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Fita 1 - Lado A 

 

 

AB – Projeto Memória das Coleções Científicas da Fiocruz, entrevista com a Drª Delir 

Correia, entrevistada por Anna Beatriz de Almeida e Magali Romero de Sá, dia 24 de 

novembro de 2000, fita 1. (PAUSA NA GRAVAÇÃO) Então, Drª Delir, para a gente 

iniciar essa nossa, na verdade a gente chama de entrevista, mas na verdade é um bate-

papo... Pra gente trocar informações e experiências da senhora com as Coleções, mas com a 

sua trajetória também. Então a gente sempre começa com a origem familiar, que é pra as 

pessoas conversarem um pouco sobre a origem delas, o primeiro e o segundo graus, quer 

dizer, os interesses na infância, pra senhora conversar um pouquinho com a gente, pra 

contar um pouco da senhora... 

 

DC – É... você vai, vai ser bate-papo? Ou vai fazer as perguntas ou...? 

 

AB – É, pode ir falando sobre a família, se tinhas muitos irmãos... 

 

DC – Não, eu só tenho um irmão. Meus pais são de origem simples, é... eu tinha uma 

formação que, naquela época, se formava em contador, quem era, que fazia uma formação 

completa, né? A minha mãe não, ficou até o ginásio, mas era doméstica, era do lar (riso) e 

aquele tempo, elas faziam cedo, né, com 16 anos. Naquele tempo as mulheres não se 

preparavam, ainda mais que do interior, de Três Rios, e... não... era aquilo mesmo, as 

mulheres eram preparadas para casar, né? Meu pai não, sempre foi um homem muito... ... 

muito estudioso, de certa forma. Depois ele foi funcionário da rede federal, que 

antigamente era Central do Brasil. Fez todo o trabalho dele assim. Tinha uns trabalhos de 

contabilidade que ele realizava, depois que se aposentou. Aí depois ele ficou doente, mais 

tarde, já bem idoso, ele tinha um problema auditivo... e.... uma vez um... uma motocicleta 

pegou e daquele tempo ele começou a cair, mas ele teve bastante tempo, ele morreu com 84 

anos. Mas, ele foi um homem assim, foi um homem muito severo, sabe? Muito... 

 

MR – A disciplina era muito... 

 

DC – Hummm era muito... muito severo e ele tinha uma diferença de idade muito grande 

da minha mãe, 11 anos, e muito severo, com temperamento mais fechado e minha mãe tem 

um temperamento mais aberto, né? A família da minha mãe era toda mais aberta e a família 

dele toda fechada, então ele era assim mais rigoroso, mais... e... e era desses homens assim 

que a obrigação, ele então, a gente não tinha grandes recursos, mas, por exemplo, ele 
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sempre que a gente tinha que ter: o estudo, a saúde, eram as coisas principais que ele dava 

pra gente. Também não tinha, não tinha... também muitos recursos, era um funcionário. Ele 

tinha um... foi contador, aquele negócio todo, mas não era uma coisa assim de... grandes 

recursos, né? Mas, sempre que precisava, principalmente pra estudo, sempre que a gente 

precisava, ele tava pronto, né? 

 

MR – E a senhora fez aonde seu primeiro grau, seu primário? 

 

DC – Eu fiz o meu primeiro grau, eu fiz, aliás, até o segundo grau completo, fiz na... com... 

numa escola de uma irmandade... As Freiras Servas do Espírito Santo. Então, até o 

ginásio... 

 

MR – Fica onde esse colégio? 

 

DC – Até o ginásio eu ficava no colégio que era... no Encantado, fiquei interna lá. E fiquei 

depois pro, pro científico que não tinha lá, eu passei pra outro colégio delas no Méier. 

 

AB – Que também era sistema de internato? 

 

DC – Não, aí já era externato. 

 

AB – Já era externato. 

 

DC – É... E depois eu fiz, aliás, meu pai queria que eu fizesse medicina, eu achava que 

queria, mas... aquele negócio, hoje em dia, eu entendo que eu não acho que eu era tão... ... 

eu não me, eu pensava que estava me esforçando, mas eu acho que eu não estava me 

esforçando. Então eu cheguei a fazer o vestibular e não passei, entendeu? Quando eu tive 

oportunidade e meu pai queria que eu fizesse medicina, sabe como é que é, né? 

 

AB – Ele tinha uma relação com a medicina pelo papel do médico na sociedade? 

 

DC – Ele achava que a gente devia, como eu tinha tendência para a parte biológica, né? 

 

AB – E essa tendência para a parte biológica, onde a senhora sentiu ela com mais clareza? 

 

DC – Olha, eu me lembro assim, porque eu já gostava de ciências no ginásio, no ginásio. 

Então eu fazia os meus cadernos, eu desenhava as coisas da biologia.... Disso eu me lembro 

perfeitamente até hoje, eu fazia os órgãos bonitinho, copiava, aquele negócio todo. Quer 

dizer, já era a minha tendência para isso, né. Aí comecei a fazer vestibular, não passei, 

aquele negócio. E um, e um grupo de que a gente fazia pré-vestibular juntos, uma menina 

teve a oportunidade de vir aqui [na Fiocruz] e ficar e coisa tal. E um dia: vamos lá. E eu 

vim. Eu me lembro, foi dezembro de [19]61. Aí quando eu cheguei... 

 

AB – Que imagem a senhora tinha do Instituto antes de ter vindo aqui? 
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DC – A gente tinha assim uma imagem de uma coisa... imagina em 61, né? Uma coisa 

assim de outro mundo; eu já sabia que aquilo existia assim, mas é uma coisa muito sagrada, 

era um templo, né? (riso) Até hoje. E... eu vim e o [Lauro] Travassos tava aqui e o 

Travassos já tava bem mais idoso, nós conhecemos o Travassos mais idoso. Aí 

conversamos com o Travassos: o que é que você quer fazer? Eu falei: Ah! Medicina. Ele 

disse: medicina? É, você não quer fazer outra coisa. Aí falei assim: por que? Pra trabalhar 

aqui pode fazer outra coisa? Pode. História Natural. No meu tempo era História Natural, 

Biologia. Digo: é! Mentira? Ele falou: verdade. Eu saí daqui, fui me inscrever no vestibular 

de História Natural. Meu pai quase me matou, né? Mas, como? Eu digo: mas, eu quero é 

fazer isso. Aí foi quando eu fiz o vestibular e naquela época era UEG, era Universidade do 

Estado da Guanabara e eu passei pra universidade e comecei já a estagiar aqui. 

 

AB – Já começou a estagiar ao longo da fac, quer dizer, a senhora ingressou na faculdade... 

 

DC – E eu a... Universidade do Estado, que agora é a UERJ, né? Eu escolhi ela porque nós 

tínhamos o curso, era... na parte da tarde, então me dava tempo de eu vir aqui e depois ir 

pra faculdade. O pessoal que fazia na Nacional [UFRJ] eles tinham o dia todo ocupado, 

quer dizer, o dia todo ocupado, eles ficavam, tinham uma aula de manhã, outra não sei que 

hora, outra não sei que horas, outra não sei que horas. Tinha um dia que não podia sair, 

ficar indo e voltando, né? 

 

AB – Ficar indo e voltando. Com tudo era mais complicado. E da UEG, quem que a 

senhora poderia destacar pra gente como professores, como matérias? Porque História 

Natural não tinha só Biologia... 

 

DC – Não. 

 

AB – Tinha um campo mais amplo. Quer dizer, foi ficando mais claro pra senhora a 

Biologia? O que era aquilo mesmo? 

 

DC – Não, não me arrependi até hoje de ter feito isso. Dizem, vocês dizem que... tem muito 

isso até hoje, que quem faz, agora se chama biologia, é... é medicina frustada. Mas, no meu 

caso não foi não. Até hoje não me arrependo um segundo de ter feito. Eu acho que acertei 

em cheio. Agradeço ao Travassos porque foi ele que me deu essa luz. E realmente eu me 

achei. E quando eu comecei a fazer o curso, já tava fazendo, eu já tinha idéia que era isso 

que eu queria fazer que queria fazer aqui. Então fui fazendo a faculdade já com isso... 

lógico muitas, mas eu tinha aqui, por exemplo, já as coisas aqui do que queria fazer. Então 

eu tinha uns professores na faculdade, naquele tempo era tempo de catedrático, né, e... 

algumas matérias eram interessantes, mas eu me acrescentava mais aqui. Porque inclusive 

eu tava começando, naquele tempo tinha uns cursos de especialização... que era... por 

exemplo, tinha o curso de especialização em entomologia, então eu tive a oportunidade, me 

deixaram fazer o curso de entomologia, o Dr. Elmo me deixou, antes de eu até entrar na 

faculdade... 

 

AB – Antes de estar na faculdade, né? 
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DC – É. 

 

AB - ...a senhora fez de setembro à novembro de [19]62. Ingressou na faculdade em 63. 

 

DC – É, e aí, depois que eu entrei já na faculdade, que eu tava acabando, eu fiz o de 

especialização aqui de Helmintologia. Quer dizer, as coisas que me interessavam, o que eu 

queria fazer, eu tinha mais aqui do que na faculdade... 

 

AB – Do que na faculdade... E quando a senhora ingressou aqui, o interesse pelos 

helmintos foi de imediato? Ou a senhora chegou a trabalhar com outras coisas? Porque o 

Travassos também tinha ... tinha... 

 

DC – O Travassos, o Travassos às vezes ele tinha, porque o Travassos ele tinha uma visão 

muito grande, naquela época mesmo ele tinha uma visão muito grande. E tinha alguns 

assuntos, como era no princípio, tinha alguns assuntos que ele queria que as pessoas... Vai! 

Então, ele até me botou para estudar carrapatos, queria que eu estudasse carrapatos, e eram 

carrapatos de galinha, um deles. Aí fui à campo, me lembro que era aqui na favela, e tinha 

uns galinheiros, que tinha galinheiro aqui atrás, e esses carrapatos dão no... eles faziam 

aqueles galinheiros de bambu, e esses carrapatos dão no, no oco do bambu. Aí, nós fomos 

pra pegar o material para estudar. Quando eu cheguei lá e que abri aquele negócio cheio de 

carrapato fervilhando (risos), eu não gostei daquilo, achei horrível aquilo. Aí falei, mas aí, 

eu quero fazer é helminto. Aí, foi quando eu comecei. 

 

MR – Como é que era o laboratório aqui na sua época? Como é que funcionava? Era só o 

[Lauro] Travassos e o [João Ferreira] Teixeira de Freitas? 

 

DC – Não. 

 

MR – Quem era? 

 

DC – Tinha, quando nós chegamos aqui, tinha o Travassos e o Teixeira, é... tinha o 

Domingos Artur Machado Filho; tinha o Jaiad de Mendonça, já tinha umas pessoas da... 

mais novas, que era o Amilcar [Vianna Martins] e o Henrique, a Ana [Kohn] já tava aqui, o 

Silvio Celso também já tava aqui, então essas pessoas já... o Paulo que era da... que agora tá 

lá em Manaus, né? E esses já estavam aqui... e aí nós começamos, quando nós chegamos 

aqui no Instituto, começamos a chegar...  quase não tinha mulher aqui. 

 

AB – Isso que eu ia perguntar. 

 

DC – Não tinha. 

 

AB – Como era essa convivência nesse universo de Manguinhos repleto de pesquisadores 

homens, né? 

 

DC – É, quase não tinha... 
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AB - Como é que era a recepção? 

 

DC – Não, até que não era muito ruim não. Também tinha muito pouco, a gente ficava 

aqui, com o Travassos muito, né, naquele, logo no princípio não tinha... tinham fechado por 

causa de negócio de verba, porque antes, parece que tinha um restaurante, aí, naquela 

época, logo que chegamos não tinha. Aí, se comia por aqui, essas coisas todas. Então você 

tinha muito pouco assim contato, né. E tinha as mulheres, tinha a Arlette Ubatuba, tinha a 

Isabel... é.... tinha uma, como é que é? Agora esqueci o nome. Tava fazendo uma criação de 

hamster... onde é o Pavilhão Lauro Travassos era o antigo biotério, ela criava, mas eram 

poucas mulheres. Mais tarde foi chegando já com esse negócio de faculdade, aumentando 

as mulheres, entrando mais na faculdade... 

 

AB – E na própria faculdade também era um número de menor de...? 

 

DC – Era um número menor de mulheres, mas não era assim, não parecia um negócio tão 

fechado assim, era um número bem menor de mulheres. Na minha turma, era uma turma 

de... porque no meu vestibular, naquele tempo você fazia assim, você fazia até prática no 

vestibular também, né, oral, aquele negócio todo. E tinha, tinham 30 e poucas vagas e então 

só passaram 12 no primeiro. E depois eles fizeram outro vestibular que as outras pessoas 

fizeram. Quando não completava a vaga, eles faziam um outro vestibular, né. E aí, nós 

éramos, começamos 30 e poucos e tinham umas 4 mulheres. Mas, mesmo assim a gente não 

tinha... 

 

MR – Discriminação. 

 

DC – Discriminação. Pelo menos eu nunca senti não, ou eu nunca reparei isso. Mas, não 

tinha, não tinha não. Porque tinha, a faculdade, funcionava lá na [rua] Haddock Lobo, né, 

porque ainda não tava pronto o campus aqui [no Maracanã]. Era até chamado de esqueleto 

porque se começou e não acabou e ficou aquele esqueleto. Tinha até uma favelada lá 

dentro. Pra se começar, pra retornar o campus, tiveram... foi no tempo do Lacerda, que fez 

a Vila Kennedy, levou os favelados pra lá, aí se começou de novo a construir campus, né? 

 

AB – O campus da UERJ. 

 

DC – É. Mas, eu nunca entrei no campus. Eu só funcionei lá, o Instituto só funcionava lá. 

Tinha o anexo, que era do Colégio Lafayette, que funcionava nos fundos de lá. Eu coloquei 

isso porque a faculdade tinha outras, quer dizer, a universidade tinha outros cursos, outras 

faculdades, de Letras. Então nessas faculdades, de Letras, Línguas, esses negócios, tinha 

muita mulher... Pedagogia, essas coisas, tinha muita mulher... 

 

AB – Então o ambiente como um todo não ficava tão discriminativo, né? 

 

DC – E depois tem uma outra coisa: como a faculdade funcionava num período, na parte da 

tarde, muita gente, a parte das pessoas que faziam a faculdade, a universidade lá, tinham 

uma atividade na parte da manhã, então era gente que já tinha responsabilidade, aquele 

negócio todo, né. A gente mesmo, que já tava aqui, a gente já se sentia responsável, porque 
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aí a gente era cobrado, né. O Travassos, tenho prova de não sei o que, todo dia ele 

perguntava: já fez a prova? Quanto tirou? Não, mestre, a prova é dia tal. Aí no dia seguinte 

ele fazia mesma pergunta. Passou? Se não passou, aí já tinha essa obrigação. Deus me livre 

que não passasse. Ele não queria saber da gente que não passasse, ele ficava danado. 

 

AB – Ele estimulava, mas cobrava, né? 

 

DC – Ihhh...como cobrava! (risos) Aí, já da faculdade, já fazia assim com a gente. 

 

AB – Já tinha essa cobrança. 

 

DC – É, ele e o Teixeira. Porque no final eu fiquei muito foi com o Teixeira; Travassos, 

também porque o Travassos no final tava mais a gente envolta, o Teixeira já era o chefe, e o 

Travassos era o Deus que chegava. Mas, ele era assim, ele era muito bom, ficava meio 

zangado, só se desarrumasse a mesa dele. Uma vez ele deixou o ar condicionado ligado, 

pegou fogo na sala dele, quer dizer, durante a noite, nós chegamos aqui tava tudo preto. Aí 

nós começamos a limpar porque ficou todos os vidros... íiii, ele ficou danado. Umas coisas 

a gente tinha que jogar fora e ele ficou danado da vida. Ele era engraçado, ele chegava, ele 

vinha já arrastando o pé, aí ele chegava, se a gente chegasse, se ele chegasse e a gente já 

tivesse, ele chegava cedinho, ele chegava muito cedo ele, eu já, tinha um motorista 

particular que o trazia. Ele chegava: deu formiga na cama? Mas, se ele chegasse e a gente 

chegasse depois, porque a gente tinha que ir lá cumprimentar ele, né, ele: “almoçolando”, 

né? (riso) Veio só para almoçar. Aí, ele era... então tinha alguma coisa que ele brigava com 

a pessoa, sabe? Ele brigava por alguma coisa que ele achava que tava ruim, aí já chegava, o 

próximo que chegava, mas o próximo que fez a coisa, já não recebia, porque ele já tinha 

gasto toda a munição... (risos).... 

 

AB – (ruído) Se alguém tinha chegado, se alguém chegou, então vocês esperavam (?) 

primeiro e depois ia... (risos) 

 

DC – Assim era... 

 

AB – Tava falando sobre um curso de aplicação, que a senhora também fez aqui no IOC... 

 

DC – Fiz. 

 

AB – ...logo depois de formada, né... o que foi esse dia-a-dia do curso? E a senhora teve 

contato com outros campus, porque o estágio fazia a senhora ficar muito dentro da 

helmintologia, né? 

 

DC – É. 

 

AB – Quer dizer, esse curso teve esse papel? 

 

DC – Teve. O curso teve um papel muito importante. Primeiro porque a gente funcionava e 

naquela época funcionava muito, porque você acabava o curso, você fazia todo ele, né, 
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começava com estatística de bioquímica e depois você ia fazendo as outras, as, a parte da 

microbiologia, depois entrava na parasitologia, essa divisão didática que tem. E você 

conhecia quase todos os departamentos porque você além de funcionar lá no curso, você ia 

nos departamentos, certas coisas aconteciam no departamento. É... O hospital, certas 

doenças a gente já via no hospital e havia os pacientes. Até necrópsia a gente assistia. 

Autópsias, de um modo geral e a gente assistia lá, então a gente via muita coisa que não, 

que num..., que muita gente não viu. Eu vi coisas que eu acho que um médico nunca viu. 

Por exemplo, eu vi uma criança com sinal de Romaña1 e um pessoal, um, um dos pacientes 

porque aqui no hospital, todo pessoal do interior vinha, ficava aqui. O pessoal era mais de... 

pobre, né, então, ou mandavam, ou mandavam a criança ou a pessoa vinha e ficava, porque 

não dava pra ir e voltar. E ficava sem a família, então a gente via. Eu nunca me esqueço 

isso, não me esqueço uma moça que eu vi que estava com ancilostomose, pálida, que o Dr. 

[Genard] Nóbrega, que era diretor do Instituto dava aula pra gente dessa parte, levou. E os 

outros, as outras matérias que não eram a minha, não era o meu interesse direto, por causa 

do trabalho, mas foi um crescimento muito grande, porque eu vi tudo. Virologia, 

bacteriologia, a gente sofria, né, porque não era, não era, não era minha matéria e a gente... 

Porque era assim: você fazia, eu fiz o curso, eu como não era funcionária nem nada eu tive 

que fazer, porque tinha um concurso público pra entrar no curso. 

 

AB – Quer dizer, tinha uma seleção pública... 

 

DC – Tinha uma seleção pública... 

 

AB – Pra você participar... 

 

DC – É. 

 

AB - ...do curso de (?) 

 

DC – Como a gente, quem não era funcionário, tinha que fazer parte da seleção pública. Eu 

fiz a seleção pública, aí passava e fazia o curso. Passei e fiz o curso. Mas, cada matéria, que 

todo, quase todo o mês tinha uma matéria, né, geralmente durava um mês. Só uma muito 

pequenininha (ruído) durava uns 15 dias, mas era um mês. Acabava uma, começa outra. 

Você tinha que passar naquela. Se você não passasse, você era eliminado do curso. E tinha 

uma série de coisas. Bacteriologia, que não era uma coisa, o Goubert [Araújo Costa] era 

bravo, não sei o que lá... 

 

AB – Quem era o professor? 

 

DC – O Goubert. 

 

                                                           
1 Cecílio Romaña foi um importante tropicologista argentino com muitas contribuições à clínica, ao controle e 

à patologia da doença de Chagas entre 1930 e 1960. Em 1935, Romaña tornou-se famoso por sua precisa 

descrição do complexo oftalmo-ganglionar, o mais típico dos sinais de porta de entrada da doença de Chagas 

humana, sinal este que logo ficou conhecido em toda a América Latina com o nome de "sinal de Romaña", 

por proposição de dois pesquisadores brasileiros, Emmanuel Dias e Evandro Chagas.  
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AB – O Robert. 

 

DC – O Goubert Araújo e aí ele era bravo, sabe, era o considerado o carrasco, não. Ele não. 

Eu ainda me lembro que um curso antes do meu ele, ele reprovou o pesqui..., que naquela 

época o pesquisador que trabalhou que trabalhava com ele. Teve gente que até foi embora 

de vergonha, porque... Mas tudo bobagem também. Mas a gente via muita coisa, aprendia 

muito, muito mesmo. Te dava uma visão geral enorme. Que você nem, não tinha na 

faculdade. A gente tinha que fazer tudo, né, todas aquelas práticas e ia nos departamentos e 

via como o departamento funcionava. 

 

AB – E funcionava o horário inteiro, né? Era o dia inteiro? E ia. 

 

DC – O horário inteiro. O ano começava no dia 2 de janeiro e eu acho que só acabava no 

dia 31 de dezembro, porque dia 2 de janeiro já ia começar o outro curso. 

 

AB – O outro curso. 

 

DC – O primeiro curso é que parece que demorou mais um pouco, foi o primeiro, da volta, 

né? Porque ficou parado, ficou um tempo, demorou, ficou um tempo parado, quando 

começou, quando recomeçou, ficou a mais. Já na minha turma já era um ano. Mas era um 

ano assim... 

 

NR – Intensivo. 

 

DC – Intensivo. De 8 da manhã até não sei que horas, até a hora de acabar durante o dia. 

 

AB – Aí o estágio aqui ficou... 

 

DC – Ah, é. 

 

AB – Já vinha, mas... 

 

DC – A gente vinha, dava uma passadinha e... 

 

AB – Tinha a prioridade de estar fazendo o curso. 

 

DC – Ah, mas..., mas eles também cobravam a gente de que a gente tinha que passar nesse 

curso. Eles não queriam que nenhum de nós ficássemos reprovados em nenhuma das outras 

matérias. Porque aí, também tinha aquele orgulho, né? (alguém fala ao fundo) Não pode, 

não pode ser reprovado do departamento dos outros, né? 

 

AB – Era o nome do departamento que vocês estavam levando, né? 

 

DC – Era o nome do depar... é. Ainda a gente tinha essa obrigação. 

 

AB – Tinha mais esse papel. 
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DC – É. 

 

AB – E como é que era a coisa profissionalmente, professora, tinha bolsa, tinha ajuda de 

custo, como é que era o dia-a-dia? 

 

DC – Olha, no princípio, quando eu comecei a estagiar, não tinha nada. A gente estagiou, 

era um, era uma graça pra gente conseguir o estágio, né. Então, se já conseguiu o estágio e 

você está na faculdade, então pra gente era o máximo, né? E aqui eles faziam assim. 

Primeiro você fazia o estágio, depois fazia o curso de especialização em helmintologia, se 

passasse ganhava e publicasse um trabalho, ganha..., ganhava bolsa. Tanto é, que quando... 

tem uma lei que pegava as pessoas que eram bolsistas e..., e, como é que é, efetivou, aquele 

negócio todo... eu e o Júlio, por exemplo, o Júlio Vicente, nós não entramos, porque nós, 

teve gente que tinha menos tempo que a gente e entrou. Mas é que aqui não entrava com 

bolsa. Eles não davam bolsa (ruído) enquanto a gente não fizesse o curso, não publicasse o 

primeiro trabalho. Então, no princípio era assim, né. E aí a gente vinha, é..., vinha aqui, 

fazia, mesmo quando estava fazendo o curso a gente vinha... Eu me lembro que a gente 

fazia o seguinte, quantas vezes nós fizemos isso. Era lá na, na [rua] Haddock Lobo, a 

faculdade. A gente vinha pra cá, eu, eu, pelo menos, não tinha di..., muito dinheiro. Meu pai 

me dava o dinheiro da passagem. E aí a gente vinha até aqui com parte do dinheiro da 

passagem, né, aí tomava uma condução aqui, na Avenida Brasil, saltava lá na Leopoldina e 

ia a pé da Leopoldina até à Haddock Lobo porque se a gente gastasse o dinheiro pra ir até à 

Haddock Lobo, não tinha dinheiro pra voltar pra casa de noite...acabava tarde a faculdade, 

né? Aí a gente ia. Então, no princípio não tinha. Quando nós fizemos o..., o curso de a... Aí 

eu ganhei a bolsa, depois que eu acabei curso de helmintologia e aí ganhamos uma bolsa. 

Aí depois como tinha aquela bolsa... 

 

AB – E aí logo depois que a senhora fez o curso de helmintologia, tem um, um trabalho 

publicado já em 64, né? 

 

DC – É. 

 

AB – Seguindo o curso... 

 

DC – É. 

 

AB – ...quer dizer, aí já estava com todos os requisitos para virar bolsista mesmo, né? 

 

DC – É, para virar bolsista. Aí ganhamos uma bolsa. E dali passa também, se não tinha 

bolsa aqui, passamos a ter bolsa do CNPq, pedir bolsa do CNPq. Depois no curso de 

aplicação tinha bolsa.  

 

AB – Dava uma ajuda para as pessoas poderem (?) 

 

DC – Ah, não, iiiiii... 
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AB – Disponibilizava... 

 

DC – Era uma riqueza isso (risos). Teve uma época que ficou muito ruim, a gente ia, eu dei 

aula em curso pré-vestibular. Saía aqui de tarde, ainda ia dar aula em curso pré-vestibular, 

pra depois ir pra faculdade. Mas a bolsa pra gente era uma riqueza. 

 

AB – Já era um... 

 

DC – E, era o máximo. 

 

AB – O máximo. 

 

DC – Santa Maria, não tinha dinheiro! 

 

AB – E essa experiência de publicando trabalho, ainda na faculdade já tá publicando? 

 

DC – Olha, é um negócio, foi um negócio muito bom, mas acontece que estava aqui e 

estava já estava no... no métier, né, então a gente já tava naquele negócio, publicar o 

trabalho era até uma coisa que a gente tinha que, mas era interessante, quando você vê o 

primeiro trabalho que sai, você olha assim, o teu nome, ah... fica tão prosa, achando que é o 

máximo. 

 

MR – Deve ser uma sensação (DC – Não realmente!) (?)... 

 

AB – Era com, foi com o Travassos também, né? 

 

DC – Foi já fazendo o curso com o Teixeira. Eu nunca publiquei com o Travassos. 

 

AB – Já foi fazendo o curso com o Teixeira. 

 

DC – É, é. 

 

AB – Imagino a sensação que deve ter sido isso. 

 

DC – É, era uma sensação, ainda mais naquela época que era difícil, né? 

 

AB – Fico impressionada. Aí logo depois feito o curso de aplicação, a senhora entra com 

uma bolsa do CNPq, mas já bolsa de pesquisadora... 

 

DC – É, de aperfeiçoamento naquela época. 

 

AB – Foi subindo e foi passando. Essa estrutura de bolsa era em função de não ter espaço 

num concurso aqui na FIOCRUZ também. 

 

DC – É, justamente. 
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AB – Era um contexto onde concurso... 

 

DC – Era diferente. Quando acabou o curso de aplicação, aí aqui eles, eles contrataram a 

gente, quem passou, nós passamos, contrataram a gente como... como é que o nome? 

Eventual... Era feito uma... como é que é?  

 

AB – Uma verba... 

 

DC - Uma verba qualquer, (AB – Fala algo) uma verba aí. Então eles contrataram a gente 

como [pesquisador] eventual. 

 

AB – E nessa leva quem é que tava junto com a senhora? 

 

DC – Nessa leva, por exemplo, aqui do laboratório tava o... Joaquim Júlio Vicente, ele foi 

um ano antes de mim, ele já tava e... aqui do laboratório foi ele, que eu me lembro. Tinham 

outros no Instituto que eu não me lembro mais de todos... 

 

AB – Mas, no curso... 

 

DC – Tinham... 

 

AB - ...esse ano, que a senhora fez aplicação e tal, foi só a senhora que fazia... 

 

DC – Daqui... 

 

AB – Ana Kohn... 

 

DC – Não! Não. Só, eu. 

 

AB – Só você. 

 

DC – Aliás, a Ana não chegou a fazer o curso de aplicação. 

 

AB – Ela não chegou a fazer esse curso, né? 

 

DC – Não. 

 

AB – E essa relação de ter bolsa, de não ter uma vinculação com o a instituição, isso 

contava muito? Era um anseio a questão de ter concurso, de se preparar para o concurso? 

De fazer um espaço mesmo. 

 

DC – Olha, eu acho que não era. A gente queria, sabe, é, agente queria, mas agente não 

tinha muito, eu acho que a gente não se preocupava muito com isso não, sabe? A gente 

achava... 

 

AB – De estar aqui dentro já era um... 
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DC – A gente achava que a gente tava e que a gente ia. E é lógico, lutava, e a bolsa, vai 

ganhar bolsa e não vai ganhar bolsa. Eu me lembro que... a gente tinha uma bolsa do 

Instituto na época que houve... ... houve... o Jânio [Quadros] ainda era o presidente, logo 

assim no finzinho, aí passou que não podia pagar ninguém, não sei o que lá, aí as bolsas 

iam ser suspensas, aquele negócio todo. Então só tinha, os problemas maiores assim, se não 

vai ter bolsa... Entendeu? 

 

AB – Era vincular com isso, né? 

 

DC – É. 

 

AB – E tem uma referência de cursos que a senhora fez também nos anos [19]70, um curso 

de protozoologia na Universidade de Brasília; depois em [19]73, a senhora fez aqui na 

ENSP, Imunoparasitologia. Como é que foi esse espaço de depois de ter feito o curso de 

aplicação a questão da especialização? A senhora já pensava no mestrado? Esses cursos 

de... de especialização que a senhora fez nessas áreas era já pra ir fazendo esse caminho? 

 

DC – Olha, o diploma o de protozoologia, não. O protozoologia foi um curso que veio, o 

pessoal naquele tempo, o [Wladimir] Lobato [Paraense] estava na Universidade de Brasília 

e o professor Gilberto era também de Brasília, eles bolaram um curso e trouxe assim muita 

gente de fora, vários pesquisadores estrangeiros. E poucas pessoas... ia ser um curso com 

poucas pessoas, com especialistas; eu não ia fazer o protozoologia porque não era a minha 

especialidade, mas como eu tava aqui, aí disseram: vai lá fazer porque é mais uma coisa, 

você faz; era uma oportunidade... Eles tinham que ser avaliados para poder entrar no curso. 

Manda! Eu não vou, porque a minha coisa é mais helmintologia, foi até o Sílvio Celso: 

manda, se envolve porque vamos todos fazer. Mas, não é a minha área porque... aí eles: tem 

uns trabalhos que a gente quer fazer em conjunto. Aí, fui fazer o curso, fui selecionada e 

fomos. Até de lá saiu um trabalho que eu fiz com o Sílvio, aquele negócio todo, uso de 

protozoário para ver negócio de vitamina no paciente com esquistossomose, aquele negócio 

todo. E... então eu fiz o curso por causa disso, mas não foi interesse direto... 

 

AB – Sei. 

 

DC - ...pela protozoologia; o de imunoparasitologia não, porque, aí tava começando, aquele 

negócio de imunologia. A imunologia tava começando a querer crescer, aquele negócio 

todo, então fazia parte de nosso interesse e fazia parte que aí, eu ainda não tava com ideia, 

porque no nosso tempo não tinha, no meu tempo não tinha muito esse negócio de mestrado 

e doutorado... ainda era esse negócio, estavam começando alguns, as universidades tinham 

alguns que as pessoas da universidade faziam, né? Não tava e eu comecei a fazer esse curso 

de imunologia, de imunoparasitologia porque era uma coisa nova que a gente tinha que 

saber, é o que tava começando a acontecer, aí eu fiz, foi da ENSP que veio o curso. E... aí 

depois eu tinha uns estagiários, já bolsistas, já tinha bolsistas do CNPq, aquele negócio. Aí 

começou, eles eram mais novos, né, e aí um foi fazer mestrado – começaram os cursos -, eu 

falei: bom, como é que a gente vai... 
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AB – Pensando na carreira, né? 

 

DC – É, pensando na carreira. 

 

AB – Tá acontecendo... 

 

DC – Não e você, e aí vai, os mais novos já tão mais... E uma vez num comentário de não 

sei o que foi, já de coisa da própria instituição, e alguém fez... Ah sim, ‘São muito pouco 

titulados’, porque o pessoal não fazia, os pesquisadores, mesmo os acima da gente, não 

fazia mestrado, doutorado... 

 

MR – A prática que ensinava, né? 

 

DC – É, a prática e a gente já fazia os cursos de especialização, aquele negócio todo, então 

a gente... O que, o que se fala até hoje, o que se comenta até hoje foi o grande erro da 

instituição não ter feito já o curso de aplicação no nível de pós-graduação... 

 

MR – Isso, é... 

 

DC – Porque ele tinha um nível universitário, os professores que davam o curso; era um 

nível reconhecido pelo MEC, aquele negócio todo, mas naquela época não se teve essa 

visão de se transformar num curso de pós-graduação... tanto é que quando começou a pós-

graduação...   

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

AB – Era uma cobrança que o curso tinha, uma demanda a nível de pós-graduação e não, 

não, não... 

 

DC – É, não... era uma demanda a nível de pós-graduação, porque era muito brabo. E 

depois, eu acho que sempre tinha uma competição, cada departamento queria... 

 

MR – Mandar no outro. 

 

DC – Mandar. Então, vinham algumas pessoas, vinham com sua experiência e largava a 

experiência e você tinha que... que ir atrás daquilo tudo, né? Ainda mais nas áreas que você 

não era especialista, não é? Não mexia. Especialista a gente ainda não era não, mas eu falo 

assim, você não tava com mais afinidade, né? 

 

AB – Naquela área. 

 

DC – Eu me lembro que o doutor [José Guilherme] Lacorte ele dava aula de imunologia e 

fixação de complemento, naquela época (riso) muito negócio, então na prova a gente 

recebia uns tubinhos assim numa, numa, numa estantezinha que botava os tubinhos. Então 
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ele virava, porque tinha assim, é... os vários tubinhos, e ele mexia os tubinhos, fixou ou não 

fixou? E a gente... e era uma guerra, né, as provas práticas eram uma guerra.  

 

AB – Que cobrança. E a senhora tava colocando que nesse caminho que todos os bolsistas 

tavam fazendo suas pós-graduações e tal, ficou sendo uma necessidade fazer a pós-

graduação... 

 

DC – É, fazer a pós-graduação. 

 

AB – E nesse universo a senhora optou pela parasitologia veterinária na UFRJ, né, na 

Rural... 

 

DC – É. 

 

AB – Como é que foi essa opção? Por que a Rural? Por que esse curso? 

 

DC – Primeiro porque eu queria fazer um curso de parasitologia e o que tava começando 

em parasitologia era, era em Belo Horizonte, aí começou esse da [Universidade] Rural. 

Começou como parasitologia, aí eles estavam anunciando até o pessoal que tava 

começando veio oferecer pra gente. Aí mandamos os currículos e eles selecionavam. 

Começou como parasitologia. Aí disse: bom, para que que eu vou à Belo Horizonte se tem 

uma parasitologia mais perto, né? E eu comecei a fazer e ainda não tava credenciado, tava, 

tavam correndo junto o de Belo Horizonte e o daqui, da Rural. Aí veio, eu me lembro que a 

comissão veio, eu tava já no curso fazendo o mestrado e a comissão veio, só que a 

comissão sugeriu que o da Rural levasse o nome de parasitologia veterinária porque o de 

Belo Horizonte ia ficar com parasitologia. Porque naquela época estavam preocupados pra 

não ter dois cursos, imagina, tem uma porção agora... Mas, eles sugeriram isso, que ficasse 

parasitologia veterinária. Tanto é que ficou o curso de medicina veterinária para dar 

parasitologia veterinária. 

 

AB – E a senhora trabalhou com helmintologia... 

 

DC – Com helmintologia. 

 

AB – Quem é que orientou a senhora? 

 

DC – Olha, na... na, quando eu fiz a minha dissertação de... de mestrado, eu fiz dentro do 

meu trabalho, praticamente eu tinha um, um os coordenadores do curso ficaram como 

orientadores, mas eu tive, eu já tava trabalhando naquilo, ficaram como orientadores. Só 

que quando eu fiz o doutorado que tinham projetos já lá e eles queriam que fizesse já dentro 

daquele projeto, aí eu... 

 

MR – Qual é a sua especialidade? Você é especialista em que grupo, dentro da helminto? 
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DC – Olha, dentro da helminto, eu fiquei sempre mais com trematódeos, entendeu? E 

nematódeos, mas acabou que no princípio tinha muita coisa e a gente tava e acabou que 

ficou nematódeos e trematódeos. E acaba assim, que você, por exemplo... 

 

MR – Geral, quer dizer, o grupo em geral ou você tem alguma...? 

 

DC – É, eu fiquei mais com os digenéticos, né, e um grupo que eu trabalhei muito, que foi 

os ropálios, que foi até o meu primeiro trabalho grande, um trabalho, depois eu fiz o 

grande, e... mas acontece o seguinte: você tem, depois que você começa assim, você tem os 

alunos, o grupo, então você acaba até... mas, eu por exemplo, sai sempre, não quis fazer 

cestódeos, isso, os cestódeos e o... Mas, eu, por exemplo, tive um orientado de doutorado, 

estou tendo outro agora, que faz o cestódeos de peixes, entendeu? Então, você sem querer 

entra na coisa. Acho que está quente, vocês querem que ligue? 

 

MR – Não, para mim está ótimo. 

 

AB - A senhora falou um pouco agora do magistério com mais clareza, né? E é uma coisa 

que no currículo na senhora tá muito claro; tá o tempo inteiro a pesquisa e o ensino juntos, 

né, caminhando juntos. 

 

DC – É. 

 

AB – Foi uma opção a questão de dar aula? Era uma realidade daqui, mas a senhora teve 

esse interesse também? Como é que era isso? Participar do curso de aplicação como 

professora, depois participar dos cursos de mestrado aqui dentro. 

 

DC – Olha, na realidade era uma coisa que já era uma realidade aqui dentro. Você 

começava, quando você era convidada para dar aula, quando o Teixeira disse agora você 

vai começar dar aula no curso, para mim foi o máximo, né. E o máximo assim também de, 

será que... você então trabalha muito, né? Eu me lembro que eu fiz especialização de 

helmintologia, mas no curso naquela época eles eram muito durões, me dispensavam não, 

eu tive que fazer outra vez. E quando eu fiz outra vez, o Teixeira, eu me lembro 

perfeitamente, ‘Você não pode deixar de ser o primeiro lugar nesse tópico’. Eu quase que 

fiquei maluca, e se eu não for, né? Mas, (ruído) aí ele... então era, era uma coisa assim, era 

uma honra, no princípio, inclusive, era uma honra você ser convidada para dar uma aula. 

 

AB – Era um reconhecimento... 

 

DC – Era um reconhecimento. 

 

AB - ...do nível que você tava alcançando. 

 

DC – E depois você vai ficando, vai fazendo. Teve uma época que... aí tava começando 

uma parte depois, tinha uma parte que era um curso da escola, da ENSP, e que a gente tinha 

que dar uma porção de coisas, não tinha professor e a gente acabava dando... até de 

entomologia eu dei aula... mas eu tive uma base muito boa, eu tive aquele curso de 
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especialização com o Hugo [Souza Lopes], com o Herman Lent, então... Muito pouca gente 

teve esse curso, né, então pro básico e tudo, eu sabia, agora eu não faria mais isso agora, 

nem de jeito nenhum, mas pro básico a gente tinha, a gente dava, eu servia de assistente, 

porque tinha pouca gente; a gente ia dando aula. Depois começou a se implantar o curso de 

pós-graduação; começou com a Escola [Nacional de Saúde Pública], aí o Luiz Fernando 

[Ferreira] então tinha um curso de pós-graduação, que tinha um básico no princípio e 

depois ia, os alunos iam ou para virologia e microbiologia, que o Herman [Lent] era o 

coordenador; ou iam para a parasitologia, que o Luiz Fernando era o coordenador, e eu 

fiquei de sub-coordenadora com ele. Começamos lá, o curso de pós-graduação e aí 

começou, foi, funcionou lá e depois... 

 

AB – Isso significava ter orientandos também?... 

 

DC – Também. Já tava começando tudo isso, né? E aí, o... depois que mudou pra cá, né? 

 

AB – Aí dentro do Instituto Oswaldo Cruz, o curso de Biologia Parasitária... 

 

DC – É. 

 

AB - ...de Medicina Tropical... 

 

DC – É. E depois veio o de Biologia Celular e Molecular. 

 

AB – E aí a senhora teve um papel, teve também de coordenadora do [curso] de Medicina 

Tropical, quer dizer... 

 

DC – O de Medicina Tropical, não, porque o de Medicina... 

 

AB – O de Biologia Parasitária. 

 

DC – Porque o de Medicina Tropical, ele veio do, do, do Fundão [UFRJ], quando o Dr. 

[José Rodrigues] Coura veio, porque antes de, de ter o de Medicina Tropical aqui, o pessoal 

do Fundão, por exemplo, a nossa matéria sempre eles vinham fazer com a gente. No 

princípio era na, no princípio era na, na ENSP e depois foi aqui. Aliás o cur..., até hoje o 

curso de Medicina Tropical, a parte de helmintologia eles vêm fazer aqui com a gente 

(ruído) o básico da helmintologia e tudo, eles vêm fazer com a gente. 

 

AB – Mas, aí quando o Dr. Coura veio do Fundão, o curso de Medicina Tropical veio pro 

Instituto [Oswaldo Cruz], né? 

 

DC – Medicina Tropical veio, veio pro Instituto. Ele foi, fez um curso de Medicina 

Tropical aqui.  

 

AB – E aí (?) 
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DC – Mas esse é mais só pra médicos. Esse curso de Medicina Tropical só pode entrar 

médicos. 

 

AB – Ah, não sabia. 

 

DC – É, só médicos.  

 

AB – Já o de Biologia Parasitária?... 

 

DC – Não, pode entrar tudo, é. Toda área biomédica, mas era muito bom a gente atender. E 

depois, eu sempre achei que eu gostava mais de dar aula assim, já pro pessoal formado. 

Eu... teve uma época que eu fui dar aula no Estado. Teve uma época, no tempo do Vinícius 

[da Fonseca], logo no princípio que eles começaram, que o problema de dinheiro tava 

muito difícil, não sei se foi, já foi no... E aí eles cortaram a gente aqui pra 20 horas. 

 

AB – Uma redução de carga-horária drástica, pela metade. 

 

DC - Pela metade! Horário e dinheiro, né? Não dava pra pagar. Eu acho que foi até uma 

solução. Também não mandou o pessoal embora, mas... E nessa época eu fiz concurso pro 

Estado. Eu digo, não tem outro jeito, né? Eu vou fazer concurso pro Estado porque eu tenho 

que ganhar dinheiro, né? E aí nós fizemos... Eu fiz, também o Roberto [Magalhães Pinto], a 

[Dely] Noronha também fizeram, fizemos o concurso pro Estado, passamos e fiquei dando 

aula no Estado. 

 

AB – Dava aula de Biologia. 

 

DC – É, de Ciências... e de Biologia. E eu me lembro que eu tinha feito concurso pra, pro 

Mestrado da Rural, já tava começando a fazer. Aí eu já rezava até pra não..., pra não passar, 

que eu digo, como é que eu vou fazer, né? (ri) Mas passei e tive que fazer. O que eu andava 

nessa Avenida Brasil feito louca... Também tive, eu não posso reclamar não, porque a 

diretora da escola, ela conseguiu um horário pra mim... Eu dava aula, por exemplo, no 

sábado, de 7 da manhã às 7 da noite, porque ela deixava as minhas turmas pra esse dia..., 

pra esse dia, porque durante a semana eu ia pra Rural e vinha aqui. 

 

AB – Conseguiu dar um jeito... 

 

DC – É, mas também era uma correria danada, né? Não tinha sábado, nem domingo, 

porque tinha que estudar pro Mestrado, tinha que preparar as coisas pra dar aula. 

 

AB – Que batalha! 

 

DC – Mas, ah, hoje em dia a gente vê que é bom, né? Tem que fazer isso enquanto é 

jovem... Agora eu não poderia fazer isso de jeito e maneira. 

 

AB – Batalha boa, né? 
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DC – Agora, tinha uma responsabilidade muito grande, porque eu já era daqui... Quando eu 

fui pra Rural pra fazer o curso, imagina o curso muito baseado também muito em 

Veterinária, né? A parte toda de Veterinária e você pra saber todas as coisas, você tem que 

saber patologia, anatomia, tudo de base. Então, você tinha, eu tinha que estudar mais do que 

os veterinários. Como eu era daqui, eles se aproximavam: ‘Ah, você é do Instituto?’, acham 

que você não pode errar. 

 

MR – Sabe tudo. 

 

DC – Sabe tudo. 

 

MR – (Ri) 

 

DC – E, ao mesmo tempo, você também não podia fazer feio pra não voltar reprovado, né? 

Imagina você voltar pra tua instituição reprovada? Se bem que na época, a gente não tinha 

muita chance não, porque deixavam a gente... Não deixavam a gente pra fazer o Mestrado 

não. A gente era dispensado pouquinho, entendeu? Quando eu fui pro Mestrado era 

aquele... um que era da Escola [Nacional de Saúde Pública], que foi o presidente na época, 

assim, num período pequeno, ele não dispensou, não. Dispensava assim umas horas. 

 

MR – Luiz Fernando [Ferreira]? 

 

DC – Não. É, como é que é... esqueci o nome dele agora. O..., foi, foi, durante, foi um 

período pequeno. Ele era diretor da Escola veio ser presidente da Fundação por um período 

assim. Foi chamado pra ser... era uma correria. Era uma correria danada. Não resta a menor 

dúvida, mas naquela época a gente podia fazer isso, né? Hoje a gente não pode fazer. Eu já 

tinha um carro, eu tinha um “fusquinha”, então o “fusquinha” entrava na Avenida Brasil e 

voltava, né.  

 

AB – O “fusquinha” tem história pra, tinha história pra contar, né? 

 

DC – Tinha história pra contar lá... 

 

AB – Eram tantas... E com relação à questão da efetivação na Fundação, em que momento 

que ela se deu assim? De ter uma... carreira; foi concurso, foi efetivação? 

 

DC – O negócio foi o seguinte. Nós éramos os, os eventuais, né? 

 

AB – Isso. 

 

DC – Aí, como todo tempo tem aquele negócio, você fica muito tempo de eventual, que é 

uma coisa... 

 

AB – Eventual 20 anos, eventual, né? 

 

DC – É. 
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AB – Eventual permanente. 

 

DC – É, então, você fica naquele negócio, não tinha concurso, mas aí, o que que eles 

fizeram? Eles tinham que aproveitar porque tinha uma parte de... ia começar esse negócio 

de CLT [Consolidação das Leis do Trabalho], aquele negócio todo, era brabo, né? Aí eles 

fizeram, quem tinha feito... o curso a gente tinha que apresentar o currículo e aí foi 

selecionado. Aí começou, né, começou assim. 

 

AB – E isso é mais ou menos final de 70? ... Que isso... 

 

DC – Isso foi... Isso se deu, no eventual, se deu em [19]68 e... isso foi mais ou menos final 

de 70, 70. 

 

AB – Aí já tava com uma vinculação maior, né? 

 

DC – É, é. 

 

AB – Pelo menos uma tranquilidade institucional de poder... 

 

DC – É, já é diferente. 

 

AB - ...(?) de poder criar... 

 

DC – E tem aquele negócio... você pelo menos tem um emprego que... tem um emprego, 

né? Se não você tinha que correr para outra coisa, pra.... Eu não pensava em fazer carreira 

universitária. Então, era aquilo mesmo, né? 

 

AB – Queria fazer carreira aqui dentro mesmo, né? 

 

DC – Eu queria. 

 

AB – Porque aí junta um período em que a senhora está diretamente vinculada também, 

começar a estar vinculada com cargo de chefia; aí vem a chefia do Departamento de 

Helmintologia em [19]80, quer dizer, logo que surge... 

 

DC – É. 

 

AB – Quer dizer, já era uma demanda também. A senhora já tinha uma história aqui, um 

acúmulo... pra coordenar e dirigir o departamento. Como é que foi isso? O que que a 

senhora destaca? E... 

 

DC – É que no princípio, logo no princípio, aconteceu o seguinte: [Lauro] Travassos morre, 

mas o [João Ferreira] Teixeira [de Freitas] morreu antes; a gente não tava esperando a 

morte do Teixeira, né? A morte do Teixeira foi um negócio assim, de repente, e aí 

começou, ficamos nós, os mais novos, aquele negócio todo. Tinha o Henrique [de Oliveira 
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Rodrigues] e a Ana [Kohn], que eram... que eram os chefes, né. E depois a gente... 

começou, apareceu a nova... a Fundação, aquele negócio todo. Aí veio o Luiz Fernando, 

naquela época o Dr. [José Rodrigues] Coura era o vice-presidente, pediu ao Luiz Fernando 

para vir, porque cada departamento precisava ter pessoas mais, mais velhas. Aí ele veio e 

me pediu para ajudar o Luiz Fernando. O Luiz Fernando era o chefe de fato... é... como é 

que se diz? De direito era o chefe de fato (risos) e me deixaram trabalhar muito bem. 

Porque eles estavam... era o que o Luiz Fernando falava: poxa, eu tô... você conhece mais 

aqui. Aí começou, o Dr. Coura: Ah você tem habilidade com todo os outros funcionários, 

vai ajudar. E logo depois veio o Dr. Rey, do mesmo jeito também. E depois que eu saí, 

depois que eles saíram, o Dr. entrou para outro lugar e... aí foi quando entrei como chefe 

mesmo. 

 

AB – Como chefe mesmo. Quer dizer, na verdade na prática já tava ocupando... 

 

DC – É, já. 

 

AB - ... a direção, pensando projetos... 

 

DC – É porque o Teixeira e o Travassos também eles tinham um hábito assim, eles 

ensinavam para a gente tudo, sabe? Então, de um modo geral, você apanhava as coisas 

porque eles faziam você fazer, ensinavam, entendeu? Eles não ficavam guardando as 

coisas. Eles nunca tinham medo de sombra. Eles fizeram escola porque realmente eles 

ensinavam, queriam que a gente aprendesse, botava a gente pra fazer todas as coisas, fazia e 

ensina como é que tinha que fazer, entendeu? Então quando a gente começou... já começou 

assim, todo mundo sabia como é que funcionava o departamento. E naquela época a 

burocracia era um pouco menor também, né?  

 

MR – Delir, fala um pouquinho do Teixeira de Freitas, como ele era? Ele era uma pessoa 

acessível, simpática, como o Travassos, assim? Ou ele era mais...? 

 

DC – Não, o Teixeira, quem não o conhecia, quando eu vi o Teixeira pela primeira vez, eu 

falo do Travassos, logo no princípio eu não passava nem na sala dele, eu olhava ele aqui 

dentro trabalhando, ele trabalhava nessa sala aqui. Eu tinha medo, eu achava ele muito, 

assim, sério, mas depois que o conheci, era uma pessoa excelente. Era uma pessoa ótima 

com todo mundo. Ele foi para mim o meu segundo pai. Foi assim um...quer dizer, eu acabei 

tendo mais relação com ele do que com o Travassos, porque eu convivi mais com ele; 

depois o Travassos ficou doente, coitado, aquele negócio todo. E já, né..., mas, o Teixeira 

foi para mim um segundo pai, eu amei ele até o fim, aquele negócio todo. Era uma pessoa 

assim excelente. Às vezes ele parecia assim muito sisudo, mas tinha um coração tremendo. 

E ele tinha muito, eu acho que ele, ele era o filho do Travassos, né. Então ele sabia também. 

Só que ele era mais fechado no que ele fazia. Ele gostava da sistemática, era só a 

sistemática, mas ele era uma pessoa ótima, excelente. Era uma pessoa simples, mas não 

gostava de nada que... que fosse assim, política, esses negócios todos, ele não gostava. Ele 

ficou chefe do departamento, ficou chefe, naquela época de divisão, mas era para ficar, 

porque ele gostava de ficar aqui. Ele não saía. Dificilmente saía, muito pouca gente tinha 

relacionamento com ele. Teixeira queria entrar, ele entrava para trabalhar o tempo que era 
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preciso trabalhar, mas ele não gostava de... Ele comia aqui dentro, tudo isso ele fazia aqui 

dentro. 

 

AB – No espaço que ele queria ficar no laboratório. 

 

DC – É, ele gostava de dar o curso. Ele trabalhava para o curso de Odontologia, ele tinha 

afinco de... de trabalhar, ele preparava, aquele negócio todo. E a coleção, também, né? A 

coleção era o professor Travassos e ele mantinha com cuidado, os primeiros cuidados com 

a coleção de, de ficha, tudo, ele mantinha uma pessoa cuidando daquilo. Então, ele é que 

tinha ideia. (ruído) Ele que deixou essa, a parte da biblioteca toda, das 20 que tem, foi ele 

que deixou pra gente. 

 

AB – E separados tudo, os trabalhos... 

 

DC – Todas, todas. Ele sempre dizia: já disse pra minha família. Tudo o que tá aqui dentro 

é de vocês, é do departamento. Isso ele já deixou, tudo, ele sempre dizia: isso é de vocês, 

tem que tomar conta porque isso é de vocês. 

 

MR – Delir, ele não ia pra campo, ele não fazia trabalho de campo, não?... 

 

DC – Eles faziam.  

 

MR – Faziam. 

 

DC – Faziam muito trabalho de campo... 

 

MR – O Lauro Travassos é famoso, né? 

 

DC – Ele saía muito com o Travassos, e eles faziam, ele fazia. Eu quando cheguei aqui eles 

ainda faziam excursões. E, mas eles só não gostavam de levar muita mulher na excursão. 

Isso eles não gostavam porque eles passavam dias e dias. Eles não gostavam de levar 

mulher. Me lembro que tinha a Rita Closk que era de São Paulo, que ela, como era a Rita 

Closk era mais masculinizada, mas eles não gostavam de levar mulher. Eles ficavam muitos 

dias trabalhando, mas eles não... eles não gostavam de levar. Porque, ainda mais naquela 

época, acho que as coisas eram mais fechadas, né? Eu quando cheguei aqui eles ainda 

faziam muito. Eu me lembro que tinha verba... Que quando nós chegamos aqui, por 

exemplo, cada pesquisador desses dos mais, eles tinham feito uma conta corrente... A verba 

vinha, como vem agora, mas você não, não... pegavam. Então, por exemplo, eles recebiam 

dinheiro pra fazer excursão. Então, guardavam o dinheiro e o dinheiro podia guardar. Eles 

faziam contabilidade do dinheiro; então eles sabiam o quanto iam gastar na excursão tal, 

não sei o que lá, e aí, eles separavam aquele dinheiro pra levar, aquele negócio todo. Já 

saíam com a excursão, ainda mais que eles acampavam, né, ou iam a algum lugar que não 

tinha muito recurso, levavam comida, aí faziam comida. Aí o Travassos gostava que fizesse 

muita comida. Diz que o Travassos fazia um negócio lá de farinha, não sei o que, iiii..., era 

uma coisa! Então eles já levavam algumas coisas... era assim que eles... Teixeira fez todas, 

quase toas as excursões com o Travassos. (ruído) 
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AB – E essas excursões todas são a base do que formou as coleções, né? 

 

DC – Da coleção, justamente, e o pessoal todo que viajava com eles, às vezes eram pessoas 

de outras instituições e tudo mais, que o Travassos orientava, que borboleta, então eles 

apanhavam muito material, né? Eles não apanhavam só helmintos. Tudo que caía na rede 

era peixe, né? Mesmo que distribuísse pra outros pesquisadores (ruído). 

 

AB – Ele tinha essa preocupação... 

 

DC – Ah, tinha. 

 

AB - ...também de quando fizesse a excursão, fazia ela... 

 

DC – Ah, eles não perdiam, não perdiam, não. Tudo o que era material, eles traziam. Aí 

telefonavam para os outros: fulano trouxe material pra você, vem aqui. Era assim. Eles 

distribuíam tudo, mas era uma, era um negócio, era um aparato, né, porque tinha. Eu me 

lembro que tinham uns caixotes que eram pra excursão, que iam pra excursão, com material 

de necropsia, material de coleta de outros, de borboleta, de não sei o que lá, então se 

preparava aquilo tudo. Tinha que preparar todos os líquidos, todos os... a..., todas as coisas 

que eram utilizadas. Por exemplo, tinha vidros pra pegar inseto, separadinhos os vidrinhos, 

que iam botar os helmintos depois de fixados (ruído) e os líquidos e, e até o material que, 

que eles faziam pra preservar as cas..., as carcaças, que algumas cas..., carcaças tinham que 

vir, pra serem determinadas, pra serem mandadas pro Museu Nacional, aquele negócio 

todo. Então, era um aparato... 

 

MR – Vocês não têm mais nada desse material guardado? Tem alguma coisa ainda 

guardada? 

 

DC – Não. 

 

MR – Não. 

 

DC- Desses caixotes... 

 

MR – Não. 

 

DC - ... a gente não tem mais nada. Muita coisa também a gente não tinha muita noção de, 

de e o espaço ia ficando pequeno e algumas coisas a gente não, não tinha aquela noção de, 

de como guardar, de... era assim. Mas o Teixeira era muito ativo e fez todas as excursões, 

aquele negócio todo. E eles... Eu acho que eles também não gostavam muito de mulher na 

excursão porque eles, eles trabalhavam de de manhã à noite, né? Eu acho que mulher ia 

falar, não sei o que lá (risos), ia fofocar, queria fazer. Eu me lembro que, uma vez uma 

excursão que teve aí, não sei quem reclamou: Ah, vai fulana pra ficar fazendo comidinha, 

não sei o quê... 
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MR – É. (ri) 

 

DC – Eles não gostavam disso não. 

 

MR – Delir, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Pra sua tese, pra os seus outros 

trabalhos, que você publicou ao longo desses anos, você utilizou material da coleção, ou 

você ia coletar, ia pra campo pegar o teu? Como é que você fez isso? 

 

DC – Olha, a gente pegava, mas a gente já não tinha muito, negócio de verba, não tinha 

muito para sair em discussão, muito pouco, E na, e como a coleção ainda tem muita coisa 

pra ser estudada, eu me lembro que na Rural me deram uma sugestão para eu escolher um 

grupo e trabalhar. Para a minha tese de mestrado eu trabalhei com tudo da coleção. E 

depois pra, pra, pro doutorado não, porque era um projeto que tava lá, foi feito todo lá, o 

experimento, eu tinha que fazer o experimento e tal.  

 

AB – Mas, o que vocês coletavam também em determinadas discussões mais próximas 

(DC– Ah, tudo, tudo ia) (??). A lógica, agora falando mais sobre a coleção, né, a lógica dela 

assim, ela cresce... 

 

DC – Ela cresce. 

 

AB – E muda, né? 

 

DC – É, ela não para. Tá ficando cada vez mais difícil pra... pra se fazer isso por causa de 

todos esses problemas, né, de IBAMA, mais não sei o que, mas... Tem ainda muita coisa, 

hoje temos, por exemplo, orientados que estão fazendo, esse meu orientado de doutorado 

ele está trabalhando só com... os cestoides de tubarão. Então ele foi no alto-mar duas vezes, 

vai com barco especializado, aquele negócio todo, só pra essa tese dele. Um outro que tinha 

também, foi com um barco, um outro que fez, o primeiro, que é o Sérgio Carmona, que 

agora é professor na [Universidade Federal] Fluminense, coordenador do curso de pós-

graduação de lá, ele fez com um barco da universidade do Rio Grande, barco pesqueiro 

mesmo deles, barco da universidade, barco-escola, mas é, esse material está todo aqui. 

 

MR – Depositado na coleção. 

 

DC – E mesmo outras pessoas, por exemplo, que não são da instituição, que não estão 

trabalhando com a gente eles depositam aqui, né? 

 

AB – E a senhora atribui isso a que? A referência que a instituição é? Ao peso que ela tem, 

da coleção, né? 

 

DC – Ah, é... porque, inclusive, é o seguinte: aqui no Brasil, e em quase toda a América do 

Sul, é a coleção de referência... Em todo, todo mundo, todo o Brasil deposita aqui. Agora 

tem alguns lá em... na Amazônia, em Manaus que depositam lá no IMPA, mas mesmo 

assim sempre mandam, a maior parte das pessoas manda para cá, mas lá, como é material 
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de lá, parece que tem uma... uma regulamentação para se depositar lá, mas o resto do 

Brasil, todo mundo deposita aqui. 

 

MR – Os tipos estão todos aqui. 

 

AB – E esse período que a senhora foi curadora de 82 a 89, como é que era o dia-a-dia de 

ser curadora da coleção? 

 

DC – Primeiro, quando começou, ainda não tinha essa mentalidade de curadora, né? Eu 

fiquei assim como o Henrique deixou, fiquei como responsável. E como a gente já tinha a 

ideia, já do Teixeira e Travassos, que a gente tinha que cuidar da coleção, a gente não podia 

perder esse material, com todo cuidado de fichas, de não perder fichas, de todo o material 

estar fichado, então, isso foi muito... Começou muito assim, né? Eu fiquei com a 

responsabilidade, então tudo eu que resolvia, tudo da coleção, material que precisava e que 

não precisava, mas era... Quando o doutor Coura chegou, foi que ele disse: tem que ser 

curadora, foi ele que botou aqui o cargo de curadora. E aí começou, mas ainda era muito 

pouco. Nós começamos a trabalhar para as coleções serem institucionalizadas e aí 

começou. Então a parte da, da... coleção era mais um trabalho responsável pelas lâminas, 

pelas lâminas que recebia, pelas lâminas que eram emprestadas... 

 

AB – Essa questão de empréstimo também é uma coisa... 

 

DC – A questão do empréstimo foi braba no princípio porque quando eu cheguei, eu vi que 

muita coisa, porque daquela época as pessoas emprestavam à maioria das instituições 

internacionais, inclusive, e às vezes não cobravam. Ia começar a cobrar de todo mundo e 

aí... ouvi da, ganhei, da Universidade de Nebraska, é como é que fazia as trocas, com 

recibo, tanto é que a cópia do recibo nós fizemos assim. O Richard Feldman mandou para 

mim e tudo mais, então nós passamos, só quando o, se...se, eles botaram nossa coleção 

fazendo parte das coleções internacionais, mas ia cobrar e mandar cobrar. Quando via que 

não mandava, passa o tempo e cobra. Aí quando eu não conhecia, no princípio, era assim: 

mandava e cobrava. Tinha um pesquisador do Canadá, ele era muito..., agora ele está mais 

velhinho, então ele tinha que escrever pro Baker pra pedir a ele o material. Aí o coitado do 

Baker ia lá atrás e trazia e mandava o material, mas era mais assim e a gente mandava e 

conseguiam mandar material por aqui, que a gente não gastava dinheiro de, de carga, mas aí 

consegui que não mandasse por via terrestre. Porque no princípio era uma luta: não, isso 

tem que ir por via terrestre! Aí já via quanto é que demorava chegar, né? Aí passou um 

tempo, conseguimos mandar por via aérea... 

 

AB – E o medo do material extraviar, perder. 

 

DC – E o medo do material perder, né? 

 

AB – Nossa. 

 

DC – A gente não tinha essa proteção. Eu me lembro que uma vez, é... uma pesquisadora 

na Inglaterra quando eu mandei o material, e ela ‘O material não chegou!’, ‘Ah não é 
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possível, o material chegou porque eu mandei’, ‘Ah, não chegou, não sei o que lá’. Aí 

peguei, fui aqui ao Correio e tinha tudo organizado que tinha mandado, né? Aí eu mandei 

todas as cópias para ela. É realmente está tudo organizado, então deve ser o nosso Correio 

aqui. 

 

MR – E era. 

 

DC – E era (risos) 

 

AB – Já tava lá o material e ela ainda tava procurando. 

 

DC – Então tem essas coisas. Não tinha também, não se... nas verbas dessa época não se... 

não se dividia as verbas, como a gente faz atualmente no IOC, né? Quando tinha alguma 

coisa, a gente tinha que pedir: pode? Não sei o que lá. E verba para coleção naquela época 

ninguém nem pensava em dar, né? 

 

AB – Aproveitando que a senhora tá falando disso, como é que era assim o reconhecimento 

da importância da coleção pro próprio instituto, pros outros departamentos, pros 

pesquisadores? As coleções eram vistas como um patrimônio? Como... Tinha um apoio à 

existência delas? Um apoio... 

 

DC – Não, não tinha não. 

 

AB - Como é que foi essa...? 

 

DC – Não tinha muito apoio, não tinha nessa época. Naquela época, assim quem tinha 

coleção, por exemplo, eu sabia que a coleção de entomologia era importante, que era uma 

das coleções mais, depois a micologia, uma das coleções que tinha mais gente, que tinha 

muita coisa. Entre nós só e o resto não dava muita importância não. Ainda mais que quando 

começa assim... começa aparecer essas outras áreas, todo mundo na biologia molecular, 

engenharia genética, então ninguém, isso aqui era uma porcaria. E a gente teve que lutar 

muito por causa disso, né? 

 

AB – Como é que foi esse cotidiano dessa, dessa...? 

 

DC – Olha, foi muito difícil. Foi um cotidiano que nós, nós, eu passei e quando o Vinícius 

entrou, ficou preso, ficou preso por programa, né, então ele queria programa de Chagas, 

programa de esquistossomose...  

 

 

Fita 2 – Lado A: 

 

 

AB – Entrevista com a Drª Delir Correia Serra Freire, fita número 2. 
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DC – E começou muito aperto, né, de, de... (?). Mas mesmo do problema de, eu me lembro 

que eu liguei, por exemplo, o José [Jurberg] tava lá no hospital velho e o Vinícius [da 

Fonseca] fez trazer a coleção para o Castelo. 

 

AB – Quer dizer, primeiro já tinha tirado do Castelo pra ir para lá... 

 

DC – É, é. 

 

AB - ...já tinha sido uma... 

 

DC – Já tinha sido uma guerra e depois foi para lá. Por que ele disse: ah, coleção é para 

todo mundo ver, chega as pessoas. Não entendia como coleção científica. E eu bati pé firme 

que eu não saía, que a coleção não saía daqui. E aí, mas tinham os programas e ele 

começaram, nós já estávamos fora, não estávamos no programa, né? E aí, algumas pessoas 

saíram daqui para fazer esquistossomose, aquele negócio todo, nós ficamos. Aí chegou uma 

época, nós fizemos uma carta, eu fiz uma carta, o Joaquim, o Amilcar, o Henrique e eu, 

ficamos aqui: nós trabalhamos nisso, não posso mudar nessa altura do acontecimento. Aí 

teve a confusão das coisas. Aí de repente a nossa coleção tava sendo leiloada. 

 

AB – Hum! Leiloada. 

 

DC – Então o pessoal... é, de uma certa, leiloada é o termo que eu usei, porque nós sabemos 

que, aí soube até pelo Alceu do Museu [Nacional]: ‘Ah! Se você for vir, nós queremos ficar 

com a coleção, vem com todo mundo’, mas aí o Melo Leitão, no Fundão também queria. 

Nós ficamos sabendo disso assim. Aí o problema, nós chegamos a ir ao Museu pra ver 

como é que a gente podia fazer. O Museu tava com a ideia de pegar o prédio que era do 

exército antigo, porque eles mesmo, coitados, tavam com a coleção lá... num, num meio 

precário para ficar. Não, nós queremos pra ver a coleção com vocês, a gente aceita. 

Naquela época era assim. E aí, só que ficou que o Fundão também queria. Nós íamos no 

Fundão, nesse meio tempo, nós tivemos uma sorte que não... tem nome, né? Quando o 

Presidente Vinícius [da Fonseca] foi pra Brasília, foi um dia que tava indo à Brasília, no 

mesmo avião tava indo Zé Cândido e sentou. Aí o Zé Cândido disse assim: ‘Você sabe que 

tá fazendo a maior besteira da sua vida? Você vai dar uma coisa que é um patrimônio’. Aí, 

(riso) nós não saímos daqui. Mas, foi assim, foi Deus. (riso) Deus e o... por meio do Zé 

Cândido. E o Zé Cândido era brabo, né, mineirão, coisa, um cara muito capaz, mas ele era, 

negócio de brigar, ele chegava não tinha... Ele deve ter chegado, eu não sei como é que 

foi... 

 

MR – Foi, ele me falou, né? (riso) Como ele chegou ao Vinícius. 

 

DC – Mas, ele deve ter, deve ter chegado e, deve ter, assim, deve ter, na lata, deve ter dito 

que... foi assim uma viagem, um vôo em Brasília (riso) 

 

AB – Em Brasília que resolveu. E nesse momento que já estavam sofrendo essa pressão 

para saírem daqui, para irem para outra instituição, tinha espaço para conseguir entre os 
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colegas do Instituto, entre os outros departamentos, apoio para ficar, para ir contra essa 

decisão do Vinícius, quer dizer... 

 

DC – Não. 

 

AB - ...como é que era essa...? 

 

DC – Porque começou, porque as pessoas começaram também a ficar muito... (AB – 

individuais?) Então, eu chamei essa época igualzinho a corrida do ouro no... na, no Oeste. 

Como é que ficou isso? Cada um começou a correr para fazer alguma coisa no assunto que 

eles, que eles queriam, né? Então as pessoas estavam muito preocupadas com isso e com 

medo de tudo, né? Então você não tinha apoio para isso não. E as pessoas mais que 

chegavam, achavam que isso era besteira, que coleção é besteira, o que é isso? Coisa velha. 

Eu me lembro que diziam muito, que foi o período que ficou, diziam muito assim que o... 

que o Instituto era um, era um cadáver insepulto.  

 

AB – (fala algo baixo) 

 

DC – É, e aí até que uma vez já depois, eu já era chefe, numa reunião, naquele tempo o 

presidente participava da reunião, porque era tudo aqui dentro, né, uma reunião de, não era 

CD que se chamava, mas era uma reunião de coisa e falaram isso, eu disse: ‘Olha, eu não 

quero ouvir mais isso, porque se o cadáver foi à sepulcro, foi porque teve gente que ficou 

tomando conta dele e não deixou ele, deixou ele ser enterrado porque se ele não tivesse sido 

enterrado, vocês também estariam aqui. Agora, esse pessoal ficou aqui, aí, porque não foi 

por falta de, ah, porque eles: não pode ir para outro lugar. Não foi por falta de, não foi por 

incapacidade não porque eles gostavam disso aqui’. Eu por exemplo tive muitos convites 

para ir para a universidade, para a Universidade Rural. Eu já tive, não fui eu não, muita 

gente teve, mas quem ficou, ficou porque gostava. Pode até ter ficado lá, pode até ter sido 

incapaz, mas nós ficamos lutando, ganhando pouco, não tendo recursos, nem nada disso, 

mas nós ficamos tomando conta do cadáver. O cadáver não foi enterrado. Se vocês 

conseguiram, tudo bem, vocês são cabeças novas, vieram em uma outra era, vieram 

convidados, com dinheiro, numa época que tava muito boa, já, já se pensando, já se chamou 

esses grandes, oferecendo... um bom salário, recursos, montaram laboratórios, mas até ali? 

Quem ficou, ficou tomando conta. 

 

AB – E ficou construindo... 

 

DC – Nunca mais! Eu pelo menos nunca mais escutei isso. 

 

AB – Conseguiu cortar, né? 

 

DC – É, eu não vou dizer o nome para quem eu disse isso... 

 

AB – Não! 
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DC - ...eu disse numa reunião com um montão de gente e principalmente para uma pessoa 

que tinha acabado de falar. Não vou falar por uma questão de ética. 

 

AB – Não... E a questão da pesquisa na coleção, que tipo de pesquisadores que vêm usar de 

outras instituições? Como é que são as trocas? Como é que é o cotidiano do uso das 

coleções, dessa coleção, da helmintológica? 

 

DC – É, o uso é, ela tem bem uma coisa muito dinâmica. Por exemplo, no Brasil o pessoal 

deposita, pede material e de fora também, os outros... A gente manda, agora estou com um 

problema, estou correndo atrás desse problema porque a gente não pode, as pessoas pedem, 

por exemplo, eu falei pra Magali [Romero] há uns 15 dias tinha uma professora, uma 

pesquisadora aqui, ela usa o nosso material também, ela deposita o material dela, e estuda o 

nosso material, esse negócio todo, e ela ia para a Argentina para um congresso, e tinha um 

pesquisador lá que pediu: ‘Já que você vem, você não pode trazer o material, porque... a 

gente empresta, devolve’. Eu falei: ‘Não vai’. Eu falei pra ela: ‘Porque se você conseguir 

passar na Alfândega, tudo bem, vamos dizer que você consiga, vai nas suas coisas, 

ninguém, não vê, se passar, se não resolverem abrir. E a volta, não vai entrar e nós vamos 

perder’. Nós estamos com outro problema. Nós estamos, por exemplo, com um material, da 

mesma maneira que eles pedem a gente, ou troca, esse negócio todo, nós estamos agora 

com um material do Museu Britânico que... tá aqui, eles mandaram para a gente, seguro o 

material, não devolvo. Vai passar o tempo de devolução, mas não devolvo enquanto não 

resolver essa situação. E... por exemplo, estamos esperando material da França, o Marcelo 

não tem que fazer uma comparação com um material da França? Então nós vamos escrever 

pra ver se eles mandaram mesmo ou se não mandaram. Estou até com medo, tomara que 

eles não mandaram. Então tem essa troca, é dinâmica para outros pesquisadores que 

trabalham com o material da coleção ou que botam material na coleção. A gente tem muita 

gente de fora do país. Tem, tem uma boa relação, só que agora eu não sei como é que vai 

ficar.  

 

AB – E falando dessa questão do IBAMA que tava até... a gente perguntou um pouquinho 

pro, pro Dr. Sebastião [de Oliveira] também. O que que vocês estão pensando, como é que 

vocês estão se, se reunindo pra conversar sobre isso, que ações estão fazendo?... 

 

DC – Olha, é, ó..., eu ouvi, eu, eu, a gente tá muito... Então, eu tentei, não sei se, se vocês..., 

ah, vocês não são, eu mandei pelos e-mails do IOC e mandei pro diretor uma carta... 

 

MR – O Dr. Sebastião me passou. 

 

DC – Passou pra você? Passou, né? Então, pra dizer as cartas que nós tínhamos recebido, 

que isso tem que resolver. Nós conversamos com a Magali, já tinha tido esse negócio. 

Peguei o edital do boletim de Zoologia, que eles fizeram um edital. A Cláudia, o tempo 

todo informa um pouco. Fui falar com o vice-diretor, né, o Pedro [Hernan Cabello Acero]. 

Ele disse que já falou com a Celeste, me mandou um e-mail de resposta. Falou com a 

Celeste que tem que resolver isso e no outro dia eu disse pra ele, ‘Oh, vamos fazer um 

centro de estudos sobre isso, porque tem que resolver’, ‘Não, não vamos, sei lá, não sei que 
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que, não sei não’. Nós estamos de pés e mãos atadas, né? Tem o problema de você, de 

animal. Agora já tem o problema do material que já tá até inclusive... 

 

AB – Que já tá fora e que tem que voltar e que tá com vocês e que tem que ver... 

 

DC – E o, porque, por exemplo, o Museu Britânico passou um... te mostrou esse também 

o...  

 

MR – Não lembro. 

 

DC – O Museu Britânico passou um... uma ordem lá. Material nenhum vai pro Brasil. 

 

MR – Não pode, não pode entrar depois não sai. 

 

DC – Depois não sai. 

 

MR – Aí não pode. 

 

DC – Então, tem uma ordem. Por isso que eles até pediram pra nós ficarmos com o material 

deles e não enviarmos enquanto isso não tiver resolvido. Eu acho que está um impasse 

muito grande e eu acho... Ontem mesmo eu tava falando com a, com a, com a Maria Inês 

[Sarquis] e ela ainda falou, ‘Professora, por que não reúne nesse negócio de uma 

reportagem, não reúne todo mundo pra fazer a reportagem? Vamos botar’. Eu acho que até, 

eu acho que até a gente tem que botar isso público. 

 

MR – Eu acho que tem, eu acho também. 

 

DC – Mas ela falou, ela teve uma idéia. Todo, todo pessoal que trabalha na coleção fazer 

feito uma... 

 

MR – Isso. Eu acho importantíssimo. 

 

DC – Porque... 

 

AB – Vários depoimentos... 

 

DC – Porque a pessoa...que não trabalha diretamente com as coleções, a pessoa não tem 

noção do, do...  

 

MR – Não entende.  

 

DC – ...que tá acontecendo. Não entende. Muita gente fala assim: ‘E, mas aquele teu e-

mail... Por que é aquilo mesmo?’, eu falei: ‘Olha, o pessoal da (?) vocês também estão. 

Vocês podem mandar material pra fora?’, ‘Ah, eu tô mandando via, a menina tá levando’. 

Eu digo: ‘Então presta bem atenção pra ver como que vocês vão fazer isso. Estão 

trabalhando com umas cepas, uns soros’... 
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MR – Todos, todos, (?) (falam juntas) 

 

DC – Iii, ó, não sou eu só não, vocês também.  

 

MR – É. 

 

DC – O pessoal não tá, o pessoal... ainda não enxergou isso. Nós estamos enxergando, 

porque nós estamos diretamente mais com essa coisa assim rápido, né? (ruído) 

 

AB – Mas vai interferir no quotidiano de todo mundo. 

 

DC – É, o Olácio (??) teve aqui, né? Vou pedir agora, cada vez que eu quiser ver um tipo, 

eu vou pedir uma passagem pra ir pra Inglaterra, aí eu, ah, eu também vou. 

 

MR – (ri) Coisa boa. 

 

DC – Só que eu não vou... É (ri)  

 

MR – Tem que ser assim agora. 

 

AB – Tem que ir lá e ver lá. 

 

MR – É, não pode mais ter empréstimo, né? 

 

DC – É. 

 

AB – Não pode ter empréstimo. 

 

DC – Agora, a coleção que você estava falando, as coleções agora estão bem melhores, né? 

A gente agora tem esse, (pigarro) o Projeto de Coleções, com a Casa de Oswaldo Cruz, que 

graças a Deus está andando muito bem, certo. 

 

MR – É. 

 

DC – É. Tem sido bom. Eu acho esse muito bom, né.  

 

AB – E pra você conseguir na, na questão que você divulga, é, é, cuida e até destaca o 

papel histórico dessas coleções, você ganhar espaço de reconhecimento pra elas. 

 

DC – É lógico. Agora... 

 

AB – Você deslancha. 

 



 
 

33 

 

DC – ...com essa nova, com essa nova forma, coisa, por exemplo, com a [Dely] Noronha 

tá..., ela já deu, deu uma modernidade às coisas... Tá ficando bom, vai sair um catálogo 

bom. Vocês já fizeram um trabalho sobre isso, né?  

 

MR – Estamos fazendo, estamos acabando. 

 

DC – E já tem outro também, né? Mas eu acho que isso é ótimo. Eu gosto porque eu agora 

já sou... O que eu disse pra Lisabel [Klein], eu agora sou a decana. (Risos) Então, agora eu 

só vejo os, os filhotes, né? 

 

AB – Rendendo os frutos, né. 

 

DC – É. Agora eu vejo o pessoal se... 

 

AB – Esqueci a pergunta.... 

 

MR – Na revista de... 

 

AB – Ah, é. A gente queria conversar um pouquinho com a senhora sobre a Sociedade de 

Biologia do Rio de Janeiro, e aí tem, assim, uma quantidade imensa dos seus trabalhos que 

estão nas Atas da Sociedade, mas a senhora também participou da própria Sociedade, da 

criação da Sociedade, quer dizer... O que essa Sociedade? 

 

DC – A Sociedade, não, quando, quando eu cheguei, a Sociedade já estava fundada. 

 

AB – Mas a publicação das Atas... 

 

DC – É, porque eles começaram junto com (?), né. 

 

MR – Hum... 

 

DC – É. A Sociedade era a Sociedade e coisa... Então, era uma parte aqui, e que depois de 

um tempo a dificuldade, ficou sendo a Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro, né? 

 

MR – Era nessa época que vocês publicavam lá. Os resumos eram publicados na França, 

é...  

 

DC – É, eu não, eu não peguei mais isso, quando eu peguei já tava assim, mas eram os 

resumos... 

 

MR – Mas eram... publicados lá. 

 

DC - ...publicados lá. E..., acho que as dificuldades vão aparecendo, aí e resolveram... 

 

MR – Quem começou? Foi o Herman Lent? 
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DC – Foi o Travassos. 

 

MR – Foi o Travassos? 

 

DC – É. 

 

MR – Só o Travassos, o Herman não participava. 

 

DC – O Herman teve uma parte, mas eu não sei agora te dizer muito bem esse negócio não, 

mas começou mais com o Travassos essas coisas, né. E aí se fez. Era junto com o Museu 

[Nacional]. Quando eu cheguei aqui, tinha a Sociedade de Biologia do Rio de Janeiro e 

funcionava junto com o Museu Nacional, né? Então tinha um, um mês a reunião era aqui, 

no outro mês a reunião era lá no Museu. E pra gente que tava começando, e você queria 

saber o negócio do trabalho, a primeira vez que apresenta o trabalho na, na coisa, foi 

porque a gente apresentava os trabalhos, todo mês... 

 

MR – Ah, tá. 

 

DC – Você escrevia e você apresentava o trabalho, como em um congresso, né? Então, a 

primeira vez que eu fui me apresentar foi o máximo, aquele negócio todo. E eram, eram os 

grandes do Museu, Milton Santos, o Melo Leitão, o... aquele pessoal todo, né? (ruído) E o 

Dr. Hugo [Souza Lopes] e coisa, vinha pra cá, também tinha reunião. E os trabalhos, a 

gente tinha a revista, eram feitas, eram feitas com uma dificuldade, mas naquela época, 

logo no princípio, a gente tinha uma grá..., tinha uma gráfica aqui na Fun..., no IOC, no 

Instituto. Tinha uma gráfica. Então a gente compunha, era tudo composto aqui. No linotipo, 

como era no princípio, as Memórias [do Instituto Oswaldo Cruz], também. Depois só 

imprimia, aquele negócio todo. Depois, saiu e a gente tinha que mandar fazer fora. A gente 

tinha que ter dinheiro, correr atrás de papel, aí se conseguia uma gráfica, depois o dia..., o 

jornal O Dia, o.... como era o nome dele? O dono d’ O Dia, que foi prefeito do Rio de 

Janeiro? 

 

MR – Carlos Chagas2... O Chagas, né? 

 

DC – O Chagas. 

 

MR – O Chagas. Carlos Chagas. Chagas. 

 

DC – Ele foi assim uma pessoa sensacional. Ele deixou... Só cobrava um preço lá, que dava 

pra gente pagar. Ele compunha lá, tudo também, ainda era no tempo do linotipo, né? Mas, a 

gente tinha que correr atrás de papel, tinha que fazer as provas, aquele negócio todo, os 

trabalhos. Aí com, quando eles morreram, o Travassos e o Teixeira morreram, nós, nós 

ainda continuamos um pouco, mas aí a coisa ficou mais difícil, né? E aí já tinha, também já 

tinha toda uma outra estrutura, que as revistas estavam se modernizando, com um corpo 

editorial. A gente tentou botar, mas sabe como é que é, você..., uma revista pequena, sem 

                                                           
2 A entrevistadora se refere ao ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio de Pádua Chagas Freitas. 
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dinheiro, você pedia, aí o pessoal: ‘Ah, dá parecer’. E o parecer custava a chegar. Umas 

pessoas reclamavam, outras, achavam que tava bom, outras não sei o que lá. E, foi assim. 

Nós corremos atrás de dinheiro, de papel, a gente tinha que comprar papel lá não sei onde, 

com o carro da gente e fazia a prova e mandava, imprimia num lugar, compunha no outro e 

era aquela guerra, né? Tudo feito com carro da gente, com, com gasolina da gente, essas 

coisas todas. Não tinha secretária, a Sociedade não tinha, a parte assim... burocrática da 

Sociedade, todo mundo fazia um pouquinho. Aí quando chegou uma época a gente disse: 

‘Oh, não dá mais.’ Pra gente manter e outras revistas institucionais ficavam, ficavam mais 

valorizadas do que os trabalhos que eram publicados nas Atas. Aí, aí já ficava aquele 

negócio, o pessoal já publicava o trabalho que eles não ligavam mais nas Atas, mas 

botavam os melhores trabalhos em outras revistas de mais impacto. O que também era 

natural, né? E aí a gente foi e aí eu..., chegou um tempo, eu disse: ‘Olha, sinto muito, mas 

eu acho melhor a gente parar’. 

 

AB – Estrutura (?)... (falam juntas) 

 

DC – Não tem, a gente não tem, a gente não tem a estrutura pesada, a gente não tem 

dinheiro, não tem nada... ... Sinto muito, vamos ficar na história só. (risos) 

 

MR – (??), você lembra? 

 

DC – Hum... Não me lembro, não me lembro o ano precisamente não, mas depois até eu 

posso ver. 

 

MR – Final de 70? 

 

DC – É, por aí. 

 

MR – Por aí. 

 

DC – O pessoal do Museu também tava difícil para eles também, porque era assim: um ano 

ficava a diretoria aqui, outro ano ficava a diretoria lá, mas também já estavam com as 

mesmas dificuldades, eles também não aguentavam, aí ficou aqui só, e era gente mais nova, 

Iíii, era muito... 

 

MR – Muito confuso. 

 

DC – Muito confuso. E tinha o pessoal assim mais velho, eu me lembro tinha uns trabalhos 

mais difíceis, grandes, que a gente não podia, não dava. Tinha um... um...aí a gente dizia: 

‘ah, não pode’, mas a gente era mais novo que o sujeito para dizer que não pode, aquele 

negócio todo. 

 

AB – Fica difícil até o lidar... 

 

DC – O lidar. 
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AB - ...com quem queria publicar... 

 

DC – É. 

 

AB – O tipo de publicação... 

 

DC – É, porque a gente trabalhava, fazia tudo... aí não dava. Aí eu falei: ‘Olha, vai acabar 

ficando um negócio muito ruim... vamos parar, enquanto a gente pode parar, vamos parar 

sim, né?’. Ficava um negócio muito ruim. 

 

AB – E aí tentou se manter a rotina dos encontros da sociedade? 

 

DC – Não... 

 

AB - Ou quando parou também...? 

 

DC – Parou tudo. 

 

AB – Parou... 

 

DC – Até no fim já tava mais difícil os encontros, porque as pessoas naquelas dificuldades 

e coisa, tava difícil. Então já não se reunia, as pessoas mandavam os trabalhos, se reunia um 

grupo assim e mais, já não se fazia com aquela assiduidade as reuniões. Aí ninguém 

também, ninguém queria pegar, porque sabia que era trabalho, de pegar Presidência, aquele 

negócio todo, já ficava difícil. Porque era um trabalho só. 

 

AB – Acabava não rendendo, né? 

 

DC – Acabava não rendendo e não tava saindo. Eu, eu, na minha opinião, eu digo: olha, eu 

acho que não vai ser um negócio bem feito, vamos acabar. No princípio eu não gostava 

muito não, eu digo: olha, eu tô fora. Acho melhor parar, eu tô fora, porque não tá saindo 

bom. Pra fazer porcaria, mais uma porcaria, não. 

 

AB – Tem alguma coisa assim que, das coleções, né, em geral, as coleções da FIOCRUZ, 

se a senhora quiser se colocar...que pra gente foi ótimo pelo cotidiano que a senhora 

passou, pela sua experiência com as coleções, usar esse espaço pra fazer alguma colocação 

pra gente fechar a entrevista. 

 

DC – Eu acho assim, esse negócio, esse último assunto que nós colocamos, eu acho que 

agora a gente tem que... lutar muito por isso porque as coleções... e continuar sendo mesmo 

negócio, ser uma preocupação institucional. Isso não pode perder. Eu acho que essa 

preocupação de que as coleções são a, são acervos institucionais, porque esse pessoal fala 

muito no Primeiro Mundo, fala nas coisas do Primeiro Mundo, mas se esquece que no 

Primeiro Mundo eles têm muito cuidado com isso, eles não esquecem isso, né? Tudo bem, 

a maior parte, a maior parte delas estão em museus, mas uma parte que o museu tem para 

isso, né? A parte de pesquisa do museu. As coleções não estão na parte de, de... é... 
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MR – De exposição. 

 

DC – De exposição. Muito pelo contrário, são os pesquisadores que estão. E aquela parte só 

e não tem entrada ali, e é importante, é mantida, tem...não é? Pode ter um pouco mais, 

menos de verba em uma determinada época, mas tem, eles nunca pensam que aquilo não 

tem importância. Eles sempre pensam uma parte é importante, né? Eu acho isso muito, eu 

acho que a gente tem que ter essa consciência... o que eu acho mais importante é que a 

gente não pode perder esse acervo. 

 

AB – A gente queria mais uma vez agradecer, sabe de sua agenda complicada... 

 

DC – Nada. 

 

AB – Roubar essas horinhas (DC – Foi um prazer, foi até um bom...)  

 

DC – Foi um tipo de, foi uma experiência diferente. 

 

MR – É. (risos) 

 

DC – É. 

 

AB – Voltou no tempo, foi lá trás... 

 

DC – É, lá trás, mas é bom, a gente lembra. 

 

AB – Mais uma vez obrigado. 

 

DC – Obrigado a vocês. 

 

 

 

 

 
 

 


