor!” “Que nada! Não sei que.” Mas, eu usava luvas e 

esterilizava. Eu exagerava, jogava formol pra tudo que era lado.” Ih! Meu Deus! Drª Itália 

está trabalhando, a gente não agüenta, não sei o quê”. Mas assim eu desenvolvi. Comecei a 

desenvolver os trabalhos, ali no início na Patologia, na Nova Patologia ainda e como chefe 

da Patologia o Gilberto Teixeira. E ele conhecia muito bem essa doença, ele tinha 

trabalhado.... Ele inclusive trabalhou com doentes mesmo dessa doença lá em Manaus tinha 

dados.  

 

AB - Ele já desenvolvia essa área, não é? 

 

MS - A área de ocorrência da doença, quer dizer, nordeste ou é o Brasil inteiro. Quais são as 

áreas de ocorrência no Brasil?  

 

IK - Olha! Por exemplo, eu vou dar um exemplo, aquela área ali de Botucatu, no interior de 

São Paulo é altamente endêmica. Tem uma área também no Rio Grande do Sul e este fungo, 

exatamente por ele ter uma particularidade, ele é muito, como é que eu poderia dizer? Ele é 

muito exigente quanto às condições de temperatura, muito exigente nas condições 

ambientais. Ele é encontrado só em determinadas áreas da América Central e da América do 

Sul, que deve ser onde as condições são interessantes para ele, de sobrevivência, tanto que 

em meio de cultura, ele é muito exigente. Tem que ter uma temperatura especial. Tem que 

ter um meio de cultura especial para manutenção dele. Agora como é que ele foi? Como é 

que se chegou a ele? É uma boa pergunta, não é? Então determinadas pessoas com um tipo 

de doença que dava muito aqui lesões aqui no nariz e na boca, não se sabia o que que era. O 

Adolpho Lutz isolou o fungo. Ele raspou uma área das lesões e resolveu fazer cultura, então 

ele identificou e viu que era um fungo. E isolou este fungo e verificou que era um fungo que 

a gente chama de dimórfico, porque ele se apresenta em dois aspectos naquela forma 

arredondada, que é quando ele parasita, que a gente chama forma de levedura. E quando ele 

está em cultura, em meio de cultura, parece forma de filamento de micélio. Mas nós não 

sabemos na natureza como ele se apresenta. A gente supõe, isso são suposições, que no meio 

ambiente ele seja em forma filamentosa que a gente chama de micélio e está forma 

filamentosa ele faz esporos. Esses esporos que devem ser a forma contaminante. Elas se 

soltam, deve ser levada pelo ar, não sei, e a pessoa.... e por isso que a gente acha que a mais 

provável seja pela via oral ou vias áreas, que na hora de respirar, da inspiração no ar o esporo 

penetra, então quando ele está parasitando, ele tem a forma de levedura redonda e como ele 

em cultura ele se apresenta sob determinados aspectos de temperatura. Ele é muito sensível 

à temperatura. Então, ele se apresenta em cultura sobre essa forma de que a gente chama de 

micélio, de filamento. A gente supõe que na natureza ele se apresente dessa maneira, porque 

a forma de levedura arredondada a gente encontra quando ele está parasitando nas lesões, 

porque ele é isolado. A primeira vez foi isolado de uma lesão. 

 

AB - Pelo Adolpho Lutz.        

 

IK - Exatamente! E... 
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MS – Dra.  perdão. A senhora tinha, quer dizer, em uma outra conversa informal que nós 

tivemos, a senhora tinha mencionado que o Lutz tinha dado o nome a esse fungo semelhante 

ao dos Estados Unidos, ao encontrado nos Estados Unidos, não é isso? 

 

IK - Blastomicose norte-americana. 

 

MS - Isso, isso também é a mesma história, quer dizer, lá também no Estados Unidos?   

 

IK - Nos Estados Unidos existe uma forma de doença muito semelhante, muito semelhante 

a essa que chamamos atualmente paracoccidioidomicose, mas que no início quando ela foi 

descoberta, ela passou a se chamar, devido a semelhança que tinha com essa dos Estados 

Unidos que se chama blastomicose norte-americana, então passou a ser chamada de 

blastomicose sul-americana. 

 

MS - Sul-americana.  

 

IK - Mas, depois para evitar confusões, eles resolveram, num congresso que houve aí, de 

passar a chamar paracoccidioidemicose, porque o fungo se chama Paracoccidioides 

brasiliensis, depois já.... aliás eu tenho a impressão que a blastomicose norte-americana 

mudou um pouco.... de nome também, porque o fungo se chama Blastomisis Dermatididis e, 

o que causava a doença aqui era o Paracoccidioides brasiliensis, então para não haver 

dúvidas que eram entidades diferentes, então, resolveu num desses congressos, a doença 

mudou de nome, tanto tem muita gente ainda chama de blastomicose sul-americana, mas, 

atualmente, ele tem o nome de Paracoccidioidomicose.   

 

AB - Essas... 

 

Fita 4 – Lado A 

 

AB - Projeto: Memória das Coleções Científicas da Fundação Oswaldo Cruz, entrevista com 

a drª Itália Kerr, entrevistada por Anna Beatriz de Sá Almeida e Magali Romero Sá, dia 29 

de abril de 1998, fita número 4. 

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

AB - Então, dra. Itália, retomando nossa entrevista, hoje a gente gostaria de conversar um 

pouco também sobre sua experiência no ensino e na orientação de bolsistas.  Da última vez 

a gente falou um pouquinho sobre a bolsista Júlia que trabalhou direto com a senhora naquela 

pesquisa, a Julia Rolão Araripe, não é? 

 

 IK - É. 

 

AB - A senhora inclusive foi orientadora dela, não é? 

 

IK -   É. 

 

AB - Então, eu queria conversar um pouco disso. 
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IK - Eu orientei na tese, na parte de pesquisa, foi um projeto que nós fizemos, muito bom e 

ela foi realmente uma moça que desenvolveu muito bem, pena que depois ela saiu lá do 

Departamento. E no curso, no Departamento não tinha muita gente trabalhando na minha 

área, porque o chefe ele era orientado mais para a parte de esquistossomose. Mas, depois ele 

ficou muito interessado, realmente, na minha parte, tanto que quando eu saí, eu deixei uma 

linha de pesquisa. 

 

AB - Montada, não é? 

 

IK - Toda orientada e ele está continuando. 

 

AB - E esses cursos de Biologia Parasitária no IOC, tanto a nível de mestrado como a nível 

de auxiliar? 

 

IK - É, eu dava a parte de Patologia Geral, dava a parte de mestrado, dava a parte relacionada 

com inflamação, alterações teciduais, essa parte assim de tumores malígnos, essa parte...  

 

AB - De Patologia. 

 

IK - De Patologia geral. 

 

AB - E no caso assim, quem era o público desse auxiliar técnico de pesquisa? 

 

IK - Esse é um pessoal muito interessante, não sei se ainda tem esse curso aí ... 

 

AB - Também não sei. 

 

IK - É muito bom, porque nós, antigamente, o nosso pessoal de apoio era um pessoal assim, 

que não tinha uma escola, por exemplo: chegava alguém e dizia assim: “Ah, meu filho precisa 

trabalhar, será que ele podia ficar aqui?”, então ele aprendia um pouquinho ou cuidava do 

Biotério, a própria parte, na parte de Histologia, eles não eram especialistas, eles eram 

práticos iam aprendendo e..., entendeu? Então, eles faziam aquilo sem saber o que que eles 

estavam fazendo e era difícil.  Por exemplo: eles faziam uma coloração, uma determinada 

coloração, a coloração não dava certo, eu chegava lá e dizia: “O que está havendo?” Então, 

o corante oxidava, eles deixavam o álcool, o xilol descoberto, então não sei o que... Então 

por exemplo, eu dizia: “Tem que ficar tanto tempo na estufa nessa temperatura. A 

temperatura é muito importante, você tem que controlar”. Essas coisas para eles não eram 

muito importantes. Então as colorações não davam certo porque eles não entendiam. 

 

AB - O processo foi errado, não é? 

 

IK - O processo foi errado. Eles, determinadas coisas eles saltavam, pulavam, não davam 

importância e no entretanto são muito importantes, essas coisas, e então começou a ser feito 

um curso para técnicos.  E olha, realmente, formou gente muito boa em todas as áreas, na 

Patologia, na Micologia, em todas as áreas da Fundação, principalmente do Instituto. 

 



 
 

 
 

47 
 

AB - E além dessa parte mais técnica, mais do conhecimento básico para entender o que 

estava fazendo.... 

 

IK - É, exatamente. 

 

AB - E Biossegurança também era? 

 

IK - Eram pessoas todas que tinham o ginásio e, acho que também, o ... 

 

AB - O segundo grau, não é? 

 

IK - O segundo grau. 

 

IK - É.  Mas então eles saíam de lá, realmente, com uma base muito boa e foram todos. 

 

AB - Todos absorvidos aqui mesmo. 

 

IK - Colocados aqui no Instituto. E então começou a haver um certo problema, porque eles 

eram aproveitados nos laboratórios e trabalhavam ainda com alguns antigos que não tinha 

escola nem nada, então começou a haver uma certa... 

 

AB - Um certo choque. 

 

IK - É, mas esses antigos foram se aposentando, saindo, então eu acredito que atualmente 

todos esses auxiliares que estão aí, por isso eles têm muita força. Vocês vêem as 

reivindicações que tem... porque antigamente o pessoal de apoio não tinha. 

 

AB - Não tinham formação, não é ... 

 

IK - É, eles têm uma formação muito boa e muitos deles ficaram trabalhando aqui, mas 

continuaram e fizeram faculdade, entendeu... Então, realmente foi muito importante. Mas, 

acontece que parece que estava sendo dado todo ano esse curso, mas depois começou a ter 

muita gente e todos logicamente queriam se empregar. Aí depois começou a ficar ano sim, 

ano não, anos alternados, agora, eu não sei se tem. 

 

AB - Eu acho que agora está vinculado com a Escola Politécnica. 

 

IK - Ah! É... 

 

AB - É uma dobradinha do Instituto Oswaldo Cruz com a Escola Politécnica, formando 

técnicos, porque como a Escola se dedica a formar técnicos em Patologia, em laboratório e 

tal, é um trabalho conjunto. É um trabalho bonito. 

 

IK - É, não é ...  

 

AB - Mas, e na época que a senhora dava essa aula? 
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IK - Eu não sei se esse curso politécnico é tão bom como era esse daqui. 

 

AB – É, isso aí a gente vai ter que comparar um dia. 

 

IK - Era tão bom... 

 

AB - Vamos analisar os currículos, não é? E essa parte toda de técnica de laboratório, 

cuidados mesmo de segurança no trabalho? 

 

IK - Pois é, exatamente, isso era muito importante, justamente, porque eles não tinham noção 

de nada. 

 

AB - Qual é a sua realidade de trabalho, dra. Itália?  A senhora participou, lembra de algum 

caso de pessoas que se infectaram, que se acidentaram... Como é que era a introdução dessas 

medidas para quem tinha hábito... 

 

IK – Realmente, nós tivemos dois casos muito sérios no nosso laboratório, exatamente por 

esta falta de, vamos dizer assim, de uma escola. Aconteceram com duas pessoas que subiram 

assim, sabe, estava encostado no médico, o médico ensinava alguma coisa. Porque ali na 

Patologia, a antiga Patologia, os médicos usavam muito o pessoal para trabalhos particulares, 

porque quase todos eles tinham laboratório particular. E um laboratório de Patologia é um 

laboratório caro atualmente, a gente já vê grandes laboratórios aí, mas na época não existia, 

então, o que que acontecia? Usavam material do Instituto, não é? Então o médico tinha 

interesse em ensinar a eles, mas o próprio médico, ele não é especializado.  Existem 

colorações. Há uma metodologia que tem que ser seguida, que é muito importante... 

 

AB - E cuidados também? 

 

IK - Por causa da pesquisa. Porque no caso deles para dar um diagnóstico, não é necessário 

um grande preparo da lâmina, entendeu?  Mas para a pesquisa, sim. Então ali na Patologia 

que a gente fazendo pesquisa nós precisávamos, às vezes umas colorações muito delicadas, 

muito seguidas assim severamente e isso só não acompanhava. E uma coisa que eu sempre 

chamava a atenção, que as pessoas reclamavam com os meus colegas, é que eu controlava 

muito o Biotério, os nossos animais. Eu chegava lá e olhava, não estão sendo bem 

alimentados, tem que lavar as gaiolas, desinfetar as gaiolas, deixar secar bem, tem que trocar. 

Eu tive um caso muito interessante: todos os ratos que nós usávamos, se nós deixarmos eles 

muito tempo ali no Biotério, porque uma pesquisa longa, depois de um certo tempo, quando 

a gente autopsiava eles estavam com tumor no fígado. Uma coisa estranha... Aí esse meu 

colega, que foi até meu orientador, cancerologista “Ah! Isso é uma coisa muito interessante, 

deve ser um problema genético...” 

 

AB - Como é o nome dele? 

 

IK - Jorge da Silva Balam Guimarães.  Problemas genéticos, que estão dando esses 

hepatomas, não sei o quê... Aí, ele começou a estudar as alterações iniciais, depois não sei o 

que, não sei o que lá... Aí, eu que olhava sempre o Biotério, eu comecei a observar..., porque 

agora eu não sei como está sendo feito, mas as gaiolas onde ficavam os ratos tinha assim uma 
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tampa, tinha assim uma depressão onde colocava a ração e, eu comecei a observar que o 

técnico ele colocava muita ração para não ter que ficar pondo toda hora.  E eu dizia: “Tem 

que trocar.” Aí eu comecei a examinar e olhar, porque ele deixava sempre... ele ia pondo não 

ia renovando. Então todas as rações embaixo começaram a apresentar um fungo, estavam 

todas cheias de fungo, todas mofadas. Aí eu chamei... peguei todas aquelas rações mofadas 

levei para Bioquímica e pedi a um pesquisador que tinha lá.  Será que o senhor podia 

examinar para mim o que que tem nessa ração, o que que está havendo, este mofo, esse fungo, 

o que que está havendo? Era um Aspergilus, e este Aspergilus altamente cancerígeno. 

 

AB - Pronto. Está explicado... 

 

IK - Principalmente com lesões de fígado, porque isso foi descoberto na Inglaterra com os 

patos, parece. Acho que eram os patos, era importado o amendoim daqui da América do Sul 

e da África e começou a dar muito caso de tumor de fígado nesses animais, acho que nos 

patos, não sei se eram gansos ou patos, não sei, e chegou à conclusão que era isso, que o 

amendoim não era bem estocado nos navios e chegava com esse fungo, acho que era 

Aspergilus flavus não me lembro bem. Então davam-se altos índices de tumores. Aí quando 

ele me trouxe: “Ei! Itália, mas essa ração está toda contaminada....” Aí eu disse: “Agora eu 

entendo porque que dava quando eles eram velhos porque eles ficavam comendo, comendo 

e aquela dose” ...Tanto que eu publiquei esse trabalho. Daí por diante a estocagem, aí eu 

chamei a atenção à parte, para aonde eram estocadas as rações.... 

 

AB - As rações. 

 

IK – “Tenham cuidado em estocar essas rações, porque não pode ser dado mofado.” 

 

AB - E ao mesmo tempo tem que limpar sempre a comida, trocar. 

 

IK - Tem que ir, exatamente, trocar constantemente. Bem, mas isso, vamos dizer assim, 

cuidados com o Biotério e tal...  Mas nós tivemos um caso muito sério ali no nosso 

laboratório, porque um colega meu começou a trabalhar com doença de Chagas e eu notava 

que ele...... Ele trabalhava com camundongos, que os camundongos machos brigavam muito, 

brigavam que ficavam todos ensangüentados e a gaiola ficava meio ensangüentada.  Aí eu 

falei para esse meu colega, “Oh, fulano você chama a atenção do rapaz do Biotério, quando 

ele for pegar as gaiolas, para ele sempre usar luva, porque eles brigam e o sangue desses 

animais está contaminado com Trypanossoma e ele vai se contaminar. Toma cuidado com 

isso.  Ele, acho, que não deu muita importância a essa história. Aí também, outra coisa... eu 

disse: “Você toma muito cuidado também na hora de dar ...  Porque o Trypanossoma ele é 

mantido assim, passando sangue de um animal para outro, de um camundongo para outro. 

Você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de trabalhar com Trypanossoma”.  Eu 

tenho pavor, eu não trabalho com trypanossoma. Então, tem que ser uma coisa... Bem, o meu 

também era muito perigoso, mas o Trypanossoma é mais... talvez, na forma de contaminação 

é perigosa.  Aí um dia eu passo assim, ele, um técnico que trabalhava com ele, que passava, 

fazia a manuten...., passava o sangue de um animal para outro, para manter o Trypanossoma, 

e eu notava que ele segurava, ele mesmo fazia tudo sozinho. Ele segurava. Eles têm uma 

forma de segurar o camundongo, pega aqui e no rabo e injetam. Mas é muito perigoso, porque 

de repente.... 
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AB - Escapole. 

 

IK - O cara se assusta e está com a seringa.... E eu dizia sempre: vocês nunca devem trabalhar 

sozinho, sempre têm que trabalhar em dois, um segura o animal e o outro injeta.  Porque o 

outro que segura também segura a outra perninha livre porque ele não consegue segurar as 

duas pernas. 

 

AB - E se mexer vai tirar e não vai aplicar. 

 

IK - Exatamente. Bem, passou uns tempos, um dia ele chegou para mim e disse assim: 

“Doutora eu estou com uma coisa, uma ferida aqui, não é bem ferida não, mas é um vermelho 

aqui, está me coçando.”  Eu disse assim: “O que que aconteceu?”  Ele disse: “A senhora 

sabe...” Aconteceu alguma coisa aí no....  Eu tive uma suspeita na hora. “É, eu fui inocular o 

camundongo, o camundongo sacudiu e a agulha...  Doutora, a agulha só encostou.”  Eu disse: 

“Vá imediatamente ao hospital e conta a história. Você está com o que se chama chagona de 

inoculação. Você foi contaminado”.  Aí o meu colega ficou danado da vida por eu ter dito 

isto.  Que nada não é nada disso.  Um outro também disse: “O que é isso Itália, essa amostra 

não é virulenta, não tem nada a ver.”  “Eu acho bom ele ir imediatamente ao hospital e fazer 

os exames.  Estava contaminado e está com doença de Chagas e, ele escapou de morrer 

porque ele teve uma fase aguda que quase morreu. Depois ele conseguiu entrar na fase 

crônica.  Na fase crônica, ninguém morre da doença de Chagas, morre de outras coisas, mas 

ele é uma pessoa... 

 

AB - Inabilitado. 

 

IK - Inabilitado.  E ainda por cima quiseram abafar essa história aqui, então, ele não tem uma 

aposentadoria especial, não tem nada. Quer dizer, são problemas, eu estou falando isso 

porque são problemas muito sérios dentro de um laboratório. 

AB - A prática do laboratório. 

 

IK - Então, a gente quando fala aparece: “Ah! A doutora é muito exigente” ou o colega diz 

que a gente é chata.... 

 

AB - Gasta o estoque todo de formol.... 

 

IK - Hein? 

 

AB - Gasta o estoque todo de formol. Mas, é por isso. 

 

IK - É, ma é por isso, quando eu jogava formol para tudo quanto é lado, agüenta, agüenta. Eu 

fecho tudo, é muito perigoso, são coisas perigosas e outra coisa que eu dizia a meu colega: 

“Você explicou todos os problemas para o pessoal também do Biotério?” 

 

AB – Conscientizou? 

 

IK - É. Tem que conscientizar, saber o que que está acontecendo. Depois teve um outro caso 
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também em nosso laboratório, mas aí coitado, ninguém teve culpa, aliás, eu também vou 

dizer que o meu colega não teve culpa nessa história. A culpa foi um pouco do técnico que 

quis fazer sozinho para andar depressa, eu acho que era fim de semana, não tinha quem 

ajudasse, essas coisas assim. Mas nós tínhamos também um auxiliar, era um que cuidava dos 

animais e eles tinham que vir no fim de semana para cuidar dos animais. Aí ele tinha que 

passar na segurança, na zeladoria para pegar a chave, assinar que ele estava lá, para depois 

quando voltasse entregava a chave e assinava que tinha saído. Ele era um rapaz meio assim, 

um pouquinho retardado, coitadinho, era muito bom e tal, mas não... mas, para o serviço que 

ele fazia, dava. Aí num fim de semana ele veio aí e resolveu fazer um chá de uns matinhos 

aí e acendeu o bico de Bunsen e colocou lá para ferver. Acontece que este laboratório, agora 

você vê a irresponsabilidade das pessoas que trabalham, que fazem as obras. Esse laboratório 

era novo, tinha sido... Nós estávamos lá há pouco tempo, então não houve uma inspeção bem 

feita dos encanamentos de gás, esses negócios todos. Aí ele foi lá, acendeu, colocou lá a 

panelinha dele para fazer o chá, de repente ele ouviu um estouro numa salinha ao lado, que 

era o depósito de vidraria, e ele começou a sentir um cheiro de gás. Ele ficou aflito e começou 

a procurar da onde estava vindo aquilo e abaixou justamente, o erro dele foi esse, o gás é 

muito pesado e... 

 

AB - Desmaiou. 

 

IK - Desmaiou.  Aí, os vigias andando assim, estranharam, passaram na zeladoria para ver 

quem já tinha saído e que ele não tinha saído ainda. Esse laboratório, Faria Gomes [Gomes 

de Faria], no primeiro andar tem umas janelas assim, na sala onde ele estava fazendo o chá, 

o vigia olhou assim pela janela e viu ele caído e sentiu também o cheiro de gás. Então 

correram lá, mas o rapaz já estava morto.  Acontece que uns dias antes, ou isso foi no fim de 

semana, na sexta-feira, um técnico veio e disse assim, porque eu era a chefe substituta.... 

então disse assim: “Doutora, está havendo um cheiro de gás na sala de Histologia.” Eu 

cheguei lá e realmente achei... e disse: “Fechem tudo e podem evacuar, deixem o laboratório, 

saiam, podem ir para casa.” E fiz um pedido para que viesse a manutenção para que fosse 

verificar a parte de instalação de gás. Acontece que tinha terminado o expediente e não 

entregaram este pedido, esse pedido ficou lá em cima. Quando houve esse fato do rapaz que 

morreu, no domingo ou no sábado, não sei, acho que foi no domingo, fui chamada à polícia 

que tinha parte de segurança aqui e viram o escapamento de gás e encontraram o meu pedido 

lá em cima. Então a primeira pessoa que eles procuraram... Telefonaram para mim: aconteceu 

esse caso, assim, assim e eu perguntei: “O que que houve?” “Pois, é, morreu.” “Não me 

diga.” “E a senhora está com esse pedido aqui, a senhora não tomou providências?”  “Tanto 

tomei providências que o pedido está aqui e mandei todo mundo sair, agora, primeiro, a 

manutenção não veio ver; segundo, este rapaz, coitado, uma fatalidade.”  Sabe que no final 

de contas, eu é que tinha que responder por esta história que rolou, rolou anos. Todo ano 

chegava a polícia com um papel que eu tinha que me apresentar lá com o delegado. Chegava 

lá o delegado não estava. Mas, a Fundação me deu toda a cobertura, porque eu não tinha 

culpa, mas acontece que eu era a pessoa que tinha assinado ali aquele negócio no papel. Então 

ia um advogado daqui eu sei que me acompanhavam três pessoas sempre lá, até que o negócio 

acabou. 

 

AB - Caiu... 
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IK - Caiu, acabou. 

 

AB - Em esquecimento. Mas, disso nós podemos tirar que a questão das condições de 

trabalho é também uma condição de instrução. 

 

IK - Aí é que eu estou dizendo, eram pessoas que não tinham assim noção, entendeu? Esse 

rapaz... O fato dele morrer com esse negócio do gás, ele não foi culpado, acho que não tinha 

nada de mais dele fazer o chazinho dele. Não tinha nada demais. 

 

AB - A estrutura do departamento é que estava ruim. 

 

IK - Mas, eu acho que aí foi... a firma. Não, esse negócio rolou muito. Depois houve um 

inquérito. Chegou-se à conclusão de quem foi o culpado dessa história. Imagina que eles não 

continuaram o tubo de gás, fecharam o tubo de gás com uma rolha, atrás de um armário. Eu 

não sei o que que o rapaz abriu lá que provavelmente deu força e..... 

 

AB - Deu força. 

 

IK - Explodiu aquele negócio. 

 

AB - Que loucura! Que loucura, (TI) inexperiente. Então, nós já conversamos do ensino, dos 

cursos técnicos, do próprio mestrado. Quer dizer, tinha uma procura grande de pessoas para 

fazer esse mestrado de Biologia Parasitária, era um curso procurado? 

 

IK - Tinha bastante gente. 

 

AB - Com relação aos outros cursos que o IOC era responsável, esse de Biologia Parasitária 

tinha uma procura grande? 

 

IK - Muita. Era um curso muito bom. 

 

AB - Bem conceituado. 

 

IK - Tem ainda? 

 

AB - Tem. É um mestrado ainda muito forte.  

 

IK - Aliás, é o Silvio Celso, agora vai ser o meu ex-chefe, o Lenzi vai ser ... 

 

AB – O coordenador, não é? 

 

IK – O coordenador. 

 

AB - Então, a gente vai se encaminhar para ir conversar sobre as coleções, não é? Assim, na 

sua trajetória, ao longo desse tempo que a gente está fazendo a entrevista, você já nos deu 

indicações de como teve contato com elas. Mas nesse momento a gente queria saber um 

pouco mais até antes de entrar nas coleções específicas, que percepção que, enquanto bióloga, 



 
 

 
 

53 
 

enquanto historiadora naturalista, você tem com relação ao papel das coleções científicas de 

uma maneira geral. Quer dizer, que importância que elas têm no universo do conhecimento 

científico e como é que você vê o reconhecimento que as instituições e os pesquisadores dão 

a essas coleções. Como você percebe as coleções científicas, o papel delas? 

 

IK - Bem, vamos partir do princípio que a minha área, talvez, não tenha tanta sensibilidade 

a uma coleção e, talvez, na época, mais para trás, tinha menos, a não ser um fato que seria a 

coleção do Museu.  O Museu era muito importante. 

 

AB - O Museu de Patologia, não é? 

 

IK - De peças anatômicas e tudo, que começou acho que em 1918, porque antigamente, eu 

não sei bem, mas acho que o Instituto não era dividido assim em departamentos, tinha seções 

ou grupos, não sei que. Quando começou realmente a Anatomia Patológica, tinha o Gaspar 

Viana que era patologista, vieram uns alemães e tudo o mais, aí começou realmente a se 

formar parece que uma seção de Anatomia Patológica. Tudo funcionava ali, nesse prédio 

central, no Castelinho, não é? E veio, aí começaram a aparecer umas peças muito 

interessantes.  Como a Patologia era, vamos dizer assim, iniciou assim muito orientada com 

alemães, como o próprio Rocha Lima, acho que é Rocha Lima, ele, inclusive, fez uma 

descoberta muito importante, um estudo muito importante que é conseguir diagnosticar a 

febre amarela através de uma alteração que se encontra nas células do fígado, por isso para 

fazer o dignóstico seguro da febre amarela, é tirar um fragmento de fígado. Então, acho que 

era Rocha Lima, não me lembro bem. Então eles... todos tinham uma orientação muito alemã. 

AB - O Gaspar Viana também? 

 

IK - Gaspar Viana também, ele era patologista. 

 

AB - Patologista também. 

 

IK - E ele morreu muito cedo. Então, eles começaram a guardar certas peças que seriam 

interessantes. Veio até um alemão, eu lembro, isso eu li, que veio um alemão que começou a 

fazer o Museu de Anatomia Patológica, guardando as peças com uma perfeição 

extraordinária. Ele amarrava tudo direitinho.  Eu encontrei peças lindíssimas, então, 

inclusive, as primeiras peças dos trabalhos em doenças de Chagas, quando eles ainda aliavam 

o bócio à doença de Chagas, depois viram que eram coisas diferentes. Então, havia até nessa 

coleção até coisas do bócio, que eles achavam que eram da doença de Chagas e muitas dessas 

peças foram levadas para aquele Congresso de Higiene, que o Instituto participou em 

Dresden em 1911. Então essa coleção começou a aumentar e se tornou um museu muito 

importante. Era tudo ali no.... 

 

Fita 4 – Lado B 

 

IK -   A Anatomia Patológica começou a crescer e está precisando de um espaço, começou a 

se tornar muito importante, foi então quando o Instituto mandou construir um prédio, que 

seria só da Patologia e, esse Pavilhão Carlos Chagas, era todo da Patologia. Então havia 

parece quatro ou cinco seções, chamavam de Divisão de Patologia com as diferentes seções. 

Tinha a seção principal, que era Anatomia Patológica, quando mudou para lá o chefe já era 
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o Magarinos Torres, que foi um grande pesquisador, fez grandes trabalhos sobre doença de 

Chagas e tinha a Hematologia, que mais tarde o chefe foi o Walter [Oswaldo] Cruz. Tinha 

de Fisiopatologia, de Medicina Experimental.  Bem, então o Museu foi transportado para lá, 

no andar térreo.  Então, o primeiro contato que eu tive com uma coleção, relacionada com a 

Patologia, era o Museu. Até era uma senhora, uma médica de lá que era a curadora, que 

cuidava e tal, ia lá, via tudo. 

 

AB - Você lembra o nome dela? 

 

IK - Como? 

 

AB - Você lembra o nome dela? 

 

IK - Rita Cardoso, Rita Cardoso, e o marido dela, o Humberto Cardoso, que era químico, que 

examinou aquelas rações contaminadas. 

 

AB - Ah! Aquelas que você fez referência? 

 

IK - Pois é.  Ela fazia pediatria. 

 

AB - A dra. Rita era curadora do Museu. 

 

IK - É. 

 

AB - De Anatomia Patológica. 

 

IK - Porque quando o Museu se mudou para lá, ela já estava lá. Não sei bem.... e ela 

trabalhava com Magarinos Torres. Então o Magarinos Torres disse: “Ah! Senhora”. Ela 

gostava de lá, veio e tal e ela cuidava. E a Anatomia Patológica, os trabalhos da Anatomia 

Patológica, eram principalmente: autópsias, peças cirúrgicas que eles da seção, faziam as 

autópsias e o material era todo levado para ali e era estudado.  E quando uma peça era 

interessante, era levada para o Museu.  E de outros lugares também, às vezes, chegavam, aí 

diziam: “Olha, eu tenho uma peça muito interessante, vocês não querem como doação para 

colocar?”. Então era levada ali. Então, havia um protocolo, mas o protocolo mais importante 

desse Museu era da seção de Anatomia Patológica, porque como as autópsias eram da seção 

de Anatomia Patológica, o protocolo todo era feito ali e ficava ali.  Me lembro de uma estante, 

eram todos os livros grandes vermelhos e tal. Então, quando as pessoas queriam saber porque 

este museu era mais demonstrativo, a pessoa chegava lá olhava a peça e tudo, agora se estava 

interessado em saber, porque tinha no vidro tinha a etiqueta, dizendo o que que era, a 

proveniência e tudo, e tinha um número que a pessoa ia procurar. Então, dizia se era de 

autópsia ou se era peça cirúrgica. Tanto que eu comecei a descobrir depois, o que que era da 

Anatomia Patológica, que ela disse que eu sabia, que o que tinha “A” era autópsia e o que 

tinha “PC” era peça cirúrgica, e era da Anatomia Patológica.  Então esse primeiro contato 

que eu tive foi com o Museu.  Depois um outro contato que eu tive também, que passou a ser 

coleção, na época não era... bem, era e não era uma coleção. Era todo esse material de 

autópsias e peças cirúrgicas que era da seção de Anatomia Patológica, porque todo aquele 

material era estudado em lâminas e tudo. As lâminas eram todas guardadas, arquivadas e os 
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blocos de parafina, todos guardados direitinho. Então no final, vamos dizer assim, passou a 

ser uma coleção, porque vinha muita gente estudar.  Eu mesma estudei muita coisa dali. Eu 

me lembro de eu consultar aqueles protocolos, tudo, quando eu estava interessada. Ah! Tem 

uma coisa assim parecida, vamos consultar lá na Anatomia Patológica procurar, não sei o 

que, falar com dr. Magarinos Torres, a gente procurava nos protocolos, estudava negócio de 

tumores, quando fazia parte de Cancerologia, então tumores semelhantes no homem etc.  

Então era uma forma... Aquilo passou a ser uma coleção também, não é? 

 

AB - Uma coleção, lógico. 

 

IK - Principalmente quando dr. Magarinos Torres se aposentou, ficou um chefe, o dr. Eitel 

Duarte. Olha, o dr. Eitel Duarte ainda existe. 

 

AB - Eitel Duarte. 

 

AB - Foi um patologista durante muito tempo, ele foi, vamos dizer assim, orientado e 

auxiliado do Magarinos Torres.  Ele fez muitos trabalhos junto com dr. Magarinos Torres.  

Ele trabalhava muito sobre carcinomas de útero. Ele tinha uma coleção muito grande e fez 

publicações, muitas publicações. E então tinha também a coleção do dr. Eitel Duarte e havia 

coleções muito importantes, também de Anatomia Patológica do Magarinos Torres com 

outros: com Emannuel Dias, com Francisco Laranja, com Ezequiel ... não me lembro o nome 

todo.  Bem, aqueles trabalhos de Bambuí todos foram feitos.  A coleção estava toda ali na 

Anatomia Patológica. Aí veio a febre amarela.  O que que a febre amarela tem a ver com esta 

história? Não tinha nada, absolutamente nada. Eu sabia que a Fundação Rockefeller tinha na 

época que andou... foi feita aquela grande campanha, foi chamada a Fundação Rockefeller, 

que já tinha uma grande experiência. Então os americanos vieram aí e junto com o governo 

federal, o Serviço Nacional de Febre Amarela, eles começaram aquela campanha com 

viscerotomia e tudo o mais.  E então o que que a Fundação Rockefeller fez? Construiu aquele 

prédio que é chamado hoje de....  

 

AB - Pavilhão da Rockefeller. 

 

IK - Pavilhão da Rockefeller, porque eles ali eles tinham a parte experimental também, que 

era para estudar a vacina na época.  Quem pode falar muito sobre isso é .... 

 

AB – Dr. José Fonseca, Fonseca da Cunha. 

 

IK - Fonseca, que ele trabalhou naquela época. Ele trabalhava lá. Toda a parte de estudo, a 

parte de Anatomia, de Histopatologia, quer dizer, o exame dos fragmentos de fígado que 

eram obtidos por viscerotomia eram mandados para cá, que eram processados aqui e eram 

examinados, no princípio, eram cinco médicos que tinham que examinar. Tanto que na... tem 

aí nos protocolos, tem os primeiros, a gente sempre via que eram cinco médicos que 

davam...., por sinal tinha um que se chamava Kerr, nunca descobri quem foi. Eram uns 

americanos juntos com os brasileiros que davam os diagnósticos. Quando o diagnóstico era 

positivo, então, eles iam no lugar para ver. Isso era.... vamos dizer assim, era a bússola que 

orientava os lugares aonde.... 
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AB - Era a base. 

 

IK - Eram encontrados os casos de febre amarela, que às vezes.... não se suspeitava que era 

uma região que tivesse a febre amarela.  Bem, isso eu sabia porque me contavam, eu conhecia 

as pessoas, sabia disso.  Quando eu entrei no Instituto, logicamente, a Rockefeller não existia 

mais, porém o Laboratório da Histopatologia da Febre Amarela continuava aqui, 

funcionando aqui, ali no prédio da Rockefeller, mas não pertencia ao Instituto. Pertencia ao... 

 

AB - Serviço Nacional de Febre Amarela, talvez, que era anos 1940. 

 

IK - É, Serviço Nacional de Febre Amarela.... 

 

AB - Posteriormente, Departamento Nacional de Endemias Rurais.  

 

IK - Depois passou ao DENERu, mas antes do DENERu, teve outro.... 

 

AB - Era o DENERu, depois SUCAM. 

 

IK - DENERu, depois mudou muito de nome.  Bem, até 1970 ficou sendo, não tinha nada a 

ver com a administração do Instituto, pertencia ao Serviço Nacional de Febre Amarela e 

quem estava como chefe era o dr. Madureira Pará, durante muitos anos trabalhou e que fez 

um trabalho extraordinário, continuando aquele tipo de trabalho do americano. 

 

AB - Com a mesma metodologia? 

 

IK - Com aquela mesma metodologia e os técnicos, embora fossem técnicos sem aquele 

preparo de um estudo e tudo, mas eles foram orientados, vamos dizer assim, pelos americanos 

e tudo, então eles eram...  

 

AB – Eles tinham uma bíblia, os livros que eles tinham que dominar. (Risos) 

 

IK - Eram técnicos fantásticos. 

 

AB – Você tem referência, não, eu tenho referência dele que em outras entrevistas que eles 

tinham um manual que eles faziam prova em cima do manual para se tornarem guardas ou 

técnicos. 

 

IK - Exatamente. 

 

AB - Eles tinham toda uma postura, não é? 

 

IK - Eles eram muito ... 

 

AB - Como era a relação de funcionários com essa formação com os funcionários do quadro 

do Instituto? 

 

IK -   Não, era independente. 
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AB - Era independente, não se trocava... 

 

IK - Eles eram totalmente independentes, tanto que eles eram coisas diferentes do Instituto.  

Eles ganhavam de maneira diferente, era tudo.... 

 

AB - Diferente. 

 

IK - Separado, entendeu? Quando em 1970 faleceu o Madureira Pará, aliás o Madureira Pará 

fez parte da minha banca examinadora. 

 

AB - Aquela do ingresso? 

 

IK - É. Ele fez parte como patologista, porque ele não era considerado do Instituto, ele era 

do.... 

 

AB - Da Rockefeller, do Serviço de Febre Amarela. 

 

IK - Da Rockefeller, do Serviço de Febre Amarela. Bem, então, morreu o Madureira Pará. 

Então ficou o Laboratório de Histopatologia, quem é que ia ficar como chefe? Que ia 

continuar?  Então, o Serviço Nacional de Febre Amarela, aliás já era DNERu... 

 

AB - DNERu. 

 

IK - Resolveu que isso passaria para o Instituto Oswaldo Cruz. Então, todos os funcionários, 

os técnicos, passaram para o Instituto e o laboratório passou com todo aquele acervo que 

tinha para o Instituto Oswaldo Cruz. Mas ele ficava meio deslocado lá e quem passou a dar 

os diagnósticos eram os médicos da Patologia.  Então acharam melhor transferir todo o 

laboratório ali para, era até o quinto andar da Patologia. Então, ficou também na divisão de 

Patologia o Laboratório de Histopatologia e Febre Amarela, passou a fazer parte do Instituto 

e..... 

 

AB - Ligado ao Laboratório de Patologia. 

 

IK - Ao Departamento de Patologia. Aí eu comecei a ter conhecimento das coisas de lá, 

porque embora meu laboratório, as minhas salas fossem no quarto andar, eu ia muito no 

quinto andar porque o meu biotério dos meus animais ficavam também no quinto andar. 

Então eu ia lá e conversava muito com eles, eu gostava deles, eles eram pessoas idosas já, 

mas tinham um sistema e eu gostava de ver, um dava ordem e eles gostavam que eu fosse 

ver, que eu apreciava, então eles me mostravam tudo, como é que eles faziam. Aí quando 

chegava um caso, eles me diziam: “Imagina, chegou um caso positivo”. Porque eles 

processavam o material aí davam para o médico que era...., como é que se diz, ficava como 

responsável para dar o diagnóstico. E então, por exemplo, o material era muito grande, então 

eu me lembro que no corredor tinha uns grandes gaveteiros e que esses gaveteiros guardavam 

umas caixinhas aonde eles colocavam os blocos com a parafina, aí eu me lembro também, 

me lembrava também como eles guardavam as lâminas, depois que eram examinadas e que 

também ficavam, era muito material, então havia grandes corredores e todos esses armários 
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ficavam no corredor. Eu me lembro também de uma sala, aonde ficavam uns armários com 

todos os protocolos, com toda a documentação. Então eu me lembro que essa porta ficava 

sempre aberta, que tinha uma moça que ia lá escrever não sei o que, e um dia, uma janela, 

são essas janelas que abrem assim, o vento quebrou e, um dia estava chovendo e entrava 

chuva ali. Eu disse: “Olha, vocês têm que mandar ver esse negócio aqui desta janela.” Por 

que? É a tal história, eu me metia sempre onde não devia, não tinha nada com isso... 

 

AB - Não conseguia se controlar. 

 

IK - Não conseguia.  “Olha está estragando a documentação, ali entrando água, com chuva, 

depois poeira, vai estragar.” Chamaram um pessoal lá para ver...  Eu participava.  Eu comecei 

a saber da coleção, conhecer a coleção dessa maneira. 

 

AB - Dessa maneira. Foram contatos mesmo nos corredores, vendo... 

 

IK - Chegando lá, conversando com o pessoal e eles vendo a minha curiosidade e que eu 

gostava de ver a maneira como eles trabalhavam que eles também me chamavam. “Ah! Dra. 

houve esse caso assim B positivo, vieram tantos casos não sei da onde, foi positivo ou foi 

negativo, não sei o que.”  Na época já não tinha mais nada positivo, era muito raro ter um 

caso positivo. E era de segurança nacional, não podia se dizer não. 

 

AB - Tinha esse lado? 

 

 IK - Bem, aí eu fiquei sabendo dessas coisas. Eu conheci o Museu porque o Museu estava 

ali.  A Coleção da Anatomia Patológica eu tive contato porque via muito. Eu tinha colegas, 

eram médicos, com quem eu conversava e até desenvolvi trabalhos que eram da seção de 

Anatomia Patológica. Eu me lembro até do dr. Alexandre Alencar que ele arrumando lá as 

caixinhas lá, dr. Alexandre faleceu.... 

 

AB – Sei, falamos do dr. Alexandre.  

 

IK - É. Eu gostava muito dele, onde ele guardava lá, de vez em quando ele fazia a arrumação 

dos blocos, era uma sala com estantes cheias de caixinhas onde ficavam os blocos de parafina, 

então foram coisas que eu fui conhecendo. Quando chegou 1976, que realmente passou a 

funcionar essa aqui como Fundação, pois ela passou a funcionar como Fundação em 1970. 

 

AB - A Fundação, o Instituto Oswaldo Cruz? 

 

IK - É, mas realmente, de fato, ela começou em 1976, quando entrou o dr. Vinícius da 

Fonseca.  Bem, aí o dr. Vinícius chegou e não reuniu os pesquisadores, não entrou em contato 

com ninguém, mas de vez em quando ele aparecia assim para ver como que era.  Então me 

lembro que um dia eu estava trabalhando, ele apareceu lá, aí ele não estava muito preocupado 

com o que eu estava fazendo, não, ele queria saber se eu ia ou não optar por leis trabalhistas. 

Aí eu disse assim: “Bem, dr. Vinícius, eu ainda vou pensar, porque é uma coisa, é uma 

mudança muito grande, a gente tem que ver.”  “Ah! a senhora só tem a ganhar, não tem nada 

a perder não. O que a senhora vai perder? Vai perder a aposentadoria integral, mas em 

compensação senhora vai ter Fundo de Garantia, etc., vê bem e tudo isso com o tempo a gente 
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vai estudar.” 

  

AB - Estudar. 

 

IK - E uns dias depois chegou uma pessoa lá e disse assim: “Olha, nós temos ordem de retirar 

tudo aqui do prédio, vai haver uma mudança.” 

 

AB - O Carlos Chagas deixaria de ser a Patologia. 

 

IK - É.  Eu disse: “Mas como?” “É, vai haver uma reforma nesse prédio e a Patologia não 

vai mais ficar aqui.” E eu disse: “Bem, está certa a mudança, mas para onde é que eu vou, 

para onde nós vamos, não é?”  Aí mudou também a forma da estrutura administrativa do 

Instituto, eu digo Instituto como só essa parte, então, não vai haver mais esse negócio de 

Departamentos, vai ser programas. Então vai ser: Programa de Doença de Chagas, Programa 

de Esquissostomose, Programa de Outras Doenças Parasitárias, Programa de Vacinas, e não 

sei que lá, então todos os pesquisadores iam sendo chamados e.... “A senhora sabe que agora 

muda e tal, a senhora tem que se integrar a um Programa.” 

 

AB - A uma linha programática dessas. 

 

IK - É, eles foram muito delicados, deram muita liberdade.  Então consultei um colega que 

era um dos vice-presidentes, na época, Gilberto Teixeira. Nós entramos quase na mesma 

época no Instituto. Está certo, tínhamos muita amizade, muita intimidade e ele em momentos 

assim, ele me ajudava também, estando na Administração.  Eu disse assim: “E agora Gilberto, 

o que que eu vou fazer? Realmente eu acho que a minha linha de pesquisa não tem nada a 

ver mais com a Fundação e ele achou também que eu devia optar, deu lá as razões.  Ele disse: 

“Porque você, nós não já fizemos juntos um trabalho sobre blastomicose?  Por que você não 

continua e desenvolve esses trabalhos. Não tem ninguém fazendo isso aqui, a não ser no 

Hospital, que vem muito doente, seria muito interessante você então desenvolver uma parte 

de pesquisa e a gente pode ver junto, no início, o que que se pode fazer e tal..., e aí você fica 

integrada ao Programa de Outras Doenças Parasitárias.” Ficou resolvido assim. Bem, então, 

quando foi na época da mudança, como ele era um dos vice-presidentes e era chefe nosso 

também ali na Patologia, o Gilberto disse assim: “Itália, vamos ver onde vocês vão ficar, está 

certo? Nós éramos cinco pesquisadores naquela seção.  Aí ele disse assim: “Eu acho que 

vocês poderiam ficar ali no prédio, que agora é Lauro Travassos, chamavam de Biologia, ali 

tem um espaço.  Você vai lá olha, escolhe lá e vê se dá para você ficar. Tinha o Roberto 

Mesquita, não sei se ainda está aqui, tinha uma espanhola, Rosa Kasner, ela saiu depois, tinha 

o Guido Shaffer e o Alexandre Alencar, que não quis ir para ali, ele preferiu ir para o Hospital, 

ser patologista no Hospital. Então, fui lá, realmente as condições não eram lá grande coisa, 

mas dava pra gente, era um período de transição, ele disse: “Não, depois vai ser feito um 

local especial...” 

 

AB - Melhoria. 

 

IK – “.... Por enquanto aquilo ali é provisório.” Então, foi feita a mudança, mas feita a 

mudança do que era meu, do que eu tinha na minha sala, eu não sei o que aconteceu com os 

outros. 
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MS - Provavelmente, nessa época a coleção foi colocada em depósito. 

 

IK - Eu não sabia. Aí um dia eu andando ali embaixo nesse prédio, porque ali embaixo quem 

ficava era o Pedro Jurberg, por sinal (risos), acho que isso não tem que ser gravado  

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

Muitas pessoas que optaram não foram aceitas, foram transferidas, entre elas estava essa 

minha colega, que tinha ficado no andar de baixo até, ela trabalhava em outras coisa. Nós 

nunca trabalhamos juntas , embora sendo..... 

 

AB - Amigas, não é ? 

 

IK - Amigas. Então, ela foi transferida, foi para o Instituto do Câncer. E.....bem, ali eu 

comecei a trabalhar, a fazer minhas pesquisas. Mas, o que eu queria dizer é o seguinte: um 

dia eu estava passando ali no corredor embaixo, no Laboratório do Pedro Jurberg, olhei assim 

e vejo uns armários abertos com uns livros... Eu disse: “Engraçado, aquilo ali parece material 

da febre amarela.” Aí eu perguntei: “Que material era aquele ali?” “Ah! É um material que 

veio da Patologia.” “Posso dar uma olhada?” Aí vi que eram muitos documentos da Febre 

Amarela. Mas, eu estava muito preocupada com os meus problemas, não com o dos outros, 

não é? E o Alexandre Alencar que era da Anatomia Patológica, aliás quando sai de lá, ele era 

o chefe da Anatomia Patológica. Uma vez eu perguntei para ele: “Alexandre onde foi parar 

todo aquele material todo que era da Anatomia Patológica?” Ele disse: “Não sei. Eu só peguei 

as coisas que eram minhas, o meu microscópio, o meu material....” 

 

AB - Material. 

 

IK - E levei lá para o Hospital, não sei aonde que foi parar. “E o Museu?” “Também não tem 

a menor idéia.” Bem, ficou por isso mesmo, porque se ele que era.... 

 

AB - O chefe. 

 

IK - O chefe não se interessou, porque que eu ia me interessar? Foi uma questão apenas 

assim.... 

 

AB - De curiosidade mesmo. 

 

IK - De curiosidade. Bem, aí nós, provisoriamente, ficamos cinco anos ali, praticamente sem 

poder trabalhar. Porque eu comecei a fazer uns trabalhos ali, o ambiente era altamente... 

 

AB - Insalubre. 

 

 IK - Insalubre, úmido, horrível. Os animais morriam com pneumonia. Eu não conseguia... 

 

AB - As pessoas adoeciam. 
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IK - É.  Até que fizeram a reforma daquele, como é que chama? Faria. 

 

AB - Rocha Faria, não? 

 

IK - Hein? 

 

AB - Rocha Faria? 

 

IK - Onde tem também o Morel. 

 

MS - Biologia Molecular. 

 

IK - É. Fomos para ali, no primeiro andar, o Gilberto Teixeira ainda era o chefe. E o Gilberto 

Teixeira não se impunha muito, ele como vice-presidente, foi um dos vice-presidente, ele 

podia ter obtido um espaço bom. 

 

AB - Podia ter melhorado as condições, não é? 

 

IK - Podia ter melhorado. Aí ele achou que aquilo: “Ah! vocês se arrumam aqui e tal.”  Era 

uma coisa assim meio da época até, quando foi feito o Laboratório de Histologia, ele orientou, 

achei que não ficou muito bom, mas para quem saía daquele lugar lá horrível... 

 

AB - Qualquer coisa era melhor. 

 

IK - Qualquer coisa era melhor. Então reuniu de novo os poucos pesquisadores, porque 

muitos foram embora... 

 

AB - Não optaram, não é? E outros não foram selecionados, não é? 

 

IK - Muitos não optaram, muitos que optaram não foram aceitos, então, realmente... 

 

AB - Redução de quadro, não é? 

 

IK - A Patologia se desmantelou muito. E, então, pesquisadores mesmo que foram para ali, 

foram: eu, o Roberto Mesquita, que nem ele era ainda, ele era bolsista, bolsista; depois, o 

Gilberto Teixeira, mas que era o Chefe e não ficava lá porque era vice-presidente.... 

 

AB - O Guido ficou também? 

 

IK - O Guido. E o Guido também ficou. Fomos nós quatro, mas o Gilberto não trabalhava 

ali. Ali realmente eu comecei a trabalhar, enfim, a produzir, comecei a ter meios. Depois, 

então, mudou a presidência.  Entrou o Dr. Guilardo.  Dr. Guilardo era uma pessoa que vocês 

deviam conversar, ele é uma grande pessoa. Não sei onde ele está? Deve estar na Paraíba, 

não é? 

 

AB - É, eu acho que ele voltou para a Paraíba, ele é muito importante para a história dessa 

instituição.... 
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IK - Ele que fundou a Universidade da.... 

 

AB - A Universidade....a Universidade Federal da Paraíba. 

 

IK - Paraíba. Tenho uma colega paraibana que é muito amiga dele. Diz que ele é uma pessoa 

fantástica. Ele era realmente muito interessante. Porque o Vinícius tinha um temperamento 

meio assim, depois ele. a mentalidade do Vinícius não era uma mentalidade científica, era de 

produção e ele tinha uma grande vantagem, ele tinha uma penetração, ele conseguir dinheiro. 

Eu acho que foi a época que o Instituto teve.... 

 

AB - Teve mais dinheiro. 

 

IK - Mais dinheiro. Realmente, ele conseguia muito dinheiro. Mas, ele só se interessava na 

produção.  Pesquisa para ele tal, mas tinha que produzir. 

 

AB - Não entendia que a produção estava vinculada com a pesquisa e com ensino, o tripé de 

Oswaldo Cruz. 

 

IK - Exatamente. E depois também a produção da vacina, na época, já era um tipo de vacina 

que não dependia mais muito da pesquisa, não é, a não ser algumas que foi uma pena que 

eles acabaram eliminando, a Vitagrip, por exemplo, era uma vacina fantástica, mas chegaram 

à conclusão que não tinha que ser feita daquela maneira tinha que ser feita por engenharia 

genética, etc., até hoje não fazem mais e continua sendo a que nós compramos agora nos 

Estados Unidos e na França, é feita da mesma maneira que era feita aqui.  E era uma vacina 

fantástica, realmente fantástica e não podia ser vendida. 
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Data: 29/04/1998 
 

Fita 5 – Lado A 

 

AB - Fita número 5, entrevista da drª. Itália Kerr, dia 29 de abril de 1998. Então, essa vacina, 

antes de ser fundação ela é doada para o Serviço de Saúde Pública. 

 

IK - É. Porque como nós pertencemos ao Ministério da Saúde, ainda somos, mas somos agora 

uma entidade......não sei como é, como é que nós somos agora? 

 

AB - Direito privado, sei lá o que. Não. Uma fundação, quer dizer, um pouquinho mais 

economia, não é? 

 

IK - A Fundação é diferente. Na época, não podia vender nada, então eram distribuídas nas 

Forças Armadas. E, por exemplo, a vacina da febre amarela quando havia epidemias em 

algum lugar, eram mandadas.  Enfim, a produção das vacinas era para doações. Quando 

entrou o Vinícius, aí sim, aquilo passou a ser vendido, por isso ele tinha muito interesse em... 

 

AB – (TI). 

 

IK - Exatamente. Para vender, para serem vendidas vacinas e produzir de forma mais 

moderna. 

 

AB - Moderna, rentável, não é? 

 

IK - Bem, aí depois do dr. Guilardo veio o dr. Coura como Presidente. Dr. Coura reorganizou 

o Instituto da forma que era no início, em forma de departamentos.  Voltaram os 

departamentos e tudo o mais. E a Patologia sempre sofreu, realmente, essa falta de um chefe 

que orientasse, porque o Gilberto era uma pessoa muito boa, mas como orientador não era. 

 

AB - Não era um indutor, uma pessoa dinâmica. 

 

IK - Não era.  Primeiro porque ele não ia lá trabalhar, produzir.  Ele ficou muito mais 

interessado na parte administrativa e tal. Então, o Coura começou a estudar uma maneira... 

Havia, havia uns departamentos que eram muito deficientes quanto à chefia, entre eles, a 

Patologia, então o Coura entrou em contato lá com a Universidade da Bahia e trouxe o dr. 

Henrique Lenzi. Realmente eu acho que a Patologia deu um salto enorme com o dr. Lenzi, 

porque ele tinha uma mentalidade primeiro de pesquisador, realmente, de produzir, e, enfim, 

era um homem dinâmico que trouxe um grande desenvolvimento para a Patologia. Bem, aí 

que eu vou entrar agora realmente na febre amarela. Um dia chega um senhor, um médico lá 

do Pará. Vai lá para a Patologia procura o dr. Lenzi e diz assim: “Ah! Eu vim aqui porque o 

dr. Coura me mandou aqui, porque o Instituto Oswaldo Cruz tem uma grande coleção de 

material de febre amarela e eu estou muito interessado em estudar um material que eu sei que 

existe nessa coleção, porque para comparar com um trabalho que eu estou fazendo lá... O dr. 

Henrique não sabia de nada.  O dr. Lenzi não sabia de nada. A que tinha mais assim, vamos 

dizer assim, que estava mais em contato com ele quando ele queria saber alguma coisa, ele 

perguntava para mim, me mandou chamar. Cheguei lá, me apresentou a tal pessoa e disse 
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assim: “Itália, você sabe de uma coleção da febre amarela?” Eu disse: “Claro que sei, é uma 

coleção importantíssima.” “Ah! É?”, disse ele.  “É, essa coleção é da Patologia.” “E aonde 

está?” “Não tenho a menor idéia, porque quando houve a mudança não sei para onde foi. Eu 

vi uma documentação lá embaixo, mas não sei aonde está.”  “Precisamos ver isso.” Mas este 

médico, não sei, ele andou escarafunchando tudo, descobriu aonde tinha o material da febre 

amarela e até pegou um material e eu acho que ele até levou um protocolo. Precisaria entrar 

em contato com ele. 

 

MS - A senhora sabe o nome desse médico? 

 

IK - Eu tenho um trabalho dele. Eu não trouxe aqui, mas eu posso pedir a ele porque ele ficou 

de devolver. 

 

AB - Mas ele devolveu o protocolo para não ficar incompleto, não é ? E as lâminas também. 

Ele levou a lâmina também?  

 

IK - Ah! A lâmina que ele levou...  Porque as lâminas nunca eram feitas uma só, eram sempre 

feitas várias. 

 

AB - Mas o protocolo é importante. 

 

IK - O protocolo é importantíssimo. E eu desconfio que é um que está faltando, o número 15 

ou 14. 

 

AB - Já completa a nossa coleção.  

 

MS - Que data... mil novecentos e quanto? A senhora se lembra? 

 

IK - Trinta e poucos. 

 

AB - A vinda desse pesquisador aqui. 

 

AB - 1985. 

 

IK – Ah, esse fato. 

 

AB - 1985?  

 

IK - Esse fato eu acho que foi em 1984, que houve isso. Aí então o Henrique Lenzi disse 

assim: “Puxa, temos que ver esse negócio da coleção da febre amarela. “Aí eu disse assim: 

se você quiser eu começo a indagar por aí, por onde é que está.” Aí estava lá embaixo 

realmente lá no Pavilhão, no Lauro Travassos que tinha quatro alas, galpões, sendo que dois 

do meio, o Pedro Jurberg ocupava e dois laterais, que eram todo sem vidro nas janelas...... 

 

AB - Eram um depósito todo aberto. 

 

IK - Todo caído, e tal, de uma ala e de outra ala. Quando eu vi pela primeira vez a Febre 
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Amarela, eu vi na ala de lá. Eu cheguei lá e comecei a encontrar umas lâminas no chão, eu 

pegava e dizia - “Essa daqui é da febre amarela e aí comecei a identificar as coisas da febre 

amarela ali. Bem, ficamos sabendo que a febre amarela estava ali, naquele galpão. Bem, até 

aí o Lenzi estava muito ocupado em outras coisas e não sei o que e não sei o que outra coisa, 

outro fato que houve que o Lenzi que despertou de novo, o negócio do Lenzi veio outra vez 

com o negócio da febre amarela. Aí ele comentou: “Pois é, eu acho que eu tenho que chamar 

alguém prá ver, contratar alguém de fora que se interessa em reorganizar esse negócio da 

Febre Amarela. Pois é, Henrique, é muito importante essa coleção, saiba disso. É uma das 

maiores coleções do mundo de histopatologia de fígado.” “Ah! É, não sei o que. Então, 

realmente eu tenho que ver quem se interessaria.” Aí, eu brincando disse assim: “Eu até que 

gostaria de participar da reorganização dessa coleção, porque afinal de contas, eu acompanhei 

uns tempos essa coleção assim.” Ele virou e disse assim: “Você não quer ser a responsável?” 

“Quero!” Na mesma hora ele assinou, mandou para o diretor que eu ficava como responsável 

da recuperação da Febre Amarela. Quando eu cheguei em casa e falei com meu marido, ele 

falou: “Você é maluca.” 

 

AB - “Doida!” (risos) “Você não pediu nem um diazinho pra pensar. Ainda bem”. 

 

IK – “E a tua pesquisa?” Eu disse: “Ah! eu dou um jeito, eu vou dar um jeito.”  Quando eu 

desci que fui procurar, a Febre Amarela não estava mais naquele galpão, tinha sido... 

 

AB - Mas, quem mudou? 

 

IK – Tinha sido trazida para outra ala, porque o Pedro Jurberg não quis naquela ala. 

 

AB - Ah! E mandou desocupar a área? 

 

IK - E....mandou. Bem, quando cheguei na ala onde estava a Febre Amarela, diziam que 

estava, aí eu vi os armários do Museu. Eu comecei a ver tudo, aí é que eu vi. Mas, era uma 

coisa que a gente não podia nem entrar, menina! Era assim tudo amontoado. Você sabe que 

eu acho que as pessoas chegavam, tinha uma cadeira velha, jogavam a cadeira ali, tinha uma 

gaiola, jogavam a gaiola assim.  Agora logo ali assim, era uma porta grande, pesada, era até 

fechado com cadeado, mas aquilo estava sempre aberto, porque o pessoal da limpeza, fez um 

depósito ali, assim na entradinha, eles limparam um pouquinho e colocavam a vassoura, os 

desinfetantes, sabão e tudo mais, e também tinha máquina de cortar grama e eu vi uns... 

 

AB - Galões, não é? 

 

IK - Galões com gasolina vazando. Eu disse: “Meu Deus...” 

 

AB - Se entrasse alguém fumando, pronto! 

 

IK - O que que é isso? Aí a chefe ali da limpeza, que aliás, ela foi a mão direita, foi formidável 

comigo, ela disse: “Isso aí é da jardinagem.” Mas, eu disse: “Puxa! Eu acho que tem que tirar 

isso daí, é um perigo. Imagina! Eu vejo tanta gente fumando aí, isso é um perigo.” Aí o rapaz 

da jardinagem veio pediu desculpas e tal. Eu agora tenho que recuperar um material que tem 

aqui, então, eu vou começar a tirar essas coisas daqui. Então, eu gostaria que tudo que fosse 
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da jardinagem você começasse a tirar. O pessoal da limpeza também foi avisado. Era um 

lugar tão horroroso, tinha morcego, tinha assim, o telhado era como se tivesse assim um 

rebaixamento com umas folhas de Eucatex™, com aquelas folhas tudo caída assim.... 

 

AB - Ah! Caído. 

 

IK - E cheio de marimbondos, cheio. Então o rapaz que me ajudava, era nosso ajudante ali, 

duas vezes por semana ele podia me ajudar. Ele disse: “Ah! Vamos....tem que tacar fogo.” 

Agora imagina! Se a gosolina ali, não é? 

 

AB - Já era o Elias? 

 

IK - É, o Elias. O Elias era ótimo. Gosto muito do Elias. Então, tinha que ir com botas... 

 

AB - Galochas. Lembrar dos tempos lá da fazenda... 

 

IK - É.  Com máscara e tudo, pois não era uma coisa que não tinha um vidro na janela. Tudo 

coberto de poeira, uma coisa horrorosa. Aí a gente levantava assim... Aí eu comecei a ver 

uns arquivos de ferro, tudo assim troncho, tudo caído, um de cabeça para baixo; o outro... 

todos enferrujados, e aí eu reconheci que eram os arquivos da Febre Amarela. Eu reconheci 

logo porque eram uns arquivos que eu olhava muito, porque eram americanos.... 

 

AB - Ah! E pela qualidade? 

 

IK - ...E eu dizia sempre: “Puxa, isso é que é formidável, olha só, eles fazem uns arquivos 

especiais para lâminas. Então, eu logo vi, e ficha, documentação de Febre Amarela, era o que 

mais existia espalhado pelo chão. 

 

AB - Não deu vontade de desistir não, doutora? 

 

IK - O que? 

 

AB - Não deu vontade de desistir? Não deu uma sensação assim de impotência? De achar 

que.... 

 

IK - Ah! Eu, mas, eu não sei ... 

 

AB - A força veio.... 

 

IK - É. Sabe aquele negócio? Eu vou conseguir, vou dar um jeito. E todo mundo achou que 

era um desafio. O Elias dizia: “Doutora, como a senhora vai fazer?” “Ah! não sei, Elias, 

vamos em frente, vamos em frente.” Aí eu me instalei lá num cantinho, isso eu acho tão 

engraçado, porque no meio daquela sujeirada toda, arranjei um cantinho que eu limpei (risos), 

arranjei um banquinho para mim e para o Elias.  Ficávamos sentados, (TI) eu começava a 

falar com Elias: “Eu acho que nós temos que começar....eu estou vendo uma porção de 

lâminas espalhadas por aí, vamos começar: primeiro a eliminar tudo que não é da coleção. 
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AB - Isso. Vamos limpar a área. 

 

IK - É. Móveis velhos, cadeiras velhas, armários velhos, mesas, não sei o que, tudo... Eu 

chamei o pessoal do transporte, da Swat, vai tirando isso, tira isso, tira isso, tira isso e 

começou a sair uma porção de coisas: gaiolas velhas, leva para o lixo, não quero nem saber, 

é coisa que não me interessa, e o pessoal da limpeza e outras pessoas, de vez em quando eles 

entravam lá para ver as peças anatômicas. Porque tinha umas coisas, por exemplo, tinha um 

feto de duas cabeças, então isso... “olha aquele feto”. Então aquilo ali era uma coisa assim 

meio horripilante, sabe? Uma perna, um pé, uma cabeça ...sabe? 

 

AB - Virou um circo dos horrores. 

 

IK - É.  Dos horrores, exatamente. 

 

AB - Se bobear ia cobrar entrada para o circo dos horrores. 

 

IK - E eles colocavam os armários, bem o chão era praticamente terra, porque, acho que eles 

colocaram... 

 

AB - Um saibro? 

 

IK - Um cimento assim em cima da terra e ali é muito úmido, ali corre água, você sabe que 

aquilo era tudo úmido, tinha molhado, mas acontece que tinha uma parte central que era 

elevada. Então, porque... o resto eram dois grandes corredores assim e dois assim, vertical, e 

de cada lado eram os boxes, onde ficavam, acho que ovelhas, coisas assim.  E... para mim? 

Obrigada. Aí estavam vidros também amontoados, aqueles vidros eu também não conhecia, 

porque esses vidros - eu vim a saber depois, eu descobri - que eram da Febre Amarela, mas, 

que na mudança eles não foram para lá, eles ficaram no hospital... 

 

AB - Já ficaram separados? 

 

IK - Ficaram separados lá no hospital, num depósito, lá no hospital. Depois quando nessa 

mudança que tudo foi embora, então: “Ah! Vai lá para o depósito, os vidros também ficaram 

todos jogados, uns em cima do outro, muitos quebrados e tudo e os armários do museu, da 

coleção do museu, foram colocados em cima daquela parte alta, mas eles eram muito grandes, 

então, eles sobravam e eles começaram a arriar... 

 

AB - A arriar. 

 

IK - Ficaram todos meio arriados, assim. E as prateleiras, as portas de vidro estavam assim.... 

 

AB - Tudo quebrado. 

 

IK - Tudo quebrado. E as prateleiras eram de vidro, então eles foram colocando aqueles 

vidros uns em cima do outro, foram caindo um em cima do outro. Olha! O que tinha de vidro 

quebrado era uma coisa horrorosa. Horrorosa. E eu fiquei pensando de que lado eu vou 

começar. Aí eu comecei a ver uma série de coisas também que eram Coleções também, mas 
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que não pertenciam... Quando ele me mandou, o dr. Lenzi me mandou lá, ele estava 

interessado na febre amarela, mas, eu disse assim: “Olha, a Patologia não tem só febre 

amarela não, tem a coleção de Anatomia Patológica e tem o Museu. Ele disse: “Então, você 

vai juntando lá, recupera e vê o que você pode fazer, não sei o que.” “Ah, então eu...” Ah! 

Tinha uma porção de coisas que eram lá do INCQS, ampolas vazias ...olha! 

 

AB - Só falta ter rejeito químico lá também. 

 

IK - Quem? 

 

AB - Rejeito químico, rejeito?.... 

 

IK - Isso não tinha, não.... 

 

AB - Graças a Deus, pelo menos isso. 

 

IK - Mas tinha uma porção de ampolas.... 

 

AB - Ampolas, é! 

 

IK - Vazias e eu disse: “Puxa, não é possível que isso não possa ser aproveitado, isso é vidro. 

Como é que não pode aproveitar? Aí então comecei a procurar todo mundo. Eu disse: “Ah! 

Isso é do INCQS, vocês têm que dar um jeito nisso.” “Mas, o que é que nós vamos fazer com 

isso?”  E eu dizia - “Eu não sei, mas eu preciso daquele espaço, vocês têm que tirar aquilo de 

lá”.  

 

AB - Vende, dá. 

 

IK - Vende, vende, vende para uma fábrica de vidros, eles podem recuperar, não sei...  Até 

que um dia eu consegui. Olha, foram três caminhões, três caminhões de ampolas. 

 

AB - Meu Deus do Céu! 

 

IK - Algumas estavam nessas caixas e outras jogadas assim de qualquer maneira. Aí eu 

comecei a desocupar, desocupar, até que no fim, eu comecei a ficar só com as coisas da 

Coleção, entendeu? Aí falei com Elias: “Elias, vamos primeiro então tirar todos esses vidros 

das peças anatômicas, prá gente dar um jeito nesses armários, esses armários eles não podem 

ficar assim, porque eles vão se estragar.” E aí começamos a tirar, não sei o quê, colocar, 

arrumar no corredor e aí, eu disse: “Agora eu vou fazer o seguinte, nos armários grandes - 

havia os grandes e os pequenos - vamos colocar assim, ao comprido, para....” 

 

AB - Não tombar. 

 

IK - Os que couberem aqui a gente faz assim: duas filas, os outros a gente põe embaixo e 

encosta.  Fiz lá os meus planos, meus estudos. Olha, cada vez que eu chamava o Swat... 

 

AB - (riso) Eu imagino! Aquele bom humor que a senhora.... 
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IK - Para deslocar aqueles armários, eles ficavam malucos. Eram um peso, mas uma coisa 

louca! Eram não sei quantas pessoas, toda vez......  Isso para virar e deslocar aqueles armários, 

até que eu consegui aos poucos, vamos dizer assim, colocar direitinho. Eu tenho anotado 

quantos armários eram. Aí coloquei os grandes.... 

 

AB - Tem até fotografado, não é? 

 

IK - Tem fotografado. E coloquei os outros......Bem aí então, a briga começou com o 

vidraceiro. “Olha, tenho que colocar vidros nessas portas todas.” Aí eram os pedidos, precisa 

de vidro, não sei o que, não sei o que lá, pra colocar lá, até que vinha o vidraceiro para colocar 

e eu ia tomando nota, o armário tal que já está com vidro.  Depois as prateleiras.  Sabe que 

eu consegui, porque aqueles suportes, aquilo cedeu. 

 

AB - Tinha que recuperar o suporte. 

 

IK - Tinha que recuperar primeiro aquela estrutura para apoiar. Olha, eu consegui recuperar 

tudo, tudo, por incrível que pareça. Aí falei com o Guido: “Guido, eu não mexo naquelas 

peças anatômicas nem morta, tenho horror daquilo. Ah! Você não quer me ajudar a recuperar 

aquilo?” “Ah!  Vou, ajudo.” Então, falamos com Lenzi, Lenzi. 

 

AB - Você passou a contar com o apoio do.... 

 

IK - Bem, mas eu consegui que no fundo desse galpão, eu olhei assim, tinha como se fossem 

duas salazinhas, horríveis, tudo sem vidro, sem nada. Eu consegui recuperar as janelas e os 

vidros, não tinha água, eu consegui que fosse colocada uma pia e água. Porque o Guido disse, 

lógico, que precisava de água e então, começou, o Guido junto com o Elias, começaram. 

Uma vez por semana eles iam lá, aqueles vidros que estavam assim, com as tampas meio 

assim, porque estavam com metade só do fixador e tal, o Guido destampava, lavava a peça, 

recuperava, colocava fixador, então, na sala do lado tinha uma mesa, mesa de alvenaria, e eu 

disse: olha, Guido, você vai pondo, vai recuperando aqui, colocando só com a tampa, que 

depois então eu vou estudar, vou perguntar para alguém, vai recuperando aqui, como pode 

ser fechada, selada a tampa, isso eu vejo. Então, devagar o Guido foi fazendo as peças, os 

vidros que estavam perfeitos, então, eu ia guardando assim sem nenhuma organização, 

limpando e guardando no armário, que ficava fechadinho, já estava com vidro e tudo, então... 

 

AB - Para manter, para um segundo momento, ordenar. 

 

IK - É para manter e aos poucos nós fomos recuperando, sem organização, os armários. 

Depois numa segunda etapa eu comecei a separar os armários, o que era coração, eu separava. 

Então, tinha muito coração chagado, da época do Carlos Chagas; coisa, tudo assim. Então, já 

que foi uma coisa assim. O Museu eu consegui mais ou menos, até organizar, você sabe? 

Mas, aí isso eu fiz para desocupar o espaço para poder então mexer nas outras coisas. E nessas 

salas do fundo que eu falei com você, tinha uma porção também de arquivos de aço, com 

gavetas e tudo, que eu vi que eram lâminas da Anatomia Patológica, estavam dentro lá, até 

que não estava muito bagunçado, não. Até que.... 
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AB – Transportaram bem. 

 

IK - Transportaram bem. Agora tinha montes, dentro daqueles boxes, montes daquelas caixas 

de papelão com os blocos de parafina que eram da Anatomia Patológica, tudo estragado.  

Você sabe que a barata comia a peça? 

 

AB - Meu Deus do céu! 

 

IK - Era uma porção de blocos de parafina sem ... 

 

AB - Baratas infectadas... saiam infectando todo mundo. 

 

IK – Não, aquilo já tinha passado por... 

 

AB - Tanto formol, não é? 

 

IK – Já tinha tanto processo que não tem perigo.  Então quando eu disse assim pra ele: “Esse 

material é irrecuperável, nem adianta...” 

 

MS - Não conseguiu recuperar? 

 

IK - Não. Da Anatomia Patológica, nenhum.  E outra coisa, também, eu comecei a ficar 

preocupada com os protocolos.  

 

AB – Aonde estavam?  

 

IK - Aonde estavam esses protocolos? Eu comecei... Ali embaixo não estavam. Falei com 

Pedro Jurberg: Pedro você não viu esses protocolos virem aqui? Não eu não vi, eles aqui não 

vieram. Aí eu comecei a perguntar para uma pessoa, para outra, até que uma pessoa me deu 

...  Pensei que estivesse lá na ....no hospital. Sabe o que fizeram?  Pegaram uma porção de 

laboratórios que estavam desativados e as famílias não levavam livros e coisas assim, eles 

pegaram tudo, levaram ali onde é a gráfica, não, a gráfica não é mais ali, acho que é gráfica 

ainda. 

 

AB - Na ENSP, ali na Escola Nacional de Saúde Pública? 

 

IK - Ali onde tem um prédio pequeno, ali perto dos hospitais.  Ali não é a gráfica? 

 

AB - Ah! Funcionou a prefeitura por um tempo. E a gráfica do seu... isso mesmo, a gráfica é 

ali. Isso mesmo, a gráfica da FIOCRUZ. 

 

IK - Eu sei que ali, também, a gráfica tinha saído dali. O Vinícius tinha tirado tudo, tudo, 

deslocado.  De vez em quando mudava.  Então eu sei que foi tudo levado ali e queimaram 

tudo. Houve uma pessoa que me disse que aqueles protocolos foram pra lá e foram 

queimados. Então o Museu ... 

 

AB - Está capenga. 
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IK - Tem valor e não tem valor. Tem valor para olhar, porque as etiquetas, dizem o que é....  

Muitas etiquetas estavam assim meio... umas eu troquei, mandei trocar, mas muitas peças 

estavam sem as etiquetas, então para saber o que que era... 

 

AB - Só um olhar mesmo. 

 

IK - Ou tirar um fragmento e fazer um exame, mas pode... o dono daquele pulmão ou coração, 

podia ter morrido de outra coisa, porque se a gente não tem um protocolo, a gente não sabe. 

Agora eu recuperei, posso dizer que recuperei o Museu, não digo organizado, mas estava 

limpinho, bonitinho, tudo arrumadinho, ali, brilhando. Aí eu comecei a recuperar, bem, a 

Anatomia Patológica, os fichários lá, os arquivos das lâminas, que estavam mais ou menos 

arrumados ali, e os blocos... 

 

AB - Esses foram perdidos? 

 

IK - Perdidos, que teve que jogar fora tudo, tudo podre, estragado, molhado, não tinham 

recuperação. 

 

MS - Eram os blocos relativos a essas lâminas. 

 

IK - As lâminas. E os protocolos não existiam. Então, do Museu e da Anatomia Patológica, 

os protocolos sumiram. 

 

AB - Quer dizer, o que tem são as peças? 

 

IK - Então aquelas lâminas que estão lá também, no meu ponto de vista, servem e não servem. 

Servem para estudo, assim, pra ver. “Ah! Pulmão, esse pulmão está normal.  Esse coração 

está assim, mas saber o que que é... 

 

AB - Proveniência, época, data ...? 

 

IK - Não, não tem.  Aí eu comecei a pôr as mãos na Febre Amarela. A primeira coisa que 

comecei... eu arrumei, como sempre eu chamava a Swat. Eles diziam: “Ih, essa daí. “Ah, por 

favor, mas eles eram amigos, eles faziam, então, arrumar assim direitinho, os arquivos de 

lâminas, que eram quinze, mas cada arquivo daquele tem, eu fiz o cálculo, eu acho que são 

trezentas mil lâminas, é um peso brutal, e quase todos estavam sem pé... 

 

AB - Nossa senhora! 

 

IK - Ou, então, com um pé e outro não. 

 

AB - Tombado? 

 

IK - E aquele que estavam, aqueles que estavam de cabeça para baixo, para revirar?  Eu só 

dizia - “Pelo amor de Deus, façam com amor, porque tem lâminas, vão quebrar ...” 
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AB - Aí eles deviam responder “É amor à minha coluna.” (riso) 

 

IK - É. Depois as gavetas não abriam. Havia um segredo qualquer e não havia chaves. Então, 

tive que chamar um chaveiro para começar a abrir, mas como eles eram muito organizados 

da febre amarela, nas gavetas tinha toda a numeração das lâminas. Agora, quando eu abri, as 

lâminas estavam todas reviradas, outras, até por incrível que pareça, elas estavam no 

lugarzinho, porque não tinha...... 

 

AB - Equilibrou, não tinham onde cair. 

 

IK - Então, eu comecei a querer recuperar os arquivos. Então eu preferi fazer o seguinte: a 

gente pegava, cada arquivo tinha de onze a doze gavetas. Então tirava porque muitos armários 

do Museu, pelo menos um, eu me lembro que, estavam vazios, porque as peças.... 

 

AB - Caíram. 

 

IK - Sumiram, não tinha mais, e eu também, não é que eu tenha arrumado aquilo para 

exposição, eu arrumei assim direitinho para ... 

 

Fita 5 – Lado B 
 

IK - Então, a gente fazia o seguinte: tirar, eu comecei a ver os arquivos, a numeração, foi de 

onze a quatorze ou quinze. Então, eu peguei o arquivo número um, aí tirava as gavetas, para 

tirar aquelas gavetas era uma coisa terrível, era um peso tremendo, colocava dentro daquele 

armário e cobria, arquivo tal, tudo numeradinho e mandava o arquivo lá para a oficina... 

 

AB – Oficina. 

 

IK - Eles recuperavam tudo direitinho. Aí quando voltava, nessa altura eu consegui com a 

Casa de Oswaldo Cruz, porque eu disse: “Não adianta eu recuperar a [coleção] Febre 

Amarela e não ter um lugar para pôr, pelo menos as peças mais importantes. Tem que ter um 

espaço para pôr.  Não adianta colocar tudo ali, porque eu cansei de pedir para colocar os 

vidros nas janelas, eles só colocaram lá no fundo, como eu disse. Porque o problema era o 

seguinte:  Aquilo ia entrar em obras, eles iam gastar muito dinheiro.  Eu entendo a situação. 

 

AB - Mas na realidade não dava conta? 

 

IK - Não dava conta e eu como ia fazer? 

 

AB - Que fazia? 

 

IK - Tanto se discutiu, tanto se discutiu, que ali na Cavalariça, tinha na parte dos fundos da 

Cavalariça que era um depósito, tinha uma pessoa que ocupava o prédio da Casa de Oswaldo 

Cruz. Então eu disse assim: “Bem, dr. Rostan” dr. Rostan era uma pessoa tão difícil, sabe? 

Ah, meu Deus do céu, como que eu vou fazer, dr. Rostan vai ficar muito aborrecido de tirar 

essas coisas daí, está tudo dele ali... ele podia me ceder esse espaço, porque eu aí dava, pelo 

menos, para guardar as lâminas e os blocos e a documentação, se bem que muitas janelas 
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estavam com os vidros quebrados também. (pigarro) Aí eu não sei quem é que entrou.... 

 

AB - No meio do caminho! (riso) Fez contato. 

 

IK - Falou com ele que eu precisava, mas ele ficou sabendo que fui eu, ele nunca mais me 

cumprimentou, disse que eu o expulsei de lá. E o pior não é isso, porque depois ele teve que 

sair daquele prédio, que foi a Casa de Oswaldo Cruz. Aquilo para ele foi a morte, porque ele 

achou que eu é que tinha influenciado. Uma vez eu cheguei, dr. Ronstan, não adianta o senhor 

ficar aborrecido comigo, isso ia sair daqui. “Você me expulsou de lá, não sei o que.” “Eu não 

tenho nada com isso.” Bem, tiraram as coisas dele de lá e aí foi a grande dificuldade de 

colocar os vidros nas janelas, não é? Enquanto isso eu estava lá recuperando lá, eu não estava 

perdendo tempo não, eu estava recuperando as coisas de lá. Até que colocaram os vidros e a 

janelas não abriam direito, consegui mais ou menos que ficasse fechadinho e tudo. E a dona 

Eunice fez uma enorme limpeza, mandou limpar tudo e aí, à medida que os arquivos iam 

sendo recuperados, já iam.... 

 

AB - Iam. 

 

IK - Sendo levados para lá. E eu arranjei uma outra pessoa, bem nessa altura, o Elias não 

ficou mais comigo. O pessoal da Patologia achou que eu estava ocupando muito e estavam 

precisando. Então, a Casa de Oswaldo Cruz conseguiu duas pessoas para mim, um rapaz e 

uma moça. Depois a moça saiu, ficou o rapaz, então, este rapaz no dia em que o Guido ia lá 

recuperar as peças - o Guido também não ia muito lá, não, mas ele ia de vez em quando. Ele 

dizia - “Às vezes eu fico bobo com a disposição que você tem.”  

 

AB - Mas, ele viu antes e viu depois, quer dizer, ele deve ter acompanhado, não é ? 

 

IK - Ele chegava lá e dizia assim: “Você é de morte, Itália, como é que pode?!” 

 

AB - Como é que você conseguiu? 

 

IK - É. Como é que conseguiu? (riso) Aí nos dias em que ele não ficava com o Guido, eu 

dividia o tempo deste rapaz porque ele ficava o dia inteiro.  Aí eu comecei, eu descobri, 

através de umas pessoas, como é que colava a tampa daquelas peças anatômicas, com selante 

de silicone, então, ele selava tudo para mim.  Em outro período, em outros dias ele vinha ali 

na Cavalariça e punha em ordem as lâminas da febre amarela. Aquilo dava um trabalho louco. 

Porque tinham gavetas que as lâminas estavam todas misturadas, ele tinha que ir, eu ensinava 

para ele como é que, por numeração, como é que ele tinha que fazer e tal. Mas ele ficava lá 

e eu chegava lá, olhava, não sei o que. Bem, aí... Isso ainda na época do Elias, nós começamos 

a recuperar as gavetas com os blocos. Então, eu estava vendo outro dia lá em casa, eram 

duzentas e tantas gavetas. Agora, as gavetas eram assim e assim, eram enormes. Então eu 

tenho que dar um jeito de arrumar essas gavetas.  Ah! Tudo empilhado assim, aí comecei a 

explicar para o Elias: “Você faz assim, vamos começar, um espaço, aí eu com o giz, esse 

espaço aqui você vai pôr as gavetas de um a nove; aqui de dez a dezenove (riso), vai 

empilhando, mas, primeiro, você não arruma, não.” 

 

AB - Só empilha. 
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IK - É. Você vê gaveta preta, não sei o que, põe aqui no espaço trinta, não sei o que, vai 

pondo assim até chegar lá no fim. Aí ele ia pondo. Aí foi empilhando. “Mas, doutora nós não 

vamos conseguir.” “Consegue! Você vai ver que consegue.” Aí colocamos todas as pilhas. 

Isso era uma coisa enorme, não é? Aí quando eu cheguei lá e vi, então, agora vamos por em 

ordem numérica, direitinho. Aí já consegui. Eu ficava feliz quando conseguia terminar uma 

das tarefas. 

 

AB - Uma das tarefas, é. 

 

IK - Conseguimos fazer isso. Agora.... 

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

IK - Tinha um gaveteiro. O gaveteiro, ele não estava completo, mas dava para ver como é 

que era o gaveteiro. Então, eu chamei a carpintaria (risos). Eu não sei como eu conseguia 

tantas coisas, sabe? (riso) Eu preciso de um gaveteiro, o senhor está vendo este aqui, ele não 

está completo, mas o senhor vai completar pra gente colocar estas gavetas. Uma madeira 

pesadíssima, enormes. Então, lá foi o gaveteiro para lá.  Aí eu ia lá. De vez em quando eu 

dava uma incerta na carpintaria.  “E o meu gaveteiro?” “Ah! está aqui, não sei o que...” Até 

que um gaveteiro ficou pronto. Então, quando o gaveteiro ficou pronto foi levado ali para a 

carpintaria.... 

 

AB - Cavalariça de uma vez? 

 

IK - Hein? 

 

AB - Pra carpintaria ou pra Cavalariça? 

 

IK - Pra Cavalariça. Foi pra Cavalari.... “Aí, agora o senhor vai fazer um outro igual (risos). 

Eu sei que foram feitos quatro gaveteiros desse. Eu não sei como é que ele conseguiu. Eu não 

sei. Então...Aí eu dizia assim: “Bem, agora, o Elias, nós vamos começar a limpar, arrumar, 

essa....” “Ah! não é possível!  A senhora vai querer?” “Vai...Vamos limpar caixinha por 

caixinha, vamos limpar tudo e pôr em ordem direitinho.” Porque as gavetas tinham um 

número, uma plaquinha com um número, então por isso eu consegui descobrir, eu fiz um 

esquema, aí eu ia fazendo umas colunas e as letras: “Gaveta número tal, eu tomava nota, 

gaveta número tal, até que eu consegui fazer um esquema e descobri que havia trezentas e 

tantas gavetas ou duzentos e tantas, eu não me lembro e, aí eu fui tomando nota das gavetas 

que tinham blocos, eu numerei. Numerei dentro daquele quadro.  Eu encontrei muitas gavetas 

vazias, não é? Mas estavam com a plaquinha com o número. 

 

AB - Dando a referência das placas.  

 

IK - Aquelas que estavam vazias eu escrevia: vazia, vazia. Foi um verdadeiro jogo de puzzle, 

está? Organizei tudo, consegui descobrir quantas gavetas eu tinha cheias e quantas vazias e 

quantas desaparecidas. E aí baseado nisso eu mandei fazer os gaveteiros e aí fomos 

arrumando. Aí tem a nossa fotografia enorme minha. 
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AB - Limpando. 

 

IK - Aquelas caixinhas, e vendo os bloquinhos...  Ah! Minha filha se vocês vissem como era 

guardado!  Uma coisa espetacular. 

 

AB - O cuidado dele, não é? Desse grupo da febre amarela. 

 

IK - Impressionante. O bloquinho era enrolado numa gaze, assim amarradinho o bloquinho, 

nós da Patologia usávamos uns bem maiores, eles usavam pequenos porque o fragmento não 

era muito grande, não é? Então eles faziam aqueles cartuchinhos, colocavam dentro de um 

saquinho, de um saquinho não, de um envelopinho pardo com a numeração de quantos 

bloquinhos tinha ali, tal e tal, e do lado de fora, além do número da gaveta tinha uma etiqueta, 

do número tal ao número tal, então eu podia controlar. E aquelas que não tinha a numeração 

nos blocos, mas como todas tinham a plaquinha, eu podia saber o que que ia alí. 

 

AB - O que que entraria ali ou não. 

 

MS - Dra. Itália, então os bloquinhos todos foram recuperados, da Anatomia Patológica e do 

Laboratório de Patologia é que a senhora não conseguiu recuperar, não é? 

 

IK - De Anatomia Patológica. 

 

AB - Está. Mas, de Febre Amarela... 

 

IK - Perderam-se muitos, perderam-se. Mas é o que eu digo: a Febre Amarela tem a seguinte 

vantagem: primeiro, temos muitas lâminas, as lâminas não devem estar muito boas, porque 

eles usavam um tipo de resina, porque a gente tem a lâmina, põe o material e depois põe uma 

lamínula em cima, eles usavam esse tipo de resina que amarelava. 

 

AB – (TI) do Canadá, não? 

 

IK - É. Eu acho que muitas daquelas lâminas não podem ser usadas não, mas tem o bloco e 

tem material de reserva. Porque em Histopatologia, a gente, qualquer peça que vem para ser 

feita, nunca se usa o material todo, sempre se deve guardar uma reserva. Então tem material 

de reserva dentro dos vidros, dos frascos.... 

 

MS – Nós temos esse material? 

 

IK – Tem, como quebraram-se muitos frascos, perderam-se muitos blocos, muitas lâminas 

não devem ser..... 

 

AB - Estar em condições de uso. 

 

IK - Estar usáveis para estudar, porém, é a tal história, vamos jogar com a sorte. O que nós 

não temos de lâminas, talvez a gente tenha de blocos, o que não tem de blocos talvez tenha 

de material de reserva, coisa que na Anatomia Patológica, não.... 
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AB - Não teve essa sorte. 

 

IK - Não teve, porque na Anatomia Patológica, eles tinham material de reserva, mas acho 

que foi todo perdido, porque eles não eram organizados, colocavam em qualquer arquivo, 

com uma porção de (TI), não era muito organizado. A febre amarela não, todos os vidros 

organizados, todos com etiquetas, muitas etiquetas caíram, mas eu tirando o material de 

dentro, consegui identificar os vidros, foram as últimas coisas que eu fiz. Eu sei que devagar, 

as lâminas, os arquivos foram todos recuperados, as lâminas foram todas arrumadas. São 

quinhentas mil lâminas ou mais, mais! Mais! Porque cada caso eles não faziam uma lâmina 

só, eles faziam várias lâminas, outras colorações, são muitas, mas, arrumado, arrumado, não 

digo perfeito, mas arrumadinho. Foi a coleção que eu realmente eu organizei melhor. E os 

blocos, também, eu consegui fazer os gaveteiros todos, colocar todas as gavetas e arrumar 

em ordem. A última coisa foram os vidros. Mas, aí... Ah! a documentação, eu consegui, outra 

coisa, esses armários que correm as portas, assim uns velhos, coloquei lá na Cavalariça. 

Então, o que eu encontrei de documentação, então... 

 

AB - Depositou. 

 

IK - Eu passava assim, e colocava, nada em ordem, nada foi colocado em ordem. Encontrei 

muitas fichas e também tudo eu guardava dentro, documentação da Febre Amarela, vamos 

levar para lá, guardava lá.... 

 

AB - O armarinho está ali. 

 

IK - Para tirar logo dali. 

 

AB - Era um ambiente completamente impróprio, não é? 

 

IK - Chovia dentro, vento, poeira e tudo. Aí no fim, ali na Cavalariça, eu estava com todos 

os blocos, gaveteiros, todas as lâminas e a documentação, que não estava arrumada, eu 

arrumei assim mais ou menos, depois, mais ou menos assim, só para ficar separadinho. Tanto 

que uma moça, como é que chama? Ela andou fazendo artigos sobre a coleção, às vezes eu 

encontro com ela lá em cima. Como é o nome dela? Não lembro. 

 

AB - Da Casa de Oswaldo Cruz? 

 

IK - Hein? 

 

AB - Da Casa de Oswaldo Cruz, ela? A Marli, Marli Albuquerque, não? 

 

IK - Não, ...  Não sei se ela é jornalista ... .... Outro dia encontrei com ela, chamei pelo nome,  

agora eu não me lembro.  

 

AB - Jornalista na Casa tem a Ruth ... 

 

IK - A Ruth. Como é o nome dela todo? 
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AB - O nome todo... é Ruth Martins! 

 

IK - Exatamente. Ruth Martins ficou muito tempo ali olhando aqueles livros, então, ela teve 

possibilidade, ela teve acesso. Para você ver que não estava tão desorganizado. 

 

AB - De forma alguma. 

 

IK - Tinha um armário que era de casos positivos, eles estavam todos arrumadinhos.  Os 

levantamentos epidemiológicos estavam mais ou menos e aqueles registros também estavam 

mais ou menos, porque eu não tinha tempo, tinha que ver outras coisas, não é? Mas, isso será 

feito com calma. Tinha que salvar. 

 

AB - Salvar, depois a gente arruma. 

 

IK - Então, a última coisa foram os vidros, que por mais que eu tivesse estudado com outras 

pessoas, se a gente podia levar para a Cavalariça, não dava, tinha que fazer um outro andar.  

Aquilo alí já tinha projeto para outras coisas, era uma coisa provisória. Então eu pensei, vou 

deixar aqui embaixo. Então eu deixei lá o Museu, nos armários do Museu, limpinhos, 

arrumadinhos... 

 

AB - Com vidros. 

 

IK - Com vidros e tudo o mais. Deixei os vidros da Febre Amarela todos arrumadinhos, 

separadinhos. Deu uma trabalheira porque eles eram tão organizados e lá pelas tantas, eu não 

sei o que que deu lá na numeração deles, que eles embaralharam a numeração, menina, aquilo 

foi uma dificuldade para descobrir o que que... 

 

AB - O que que tinha acontecido na metodologia (riso). 

 

IK - Tinha acontecido, mas acabei descobrindo. Tudo isso por causa das trouxinhas que 

estavam dentro, porque quando a gente não sabia... Eu vou explicar agora como que era 

guardado esse material. Os vidros são assim, com uma tampa esmerilhada, fechada a ferro 

assim. Sabe essas que a gente guarda conserva? 

 

AB - É. hermeticamente fechada. 

 

IK - É. Eram fechadas, americanos, acho que 25cm de altura e 11 x 11 de base, então eles 

faziam o seguinte: à medida que eles tinham esse material de reserva, eles também faziam 

uma trouxinha de gaze e iam juntando, depois que eles conseguiam, talvez umas vinte a 

cinqüenta, trouxinhas pequenininhas, eles faziam uma trouxinha maior, aí amarravam, e era 

com gaze, então eles colocavam uma etiqueta carimbada... 

 

AB - Carimbada. 

 

IK - Com o número e aí eles colocavam lá dentro do formol, até encher. Aí eles colocavam 

uma etiqueta fora.... 
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AB - Da referência. 

 

IK - Do número tal ao número tal. Mas muitas estavam sem etiquetas, muitos. Aí, então, a 

gente fazia assim: abria, levantava algumas vezes, tirava todas as trouxinhas para saber da 

onde começava. 

 

AB - Da onde partia e pra onde chegava. 

 

IK - Da onde partia e onde chegava. Recolocava tudo dentro e com muitas eu encontrei 

metade só do.... 

 

AB - Formol. 

 

IK - Fixador, mas eu tenho esperança que lá na Patologia, conversando com os patologistas, 

que mesmo que tenha ficado sem fixador.... 

 

AB - Não tenha perdido. 

 

IK - Não tenha perdido. Agora alguns, muitos vidros quebrados, as trouxinhas espalhadas, 

isso encontrei aos montes. 

 

AB - Esse não dá pra recuperar. 

 

IK – Aí, não.  Mesmo assim eu pegava e dizia para o Elias: “Você vai jogando dentro das 

caixas, para depois nós darmos uma...”. 

 

AB – Ver se recuperava ou não. 

 

IK – (TI)...lâminas também. Tinha umas caixas para lâminas, caixas para trouxinhas, caixas 

para os blocos da Febre Amarela... 

 

AB - Tudo separadinho. 

 

IK - ...E com isso nós fomos.... Eu sei que dois mil e tantos vidros eu consegui arrumar, 

vamos dizer assim, pela numeração, entendeu? E foram todos limpos, lavados, colocados 

naqueles corredores laterais que tinha, onde estavam os armários, eu tenho até as fotografias. 

Aí depois eu fiz o seguinte: como era dividida a numeração, de cem a cento e noventa e nove, 

até dois mil e tanto, eu colocava em cima um papelão, com a numeração, arranjei umas placas 

de Eucatex. Cobri com placas de Eucatex e consegui comprar uns plásticos, esses plásticos 

de obra preto.... 

 

AB - Bem grossos. 

 

IK - Cobri tudo, fui cobrindo, não tudo inteiro. Fui cobrindo os grupos e ainda em cima desse 

plástico eu coloquei o papelão escrito com a numeração. 
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AB - A numeração. Tudo identificado, tudo identificado, não é? 

 

IK - Eu deixei dessa maneira.  É. Aí eu estava querendo, me desanimando no sentido que eu 

estava sentindo que a Patologia estava me hostilizando com esse trabalho e ao mesmo tempo 

eu estava sentindo que estava perdendo muito na parte de pesquisa. Com isso eu tinha que 

me virar. 

 

AB - Estava prejudicando a pesquisa, não é? Por causa da.... 

 

IK - Me sacrificando na parte da pesquisa e não estava vendo um futuro imediato para aquela 

coleção. Quer dizer, eu cheguei a um ponto.... eu poderia até continuar, ter continuado mais. 

Bem, a minha consciência está tranqüila. Eu deixei as coisas de uma maneira que daqui por 

diante é fácil recuperar e eu não tinha mais auxiliar, não tinha mais ninguém. Quando eu 

estava de mau humor na pesquisa, eu ia ali para a Cavalariça, começava a arrumar as fichas, 

arrumava, tomava nota das coisas, não é? Sempre tinha coisa para fazer. De vez em quando 

eu ia lá embaixo, via como estava, aí eu ficava desanimada, já estava tudo empoeirado, eu 

ficava triste. Aí eu entrei de férias, não, eu tive, eu tive......pude faltar dois meses... 

 

AB - Uma licença prêmio, uma coisa assim. 

 

IK - Não sei, porque fui viajar. Quando eu voltei que fui abrir a Cavalariça, tinha virado 

depósito de coisas velhas da Patologia. Tudo jogado assim de qualquer maneira e um vidro 

da clarabóia tinha quebrado, estava entrando chuva e ninguém tinha tomado a menor 

providência, estava chovendo em cima de um gaveteiro.  Sabe? Me deu vontade de chorar.  

Não é possível, que falta de consideração com as coisas. 

 

AB - De responsabilidade, não é? 

 

IK - Então, o gaveteiro estava na direção da clarabóia, eu chamei a Swat e consegui que fosse 

afastado e arranjei, pedi que me arranjassem tábuas para cobrir os gaveteiros todos. Porque 

a sala, a salinha onde estavam os arquivos de lâminas, não tinha problema. 

 

AB - E a parte de documentação? 

 

IK - A documentação também ela estava próxima do coisa, mas, não estava embaixo, estava 

assim muito encostada assim na parede e aquilo era um armário fechado, então não entrava 

nada. Os gaveteiros é que estavam... 

 

AB - Sofrendo. 

 

IK - Em perigo, entendeu. E, olha, eu encontrei: mesa velha, cadeira velha, microscópio 

velho, antigo, que eu não sei porque a Patologia quis, porque eu sempre achei que aquilo não 

servia para nada, está tudo encostado lá, jogado lá. 

AB - Não é nem colocado é jogado, não é? 

 

IK - Jogado.  E, então, depois de uma certa hora, um dos gaveteiros teve que ser encostado 

na entrada que dava para aquela salinha, onde estavam os arquivos das lâminas, então ficou 
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assim uma entrada meio difícil. Andaram jogando as coisas por cima. 

 

AB - Por cima. 

 

IK - Por cima.  Eu não falei nada, sabe? Não disse nada, não falei nada, nunca mais eu apareci 

lá. De vez em quando eu fazia pedido para arrumar a tal clarabóia porque não sei o que estava 

estragando e a Patologia nem! Ignorou inteiramente. Aí eu me aposentei. Me aposentei e a 

Lisabel, eles queriam que eu continuasse lá na Patologia, fazendo pesquisa, eu disse: “Não, 

que eu ia pensar ...(?) ... A Lisabel veio me pegar e disse: “Itália, você não vai continuar? Eu 

soube que você se aposentou, não sei o que, você não quer continuar com a coleção?”  Eu 

disse: “Com a coleção, talvez, eu continue. Eu não vou voltar para a pesquisa não, mas com 

a Coleção talvez eu continue.” Mas, olhe, vou deixar um período, agora pra viajar”, e fiquei 

dois anos afastada. E aí, eu não sei se foi nesse intervalo, que a Lisabel me procurou e me 

disse o seguinte: “Itália, a documentação aonde é que está?” “Não, eu acho que não foi assim 

não”. Eu é que fiquei preocupada com a documentação quando eu sai e falei com a Jane, com 

o Lenzi: “Lenzi, eu acho, ô Henrique, eu acho que deveria tirar a documentação da Febre 

Amarela dali, porque aquilo ali não resolvem e cada vez quebrava mais, o vento entrava, eu 

achava bom tirar a documentação de lá.” “Ah! fala com a Jane, minha mulher.” Falei com a 

Jane: “Ah! sim vamos tirar, vamos tirar porque ó, sempre tem alguém de olho.” O problema 

dela era que roubasse.  Eu disse: “Ninguém vai se interessar em roubar, o que precisa é 

preservar.” 

 

AB - Preservar. 

 

IK - Então, eu arranjei umas caixas e eu coloquei toda a documentação nessas caixas, escrito 

tudo e nós levamos pra Patologia, numa salinha que ela tinha lá, que era uma espécie de 

depósito, mas que eu achei que ficava bem lá. Então ficou tudo guardadinho lá e saí tranqüila, 

pois a documentação estava guardada, ótimo!  Aí quando eu resolvi voltar...  

 

AB - Aí foi com a bolsa de pesquisadora visitante. 

 

IK -...Fui encontrar com a Lisabel, (TI) voltei, disse assim: “Itália, vou te fazer uma proposta, 

você não acha melhor a gente pegar a documentação toda e levar lá para a seção de arquivos 

e tudo?”  Eu disse eu acho que é, então, está tudo alí na Patologia guardadinho, a gente pega 

tudo e transporta no meu carro. Eu chego lá e disse: “Ah! Jane, eu vim buscar a 

documentação”. “Documentação?” 

 

AB - Já não era mais. 

 

IK - Eu vi que a sala onde estava a documentação estava sendo usada para um outro negócio.  

Comecei a olhar assim. “Onde é que estão as caixas?”  Eu conheço bem a Patologia, tem 

pouco espaço. Não vi as caixas. “Ah! a coleção, ô fulana onde é que está a documentação da 

Febre Amarela?” “Não sei o que, não sei o que lá.” “Dra. a senhora se lembra que mandou 

levar a documentação lá para baixo, lá para a Cavalariça?” “Eu? Eu não. Não dei esta ordem. 

Vocês levaram.” Eu disse: “Quem levou?” Aí tinha um rapaz lá, “Ah! eu acho que está lá, 

não sei o que.” A Lisabel estava comigo. “Ah! então vai lá ver, leva a dra. Itália lá para ver.” 

Cheguei lá, estava pior ainda do que estava antes. A Lisabel viu. Aí onde é que está, onde é 



 
 

 
 

81 
 

que não está...  Ah! Aí o rapaz subiu, porque naquela entrada para aquela salinha que eu disse 

que tinha...  

 

Fita 6 – Lado A 

 

AB – Dra. Itália Kerr, fita número 6, dia 29 de abril de 1998.  

 

IK – Ele subiu na pia, olhou assim: “Ih, doutora, está tudo jogado aqui.” “Jogado aqui?” 

“Jogado”. Pergunte a Lisabel, a Lisabel subiu prá ver, eu também, “Itália, não é possível uma 

coisa dessas. Jogado!” Livros, assim, pá. Então nós chamamos a “Swat” de novo para afastar 

o gaveteiro. 

 

AB e MS - O gaveteiro. 

 

IK - Enjeitamos tudo, e não dissemos nada para a Patologia. 

 

AB – E trouxeram para cá? 

 

IK – Trouxemos tudo para cá. 

 

AB – Não, porque se avisa, não é? 

 

IK – E aí começou a história, o Henrique me designou como curadora, não sei o que, não sei 

o que lá, que eu podia recomeçar, tudo bem, aí depois ele disse assim: “Ah, depois a gente 

vê o negócio de pesquisas”, “Oh, Henrique vamos fazer primeiro a recuperação da Coleção, 

o negócio de pesquisa por enquanto eu não estou com cabeça”, nem queria saber desse 

negócio, então começou a discussão, “Quem é que vai ficar ?” Não, isso nunca ia (TI). “E as 

despesas com essa recuperação? Quem é que vai assumir, é a Patologia?” Eu disse: “É, mas 

a Coleção não é da Patologia?” “É, mas e a Casa de Oswaldo Cruz tem tanto dinheiro não 

pode entrar com isso?” Aí a Lisabel disse assim, “Não, nós podemos, podemos ir lá, tem a 

Documentação, tem gente que ajuda e tal e devagar a gente vai recuperando, vai montando.” 

Ele disse assim: “Ah, então, seria interessante que a Febre Amarela passasse prá Casa de 

Oswaldo Cruz”. 

 

AB – Isso partiu de quem? 

 

MS – Lenzi. 

 

IK – Aí a Lisabel? 

 

AB - Partiu do próprio Lenzi? 

 

IK – Lenzi, mas sugerido por ela. E que ele, não posso falar. 

 

INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO 

 

IK –Então, a Lisabel disse: “Ah, então seria ótimo se a Febre Amarela passasse para a Casa 
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de Oswaldo Cruz”, e as coisas estavam indo como se realmente... 

 

AB – Fossem. 

 

IK - Fossem, não é, mas quando eles viram o espaço, a recuperação, não sei o que, não sei o 

que lá, aí já era da Patologia.  

 

AB – Aí já não queriam mais passar a Coleção? 

 

IK – Aí agora eles falaram não, porque ganharam um espaço pronto, e eles já estão com 

outras idéias que eu sei, ali, naquele prédio todo ali, é Gomes de Faria, porque o Morel vai 

tirar toda a Biologia Molecular, vai fazer, acho que já está fazendo um prédio. 

 

AB – Um prédio só para a Biologia Molecular, não é? 

 

IK – Então aquilo tudo vai ser da Patologia. Então, eles já estão querendo tirar a Coleção dali 

e passar lá para um último andar, que ninguém vai ser jogado lá, porque aquele espaço para 

eles é (TI). 

 

AB – Quer dizer então que a Coleção saiu da Cavalariça e foi se encontrar de volta na 

Biologia, não é isso? 

 

IK – Bem. 

 

AB – Porque até agora estava lá na Cavalariça, com tudo, com a clarabóia arrebentada, aí 

tiramos a documentação e trouxemos para a Casa de Oswaldo Cruz.  

 

IK – Ficaram os vidros.  

 

AB – Os fichários, os gaveteiros....  

 

MS – A senhora tinha conseguido um espaço, não foi, com alguém? 

 

IK – Ah, não, era o Henrique. Quando o espaço ficou pronto, foi tudo para lá.  

 

MS – Como foi que a senhora conseguiu esse espaço? 

 

IK – Hein? 

 

MS – Como a senhora conseguiu esse espaço? 

   

IK – Ah, isso foi uma, foi uma coisa, no meio disso tudo, não isso, o espaço eu consegui 

quando eu voltei, viu, quando eu voltei com a bolsa FAPERJ e tal... 

 

MS - Isso foi em que época, doutora Itália? 

 

AB – 1994, não é mais ou menos? 
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IK – 1984. Eu olho a coisa ali, eu tenho. 

 

MS – 1994. 

 

AB - É, no princípio de 1994? 

 

IK – Vamos ver, 1994. 

 

AB – 1994, não é? Em março de 1994. 

 

IK - 1994, é, 1984 estava ainda... 

 

AB – O pesquisador do Pará estava chegando.  

 

IK – Em 1994 quando a Lisabel disse que iam pleitear uma bolsa FAPERJ e parece que já 

estava para sair e o Lenzi fez um papel mandando para o diretor que eu ia ser a curadora e 

tudo, eu fui falar com o diretor, com o Cláudio. 

  

AB – Cláudio Ribeiro. 

 

IK – Cláudio Ribeiro, fui atrás e disse: Olha, Cláudio, eu tenho muito prazer de voltar ao 

Instituto e tudo, eu me considero uma filha do Instituto, e de recuperar essa coleção, porque 

eu realmente... é uma coisa que eu gostaria de ter arrumado, é um acervo maravilhoso que o 

Instituto tem, é uma pena que não seja recuperado, agora eu aceito voltar com uma condição. 

Que seja realmente dado um espaço definitivo para colocar essa coleção. Se eu não vir escrito 

no papel o espaço que vai ser dado para ele, eu não vou trabalhar, porque não adianta 

 

AB – Trabalhar (TI). 

 

IK - Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. O que adiantou fazer o que eu fiz, e 

voltou tudo à estaca zero? Então tem que ser. Aí ele virou e disse assim: E você tem idéia do 

espaço? Eu disse: “Tenho”. “Aonde?” “Ali no prédio, nesse prédio que eu soube que vai 

entrar em obras, que tem uma ala que é aonde estava, e ainda tem uma parte da Coleção e 

tem uma outra ala lá embaixo onde estão funcionando umas coisas que eu sei que vão sair, e 

que o espaço seria ótimo para a Coleção, eu não vejo outro lugar...” 

 

AB – Possível para... 

 

IK – Porque eu já procurei vários lugares aqui.  

 

AB – É é uma coleção grande, não é, que demanda espaço, são vários armários, gaveteiros. 

 

IK – Depois a tendência é aquilo aumentar, porque aquilo vai servir de estudos, e tudo, as 

coisas, vai aumentar, não vai ficar parado. 

 

AB – A própria Anatomia poderia continuar crescendo a Coleção da Anatomia, não é ? 
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IK – É, exatamente. Aquilo não é uma coisa estática, entendeu? Então ele disse assim: “Bem, 

faz uma coisa, eu, a minha filosofia é a seguinte, o pessoal vive,eu nunca vi um lugar, um 

instituto onde o pessoal vive reclamando de espaço, parece incrível, eu vou em certos lugares, 

eu vejo espaços imensos, com um armário e com uma mesa, outros estão todos amontoados, 

mas ninguém quer ceder, então eu agora eu tenho um conselho deliberativo que exatamente 

para isso, para estudar os espaços, cada um vem com a sua proposta, e aí o conselho que 

resolve, eu não quero ser o responsável disso”, “Então você me inscreve aí e tal, e eu vou 

apresentar ao conselho” e o conselho aprovou em cheio, aí ele disse, “Bem, agora Itália você 

vai fazer um projeto desse espaço, de como vai ser colocada essa coleção...” 

 

AB – Inclusive arquitetônico, (TI)... 

 

IK – Tudo, tudo, com as divisões, até negócio de eletricidade... 

 

AB – Água. 

 

IK – Tudo. Água, tudo, o que que vai em determinado espaço, o que que não vai, para que 

vai servir, para que não vai servir, tem que ser tudo muito detalhado, uma planta realmente 

100%, então eu fui procurar a arquiteta, fui procurar a arquiteta e disse “Olha, eu estou aqui, 

o Cláudio me ofereceu aquele espaço lá e eu tenho que fazer uma planta para colocar a 

Coleção. Então comecei a explicar para ela, porque que eu tinha a coleção, como é que certas 

coisas tinham que ser colocadas e tal e tal, e nesse espaço vai ter gente estudando, tem que 

ter mesinhas com cadeiras e tudo mais, então tem que ser uma coisa, tem que haver um fluxo 

de trabalho, para a pessoa checar os blocos, checar as lâminas, e então ter mesas para apoiar 

as gavetas, as coisas, enfim, tem que ter, além da distribuição tem que ter um fluxo, eu dizia 

sempre na Histologia, no laboratório de Histologia, depois vai ser informatizada, então tem 

que ter uma sala com vários computadores e tudo mais, depois tem que ter uma sala para 

documentação, muito importante, não pode ser úmida, nada disso, depois tem que ter uma 

sala de reuniões, tem que ter uma sala de chefia, não vou, pode ser prá quem for... 

 

AB- Ocupar? 

 

IK- Ficar, ocupar. E tem que ter talvez também prá receber as pessoas, visitas e tudo, enfim, 

eu, e tem que ter também, muito importante, uma sala com água, com tudo porque... 

 

AB – Bancada. 

 

IK- Bancada, com tudo prá trabalhar com fixadores, que tem que ser recuperados, então nós 

estivemos estudando, e ela foi lá, mediu, foi fazendo, ficamos lá um tempão, muda aqui, 

muda ali, eu acho que aqui não sai, enfim saiu uma planta muito boa, e levei, porque o 

Cláudio disse: Você (TI) e me traz. Aí levei para ele, e ele examinou porque ele ainda deu 

uns palpites, gostei muito disso de ele dar palpites porque quer dizer que ele olhou. 

  

AB – Ele olhou mesmo. 

 

IK – Ele olhou, não olhou só assim, não, “E aí quando é que você vai fazer isso?” “Ah, é 
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realmente”, (TI), então foi aprovada a planta, e então começou a obra naquele prédio. Aí, 

nunca chegava lá na minha ala, aí eu disse para ele: “E aí? Como é que vai ser?” Aí quando 

começou, ah, aí começou uma perseguição porque naquela ala onde ainda estavam os vidros, 

porque foram tirados os negócios do Museu, não sei onde é que foi, uns armários com umas 

peças anatômicas, não tenho a menor idéia prá onde é que foram. E os arquivos também da 

Anatomia Patológica também não sei prá onde é que foram. E deixaram somente os vidros 

da Febre Amarela, aquela parte do fundo que eu tinha conseguido arrumar, com vidros e tudo 

mais, a Patologia pegou e fez um biotério lá, colocou uns animais, e o resto tinha gente que 

entrava lá para apanhar não sei o que, e pisavam em cima dos vidros, então alguns vidros 

estavam todos virados, por sorte o que ficavam mais lá prá baixo não mexeram muito e aí 

começaram a falar que eu tinha que tirar aqueles vidros de lá. E um que foi chefe aí da 

Biologia mandou um papel lá. 

 

AB – Um memorando? 

 

IK – Um documento, memorando para o Lenzi, dizendo que achava um absurdo que uma ala 

lá debaixo ainda estava sendo ocupada por uma porção de vidros que pertenciam à doutora 

Itália que já é uma pessoa aposentada. Agora, não ele mandou isso para o diretor, o diretor 

mandou pra... 

 

AB – Pro Lenzi. 

 

IK – Pro Lenzi, o Lenzi, que é o chefe, o que que ele devia fazer? Não é dar uma resposta, 

não, me manda o papel, “Itália, olha aí, resolve isso”. Puxa, o que que há? O material não é 

meu, o material é da Patologia. 

 

AB – Aliás é do IOC e é da FIOCRUZ.  

 

IK – Aí fui procurar essa pessoa, cheguei lá delicadamente, e disse: “Olha, eu sou fulana, 

você mandou esse papel, acontece que aquilo ali não é meu, aquilo ali é da Patologia, então 

é de uma coleção muito importante, de forma que talvez você nem saiba que existe essa 

Coleção.” E vai haver um espaço aqui ali que vai ser para a Coleção, enquanto o espaço não 

estiver pronto, aqueles vidros não saem de lá. Não vão sair de lá porque eu me ponho na porta 

e passem por cima de mim, mas não saem de lá. Que aquilo é uma coisa importantíssima. 

 

AB – E a pessoa? 

 

IK – Hein? 

 

AB – E a pessoa, reagiu como? 

 

IK – “Ah, eu não sabia, não sei o que, não sei o que lá”, mas aí tinha um tal chefe de obras, 

não sei, um cara que falava muito, dava muito palpite, também, dizendo que tinham que tirar 

aqueles vidros de lá, eu já estava desesperada com esse negócio dos vidros. Então eu fui falar 

com a Delir, que era vice-diretora, não é? “Delir, como é que vai ser, que estão querendo que 

eu tire os vidros de lá, não sei o que”, então houve uma reunião em que estava esse cara, eu 

não sei se ele era engenheiro, o que que ele era, eu sei que ele era chefe de lá da engenharia, 
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a Delir e uma outra, que eram três vice-diretoras, a outra era muito simpática, também, e eu, 

nós três, aí o cara dizendo assim, “Aqueles vidros tem que sair de lá, vamos fazer uma 

mudança”, aí a Delir, “Você não tem noção do que seja uma coleção, será que você não 

entende que coleção é uma coisa que não pode ser mexida assim de uma hora para outra, é 

uma coisa importante”, olha eu sei que o cara saiu de cabeça baixa, e disse: “Não pode sair 

de lá enquanto não tiver o lugar definitivo”, eu disse, graças a Deus, encontrei alguém quem 

me dá uma... 

 

AB – Apoio. 

 

IK – Cobertura, não é possível, aí quando chegou, estava chegando à obra lá no espaço que 

eu tinha escolhido, funcionava um vidraceiro, um que fazia trabalhos pequenos de vidraria, 

sabe, mas aquele método ainda de sopro e tudo. 

 

AB - Uma coisa artesanal? 

 

IK – Artesanal, realmente muito importante, coisas que o Instituto ainda acho que tem, e 

coitado, eu tinha uma pena, porque ele tinha tanto apodo daquilo lá, e ele “Pois é, vou ter que 

sair”, e eu disse “Não, o senhor vai ter um bom espaço, eu vou fazer com que o senhor tenha 

um bom espaço, não sei o que” e o outro também, e assim eu tinha que despedir, mas aos 

poucos os outros foram... 

 

AB – Saindo... 

 

IK - Tirando o pessoal todo e aí no grande salão, no meio do grande salão existia um monstro 

de uma máquina, que eu acho que era uma máquina da gráfica, mas era uma coisa enorme, e 

aquilo era um trambolho, um elefante branco que ninguém sabia o que fazer com aquilo e o 

tal do engenheiro também desesperado, “Doutora, eu já não sei o que que eu faço, eu não 

consigo tirar daqui”. “Ué, não sei, mas não é possível que você não arranje...” 

 

AB – Não contrate uma.... 

 

IK – “Aonde é que estava antes?” “Ah, aonde estava antes não pode, não sei o que, não sei o 

que lá.” Olha para tirar aquele negócio de lá foi, e eu toda hora ia lá, “Como é? E a máquina, 

vai sair ou não vai sair?” Aí resolveram tirar a máquina com um guindaste enorme. 

 

MS – Nossa. 

 

IK – É, era enorme, e colocaram do lado de fora, acho que puseram umas madeiras, cobriram 

com uns plásticos, umas lonas, ficou ali do lado de fora, aí começaram as obras e eu ia quase 

todo dia ver a obra.  

 

AB – Fiscal de obra? 

 

IK – É. A própria fiscal de obra. “Olha, a senhora pode ficar tranqüila”, eu disse “Olha 

cuidado com isso aqui, cuidado com esse negócio aqui”. Fiquei acompanhando a obra até o 

fim. 
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AB – E aí com isso a obra foi andando, não é? 

 

IK – Sim, aí a obra foi andando, foi andando, até que ficou pronta, ficou pronta, “Lisabel, a 

obra está pronta. Vamos fazer a mudança?” “Vamos”. Chamaram uma firma, acho que custou 

caríssimo, chamaram uma firma super especializada, “Eu disse pelo amor de Deus, essa 

mudança.” Ah, a Lisabel sabe, sabia a maneira como é que tinha que ser mudado. Então 

realmente eles fizeram a mudança, foram dois dias de mudança e à medida em que as coisas 

eram levadas eu já tinha... 

 

AB - Arrumado. 

 

IK - Planejado mais ou menos como é que as coisas iam ficar, então colocou no lugar tudo 

então ficou tudo lá arrumadinho, arrumadinho, os livros ficaram no chão, porque isso é que 

ficou uma coisa que, eu tinha proposto fazer prateleiras de alvenaria, mas a arquiteta achou 

melhor não, fazer de aço, mandar fazer de aço, então ficou tudo no chão, os livros tinham 

ficado no chão. Mas o importante é que eles estão... 

 

AB – Todos juntos. 

 

IK – Ficou tudo lá junto pela primeira vez. A Coleção da Febre Amarela, menos a parte de 

documentação, graças a Deus que está aqui, graças a Deus, porque aí eu chamei para mostrar, 

eles ficaram admirados, realmente está uma graça o espaço, uma graça, aí fizeram assim, “Eu 

quero as chaves daqui prá mim”, que eram várias portas, e as chaves ficavam até com a 

Lisabel e ela mandou fazer cópia das chaves, mandou buscar um chaveiro em Bonsucesso 

para fazer as cópias. Aí eu vinha, eu vinha aqui ver o negócio com ele, ia lá, ver se está 

arrumado, começar a sonhar, com é que ficava. 

 

AB – É o pensar como era e ver tudo organizadinho.  

 

IK – Não e sonhar, não é, como é que vai ficar, aí um dia eu chego lá, vejo um cadeado na 

porta, um cadeado enorme na porta e assim no vidro, pelo vidro a gente via um corredorzinho 

e as outras portas todas com cadeado, aí eu já sabia o que que era, eu achei um desaforo. Ah, 

primeiro o Lenzi me telefonou e disse assim: “Itália, você se importaria se por alguns dias, 

nós puséssemos umas gaiolas lá no espaço?” Eu disse: “Henrique, por alguns dias e naquela 

sala onde tem a água”. Eu estou pensando que eram umas gaiolas vazias, eu quando vi os 

cadeados, vim falar com a Lisabel. Eu disse: “Lisabel, está tudo trancado com cadeado, eu 

não vou lá na Patologia perguntar, que eu acho isso um desaforo.” 

 

AB – Ainda era um desaforo. 

 

IK – Eu acho que a pessoa devia ter me telefonado e dizer: “Olha, Itália, eu por medida de 

segurança, eu mandei colocar uns cadeados, então vem buscar a cópia para você entrar” 

 

AB – Está aqui a cópia para você. 

 

IK - Não é assim que a gente age? Não, ninguém me falou nada. Eu falei com a Lisabel, eu 
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vou começar a controlar. Aí, um dia eu chego lá, já estava, puseram um papel pardo assim 

na porta, que antes eu tinha posto assim: “Coleção da Febre Amarela”, “Coleção Febre 

Amarela - Departamento de Patologia – Casa de Oswaldo Cruz”, ela arrancou, “Porquê Casa 

de Oswaldo Cruz?” E mandou por “Coleção Febre Amarela - Departamento de Patologia”, 

“Escuta aqui, o, Jane, quem é que gastou tudo até agora e que até mandou comprar o 

microscópio?”, que a Lisabel tinha feito a proposta de comprar o microscópio, custava 

caríssimo, que era para a Febre Amarela. “Mas isso é da Patologia”. Aí um dia eu chego lá e 

vejo tudo escancarado, tudo aberto. Eu entro lá estou vendo uns aparelhos de ar condicionado 

velhos, tudo caindo pelos pedaços, quando eu olho assim, menina, tinha sido transformado 

num outro... 

 

AB – Num depósito? 

 

IK – Num depósito, tudo jogado em cima dos gaveteiros, dos arquivos, e as portas todas 

fechadas, mas quem estava lá era uma bolsista que trabalhava com ele, já conhecia, virei para 

ela e disse assim: “O que é isso?” “Ah, doutora, eu não sei, estou aqui porque me mandaram 

trazer esses aparelhos de ar condicionado”. 

 

AB – Meu Deus. 

 

IK – “Velhos, que eles não sabem onde põe, mandaram por aqui”. Olha menina, eu não sei 

como é que eu não tive um desmaio, um negócio. Aí as outras salas estavam fechadas. Aí 

“Você tem a chave?” “Tenho”. Foi abrindo, tudo depósito, tudo móvel velho, coisa velha, 

gaiolas velhas e tudo e naquele espaço que ele tinha pedido para pôr uma gaiola, sabe o que 

que era? Gaiolas com animais, um cheiro de urina, uma sujeira. 

 

AB – Quer dizer, transformou num biotério? 

 

IK – Aí eu saí dali, saí correndo, fui chamar a Lisabel. “Lisabel, vamos lá embaixo prá você 

ver como é que está”. Aí nós descemos, quando chegamos já estava tudo fechado, eu disse 

“O que que eu faço?” Se eu vou prá Patologia, vou fazer um escândalo, com o meu 

temperamento eu vou fazer um escândalo, eu acho que eu não vou, não. Aí a Lisabel já tinha 

subido, eu estava subindo assim, pensando um pouco, ir para a Patologia, eu vou ou não vou? 

Não, eu não vou, eu acho um desaforo, eu acho que eles têm que me chamar. Aí fui lá prá 

Lisabel e disse: “Lisabel, eu não ponho mais os pés aqui, você me desculpa, mas eu não posso 

mais não”. 

 

AB – Chegou no nível do limite, não é? 

 

MR – E eles nunca mais lhe procuraram? 

 

IK – Nunca mais. 

 

AB – Por sorte a documentação está aqui, porque senão iam jogar coisas em cima da 

documentação, não é? 

 

MR – Meu Deus. 
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IK – Quando terminou a minha bolsa, terminou não, que houve aí um negócio que teve que 

suspender as bolsas. 

 

AB - Quem era aposentado... 

 

IK - Não era só aposentado, não, quem recebia da Fundação não podia acumular com o 

dinheiro desse convênio, mas eu continuei trabalhando. 

 

MS - Bastante tempo. 

 

IK - Mesmo sem receber nada, então, eu, a Jane disse assim: “Vamos fazer um pedido para 

o CNPq”, então fizemos lá um pedido para o CNPq, aí quando eu fui embora, aconteceu 

aquilo eu fui para casa, aí um dia chega uma carta lá em casa, um envelope, eu vi que era a 

letra dela, que estava lá um selo do Departamento de Patologia e eu abri, era uma carta do 

CNPq dizendo que a bolsa tinha sido concedida, não sei o que, aí eu escrevi para o CNPq 

que cancelasse a bolsa, nem respondi para eles. 

 

AB – E aí a parte de documentação ficou aqui? 

 

IK – É, aí vocês, agora pára. 

 

INTERRUPÇÃO DA GRAVAÇÃO 
 

AB – Então quer dizer que a documentação ficou aqui no Departamento de Arquivo e 

Documentação após vir prá cá e ficar arrumado. 

 

IK – E parece, parece que aquela vez ela veio, que ela sabia que a documentação estava aqui. 

 

AB – Isso. 

 

IK - Que eu nunca falava muito claro. 

 

AB - Para onde estava. 

 

IK - Ela tinha muito medo, ela é desconfiadíssima, então ela dizia assim: “Ah, estão de olho 

nessa documentação, não sei o que” e então eu disse, e eu dizia prá ela, olha eu estou lá 

ajudando, tendo, graças a Deus tem bolsistas, não sei o que, e aí ela naturalmente como eu 

não aparecia mais ela quis sondar prá ver onde é que estava a documentação e parece que 

eles queriam por alguém para fazer um trabalho. 

 

AB – É, queriam consultar o acervo. 

 

IK – Consultar. Mas fizeram, consultaram? 

 

AB – Eu não sei dizer prá senhora, não, mas a desculpa para ter vindo aqui foi isso, foi liberar 

para consulta, mas não sei qual foi o.., se a pessoa veio, porque liberado estava para a 
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consulta, já estava, o inventário final estava pronto, estava tudo arrumado, etc, etc. 

 

IK - E deve ter visto que está muitíssimo arrumado. 

 

AB – E aí quem trabalhou com a senhora foi o bolsista Tarcísio, não é? Tarcísio fez a parte 

de documentação junto com a senhora, não é, e tal.  

 

IK – É, eu fui orientando prá ele, que ele não sabia, nunca tinha visto aquele material. 

 

AB – Material. 

 

IK - Não é, coitado, e ele naturalmente ele, a metodologia também ele conhece, não é? 

 

AB – Tem que aprender, lógico. 

 

IK – E eu fui explicando para ele, “Olha, a documentação da Febre Amarela é assim, é assim, 

e tem coisa aqui que eu também não conheço, o que você não sabe você vem, me procura e 

me diz prá eu, eu ficava arrumando umas fichas. 

 

AB – Umas fichas. 

 

IK - Mas eu ficava muito preocupada com as coisas que eu tinha que fazer lá também, que 

eu tinha que me dividir, porque se eu não estivesse em cima lá a gente perdia aquele espaço. 

 

AB – Quer dizer, então, pensando uma coisa, a consulta ao material físico, as lâminas, nunca 

aconteceu? Pessoas de fora não puderam ainda... 

 

IK – Não, não. 

 

AB - Pesquisar a coleção, ela não está aberta nessa parte física dela, a parte de documentação 

está? 

 

IK – Está. 

 

AB – Mas a outra parte não está aberta? 

 

IK – Olha, eu não sei, porque eu não conversei com mais ninguém para saber como é que 

está aquilo lá porque a Delir uma vez me chamou quando ainda era vice-diretora para eu 

explicar o que que tinha acontecido, porque eu acho que, acho que a Lisabel falou, cheguei 

lá e contei o que tinha acontecido (TI) aí houve aquela mudança de diretoria, não sei o que e 

tal. 

 

AB – De diretoria, é, (TI) talvez descobrir agora com a nova direção que assumiu e em 

especial porque o dr. Coura está como diretor, uma pessoa que teve papel direto na 

recuperação da Coleção, não é, foi com ele que começou a arrumar os departamentos e tal. 

 

IK – Foi, acho que aí quem tem que entrar é a Lisabel. 
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AB – É, a Casa entraria fazendo o contato para poder.... 

 

IK – É a Casa de Oswaldo Cruz. 

 

AB – Até porque parte da Coleção já está aqui, se for do interesse a gente cuida de tudo, não 

é?  

 

IK – E ela falou que essa documentação não vai poder sair daqui enquanto não tiver 

condições. 

 

AB – Enquanto não tiver, não. 

 

IK – Dra. Itália, assim, fechando a entrevista da gente, não sei se Magali gostaria de colocar 

alguma coisa, com a esperança de que esses novos ventos de direção a gente consiga espaço 

e tal, de que a senhora gostaria de fechar, da importância, depois de tudo o que a senhora 

passou, os prós e os contras, as decepções, mas as coisas boas, assim. O papel das Coleções, 

de ter recuperado essas Coleções ainda valeu muito a pena, não é? 

 

IK – Ah, eu acho essa coleção muito importante, porque ela é um acervo muito grande, 

porque na época eles não tinham a tecnologia que tem hoje, então provavelmente com a 

tecnologia de hoje eles são capazes certamente de descobrir outras doenças... 

 

AB – Que não a doença de Chagas, que não a febre amarela? 

 

IK – Que não acompanharam, que na época inclusive eles só estavam preocupados com a 

febre amarela. Mesmo assim eles encontraram outras coisas. 

 

AB – Quer dizer, procurando então aí mesmo que... 

 

IK –Procurando com as técnicas que existem agora, mesmo em material que a gente até 

pouco tempo diria, ah, é irre... 

 

Fita 6 – Lado B 
 

AB – Aqui no Brasil.... 

 

IK – Não! É a única. É a única. 

 

AB – O que conta a história desde os anos 1910, 1920 de todo o papel da Rockefeller aqui, 

você pode fazer uma análise histórica-epidemiológica da doença. 

 

IK – Do ponto de vista epidemiológico, tem do ponto de vista sociológico, não é, porque as 

pesquisas, os trabalhos, os levantamentos que foram feitos nos lugares em que havia a febre 

amarela.... (barulho de sirene ao fundo) 

 

AB – São relatórios muito detalhados do contexto social... 
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IK – Muito detalhados e nos dá uma noção... 

 

AB - ... Geográfico. 

 

IK – É. 

 

AB – Ambiental. 

 

IK – Vários, e até mesmo como os problemas que está havendo hoje de febre amarela.... 

 

AB – Pensar em toda questão da difteria, o nosso temor de que a febre amarela retorne. 

 

IK – Exatamente, eu já fiz a vacina, vocês se vacinaram? 

 

AB – Não, não vacinei não. 

 

IK – Vai se vacinar. 

 

A – É. A gente tem que se preparar. Mais uma vez, então, a gente queria agradecer... 

 

IK – Hein? 

 

MR – Pelo seu trabalho... 

 

AB – Agradecer a você, não só a entrevista, mas o seu investimento aí, o seu papel aí de 

recuperadora de uma coleção que agora cabe a gente também batalhar por ela. E aqui fica o 

nosso compromisso para esse projeto, pra gente batalhar.  

 

MS - Por acreditar na recuperação. 

 

IK - Ah, é. Vocês têm que me por ao par aí das coisas... 

 

AB – É, o tempo todo (riso). 

 

IK – Ah! Eu realmente.... 

 

 


