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Resenha biográfica 

 
Nasceu em 3 de novembro de 1918, no Rio de Janeiro, filho de Onofre José de Oliveira 

e Jesuína Fonseca Oliveira. Em 1941 diplomou-se em medicina veterinária pela Escola Nacional 

de Veterinária, atual Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.  

Em 1939 ingressou no IOC como estagiário sem remuneração na Seção de Helmintologia, 

chefiada por Lauro Travassos. Trabalhou na coleção de dípteros sob a orientação de Hugo de 

Souza Lopes, dedicando-se, inicialmente, ao estudo de moscas da família Clusiidae (Acaliptrata) 

e Anthomyidae. Nesse período publicou seu primeiro artigo científico, intitulado “Sobre Ophyra 

aenescens (Widermann, 1830) (Diptera, Anthomyidae)”.  

Em 1940, por indicação de Arthur Neiva, Lauro Travassos e Hugo de Souza Lopes, 

obteve uma vaga de entomologista no Serviço de Malária da Baixada Fluminense. Já formado, 

foi convidado por César Pinto, em 1942, para integrar o Serviço de Doenças Parasitárias do 

Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, onde trabalhou como entomologista. Entre 1943 

e 1944 desenvolveu experiências com DDT na Companhia de Anilinas e Produtos Químicos 

Geigy do Brasil Sociedade Anônima.  

Durante todo esse tempo permaneceu como estagiário no IOC, sendo contratado em 1950 

como pesquisador especializado, e efetivado como biologista por meio de concurso realizado pelo 

Departamento Administrativo do Serviço Público. Atuou também como assistente voluntário da 

cadeira de Zoologia Médica e Parasitologia da Escola Nacional de Veterinária (1953-1954), 

assistente do Curso de Parasitologia, Bacteriologia e Imunologia do IOC (1954 e 1959), professor 

da cadeira de doenças parasitárias do Curso de Aperfeiçoamento, Especialização e Extensão do 

Ministério da Agricultura (1954-1955, 1957-1958 e 1959-1960) e professor do Curso de 

Entomologia do IOC (1962).  

Em 1970, com outros nove pesquisadores da instituição, teve seus direitos políticos 

suspensos e foi aposentado pelos Atos Institucionais 5 e 10, episódio denominado de "Massacre 

de Manguinhos". Como ficou proibido de trabalhar em qualquer instituição pública, passou a 

prestar serviços à iniciativa privada. Com a Anistia, foi reintegrado à Fiocruz em 1986 como 

curador da Coleção Entomológica do IOC, cargo que ocupou até a sua morte, e como professor 

de entomologia médica no Curso de Biologia Parasitária da unidade.  

De 1992 a 1993 foi subsecretário adjunto de Ciência e Tecnologia da Secretaria de 

Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do estado do Rio de Janeiro. Em 1998, aos oitenta 

anos, obteve o grau de doutor em ciências no Curso de Pós-Graduação em Biologia Parasitária 

do IOC. Sua contribuição para os estudos entomológicos abrangeu as ordens Strepsiptera 

(Stylopidae, Myrmecolacidae e Mengeidae), em colaboração com Marcos Kogan, e Diptera 

(Anthomyidae, Culicidae, Ephydridae, Agromyzidae e Chironomidae), sendo responsável pela 

descrição de quatro gêneros e setenta espécies de insetos para a ciência. O material entomológico 

reunido durante suas pesquisas encontra-se depositado na Coleção Entomológica. Recebeu 

homenagens de pesquisadores brasileiros e estrangeiros com a descrição do gênero Oliveriella 

Wiedenbrug & Fittkau, 1997 e com dez espécies, tais como: Palpomyia oliveirai Lane, 1947, 

Lutzomyia oliveirai Martins, Silva & Falcão, 1970 e Oukurilla oliveirai Messias & Fittkau, 1997. 

Morreu em 16 de abril de 2005, no Rio de Janeiro.
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Data: 08/11/2000 

 

Fita 1 - Lado A 

 

AB - Projeto Memória das Coleções Científicas, entrevista com Dr. Sebastião José de 

Oliveira, dia 08 de novembro de 2000, entrevistado por Magali Romero de Sá e Anna 

Beatriz Almeida, fita 1. Então, retomando a nossa conversa sobre a coleção, e na verdade 

eu queria pegar quando o senhor ingressou no Instituto em 1939, toda aquela entrada 

como bolsista e tal, desde aquele momento, como é que foi o seu contato com as coleções 

que existiam aqui dentro da Fiocruz, do Instituto naquela época? 

 

SO - Bem, naquela ocasião, quando eu entrei como estagiário, e estagiário antigamente 

era diferente do estagiário de hoje, o estagiário não tinha voto nem voz, hoje o pessoal 

fala tudo que quer, essa coisa toda, o estagiário era um ser calado. Eu comecei a tomar 

conhecimento, ter contato com uma coleção que existia no laboratório do Dr. Travassos, 

no laboratório de Helmintologia havia uma coleção de dípteros e se você olhar os meus 

trabalhos, primeiros trabalhos e olhar os trabalhos do Hugo de Souza Lopes, você vai ver 

que era uma incoerência isso, mas está escrito no rodapé, trabalho da coleção de dípteros 

do laboratório de Helmintologia, e que era uma incoerência, porque isso? Porque não 

havia, não estava ainda consolidada a coleção Entomológica, quer dizer, havia uma 

coleção de borboletas, principalmente do Travassos, que estava na época que eu entrei 

aqui, ele estava começando a trabalhar com isso, com borboletas, o Ferreira de Almeida, 

aquele carteiro estava chegando também, para trabalhar com o Travassos, também 

trabalhando com borboletas, e o Hugo de Souza Lopes que trabalhava com insetos em 

geral, de modo geral, mas principalmente com díptera. Então eu comecei estudando 

inclusive díptera também, eu comecei trabalhando com Culicidae, publiquei até um 

trabalho sobre Ophyra, meu primeiro trabalho, que é o Culicidae, depois trabalhei com e 

comecei a trabalhar com aquele acaliptrado que era de uma família que é chamada 

cruziridae), tá! 

 

MR - Sei. 

 

SO - Que eu não prossegui porque a cruziridae tem outros nomes de gêneros muito bonito 

um deles se chama soborocéfala, quer dizer um nome bonito. Mas eu já tinha em mente 

trabalhar com mosquito e organizei e tal, comecei a organizar no laboratório uma coleção 

de mosquito, na Helmintologia e paralelamente a isso eu comecei a trabalhar com 

Chironomidae e trabalho até hoje. 

 

AB - E como é que era esse dia-a-dia de o senhor trabalhar formando uma coleção, eram 

as viagens, tinham viagens de coleta ou o senhor pegava na cidade, quer dizer, como é 

que era essa sua... 

 

SO - A gente... 

 

AB - Prática? 

 

SO - A gente começou e eu acho que a gente sempre começa assim, você trabalhando 

com material existente nas suas proximidades, como eu morava em Cascadura, é claro 

que eu pegava os meus bichinhos em Cascadura, e isso foi ampliando, porque eu passei 
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a fazer excursões na represa do Grajaú, aos domingos, com o professor Souza Lopes, isso 

inclusive está sendo contado num livro que a Virgínia Schall está publicando, acho que 

vai sair nesse mês ou mês que vem, eu conto essa história.  E paralelo a isso a gente fazia 

excursões, mas longe, eu me lembro que fui pegar em Mangaratiba, foi talvez minha 

primeira excursão, assim, fora do Rio de Janeiro... 

 

AB - E o senhor ia com grupo o senhor... 

 

SO - Em geral eu ia sozinho... 

 

AB - Ou ficava... 

 

SO - Ia sozinho, em Mangaratiba eu fui com um colega, ia sozinho quando estava nos 

arredores aqui do Rio, mas fora do Rio a gente ia sempre com alguém. Mas a minha 

primeira grande excursão, quer dizer o meu primeiro contato com o lugar que eu ouvia 

falar muito, porque o Travassos tinha material desse local, o Fonseca Filho tinha material, 

o Hugo de Souza Lopes tinha material e para mim era assim Shangri-Lá, tinha que ir lá 

nesse lugar, que era a Fazenda Japuíba... 

 

AB - Japuíba em... 

 

SO -A Fazenda Japuíba... 

 

AB - Era em Angra? 

 

SO - Era em Angra dos Reis, que era de propriedade da família do Travassos, o Travassos 

herdou dos antepassados dele, ele se orgulhava de ser angrense, e nessa época foi uma 

grande produtora de cachaça, tinha um alambique, aquela coisa toda, mas na época estava 

em decadência, mais tarde o filho dele, Heraldo Travassos, retomou a plantação de 

bananeira e começou até trazer banana para o Rio de Janeiro. Mas eu fui lá a primeira vez 

com o Mario Vettel, que era uma pessoa que eu acho que a casa tinha que recuperar, o 

Mario da Silva Vettel, que era uma pessoa, assim como foi, o Chico Trombone, meu 

primo, era um daqueles velhos missionários do Instituto que faziam tudo, quer dizer, ele 

era técnico de laboratório, hoje seria técnico de laboratório, hoje seria tecnologista, mas 

ele era, não sei qual era o título que ele tinha na época, mas era uma pessoa capaz de fazer 

uma lâmina, capaz de autopsiar um bicho, ele saía com Travassos fazendo isso, capaz de 

fazer a taxidermia dos mamíferos e aves, e capaz de até classificar um helminto pela 

família, sabia pelo menos o que era o nematódeo, sabia o que era um cestódeo, sabia o 

que era, como é o nome, trematódeo ou cestódeo ou aquele um acantocéfalo, era uma 

pessoa assim. E tinha um conhecimento amplo de Entomologia, não chegava a ser um 

Joaquim Venâncio, mas era uma pessoa que reconhecia pelo qual era apto, e era uma 

pessoa muito importante porque ele saiu para uma excursão famosa com Olímpio da 

Fonseca, no oriente da Bolívia,  no Oeste Brasileiro, no Oriente da Bolívia, ele foi em 

todos as excursões, grande parte das excursões do Travassos... 

 

MR - Do Travassos, ele acompanhava... 

 

SO - Ele fazia e esteve quando houve uma missão brasileira no Paraguai, uma missão 

médica brasileira que teve no Paraguai, o Herman Lent foi, Teixeira de Freitas foi, ele foi 
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para lá também, ficou dois ou três anos no Paraguai. Era uma pessoa muito importante 

para nós, e a primeira vez, primeira vez que eu fui a Japuíba... 

 

AB - A Japuíba ele... 

 

SO - Eu fui com o Mario Vettel e teve até um episódio que eu já contei esse discurso aí, 

que eu gosto de relembrar porque foi a minha, como eu disse a primeira vez que eu saí do 

Rio, até, para ir a uma cidade maior do que o Rio, com o papai eu cheguei a ir a Paracambi, 

papai era maquinista, eu fui na máquina com ele quando tinha dez, onze anos, mas essa, 

uns dez anos depois. Eu fui e a fazenda de Travassos, a casa do Travassos que hoje 

continua lá, a casa do Travassos, mas hoje está deturpada, fizeram umas modificações, 

está na beira da Rio-Santos. Essa casa eu meu lembro que era uma casa colonial, a senzala 

ficava atrás, a casa grande e dava, tinha umas janelas que davam para o mar, e essas 

janelas não tinham, como era na época, não tinham a esquadria, não tinha nada, o que era 

terrível, porque os mosquitos entravam, e minha primeira noite, eu cansado, tinha andado 

no mato, aquela coisa toda, excitado, aquele negócio, eu dormi cedo e também tinha que 

dormir cedo porque não tinha luz, e de repente no meio da noite eu comecei a sentir uma 

coisa estranha,  e uma coisa estranha e eu acordei e a coisa estranha era luminosidade que 

estava entrando e aí eu acordei com aquela luz e olhei, e vi, foi a minha primeira visão 

que eu tive disso, que eu era um menino de Cascadura, não tinha essa coisa, foi a primeira 

visão que eu vi da lua nascendo no mar, então a medida que a lua começava a subir, 

aquela lua clara e quando eu olhei, de repente eu fiquei extasiado e a lua estava todinha 

saindo daquele mar de Angra, né, a Ilha Grande lá no fundo e eu aí fiquei tão extasiado 

com aquilo... 

 

AB - Encantamento. 

 

SO - Com tanto encantamento que eu acordei e o Mario que estava dormindo do meu lado 

e chamei: “Mario, Mario!!” e ele: “Hum, hum!!”, eu disse: “Mario, olha a lua”, o Mario 

disse um palavrão, virou as costas e disse: “Pô, veio me acordar para eu ver a lua”. 

 

AB - Risos. 

 

SO - E eu fiquei chateadíssimo, como é que uma pessoa não podia ficar extasiado como 

eu estava. Poxa, ele conhecia o mar, descobri que o Mario já tinha visto a lua no Oriente 

da Bolívia, em Salobra, em Mato Grosso, em uma porção de lugares que aquela luazinha 

para ele não representava nada, mas para mim representou e até hoje eu tenho esse 

encantamento quando eu vejo a lua. 

 

AB - Volta tudo, quando o senhor vê uma lua hoje volta a emoção de ter visto lá. 

 

SO - Pois é, então voltando ao que você falou, naquela época eu comecei essa excursão, 

eu peguei muitos mosquitos, muito borrachudo, tinha muito borrachudo e todos os outros 

insetos que a minha rede conseguia apanhar. Quer dizer, então as nossas coleções 

começaram assim, a gente ia apanhando isoladamente, ou coletivamente, mas apanhando 

tudo que a gente podia apanhar, desde borboleta até coleópteros, até mosquito, o que a 

gente podia apanhar e hoje eu vejo com tristeza que os colegas do Departamento de 

Entomologia do Instituto Oswaldo Cruz e Fundação Oswaldo Cruz, eles vão para o mato 

com um fim específico, que dizer, eu vou buscar um mosquito que esteja com 
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provavelmente com plasmódios e vão para o mato, saem daqui vão a Roraima, saem daqui 

vão ao Rio Grande do Sul e apanham três, quatro bichos e voltam, quer dizer, gastando o 

dinheiro do contribuinte e sem fazer uma... 

 

AB - Um inventário. 

 

SO - Um inventário das coisas, como nós fazíamos antigamente. 

 

AB - O senhor até coloca nessa entrevista de Manguinhos a questão da figura desse 

entomologista de plantão, quer dizer, a pessoa que saía fazendo uma excursão, coletava 

várias coisas, mandava porque tinha interesse para o conjunto... 

 

SO - Pois é. 

 

AB - Das pessoas outros tipos de insetos... 

 

SO - É claro, exato... 

 

AB - Outros tipos de... 

 

SO - O Travassos, por exemplo... 

 

AB - Animais. 

 

SO -Foi o primeiro que inventou isso de (TI) o que eu chamo multi, serviço 

multidisciplinar, quer dizer, o Travassos quando saía, ele ia para o Mato Grosso, quando 

ele ia para, qualquer excursão que ele fazia, sobretudo essa de Mato Grosso, eu participei 

de algumas dele em (TI), né, fui ao Pará, nunca fui ao Mato Grosso, para minha tristeza 

não pude ir. O Travassos levava... 

(Telefone tocando, ininterruptamente) 

 

SO - Colegas do Jardim Botânico, colegas do departamento de Zoologia do Museu de 

Zoologia atual de São Paulo, colegas de faculdade, do Museu Nacional, quer dizer, então 

ele levava uma porção de gente que podia cada um, atuar, aproveitar aquela infraestrutura 

que tinha, para fazer a coleção e todas essas nossas coleções cresceram, assim. Em 1960, 

por aí... 

 

AB - Ah! isso que eu ia... falar desse momento da consolidação... 

 

SO -Quando o Herman Lent foi na época do Amilcar Viana Martins, quando o Herman 

foi nomeado chefe da seção de Entomologia, que antes havia divisão de Zoologia médica, 

com três seções, a Helmintologia, Entomologia e a Protozoologia, e é dentro dessa, a 

Entomologia tinha a estação hidrobiológica na ilha do Pinheiro, está, então o Herman 

consolidou essa coisa, ele trouxe material, trouxe então a coleção que estava no 

laboratório do Travassos e trouxe aqui para o Castelo e juntou-se então com as coisas que 

já tinha aqui, César Pinto, Costa Lima, foi aí que houve... 

 

MR - Mas aí, professor, a do Costa Lima, quer dizer, nessa época já tinha a do Costa Lima 

separada... 
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SO - Já tinha, o que acontecia era o seguinte... 

 

MR - Eles morriam e as coleções, quer dizer, no caso Costa Lima faleceu e a coleção 

ficou... 

 

SO - É, o que havia era o seguinte, cada pesquisador, na época, tinha, isso até justifica 

um pouco, o Souza Lopes tem uma coleção lindíssima, que era até no laboratório que ele 

trabalhava, cada coleção, cada pesquisador... 

 

AB - Lá que o senhor diz é na Helmintologia? 

 

SO - Pois é... 

 

AB - Quer dizer, justifica falar porque era o laboratório que ele trabalhava... 

 

SO - O laboratório era o dele. Então cada um pesquisador tinha no seu laboratório o 

material que ele estudava, o Werneck, a coleção do Werneck ficava no laboratório do 

Werneck, a coleção do Costa Lima estava no laboratório do Costa Lima, a coleção do 

Lutz estava no laboratório do Lutz. Então a grande, acho que o grande momento da 

coleção foi quando o Herman Lent consolidou tudo isso na Coleção Entomológica do 

Instituto Oswaldo Cruz, embora tivesse compartimentos históricos da coleção do 

Werneck, da coleção... 

 

SO - Mangabeira, da coleção Lutz, etc. 

 

MR - Deixa eu lhe perguntar uma coisa, essa tradição que continua hoje, que nós temos 

uma coleção geral aqui, mas continuam nos laboratórios coleções independentes... 

 

SO - Sim... 

 

MR - Quer dizer, não é nem que tem uma coleção com uma numeração própria, que 

comunique... 

 

AB - Simulídeos... 

 

MR - (TI) ou sei lá a partir de 1970, quando eles fundaram o laboratório lá que eles 

trabalham, eles vão ao campo, eles coletam, eles têm uma coleção própria e uma 

numeração que começou em 1970, então é mais ou menos a mesma tradição do passado... 

 

SO - É uma tradição do passado, só que além... 

 

AB - Que tem uma também, flebótomos também tem, não tem? 

 

SO - A única diferença é a seguinte, que naquela época esse material era da coleção desses 

indivíduos, hoje isso é Coleção Entomológica do Instituto... 

 

MR - Não, mas não tem a mesma numeração... 
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SO - Isso não importa, isso não importa... 

 

MR - Só o nome. Mas (TI) 

 

SO - Isso faz parte da coleção. Amanhã esses funcionários, esses..., deixam de trabalhar, 

isso volta para cá e... 

 

AB - Mas existe uma, isso tem uma... 

 

SO - Ah, isso faz parte da coleção... 

 

MR - Mas não tem a mesma numeração, não existe... 

 

SO - Isso não importa muito... 

 

MR - Não tem... 

 

SO - Porque... 

 

MR - Eu estou falando, não são coleções independentes?Ainda não existe um curador 

geral da Coleção Entomológica, existem curadores... 

 

SO - É. 

 

MR - Tem o senhor geral dessa coleção, mas existem outras coleções espalhadas, sem 

curadores... 

 

SO - Não tem curador. 

 

MR - Como não? 

 

SO - Eles... não tem! A figura do curador é o (TI), agora a coleção de barbeiro ela é daqui 

e está momentaneamente lá com o José, se amanhã acabar o dele, ela volta para cá. A 

coleção de Chironomidae está aqui no meu laboratório, é por acaso que o laboratório que 

resulta a coleção, entenderam? A coleção de Ceratopogonidae a Maria Luiza tem uma 

parte aqui no laboratório dela e tem o resto da coleção ali, entendeu, tudo isso é Coleção 

Entomológica. 

 

MR -Então é isso, são os curadores das suas próprias coleções. Por exemplo... 

 

SO - Curador entre aspas, porque eu sou o curador da coleção de Chironomidae, mas 

isso... não existe essa atitude, entendeu? Não existe ainda na Fundação, não existe essa 

figura, está!... 

 

MR - De curador... 

 

SO - De curador dessas coleções menores. 

 

AB - De curador dessas coleções menores 
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SO - Dessas coleções menores, entendeu? Eles estão lá... 

 

MR - Existe um responsável. 

 

SO - Um responsável... 

 

MR - Mas o senhor não pode, o senhor não tem gerência sobre essas coleções? 

 

SO - Ter, tenho. 

 

MR - Mas o senhor não pode pegar o material desse e mandar para um lugar ou não, isso 

tem que ser passar por eles, porque eles é que (TI) ... 

 

SO - Não, não, porque tem que mandar para (TI) é claro, isso é assim todo mundo é assim. 

 

MR - Então é mais ou menos uma curadoria, né? 

 

SO - É!?, pois é, curadoria entre aspas... 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO - As pessoas..., como o Werneck era naquela época, nem existia... 

 

MR - Mas é o que eu estou falando... 

 

SO - Naquela época, o termo curador, entendeu, mas ele trabalhava com aquele material, 

entendeu, o que acontecia, que aí antigamente, era o seguinte, e hoje está muito diferente, 

o Lutz, por exemplo, ele tinha não só inseto, mas tinha helmintos, tinha perereca, a 

coleção, a chamada coleção do Lutz, não é uma coleção Entomológica, ela é uma coleção 

geral.  E as pessoas colecionavam, depois foi fazendo assim esse tipo, de seguir essa 

separação, mas esse só foi feito a partir de 1960 mais ou menos, eu não sei a época 

exatamente, eu preciso olhar... 

 

AB - Não sei se no final de 1950, nas outras entrevistas o senhor colocou isso, final de 

1950... 

 

SO - Foi no governo de Juscelino... 

 

AB - Foi na reestruturação da... 

 

SO - E que houve essa, e depois acabou o departamento de... 

 

AB - Zoologia médica. 

 

SO - Zoologia médica (TI) e criaram então o departamento de Entomologia, essa coisa 

toda, essa foi a modificação... 
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AB - Aproveitando que o senhor falou do Lutz, com a morte dele, como é que funcionou 

a questão dessa coleção, dela ser tão ampla e a parte que ficaria aqui, a parte que a Bertha 

levaria para o Museu, quer dizer, o senhor mencionou que teve uma certa, foi meio 

complicado fazer essa divisão. 

 

SO - Foi, foi complicado, inclusive foi nomeado uma coleção, uma comissão... 

 

AB - O senhor fez parte dessa comissão? 

 

SO - Eu fiz parte dessa comissão... 

 

AB - Essa comissão foi específica... 

 

SO - Para ver o que... 

 

AB - Para o Lutz? 

 

SO - O que era do Museu, porque a Bertha Lutz queria levar tudo daqui “a coleção do 

meu pai”, ela falava “meu pai” com letra maiúscula, era engraçado ela escrevia “meu pai” 

com letra maiúscula e quando falava ela também falava com letra maiúscula, ...  

 

AB - (Risos). 

 

SO - “Meu Pai”, então foi uma..., até houve um certo atrito, vimos o que que era do 

Instituto e o que não era do Instituto, porque ele também trazia muita coisa que era do 

Museu, entendeu, a coleção dele ali que estava, mas aí devolvemos..., e a parte 

entomológica, praticamente toda ela ficou conosco, a parte de sapo... 

 

AB - Sapo, pererecas... 

 

SO - A maioria foi para o Museu Nacional. 

 

MR - Aproveitando, a sua parte entomológica, nós temos aqui então na coleção geral, 

uma coleção Lutz ou essa coleção Lutz está incorporada à coleção geral? 

 

SO - A coleção geral... 

 

MR - Como é que o senhor faz... 

 

SO - O caso é o seguinte, nós temos Lutz cada (TI) fechado... 

 

MR - Está fechada? 

 

SO - Agora na coleção geral tem material de apoio do Lutz...  

 

AB - É, essa questão das fechadas e não fechadas, eu queria que o senhor falasse um 

pouquinho para as pessoas entenderem, que o objetivo também da entrevista é esse, ficar 

uma coisa mais ampla. Que tipo de coleções, o que são essas coleções fechadas, são as 
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pessoas que já faleceram e que não entram mais, espécimes ali, aí são fechadas, tipo 

Werneck, Costa Lima, o Travassos...  

 

SO - É exatamente isso. É que como eles não tiveram continuador... 

 

AB - Hum, hum... 

 

SO - Está, não tiveram colecionador ou continuador, então aquela coleção que ele 

trabalhava, está, essa coleção passou a ter nome dele, a coleção Werneck, e está fechada, 

quer dizer, se você tem piolho, você não coloca na coleção Werneck, você coloca na 

coleção geral, se você tem uma pulga, você não vai começar, quer dizer, se tem um 

carrapato, você não coloca na coleção do (TI) você coloca na coleção do Nicolau porque 

está trabalhando agora, quando ele morrer, pode se fazer uma coleção Nicolau (TI), 

entendeu? 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO - É assim. Agora se você tem um continuador, então isso... continua... 

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

AB - Tem algum exemplo. 

 

INTERRUPÇÃO NA GRAVAÇÃO 

 

AB -De uma coleção dessas de uma dessas pessoas mais conhecidas que tenha tido 

continuador e que hoje seja uma coleção que não está ainda caracterizada como fechada, 

mas que tem muito levantamento... 

 

SO - Tem, por exemplo, a do barbeiro do Herman Lent... 

 

AB - A do barbeiro.  

 

SO - O Herman Lent trabalhava, o Neiva trabalhava, depois o Herman Lent continuou... 

 

AB - E elas ficaram com o Jurberg? 

 

SO - E agora continuou com o José Jurberg. A coleção de Chironomidae que eu tenho 

aqui, se eu tivesse (TI) na minha cassação, naquela época já estaria fechada, mas acontece 

que tem a Conceição que continuou a trabalhar com esse material... 

 

AB - Certo.  

 

SO - Está. 

 

AB - Então essa coisa das coleções fechadas e das que estão em aberto nesse sentido. 

 

SO - Agora quando você tem um material e a coleção está fechada, mas tem outras 

pessoas que mais tarde retomam, então eles podem trabalhar com a coleção de um 
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pesquisador, com uma coleção fechada, mas eles retomam com o pessoal que trabalha 

flebótomos hoje, o pessoal que trabalham simulídeos, eles não trabalham com a coleção 

do Lutz, quer dizer, eles não continuam a coleção do Lutz, eles continuam numa coleção 

que teoricamente faz parte da coleção geral... 

 

AB - Geral. 

 

SO - Está! 

 

AB - Certo, deu para entender, então. É com relação, assim aos momentos que a coleção 

foi passando aqui dentro, então vamos pensar, de 1960 para cá, o senhor marca momentos 

que a coleção teve apoio ou falta de apoio, quer dizer, que momentos que o senhor 

destacaria como de problemas para a própria consolidação da coleção? 

 

SO - Olha, é só... 

 

AB - E aí não é só da Entomológica, acho que talvez isso aconteça com o conjunto, né? 

E o olhar sobre as coleções, não sei... 

 

SO - Eu não sei... 

 

AB - Ou tem alguma especificidade... 

 

SO - Eu não sei, isso eu não... é uma coisa que eu não consigo... o que eu posso dizer é o 

seguinte, a coleção teve seu apogeu até 1970, foi na época, justamente que eu falei a você 

que foi consolidada isso e aquilo e em 1970, com a cassação de três entomologistas, o 

Herman Lent, eu e o Hugo de Souza Lopes... 

 

AB - E o Hugo de Souza Lopes... 

 

SO - A coleção teve uma queda, porque a única pessoa que ficou trabalhando na coleção 

entomológica era o José Jurberg, foi o José Jurberg ... 

 

AB - E o professor, o dr. Orlando... 

 

SO - E naquela época ele não tinha, há trinta anos atrás ele não era o José Jurberg de hoje, 

ele tinha sido estagiário do Herman Lent, eu não lembro se ele tinha publicado algum 

trabalho sozinho ou não, eu acho que não, ... 

 

SO - E tanto ele não conseguiu ter o apoio do ministro da época e do diretor da época 

tanto que a coleção saiu daqui, foi para o hospital, destruíram a melhor coisa que se fez 

na Coleção Entomológica, era uma estrutura, eu já contei isso ... 

 

AB - é, essa estrutura que a gente conversou muito... 

 

SO - De aço... 

 

AB - Naquele dia com o senhor Onofre. 
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SO - Que foi destruído, está, só sobrou dessa estrutura o elevador que carregava, de 

carregamento que está hoje na biblioteca, que eles aproveitaram para trazer livros, e a 

coleção foi levada para o hospital velho, o Hospital de Chagas... 

 

AB - E nesse transporte com certeza... 

 

SO - Perdeu-se muita coisa nesse transporte... 

 

AB - Muita coisa se perdeu... 

 

SO - Perdeu-se, depois que o José conseguiu trazer de volta em 1976, e desde aí a coleção 

não tem tido, como é que eu posso dizer, uma boa... 

 

AB - Um reconhecimento. 

 

SO - É, um reconhecimento pela... 

 

AB - Seu valor... 

 

SO - Pelas administrações não só do Instituto Oswaldo Cruz, mas da própria Fundação 

Oswaldo Cruz. Eu outro dia perguntei isso a um dos candidatos, ao Paulo Buss, vou 

perguntar a todos os outros, o que eles pensam em fazer da coleção, se eles pensam em... 

em...  

 

MR - Dar apoio. 

 

SO - Dar um apoio, por quê? Porque é muito engraçado, a Coleção Entomológica é o 

carro-chefe não só da diretoria do IOC, mas a presidência da Fiocruz frequentemente vem 

tendo aqui um gringo que quer ver a coleção trazido pelo presidente, frequentemente vem 

para mostra, shows, não sei o que, e é a coleção, faz a questão, no dia da vacinação. Mas 

ninguém dá um apoio que essa coleção... 

 

AB - Mas um apoio ali, permanente. 

 

SO - Permanente de... 

 

AB - Importante, de projetos mesmo de crescimento, de pensar numa nova estrutura... 

 

SO - Mas hoje nós não podemos crescer, eu disse isso ao Paulo Buss outro dia, quer dizer, 

nós não podemos crescer porque nós não temos espaço, eu recuperei, quer dizer, 

recuperei, descobri recentemente vinte e oito gavetas com cerca de cinco mil bichos, 

talvez, de coleópteros da coleção Zikan, que estão em Campinas, que um pesquisador que 

era da Fundação Oswaldo Cruz, ia fazer uma tese e levou isso para Campinas, só que esse 

pesquisador depois largou Campinas e foi trabalhar na Amazônia e está na Amazônia, e 

outro dia conversando num jantar na casa dele, o pró-reitor em Campinas me disse: 

“Escuta e aquele material, você não vai buscar?”, eu disse: “Que material?”, aí eu sabia 

que tinha lá no espaço do fichário, está lá escrito, entendeu? Levado pelo Paulo, só que 

eu nem lembrava que era o Paulo Bornheim, ex-marido da Odenir... 
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MR - Mas estava com ele, eles devolvem, vão devolver esse material? 

 

SO - Já está tudo acertado, só que eu não tenho lugar para botar esses..., eu não tenho 

espaço... 

 

MR - Não tem espaço ainda... 

 

SO - Entendeu? Eu estou com vinte e duas mil... vinte e dois... doze mil moscas 

acaliptrado que estão no departamento de Zoologia em São Paulo, que foram levadas 

daqui, que é para salvar até o material, entendeu? E levaram, só que está lá, não tem... 

 

MR - Moscas da coleção Lutz também? 

 

SO - Não, da coleção do Hugo de Souza Lopes, mosca da coleção geral, mas que estão 

lá, entendeu?  

 

AB - Pela questão de espaço? 

 

SO - Já falei até com o diretor agora, ele me autorizou a contratar uma firma, entrar em 

contato com essas firmas de transporte para trazer o material, só que eu não tenho lugar 

para colocar, entendeu? É incrível esse tipo de coisa. 

 

AB - É uma questão de virar prioridade, não é? 

 

SO - E tem que ser uma prioridade... 

 

AB - Estar na questão da prioridade. 

 

SO - Por exemplo, outra coisa que é incrível é você não ter pessoal para trabalhar na 

coleção, não tem! Eu sou aposentado, o único funcionário da coleção é a Jane Margarete, 

que não é entomologista, ela não entende disso, entendeu? E não é, é a única funcionária 

que eu tenho, eu não tenho um laboratorista, tudo é bolsista, se amanhã acabar o projeto 

PAP, esquece esse troço, entendeu? Não tem! Então, é preciso urgentemente que as 

pessoas responsáveis tomem, resolvam cuidar da coleção, quer dizer, abre concursos, foi 

muito engraçado essa última..., concurso que houve aqui, cada laboratório acha que tem 

prioridade, “Ah, não tenho gente” e a coleção que não tem ninguém, não é prioritário para 

o departamento de Entomologia. E eu já ouvi de pesquisador do departamento de 

Entomologia, sem contar com o Deane que pensava assim também... 

 

AB - Ah! depois eu queria até que o senhor falasse do Deane, e até o episódio com o 

Lobato também que foi... 

 

SO - Não, aquilo é um depósito de material, entendeu, gente do departamento, 

pesquisadores atuais que..., eu acho, isso é tão imbecil que eu me recuso a dizer nome 

dessas pessoas, entendeu? Porque...  

 

AB - O senhor está colocando é que tem esse tipo de reação dentro do departamento hoje? 
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SO - Pessoas que trabalham no departamento que se diz pesquisador, acha, não sabe o 

que é uma Coleção Entomológica, é incrível esse tipo de coisa, mas são coisas do nosso 

país. Mas o Deane pensava assim, o Deane era um parasitologista, publicou alguns 

trabalhos sobre Entomologia, mas ele sempre foi e se dizia... 

 

AB - Um parasitologista. 

 

SO - Um parasitologista. Já umas três vezes em público acho que até quando comemorou-

se o centenário agora aqui do Instituto, o Coura falou isso. Quando o Coura foi chamado, 

que isso que eu estou dizendo público, todos aqui provam isso, quando ele foi chamado 

para ser diretor do Instituto no tempo da ditadura, ele condicionou várias coisas, inclusive 

a questão da aceitação, inclusive se ele pudesse trazia pessoas de fora e ele como ele 

achava que o departamento naquela época tinha muita briguinha, muita coisa, muita 

fofoca, ele falou: “Vou trazer alguém de fora”, e foi à Venezuela e convidou o Deane para 

ser o chefe do Departamento de Entomologia, segundo ele, o  Deane disse: “Mas oh 

Coura, eu não sou entomologista, eu sou parasitologista...” 

 

Fita 1 – Lado B 

 

AB - Então ele mesmo dizia ... 

 

SO - Ele mesmo dizia... 

 

AB - E assumia que era um parasitologista não um entomologista... 

 

SO - E também ele achava que isso era um depósito de lixo, que não tinha valor nenhum 

e disse isso também várias vezes. E durante toda a vida dele aqui no Instituto na minha 

gestão, quando eu voltei, o Deane nunca me chamou e perguntou: “escuta, Sebastião, 

vocês precisam de alguma coisa na coleção?”, e mais ainda não veio nunca à Coleção 

Entomológica, então por aí ... 

 

MR - Não existia... 

 

SO - Não existia... 

 

AB - Não existia, ... 

 

SO - E com isso você pense, se você tem um chefe de departamento que acha que aquilo 

não vale nada, que um diretor do Instituto até ache tudo bem, porque se o diretor, o 

presidente da Fundação acha tudo bem, porque na época da ditadura, quando o Lobato 

foi o diretor, eles quiseram doar a coleção... 

 

AB - É esse episódio o dr. Lobato chegou a querer doar, para o Museu... 

 

SO -A querer doar para a Universidade1, do Museu Nacional, através da Universidade. E 

foi o José Jurberg que soube, foi correndo lá e disse: “Por favor, vocês não aceitem aquele 

troço”. E doaram, nessa época doaram muito material, chegavam ingleses aqui, um 

pesquisador alemão... 
                                                           
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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AB - E quisesse... 

 

SO - “Ah, eu trabalho...”, “ah, leva”, quer dizer, sem nenhuma anotação de livro. E essa 

que é a grande coisa nossa, a grande, é não saber que eu estou começando agora... 

 

AB - Era isso que eu queria que o senhor falasse para a gente, desse dia-a-dia de ser um 

curador... 

 

SO - Eu estou começando agora... 

 

AB - O que o senhor destaca como... 

 

SO -Eu estou começando agora e acho que é uma, que eu estou recomeçando agora não, 

que eu estou recomeçando a fazer um censo da Coleção Entomológica... 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO -Entendeu? Porque isso é muito importante, agora é difícil porque eu não tenho 

pessoal para fazer isso, estou contando com a Jaciara, com o Guilherme, porque a 

Adelaide começou a fazer e aquele menino que está,  o Arlindo, quando era estagiário, 

começaram a fazer esse censo, e interromperam, quer dizer, agora eu vou recomeçar tudo 

do zero outra vez, para ver quantas borboletas na realidade nós temos, quantos coleópteros 

na realidade nós temos, quantas moscas na realidade nós temos... 

 

MR - Muita coisa está desfalcada... 

 

SO - O que?  

 

MR - Tem muita coisa desfalcada... 

 

SO - Há muita coisa desfalcada, mas tem muita coisa que a coleção, isso a gente precisa 

saber também, é o seguinte: a coleção tem muito bicho que não está fichado, você só ficha 

os bichos que estão classificados. Então o grosso da coleção não está classificado... 

 

MR - Mas não tem uma entrada de material, não existia isso na época, um trajeto... 

 

SO - Não existia na época, hoje eu tenho um livro que você bota lá... 

 

MR - Mesmo sem classificar a gente sabe que... 

 

SO - É da coleção, no ano que eu faço cada relatório, no ano de 2000, vou fazer agora a 

entrada na coleção de tantos exemplares, entendeu, mas não tem essa coisa, agora para 

isso eu preciso ter pessoal. Eu conversei outro dia com, (TI) que foi o vice do laboratório...  

 

AB - O Fernando Pires? 

 

SO - Não, o vice-presidente diretor daquela, como é o nome dele..., que trabalha abaixo 

do Gadelha... 
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MR - Ah! o Ribamar. 

 

SO - É, o Ribamar... 

 

AB - Ah! do Museu... 

 

MR - Do Museu da Vida. 

 

AB - Do Museu? 

 

MR - É. 

 

SO - Eu conversei outro dia com o Ribamar e ele lembrou, que eu já tinha falado para 

você, da gente ter duas meninas dessa Comunidade Solidária ou qualquer outra que seja, 

pode ser surda, o diabo que seja, não importa, só não pode ser projeto PAP, tem que ser 

outra coisa, para montar os bichos que nós temos para montar. Nós temos borboletas que 

estão guardadas desde a época do Travassos, preservadas, bonitinhas, mas a gente precisa 

esticar a asa e montar ou não, mas anotar, isso tem tá, tá, tá, porquê? Porque nós temos 

mosquito que nunca foram montados, estão bem guardados... 

 

AB - O senhor acha que esse tipo de trabalho, que é um trabalho delicado, que a pessoa 

tem que ter conhecimento, não era interessante uma parceria, por exemplo, com uma 

faculdade de Biologia... 

 

SO - Não... 

 

AB - Tentar fazer uma ponte para ser uma pessoa que tenha interesse na área... 

 

SO - Não... 

 

AB - Eu sei que é uma coisa técnica, mas o... 

 

SO - A grande coisa é a seguinte, a prática tem mostrado o seguinte... 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO - O dr. José, por exemplo, que tomava conta da coleção, mas não era o curador, que 

tinha outros interesses, ele poderia ser, mas tinha outros interesses, ele queria arranjar 

sempre durante até o Herman voltar, ele queria arranjar pessoas, estudantes ou recém-

egressos do terceiro grau, que na graduação, que fossem, estudassem, para trabalhar na 

coleção.  

 

AB - Fica difícil... 

 

SO - Ele tentou umas quatro pessoas, então todos eles começaram a fazer, só que num 

dado momento da vida eles acham, até compreendo isso, eles acham que ficar contando 

bichinho, não, eles querem é produzir, querem trabalhar nas Memórias, querem crescer. 

Então todas essas pessoas, largaram a curadoria, que eles estavam sendo preparados para 
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curadoria e largaram, para fazer uma coisa que interessava a eles mais de imediato. Então 

se você entra numa parceria com uma faculdade a pessoa vai chegar aqui e vai querer em 

um dado momento ser cientista também... 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO - E que acho natural, você tem que crescer. Então você tem que trazer estudantes, de 

primeiro grau, de segundo grau, tipo projeto vocação científica, mas o próprio pessoal da 

vocação científica hoje já entra e tem que fazer um programa de trabalho para apresentar 

no fim do ano, ... como é... 

 

AB - É, e tem uma jornada também. 

 

SO - Em uma jornada, então eles já entram para ser cientista, quer dizer, entendeu, então 

é difícil para você pegar, o ideal é você pegar estudantes, até contratar, mas eles vão fazer 

isso, como a gente fazia: “você vai montar bicho, você vai ganhar por mil bichos 

montados”... 

 

MR - Para isso um técnico não é melhor, não, ao invés de pegar um estudante que está 

começando, pegar uma pessoa técnica, botar um técnico aqui dentro mesmo para fazer 

isso, contratar uma pessoa, um técnico, isso eu acho que ficaria ideal... 

 

SO - Seria, tudo bem, seria alguém que só fosse fazer isso...  

 

AB - Hum, hum. 

 

MR - Para o resto da vida... 

 

SO - Por exemplo... 

 

MR - Não tratasse de... 

 

SO - Por exemplo, não sei se vocês conhecem uma pessoa, chama-se Wanda Cunha, que 

trabalha com o Herman Lent. A Wanda já está aposentada já, e a Wanda Cunha começou 

nessa época que eu falei na consolidação da coleção, ela começou trabalhar aqui, nessa 

sala aqui do lado, para espetar barbeiro. A função dela era espetar barbeiro... 

 

MR - É isso... 

 

SO - Ela sentada, ela tinha quatorze anos, sentada e eu, que o prof. Herman o laboratório 

dele era do outro lado, e eu que orientava, entendeu, eu que orientei e tal. Ela ficou 

espetando barbeiro durante um certo tempo, depois ela foi, começou a trabalhar na criação 

de barbeiros, e foi ela responsável até dez anos atrás pela criação do barbeiro, aposentou-

se e depois foi recontratada, hoje ela é contratada pelo (TI), esse serviço que tem aí, para 

fazer isso, continuar a fazer, porque ela especializou-se nesse negócio... 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO - Eu acho... 
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MR - Já não tivemos no passado a Bertha e o dr. o Adolfo Lutz com o Joaquim Venâncio, 

a Bertha com a Esmeraldina... 

 

SO - Não, não Joaquim Venâncio é diferente... 

 

MR - Não?! 

 

SO - Ele era diferente... 

 

MR - Ele não fazia... 

 

SO - Porque eles faziam o dia-a-dia do laboratório, como eu tenho aqui a Daniele que é... 

 

MR - Sei. 

 

SO - Uma técnica, mas que faz isso. Mas se eu botar a Daniele para espetar bichinhos é 

um desperdício porque ela sabe fazer outras coisas, então tem que ser alguém, que vá 

fazer isso até acabar e o ideal, você falou técnico, mas eu acho que o ideal ainda é você 

contratar meninos, meninas de quinze, dezesseis anos em termos, entendeu, para fazer 

aquele troço. A nossa posição é essa... 

 

MR - Mas não há um perigo já colocar um material de coleção, quer dizer, um material 

que é importante na mão de uma pessoa inexperiente? 

 

SO - Não, isso eu não sei, tudo que... 

 

MR - Que ele tem que treinar primeiro numa coisa que... 

 

SO - Todos eles... não, você tem que treinar, mas todos você tem que começar... 

 

MR - É, mas tem que mexer na coleção... 

 

SO - Não!? na coleção que eu estou dizendo, eu não vou mexer no material do Lutz, eles 

vão mexer no material que nós trazemos do campo... 

 

MR - Ah!  isso eu sei... 

 

SO -Para contar, nós vamos pegar o material do Travassos que não está classificado, mas 

está lá montado... 

 

MR - Mas esse material é um material que já é importante! 

 

SO - Uu sei, mas isso qualquer um vai começar do zero, entendeu, qualquer um vai fazer 

isso. Você tem que pegar o material, o objeto que está num triângulo de papel, 

quadradinho assim, tem que pegar aquilo, o que ele vai fazer? Vai colocar numa câmara 

úmida e vai trabalhando naquilo. Agora nós temos cem, duzentos, trezentos mil do mesmo 

lugar às vezes e se quebra um... 
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MR - Não vai entrar na coleção... 

 

SO - Não vai fazer... 

 

MR - Hum, hum... 

 

SO - Ele vai fazer falta à coleção depois que eles forem montados e classificados, porque 

no momento eles não estão nem..., estão no limbo, entendeu, porque eles não estão nem 

montados, estão lá anotados, qualidade, tipo, tal e tal, qualidade para colecionar e tudo, 

mas isso é uma das coisas que a gente precisa fazer. 

 

MR - Precisa fazer... 

 

SO - Mas o principal hoje é você fazer um censo até desse material, porque a Adelaide 

fez isso para mim, eu tenho isso já anotado, Adelaide fez isso, precisa isso e isso, tem 

tantas gavetas com isso e isso, tanto material, mas a Adelaide foi outra, uma menina que 

eu preparei para ser, para trabalhar na curadoria mas como ela não tinha perspectiva aqui 

no Instituto, porque não tem contrato, não tem concurso, não tem nada, então ela foi 

ganhar dinheiro lá fora, que ela achava que não vale. Você não pode obrigar a pessoa a 

ficar a vida toda trabalhando aqui de... de..., que eu pude fazer isso, eu trabalhei aqui oito 

anos sem ganhar um tostão, mas eu tinha outros meios de ganhar... 

 

MR - Hum, hum. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, hoje em dia ainda acontece, a pessoa 

recebe muito material de fora? Recebe? Vem muito material, muita borboleta para o 

senhor, vem muitos insetos... 

 

SO - Não, não muito... 

 

MR - Como é que você ... 

 

SO - Não, hoje em dia, não... 

 

MR - O que você... 

 

SO - Você, você, hoje em dia ou você entra em contato com pessoas, e diz assim: “Olha, 

estou interessado nesse material, você pode mandar para mim?” pode e a pessoa manda 

ou não., mas antigamente ou você comprava esse material ou você tinha um mateiro que 

pegava para você e a própria Instituição tinha funcionários que faziam isso, eles..., a 

função deles era ir para o mato pegar bicho... 

 

SO - Era o caso do Joaquim Venâncio, da Bertha Lutz, da Bertha Lutz, mas nós tínhamos 

o Mário Vettel, nós tínhamos o Badaró Adão, você tinha uma série de pessoas que faziam 

isso, como o Museu Nacional tinha, não sei se ainda tem, tinha os colecionadores... 

 

MR - Rocorá... 

 

SO - Um deles, um deles..., o Rocorá é um deles, um outro que depois virou cientista, 

ficou com (TI) e tal, era o Ruschi, que era um apanhador de bicho...  
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MR - É... 

 

SO - Quando ele se juntou com o Chateaubriand, que começou criar, ele começou a ter 

áreas de coisa, nos jornais veio crescer, não é nada daquilo que diziam, além de ser 

cachaceiro, ele era um apanhador de bicho, excelente apanhador de bicho, mas não mais 

do que isso. Como aquele alemão que eu mostrei a você, o Fritz se eu escrevesse para ele, 

oh Fritz me manda Chironomidae e tal, ele mandava só que ele cobrava, um preço por 

exemplar. 

 

MR - Então, professor Sebastião, essa coleção que a gente tem aqui, essa coleção geral 

foi mais ou menos fechada, entre aspas, porque não estão sendo incorporados... 

 

SO - Não está... 

 

MR - Não? 

 

SO - Não está, porque a cada dia, o que eu tenho de Chironomidae incorporando na 

coleção... 

 

MR - Na verdade são os grupos específicos... 

 

SO - Grupos específicos, agora bicho em geral não...  

 

MR - Em geral, esses não estão mais... 

 

SO - Não tem, porquê? Inclusive eu nem estimulo mais isso, porque eu não tenho lugar 

para botar, o que adianta eu trazer mil borboletas... 

 

MR - Se não tem lugar, nem tem técnico, nem preparador, nem nada... 

 

SO - Nem gente para preparar isso... 

 

MR - Quer dizer, essa coleção está uma coleção mais ou menos, fechada e histórica até, 

porque... 

 

SO - É... eu acho... 

 

MR - Ela parou em 1970 e não foi mais... 

 

SO - Não parou em 1970, não... 

 

MR - Não!? 

 

SO - Ela continuou, ela continuou mesmo na época da nossa diáspora, continuou muita 

coisa ainda vindo de fora... 

 

MR - De fora vinha, então? 

 

SO - E inclusive você vê, há três anos atrás nós compramos uma coleção Soler, não é. ... 
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MR - Sei, mas de quê? Que grupo? 

 

SO - De Ceratopogonidae ele tem, nós compramos uma coleção dele, que é uma coleção 

valiosa porque... 

 

AB - O senhor poderia falar com mais tranqüilidade o nome do grupo? 

 

SO – Ceratopogonidae. 

 

AB - Obrigada. 

 

SO - Porque ele trabalhou na CEPLAC, na Bahia, em Ilhéus, CEPLAC, trabalhou com 

um entomologista famoso que era o Pedrito Silva e colecionou, ele é estudioso disso, ele 

colecionou exemplares do Ceratopogonidae muito pequenininhos que são polinizadores 

do cacau. Eu não sei se vocês sabem, mas o cacau precisa de um inseto que a flor é muito 

pequinininha para polinizar, e ele tem essa coleção que é preciosa que nós incorporamos 

recentemente. E se houver alguém vendendo qualquer coisa ou doando, nós aceitamos, 

embora nesse caso é uma coleção (TI) que a gente podia guardá-las, borboleta por 

exemplo hoje não tem lugar para guardar, por isso era bom... 

 

AB - E nessa história da coleção, que outras coleções compradas que o senhor destacaria, 

desde os anos 1950... 

 

SO - As que foram compradas... 

 

AB - Assim, desde que consolidou, tivesse comprado... 

 

SO -Nós só compramos duas, nós compramos a do Zikan... 

 

AB - A do Zikan... 

 

SO - E recentemente essa. 

 

AB - A do Zikan foi nos anos 1960 também?... não? 

 

SO - Não, foi depois... 

 

AB - Foi mais para trás? 

 

SO - Eu não... O quê? 

 

MR - Não foi na época do Costa Lima, não? 

 

SO - Foi na época do Costa Lima. 

 

MR - Então Costa... foi em 1950 ainda? 

 

AB - 1950! 
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SO - E... entre 1950, 1960 já tinha o conselho de pesquisa, o conselho de pesquisa 

ajudou... 

 

AB - Ajudou a comprar... 

 

SO - É uma coleção muito boa, uma coleção que tem a grande memória da fauna, da Mata 

Atlântica, uma coleção excelente, excelente.  

 

AB - E aqui dentro da Coleção Entomológica geral, ela está conhecida, ela está colocada 

como coleção Zikan, dentro da coleção geral.  E falando dessa questão de colecionadores 

particulares, eu queria retomar um pouquinho aquela figura do Seabra, que na gravação 

anterior ficou um pouco, foi uma hora da gravação que teve um tumulto... 

 

SO - É. 

 

AB - Na gravação, só para o senhor falar essa coisa de figuras pessoas que não eram 

entomologistas, mas que a paixão pela Entomologia tornava-os colecionadores... 

 

SO - O Seabra... 

 

AB - O que quê... 

 

SO - O Seabra era um entomologista, quer dizer, ele tomou gosto pela Entomologia, mas 

como ele era rico, ele pode pagar pessoas para irem colecionar para ele. Ele chegou a 

pagar cientistas, pesquisadores para trabalhar na casa dele como entomologista, ele fez 

isso, por exemplo, com um pesquisador polonês que estava sediado aqui chamado Dimitri 

Jasisnk, tem muitos trabalhos publicados sobre Entomologia. E o Seabra era amigo do 

Costa Lima, quer dizer, os pais do Seabra eram amigos do Costa Lima. E o Costa Lima 

freqüentava a casa dele aquela coisa toda, e o Seabra financiou muita coisa ao Costa Lima, 

muita viagem e tem um trabalho, vocês lendo as Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 

eu acho que em 1934, 1935, por aí a fora, nessa época o Costa Lima tem um trabalho que 

ele começa assim: “um menino, Carlos Alberto, meu vizinho, não sei o que, sei lá... 

apanhou no Alto da Boa Vista uma mosca que ele descreve e dá o nome de Carlos 

Alberto...” ou Seabra não lembro mais, acho que é Carlos Alberto que ele colocou, quer 

dizer, então ele cresceu ao lado do Costa Lima e tinha uma admiração pelo Costa Lima. 

E ele aproximou, o Seabra, que tem uma grande vantagem, o grande mérito disso tudo e 

de aproximar, por exemplo, um grande colecionador que foi o Alvarenga, Moacyr 

Alvarenga, chamado coronel Moacyr Alvarenga que era da FAB, e era conhecido na FAB 

como o major besourento, porque ele era major, depois aposentou-se como coronel. O 

major Alvarenga toda a viagem que ele fazia nos aviões da FAB, ele levava a rede dele e 

pegava material, ia para o Rio Grande do Sul e pegava material lá, ia para Amazônia e 

pegava, eu tenho, por exemplo, aqui nessa coleção aqui, eu tenho material do Alvarenga 

pego no Oiapoque, num campo de pouso ele botava a armadilha dele lá, luminosa e 

pegava material, então ele separava o material para, ele era um grande colecionador, 

pegava o material do Seabra, da família que o Seabra queria, não sei se dava ou vendia 

para o Seabra, não sei, e dava para a gente o material. Eu me lembro que o Hugo de Souza 

Lopes tinha... 
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AB - Ele fornecia para cá, ele entregava para cá... 

 

SO - Não, ele tirava os besourinhos que interessavam a ele, mas ele colecionava outras 

coisas... 

 

AB - Hum, hum... 

 

SO - Ele botava armadilhas, isso que eu falo a você, que hoje as pessoas não fazem isso, 

mas ele botava uma armadilha e na armadilha vinha quinhentos mil bichos: besouro, 

mariposa, não sei mais que, moscas, mosquitos, então ele pegava. Eu me lembro que o 

Hugo de Souza Lopes pouco antes de 1970, recebia do Alvarenga vidros e mais vidros 

cheios de moscas, então ele pegava aqueles vidros, ele tinha o Antônio que tinha sido um 

auxiliar dele aqui e depois foi para o Museu Nacional quando ele foi cassado, ele pagava 

também ao Antônio, o Antônio pegava todas aquelas moscas que estavam em álcool, 

botava para secar e espetava depois as moscas, o Antônio era um sujeito muito 

meticuloso, calmo, isso que a gente precisa, então ele separava. Eu ia no laboratório do 

Hugo aqui, do Hugo depois no Museu Nacional, estava o Antônio sentadinho lá, chegava 

às oito, saia às quatro, com aquele material todo secando, espetando bichinho por 

bichinho e depois que ele fazia isso, ele me dava o resto do material e eu aí separava 

mosquito e separava Ceratopogonidae, na verdade precioso apanhado pelo Alvarenga em 

armadilha de malesi ou armadilha luminosa. Hoje ninguém mais faz isso, entendeu, nem 

só os aviadores são entomologistas, mas as pessoas saem e só vão buscar aquele bichinho 

que interessa a eles, que eu acho isso um comportamento anti-científico. 

 

AB - Mas era o Alvarenga que não tinha falado da outra vez... 

 

SO - É, então o Carlos Alberto Seabra fez isso, o Carlos Alberto ensinou, ajudou muita 

gente, fez uma coleção muito grande, e depois esse material foi doado para o Museu 

Nacional. Eu acho que para o Instituto, para a Fundação foi uma pena a gente não ter 

parte desse material pelo menos, ele não tinha nada a ver conosco, mas a gente podia ter 

comprado, sei lá. E outra que eu lamento muito é a coleção que é uma coleção magnífica, 

a coleção do Ferreira de Almeida, o Romualdo Ferreira de Almeida que estava no Museu 

Nacional e não sei se ele vendeu ou o Museu comprou, depois da morte dele acho que o 

Museu comprou. O que é uma pena porque ele trabalhou muito tempo aqui conosco, não 

muito tempo, três ou quatro anos, depois ele foi para São Paulo, mas era também uma, 

tinha uma coleção na casa dele, não sei se vocês conhecem a história do Ferreira de 

Almeida, acho que eu já contei... 

 

AB - É, mas pode contar um pouquinho que até vou gravar aqui. 

 

SO - Era um carteiro de profissão, que colecionava borboleta, e tinha na casa dele 

armários como esse aqui, com gaveta e tudo com borboleta, e a casa ficou pequena ele 

comprou uma casa ao lado para botar a coleção dele. Então essa coleção é uma coleção 

preciosa, hoje ele está no Museu Nacional, felizmente está no Museu Nacional. A família 

dele vendeu, não jogou fora, muito dinheiro para jogar fora. 

 

AB - E falando em coleções outras, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para 

gente, para ficar registrado, sobre a Fundação Rockefeller, sobre a coleção entomológica 

da Fundação Rockefeller. 
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SO - Bom, a coleção... 

 

AB - Que destino que ela teve depois, se é ela que está no René Rachou, que o senhor 

falasse e falasse dela naquele momento, quer dizer, nos anos 1940, como é que foi, a 

importância dela, se era uma coleção rica... 

 

SO - A coleção Rockefeller, eu não sei se eles tinham outras coleções... tinham coleções, 

eles tinham coleções de mamíferos, por exemplo, eu sei que eles tinham mas não sei que 

fim levou isso, mas o que eu sei é a coleção de mosquito. A coleção de mosquito foi a 

melhor coleção de mosquito feita no Brasil, porquê? Porque primeiro tinham dinheiro, 

como não era uma entidade pública, a Rockefeller podia contratar pessoas, podia pagar 

as pessoas, exigia muito, a Rockefeller era um negócio de trabalho quase escravo, mas 

pagavam bem, tinha hora de lazer, eu me lembro que eu passava lá, eles estava jogando 

pingue-pong, mas era depois do almoço, e eles recebiam, eles contrataram uma porção de 

gente que depois veio para Fundação Oswaldo Cruz, gente que foi para outros lugares, 

mas eles tinham, as pessoas que trabalhavam na Rockefeller, e o Orlando Vicente 

Ferreira... 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO - Foi nosso curador aqui, foi um egresso da Rockefeller, a Rockefeller recebia 

diariamente de todos os colecionadores deles, recebia caixinhas com mosquito. E eles lá 

tinham os separadores, que eles chamavam de entomologistas, mas na verdade eram 

separadores de mosquito, que é relativamente fácil você aprender a separar mosquitos ou 

separar qualquer bicho, isso não quer dizer que você seja um entomologista. Alguns deles 

viraram entomologistas por causa disso e tomaram gosto, foi o caso do Orlando, foi o 

caso do Nelson Cerqueira, que foi um grande entomologista, mas o Nelson Cerqueira 

começou a vida como desenhista da Rockefeller, ele tinha um grande..., mas ele passou a 

desenhar, tinha uns preparadores de lâmina, a ele competia desenhar e o Orlando 

também... 

 

AB - Dr. Orlando também? 

 

SO - É. E num dado momento eles passaram, tanto o Orlando quanto ele começaram a 

ver mais coisa do que o próprio entomologista, porque como eles desenhavam, mexiam 

naquelas coisas, eles começaram ver a importância de certos caracteres que o próprio 

pesquisador às vezes não via, mas como ele via uma série enorme, de bichos e 

desenharam, eles passaram a ter esse conhecimento. Então eles recebiam essas caixinhas 

e tinha uma bateria de pessoas trabalhando, e a cada caixinha tinha um número de 

mosquito, eles faziam uma relação diária e se o número que eles..., que o chefão tinha, 

não batia com o número que eles separavam, tantas culex com não sei o que, tanto não sei 

o que, tinha que bater com o total geral, eles ficavam trabalhando até acertar, determinar 

qual era o erro. Como se faz hoje com o caixa de banco, se você errar um centavo, você 

tem que descobrir, ficar lá trabalhando até nove horas da noite, às vezes, para acertar 

aonde é que teve aquele centavo lá. Eles faziam isso. 

 

AB - E essas caixinhas vinham do país todo? 
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SO - Do país todo... 

 

AB - Todo? 

 

SO - Eles fizeram o que se chama survey,  eles fizeram o que nós chamamos de pente 

fino, eles saíam do Rio de Janeiro, passava por Caxias, para São João de Meriti, Pavuna 

e iam colecionando tudo, no caso ali eles colecionavam, a idéia deles na época, eles 

estavam vendo os reservatórios de vírus da febre amarela, foi quando eles verificaram 

que o macaco, aquela coisa toda, que era na água que se transmitia, aquelas histórias todas 

que a gente sabe, e com isso eles fizeram uma belíssima coleção. A coleção estava escrita 

em inglês, quer dizer a coleção não era em Português, era em Inglês, e um dos oriundos 

da Rockefeller que era o Lélio Gomes, é um nome muito conhecido, você quando pega 

material, trabalhos da Revista de Entomologia está lá, era os dois, era o Lélio Gomes e o 

outro era o Fritz (TI), que era os nomes mais conhecido. E o Lélio... 

 

AB - O outro era? 

 

MR - O Fritz? 

 

AB - Fritz? 

 

SO - Fritz (TI). Que não tinha nada a ver com essa coleção... 

 

MR - Não tem nada a ver com a formação dela... 

 

SO - Não. Era nomes que aparece nos trabalhos de Entomologia, “Lélio Gomes e tem um 

americano trabalhando lá, Lélio Gomes não sei mais que, fulano de tal...” 

 

MR - O Lélio Gomes trabalhava na Rockefeller? 

 

SO - Era da Rockefeller, depois veio para Manguinhos... 

 

MR - E como entomologista? 

 

SO - Não, ele não era um entomologista, ele era tipo o Mário Vettel, era preparador, era 

colecionador, eles eram pessoas que iam para o mato pegar bicho. 

 

MR - Era um... 

 

SO - E uma vez eu encontrei o Lélio em Belém do Pará, já aposentado, já aqui e eu falei: 

“Oh, Lélio, eu quero que você pegue...”, ele depois até vendeu a coleção dele, ele tinha 

uma coleção boa e eu não pude comprar a coleção, porque eu não soube, porque se não, 

eu teria comprado, quem comprou foi Luna Dias que trabalha com a Marilda... 

 

AB - Foi... 

 

SO - É, ele comprou essa coleção de mosquito, ele comprou os livros do Luna Dias, está 

com ele lá, tá, mas para mim não tem muita importância a coleção, mas é uma pena porque 

você podia ter... bom, mas isso aí também não interessa muito para o que eu quero dizer. 
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Mas um belo dia eu falei: “Oh, Lélio você está aí pega uns bichos para mim e tal”, aí 

recebi o material do Lélio, e estava lá (TI), material apanhado no chão, three, era tudo em 

inglês porque ele aprendeu, nem sei se ele sabia o que queria dizer isso, mas para..., o 

inglês mandou fazer assim, ele fazia assim, tudo bem, o americano. Bom, essa coleção, 

quando a Rockefeller acabou, aí a Rockefeller passou para o Instituto Oswaldo Cruz, pelo 

contrato, aquela coisa toda, ao mesmo tempo, que nessa época, não sei exatamente essa 

data, se é no período de (TI), né, foi... foram criados os serviços nacionais, então criaram 

Serviço Nacional de Peste, Serviço Nacional de Malária, Serviço Nacional da Febre 

Amarela... 

 

AB - Em 1941. 

 

SO - Serviço Nacional de não sei o que, então tá, tá... bom, quando eles criaram o Serviço 

Nacional de Febre Amarela e de Malária, e da Febre Amarela, o pessoal da Rockefeller 

que trabalhava com a febre amarela passou a funcionar no Serviço Nacional de Febre 

Amarela, foi na época do como era o nome dele? Esqueci agora no momento, na época 

do diretor... Valdemar Antunes, acho que era Valdemar Antunes, mas nessa época, saiam 

daqui e o Serviço Nacional de Febre Amarela, a sede, passou a ser a casa da Marquesa 

de..., havia sido, que hoje é o Museu do Segundo Reinado... ou do Primeiro Reinado, não 

sei que reinado era, deve ser o do primeiro porque tem a ver com a... 

 

AB - Primeiro Reinado. 

 

MR - Com Dom Pedro I. 

 

SO - Com o Pedrinho, não é? 

 

MR - É, Pedro I, é. 

 

SO - Bom, e eu adorava ir lá visitar o Serviço de Febre Amarela, poderia falar com o 

diretor, ia ver os mosquitos que estavam lá. E a coleção foi para lá, e a de mosquito, e 

tinha um cara que eu não conhecia bem, que tomava conta dessa coleção que era o 

Orlando Vicente Ferreira, o Orlando se lembra dessa época que eu estudante ia lá, não 

tinha assim muita intimidade com o Orlando e tal. O Orlando estava sempre num meio 

a... que não gostava de se intrometer ... 

 

AB - Introvertido, ele passa essa coisa, mas... 

 

SO - É... muito... muito...  eu digo ao Orlando que ele tem o complexo ansilar, não, ele 

sempre achava que o dr. era o dr. e ele ficava no lugar dele, isso é errado, ele perdeu muito 

na vida dele por causa desse tipo de coisa. Mas, então essa coleção ficou durante muitos 

anos ali na... Febre Amarela, quando eles criaram, desmembraram o serviço da febre 

amarela e desmembraram essa coisa e que criaram o DNERu, Endemias Rurais, esses 

mosquitos todos foram transferidos para a sede do INERu, que era em Belo Horizonte, 

que depois foi transferido, transformado em, fizeram lá as transformações e essa coleção 

acabou no René Rachou... 

 

AB - No René Rachou. 
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SO - Fazia parte do INERu naquela época, quando o René Rachou morreu, passou a ser 

Instituto René Rachou e hoje é Fundação Oswaldo Cruz... 

 

AB - Que é o Centro de Pesquisa René Rachou. 

 

SO - Centro de Pesquisa René Rachou. E essa coleção está lá. 

 

AB - E está lá... 

 

SO - Olha, eu não vejo essa coleção há muitos anos. Sei que a coleção está mais ou menos 

abandonada, porque a última pesquisadora que trabalhava lá, foi a (TI), fez um trabalho 

junto com... mosquitos, um trabalho feito com o Lourenço. 

 

AB - Publicado. 

 

SO - Ela aposentou-se, se chateou lá ou parece que houve um (TI), ela largou a Fundação, 

ficou só na Universidade. E lá tem uma coleção... 

 

Fita 2 - Lado A 

 

AB - Entrevista com o professor Sebastião José de Oliveira, fita 2. 

 

SO - Uma coleção preciosa que é a coleção de flebótomos de (TI) que foi feito pelo 

Amílcar Viana Martins e que hoje está aos cuidados da Alda Falcão que trabalhou muito 

tempo com o Amílcar e hoje ela continua lá, está aposentada, mas continua. (TI) com a 

revista de (sorosomia), e a Alda continua trabalhando... 

 

AB - Quer dizer, essa coleção de flebótomos está com pessoas atuando, com curadores, 

com responsáveis? 

 

SO - Com pessoas atuando, e a de mosquito eu sei que está abandonada, depois que o 

Orlando saiu, eu até gostaria de... 

 

AB - Há interesse de incorporar ela na entomológica? 

 

SO - Ah, claro! Eu até gostaria de trazer ela para cá, para ficar lá se não tem ninguém, 

bom, mas eu vou contar só uma historinha dessa coleção, em mil novecentos e não sei 

quando, há muitos atrás, eu estava no Ceará e fui visitar, como eu sempre faço, eu fui 

visitar o INERu da época, o pessoal do instituto. Tinha o Alencar que já está aposentado, 

famoso, o Alencar e estava trabalhando uma menina, que estava começando, trabalhava 

com entomologista, a Dilma Sherlock era irmã do Ítalo Sherlock e infelizmente ela 

morreu no ano passado, e aí o Alencar me apresentou: “Ah! aqui um pesquisador da 

Fundação Oswaldo Cruz, não sei o quê, trabalha com mosquito”, ela aí me disse: “Ah! eu 

tenho mosquitos aqui, o senhor quer ver a minha coleção?”, eu disse: “Quero”, e quando 

ela chegou no laboratório dela, que ela me mostrou os mosquitos, eu disse: “Ué!? Mas 

esses mosquitos são da coleção de... 

 

MR - Rockefeller. 
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SO - Rockefeller... 

 

AB - O senhor reconheceu pela... 

 

SO - Pelo meio... 

 

AB - Estrutura todinha... 

 

SO - Como é que... é... “Como é que esse material está aqui?”, ela disse: “Não, é que eu 

fui fazer um curso...”, lá em Belo Horizonte, que havia um curso de Entomologia lá... 

“...e quando terminou o curso eles me deram, e aí eu trouxe para cá”, então ela tem 

mosquitos de vários gêneros e provavelmente cada aluno de vários lugares do Brasil 

levaram. Então eu não acredito que essa, que a coleção esteja... 

 

AB – Inteira. 

 

SO - Na íntegra como era antigamente, que era uma coleção, melhor coleção, o livro do 

John Lane, né, O trópico da Culicídeo foi praticamente baseado naquela coleção, nessa 

coleção e na outra, que é a melhor atualmente no Brasil, é a coleção da Faculdade de 

Higiene e Saúde Pública de São Paulo que foi organizada pelo Lane, e está com o Foratini 

hoje, essa... 

 

AB - Foi organizado por quem? 

 

SO - Pelo John Lane e pelo... continuado pelo Foratini. Essa eu acho que é a melhor 

coleção de mosquitos... 

 

MR - Faculdade de Medicina? 

 

SO - Faculdade de Medicina, de Higiene e Saúde Pública, não, não, Medicina não. Porque 

é a única, essa nossa não tem, essa é a única que tem material, também do estrangeiro, 

porque o Lane trocava material de China, material daqui, então ele fez uma coleção, eu 

vi muito material lá, eu queria conhecer, e o Lane tinha isso lá. Eu aprendi essa coisa com 

o Lane, que a gente, fazendo permuta que hoje o IBAMA proíbe, você fazendo permuta 

você consegue material de outras formas, por isso o Lane era o principal, talvez foi o 

maior conhecedor de mosquito que nós tivemos, porque ele conhecia as faunas de outros 

países, não só do Brasil... 

 

MR - O John Lane, ele era... 

 

SO - John Lane... 

 

MR - Ele veio, ele estava em São Paulo. Qual é mais ou menos a história do John Lane , 

eu não tenho... 

 

SO - John Lane é paulista...  

 

MR - Ah... 
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SO - Descendente, neto do fundador do Mackenzie, filho de inglês com canadense, mas... 

 

MR - Ele... 

 

SO - Mas talvez o maior brasileiro que eu já vi, eu nunca vi uma pessoa, sobretudo o 

irmão dele, o Fred, gostar tanto do Brasil. Eles nasceram em Santo Amaro, tinha ainda 

tinha o latifúndio deles lá, eu tomei café produzido no sítio do John Lane, passei bons 

bocados... 

 

MR - Ele atuou a vida inteira em São Paulo, quer dizer, a ligação dele com a Fundação 

era só... 

 

SO - Não, não, ele era paulista, trabalhou no Instituto de Higiene, não era formado, e 

começou a trabalhar com mosquito, aquela coisa toda e num dado momento ele ganhou 

uma bolsa da Rockefeller para visitar as coleções de mosquitos do Museu de Washington, 

do museu de não sei o que, de várias partes do mundo, da Europa. Então ele foi, ficou 

dois ou três anos lá, voltou para o Brasil e mergulhou nessa coleção aqui, ficou aqui junto 

com o Nelson Cerqueira que já era nessa época entomologista, ficaram aqui, isso foi mais 

ou menos em 1930, 1940, 1941... 

 

MR - Ele encontra com o Lutz aqui? 

 

SO - Encontra com o Lutz... 

 

MR - Em 1940, é... 

 

SO - E foi na época que eu me aproximei do John Lane e do Nelson Cerqueira, e grande 

parte do que eu sei de mosquito eu aprendi com eles. Porque quando eu vim para cá o 

Hugo de Souza Lopes me indicou, eu trabalhava com o Oliveira Castro que era 

teoricamente o grande conhecedor de mosquito, só que eu levei dois meses vindo aqui 

diariamente e jamais encontrei o Oliveira Castro, aí resolvi estudar sozinho, estudar 

sozinho, é claro com a ajuda do Hugo, que não era especialista em mosquito, mas me 

ajudava, e aí me aproximei do Cerqueira e logo chegou o Lane, então tomei inteiramente 

os dois. O Lane era talvez o...  lá em São Paulo o grande amigo, eu não deixava de ir à 

São Paulo sem visitar o Lane, às vezes eu prolongava fim de semana em São Paulo só 

para ir para Santo Amaro, que era longe da cidade, passar pelo menos uma tarde em São 

Paulo, e lá na casa do Lane eu encontrei, conhecia daqui, mas passamos um fim de semana 

juntos, com o grande homem que foi Ferscheid, que trabalhava com mutuca, trabalhou 

com material do Lane... do Lutz, Ferchaid, trabalhava no Panamá. J.B. Ferchaid era neto 

do Graham Bell, inventor do telefone, Graham Bell Ferchaid. Então eu quis essa coleção, 

essa coleção está lá, mas eu não sei... 

 

AB - Que está na Faculdade de Higiene de São Paulo, essa a dele? 

 

SO - É a do Lane... 

 

AB - Do Lane está lá... 

 

SO - Faculdade de Higiene de São Paulo, por enquanto... 
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AB - Com relação à Rockefeller... 

 

SO - Essa nova... 

 

AB - Que está lá no René Rachou, com essas... 

 

SO - Que eu não sei... 

 

AB - Quebras talvez por essas perdas...  

 

SO - É...  eu não sei... 

 

AB - E na situação de não estar com um curador específico... 

 

SO - Eu não sei, o que eu sei no momento é que ninguém está trabalhando. Eu cheguei a 

falar uns dois anos atrás com o diretor de lá, que estava interessado, mas depois ele falou: 

“Não, mas alguém acha que deve ficar aqui”, às vezes eu podia ser que as pessoas 

tivessem interpretado mal. Eu não quero a coleção que está, eu não tenho nenhum 

interesse, eu particularmente... 

 

AB - Hum, hum. 

 

SO - Mas eu acho que se a Fundação Oswaldo Cruz tem uma coleção e se tem isso lá, 

talvez fosse mais interessante ficar aqui do que ficar lá, não sei, se tivesse gente atuando 

lá, perfeito, você tem gente trabalhando, mas para não trabalhar, pelo que a gente conhece, 

amanhã joga o negócio tudo para o alto, não sei o que e tal... 

 

AB - Pelo cuidado com a própria coleção, com a manutenção. 

 

SO - Exato. 

 

AB - O senhor comentou um pouquinho sobre a coisa do IBAMA e era uma coisa que eu 

queria assim, não sei se, para fechar, essa situação atual, de como é que está essa questão 

com relação ao empréstimo ou não de...  

 

SO - Eu... 

 

AB - Exemplares, a possibilidade ou não de ter esse tipo de relação, a questão toda da 

proteção com a Amazônia, quer dizer, como é que está essa questão? Como é que o senhor 

está vivendo essa realidade, para quem pesquisa, para quem é da área de Biologia e para 

quem é colecionador?  

 

SO - Olha, eu não sei exatamente como está no momento. Mas o IBAMA tem uma 

portaria recente do IBAMA que proíbe que estrangeiros leve material do Brasil, e proíbe 

que a gente também mande material para fora e isso é um negócio tão incrível porque 

outro dia, lá em Manaus por exemplo, você no aeroporto, você está com material do 

INPA, eu tenho aqui material do INPA aqui na mesa para estudar aqui comigo, eu tenho 

que trazer uma relação dizendo que eu estou levando isso e isso, porque o IBAMA pode 
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me prender no aeroporto, porque estou saindo com material da Amazônia. Eu acho que 

você tem que ter todos esses cuidados, mas você tem que saber separar o joio do trigo, 

você não pode chegar, estou vendo aqui tem uma portaria agora aqui de remessa de 

material, é um negócio incrível, você tem que pedir licença. Então a gente não pode 

mandar hoje, por exemplo, se eu tenho um colega na Alemanha, eu não posso mandar um 

material para ele na Alemanha, que é um absurdo isso, quer dizer, sempre houve essa 

troca de rede de pesquisadores... 

 

AB - Rede de pesquisadores... 

 

SO - É claro que você não pode mandar um tipo daqui para um outro país, a menos que 

em certos casos você manda até, mas os pesquisadores, em geral, vêm desses lugares, né, 

vem do...  eu por exemplo, se quiser ver um tipo do Lineu de 1758, eu tenho que ir na 

Suécia e pedir autorização para o Rei da Suécia, tudo bem, é que eles darão ou não, eu só 

conheço um que conseguiu ver o tipo de Lineu que foi o José Cândido de Carvalho, foi o 

único que deixaram ver. Mas eu não sei como é que está isso, porque... 

 

AB - E fazer de uma forma generalizada sem levar em conta o trabalho científico, 

especializado... 

 

SO - É, por exemplo, se você chegar, eu trabalho com Chironomidae marinho, eu estava 

na Bahia, em Porto Seguro e queria ir lá para aquela ilha que tem ali do lado... 

 

AB – Trancoso? 

 

SO - Ilha do... famoso que tem, ajuda, Arraial da Ajuda... 

 

AB -Arraial da Ajuda. 

 

SO - Aí, eu não fui porque me disseram: “Não vai porque tem um biólogo lá que não 

deixa você pegar material”, eu não fui. Eu estava em Teresópolis, no Parque Nacional, 

por acaso até estava com um alemão, no Parque Nacional de Teresópolis e queria botar 

uma rede num daqueles riachos do Parque Nacional para pegar a pele das pupas que o rio 

está levando, para poder estudar os Chironomidae. Aí o diretor disse: “Ah, não pode, o 

senhor só pode pegar para jogar outra vez no rio”, eu disse para ele assim, eu disse para 

ele: “Vem cá, se eu pegar o material, olhar e jogar no rio outra vez como é que eu vou 

classificar isso, para eu classificar se eu tenho que levar o material”, “Ah, não pode”. 

 

MR - Mas se o senhor tiver uma autorização do IBAMA pode. Só pode com uma 

autorização. 

 

SO - Mas o cara era diretor do Parque Nacional do IBAMA!? 

 

MR - É, mas tem que vir com uma da parte burocrática, você não pode chegar no local... 

 

SO - Mas eu... 

 

MR - E pedir o ... 
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SO - Mas o cara era o diretor, aí já é uma estupidez você pedir... 

 

MR - É, eu acho também!?... 

 

SO - Entendeu?  Mas não pode. Agora você faz, eu chamo um guarda, ele vai fingir que 

não vê e tal, porque é um absurdo um troço desse, entendeu, então você proíbe um 

passarinho de comer os insetos, e você não pode, como é que você vai saber se você está 

jogando fora uma (TI), se você não sabe nem qual é a espécie, você primeiro tem que dar 

um nome, e os caras não tem a menor idéia... 

 

AB - De qual é o objetivo maior dessa... 

 

SO - Não, o objetivo maior eles sabem, só que eles são ignorante, não têm, no caso, por 

exemplo, de peixe que você exporta da Amazônia, no caso, tudo bem você está ganhando 

dinheiro com isso, mas você está fazendo pesquisa e ninguém vai pegar aquele troço para 

extinguir a espécie e coisas maiores eles não fazem, por exemplo, quando você pega 

tucuruí, que enche de tucuruí como encheram em Itaipú, você extingue uma série de 

espécies que você nem era conhecido, entendeu? E eles não tomam medida, os lagartos 

passa na televisão, pegando umas cobrinhas, na fauna, é mentira isso, bobagem... 

 

AB - Teria alguma coisa que o senhor queria falar sobre a coleção, assim, eu tentei pegar 

esses pontos mais marcantes dos anos 1950, dos anos 1970, o senhor falar hoje da situação 

atual, que eu acho que é um espaço também que a gente... 

 

SO - A situação atual é isso que eu digo a você, quer dizer, nós não temos pessoal, material 

até tem, você consegue, mas pessoal você não consegue e é uma política geral do 

Governo, talvez seja, mas compete ao presidente da Fundação... 

 

AB - Buscar a saída... 

 

SO - Aliás, ao diretor, ver quais são as prioridades... 

 

AB - E as alternativas a gente tem que construir, não é? 

 

SO - Exatamente. 

 

AB - Então a gente queria só mais uma vez agradecer ao senhor, essa entrevista vai estar 

se somando à entrevista de Manguinhos, quer dizer, por isso também que ela teve esse 

recorte mais em cima das coleções, o objetivo foi esse mesmo. Mais uma vez obrigada. 

 

SO - Está! 

 

 

 


