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RESUMO

A origem da genética no Brasil remonta a 1917, onde esta disciplina era lecionada
na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ). Em 1943 houve um grande
impacto na história da genética no país, provocada pela vinda de Theodosius Dobzhansky
ao Brasil, que juntamente com André Dreyfus, estabeleceram um programa de pesquisas
na Universidade de São Paulo (FFLC/USP). A atuação deste grupo tem sido bem estudada
ultimamente, mas a atuação de outros grupos como os do Rio Grande do Sul e do Rio de
Janeiro não tem recebido a mesma atenção. O objetivo desta tese é investigar a história
da institucionalização da genética no Rio de Janeiro, a então capital do Brasil, através dos
principais atores sociais e das atividades no Centro de Pesquisas de Genética da Faculdade
Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (CPGen/FNFi). O período estudado
compreendeu o interregno de 1943 a 1968. O nosso olhar se voltou para a produção
científica, as trajetórias acadêmicas dos principais atores sociais - Antônio Geraldo
Lagden Cavalcanti, Chana Malogolowkin e Oswaldo Frota-Pessoa - os conflitos e a
posição dos referidos atores sociais deste centro no nascente campo da genética brasileira.
Para pensarmos estas questões, nós utilizamos o arcabouço teórico de Pierre Bourdieu,
sobretudo os conceitos de habitus e campo científico. O trabalho também tem o objetivo
de desfazer uma noção, propalada pela historiografia da História das Ciências no Brasil,
de que a Faculdade Nacional de Filosofia não propiciou condições para a pesquisa
científica, mostrando que o CPGen foi um centro de pesquisas importantes. Para isso
utilizamos diversas fontes que ajudam a entender quais eram os objetivos e qual era o
programa de pesquisas do CPGEn, situando-o no contexto da genética nacional,
internacional e também como importante pólo de formação científica, capacitação e
desenvolvimento da genética brasileira.

Palavras-chave: Institucionalização da genética; Centro de Pesquisas de Genética
(CPGen); Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi); campo científico;
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ABSTRACT

The origin of genetics in Brazil dates back to 1917, when this discipline was
taught in the “Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz” (ESALQ). In 1943, there
was a great impact on the Brazilian genetics history, with the coming of Theodosius
Dobzhansky to Brazil. He and Andre Dreyfus established a research program at the
University of São Paulo (FFLC/USP). The role of this group has been studied a lot lately,
however there are other important groups, such as the one in Rio Grande do Sul and
another one in Rio de Janeiro that haven’t been receiving the same attention. The
objective of this thesis is to investigate the history of the genetics institutionalization in
Rio de Janeiro, which was the Capital of Brazil back then, through the main social factors
and activities developed in the research center of genetics of the “Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil” (CPGen/FNFi).
The period researched was between 1943 and 1968. We gave special attention
to the scientific, academic trajectories of the main social actors - Antonio Geraldo
Cavalcanti Lagden, Chana Malogolowkin and Oswaldo Frota-Pessoa – and to their
conflicts and their position within this growing field of the Brazilian genetics. To think
about these issues, we used the theory framework of Pierre Bourdieu, specially the
concepts of habitus and scientific field. This work has the intention to undo a notion
spreaded by histography of the History of Science in Brazil, that the “Faculdade Nacional
de Filosofia” did not provide the conditions needed for scientific research, by showing
that CPGEn was a great research center. We used different sources to help us understand
better what the objectives to be achieved were and the research program from CPGEn,
placing it in the national and international genetics context as well as an important pole
of scientific, training and development of the Brazilian genetics.

Keywords: genetics institutionalization; CPGEn; FNFi; scientific field;
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Introdução

"...a propriedade essencial da matéria viva é acumular história..."
(Theodosius Dobzhansky, 1943, p. 396)
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A questão da institucionalização das ciências passa necessariamente pela
discussão do que é ciência e em que locais ocorrem os processos de institucionalização,
tanto nos países considerados centrais, onde se deu propriamente um evento muitas vezes
chamado de “revolução científica”, como naqueles onde as ciências se desenvolveram e
se espalharam depois. A historiografia das ciências mundialmente vem discutindo, desde
a década de 80, em que condições específicas se deram os processos de
institucionalização, considerando os aspectos científicos, epistemológicos, culturais,
econômicos, políticos, ideológicos e sociais envolvidos.
Este processo de institucionalização não se deu da mesma maneira nos diferentes
países. Nos países industrializados, no fim do século XIX para o XX, ele percorreu
diversos caminhos, passando por associações civis, sendo impulsionado por cientistas de
renome e chegando às universidades, mas naqueles países de industrialização tardia,
como o Brasil, não foi assim, como pretendemos mostrar ao longo desta tese. O lugar da
universidade como um local de pesquisa e produção do conhecimento, além do ensino, é
uma conquista recente no nosso país.
De acordo com uma tendência da historiografia das ciências, a genética moderna
surgiu como ciência, constituindo-se em uma área distinta da biologia que estuda a
hereditariedade somente a partir dos trabalhos de Thomas Hunt Morgan e seus colegas,
por volta de 1910, quando os fatores mendelianos foram estabelecidos como uma unidade
material (o gene), localizada nos cromossomos1. Antes disso e desde a redescoberta dos
experimentos de Mendel em 1900, os biólogos se dividiam entre aqueles que defendiam
o Mendelismo e aqueles que defendiam outras teorias, como a pangênese 2ou o
preformismo. 3 Mesmo entre os primeiros mendelianos havia aqueles que não aceitavam
a idéia de que caracteres físicos presentes no núcleo da célula pudessem ditar as
características físicas de um organismo adulto, vendo nisso uma espécie de preformismo
e por isso recusando-se a aceitar qualquer noção de fatores ou genes pré-existentes no

1

PETER J BOWLER, The Mendelian Revolution: The emergence of Hereditarian Concepts In
Modern Science and Society, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989.
2
A pângenese era uma teoria sobre a hereditariedade levantada por Charles Darwin segundo a qual o
organismo como um todo participava do mecanismo hereditário. Todas as células do organismo
produziriam gêmulas, que se concentrariam nas gônadas e assim passariam para as próximas gerações.
Sobre a teoria da pangênese veja MAYR, Ernst, O Desenvolvimento do Pensamento Biológico, Brasília,
DF: Editora Universidade de Brasília, 1998.
3
A teoria do preformismo foi uma teoria muito difundida desde a antiguidade segundo a qual todos os
organismos estavam preformados, existiam em forma de miniatura, antes da fecundação e do seu
desenvolvimento embrionário. Para maiores informações sobre a história do preformismo veja
CALLEBAUT, Marc, A review. Historical evolution of preformistic versus neoformistic (epigenetic)
thinking in embryology, Belgian Journal of Zoology, v. 138, n. 1, p. 20, 2008.
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núcleo dos gametas. Um exemplo dessa posição é a de Thomas Hunt Morgan, que só foi
convertido ao Mendelismo depois que os primeiros trabalhos do grupo liderado por ele
começaram a mostrar que havia uma ligação entre os fatores mendelianos e os
cromossomos4.
Hoje para nós parece natural que as leis de Mendel tenham total relação com o
Darwinismo, mas isso nem sempre foi assim. No início do século XX o Mendelismo era
visto como uma teoria oposta ao Darwinismo, pois aquele defendia que a evolução devia
acontecer aos saltos, como descrevia a teoria mutacionista de De Vries, enquanto que o
Darwinismo defendia que a evolução era gradual. Foi somente com a nova síntese
evolutiva, por volta da metade do século XX, que as “leis’ de Mendel foram reconciliadas
com o Darwinismo, sob a nova ótica da genética de populações, que explicava a origem
das espécies por meio da seleção natural e outros processos, a partir de genes que sofreram
mutação, gerando variação nos caracteres das espécies e se fixando nas populações.5
A recepção das Leis de Mendel no Brasil e a institucionalização da genética em
solo brasileiro tem sido estudadas nas últimas décadas, lançando uma luz sobre as
instituições, os atores sociais e as questões científicas envolvidas, porém ainda com um
foco muito voltado para o que aconteceu em São Paulo na primeira metade do século XX.
É para preencher esta lacuna que procuramos nesta tese estudar como se deu a
institucionalização da genética em outros locais, e para isso escolhemos o Rio de Janeiro,
capital federal até 1961.
Para estudarmos como se deu a institucionalização da genética no Rio de Janeiro
na primeira metade do século XX, será preciso ter um panorama geral da
institucionalização da genética em outros países e no Brasil. Nossos objetivos com esta
tese então são basicamente três: a) traçar um panorama da institucionalização da genética
em alguns países como Inglaterra, França, Alemanha e EUA, b) traçar um panorama da
institucionalização da genética no Brasil e c) contar uma história da institucionalização
da genética no Rio de Janeiro, situando-a no panorama mais geral e no panorama
brasileiro.
A principal hipótese levantada é a seguite: foi o Centro de Pesquissa de Genética
da Faculdade Nacional de Filosofia um centro de pesquisas importante dentro do campo
da genética brasileira? Para chegar a esta resposta precisamos responder também a outras

4

MARTINS, Lilian Al-Chueyr Pereira, Thomas Hunt Morgan e a teoria cromossômica: de crítico a
defensor, Episteme, v. 3, n. 6, p. 100–126, 1998.
5
Para esta história veja MAYR, O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. p. 759 a 833.
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duas perguntas: a) quando surge o campo da genética no Brasil? e b) assumindo que exista
este campo, como ele se constituiu? Para tentar responder a estas perguntas estruturamos
esta tese em quatro capítulos.
No capítulo I pretendemos mostrar um panorama geral do que aconteceu nos
países em que a genética se consolidou primeiro, no início do século XX, para depois
podermos analisar, compreender e traçar comparações sobre o que aconteceu em solo
brasileiro e no exterior. O intuito deste capítulo não é fazer um levantamento exaustivo
sobre a institucionalização da genética no mundo, mesmo porque este levantamento ainda
está sendo feito por aqueles que se dedicam à história das ciências.
No capítulo II faremos uma breve discussão sobre a institucionalização da
genética no Brasil, desde 1917 até a década de 1950, procurando discutir periodizações
propostas por outros autores e reanalisar a historiografia sobre o assunto, estudando o
surgimento do campo da genética no Brasil e discutindo alguns fatores que promoveram
a institucionalização desta ciência em nosso país.
No capítulo III vamos recontar, a partir das trajetórias de Antônio Geraldo Lagden
Cavalcanti, Oswaldo Frota-Pessoa e Chana Malogolowkin, a história do Centro de
Pesquisas de Genética (CPGen) da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do
Brasil, no então Distrito Federal. A trajetória de Cavalcanti, idealizador e fundador da
pesquisa em genética de populações no Rio de Janeiro, servirá como fio condutor para
revelarmos os acontecimentos que promoveram a fundação deste centro de pesquisas, sua
produção científica e suas principais contribuições no campo da genética nacional e
internacional.
No capítulo IV vamos retomar a trajetória de Oswaldo Frota Pessoa e Chana
Malogolowkin depois que estes saíram do CPGen, destacando suas atuações no campo
da genética brasileira e internacional. Para a realização deste capítulo as fontes
consultadas foram principalmente de duas naturezas: fontes secundárias e fontes
primárias (entrevista com Chana Malogolowkin no Anexo II desta tese). Para tentarmos
traçar a trajetória de Oswaldo Frota-Pessoa nós utilizamos diversas entrevistas realizadas
por outros pesquisadores, um texto autobiográfico e o obituário do cientista.
Para traçarmos a história de Chana Malogolowkin utilizamos, primeiramente, uma
entrevista feita com a mesma em 2014. Esta entrevista foi feita por meio de um aplicativo
que permitiu o registro da conversa pela internet, visto que a pesquisadora mora
atualmente em Israel. Depois a entrevista foi transcrita por um profissional e repassada
ao pesquisador. Esta entrevista foi revisada, tanto pelo pesquisador quanto pela própria
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entrevistada, que acabou se lembrando de fatos de sua vida que não havia recordado com
detalhes suficientes no momento da entrevista.
Além disso, a entrevistada pediu que alguns trechos fossem omitidos do
depoimento original, o que foi atendido prontamente, atendendo a normas éticas exigidas.
Isto acabou gerando um arquivo que contém, essencialmente, a transcrição da entrevista
original, porém foi modificado com adições a posteriori e com omissões de determinados
trechos a pedido da entrevistada. Este é o arquivo que está no Anexo II desta tese, que é
tomado como base para a confecção da referida seção do capítulo. Outras fontes utilizadas
foram: uma outra entrevista concedida pela cientista para a revista Pesquisa Fapesp em
2002, artigos da pesquisadora publicados, diários oficiais, etc.
Analisamos a institucionalização das ciências a partir do conceito de campo
científico de Pierre Bourdieu. Para pesquisarmos a institucionalização da genética no
Brasil, nós acreditamos, como Bourdieu, que a maneira como uma ciência se desenvolve
em qualquer lugar depende não somente dos fatores intrínsecos a ela, depende também
das personalidades envolvidas, de suas trajetórias acadêmicas, de suas trajetórias sociais,
dos contextos sociais, políticos e econômicos que influenciam um determinado campo e,
principalmente, do jogo de forças existente no interior do próprio campo6.

A institucionalização das ciências como uma luta no campo
científico: a visão de Pierre Bourdieu
Embora o processo de surgimento da genética como ciência possa ter sido
estudado por vários autores sob o ponto de vista da lógica intrínseca das ciências
biológicas, isto é, uma visão que vê o desenvolvimento da genética como uma sucessão
de sínteses e convergências lógicas entre as disciplinas da biologia que estudavam
aspectos ligados à hereditariedade. O surgimento da genética pode ser interpretado
também como uma luta pela autoridade científica, no sentido dado por Pierre Bourdieu
ao campo científico 7, acontecida no campo da hereditariedade e cujo resultado foi a
vitória dos Mendelianos sobre outras correntes que tentavam se afirmar como portadoras

6

PIERRE BOURDIEU, Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico,
1. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2004. p. 30 a 35.
7
BOURDIEU, P., The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of
reason, Social Science Information, v. 14, n. 6, p. 19–47, 1975.
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da verdade científica8. Esta visão nos é apresentada por Jan Sapp em 1983 em seu trabalho
The Struggle for Authority in the Field of Heredity, 1900-1932: New Perspectives on the
Rise of Genetics, representando um novo movimento da historiografia das ciências no
sentido de integrar os fatores intelectuais aos sociais nas análises históricas das ciências.
Esta posição é proposta por Pierre Bourdieu no seu texto The specificity of the scientific
field and the social conditions of the progress of reason de 1975, onde ele defende, que a
análise de um campo científico "...é desnecessário fazer uma distinção estrita entre
determinações científicas e determinações sociais entre práticas que são essencialmente
sobredeterminadas"9, ou seja, não se pode essencialmente separar os fatores estritamente
científicos ou técnicos daqueles fatores sociais em uma análise do campo científico, já
que o estado em que determinado campo científico se encontra pode ser explicado por
uma multiplicidade de causas.
A seguir vamos apresentar como Pierre Bourdieu define o campo científico e que
elementos ele utiliza para analisá-lo, tomando como base um outro texto seu: "O campo
científico"10. Estes dois textos de Bourdieu e o texto de Jan Sapp serão os modelos
teóricos que adotaremos para tentar responder, conforme já sinalizamos na introdução, a
duas questões básicas nesta tese: 1) quando surge o campo da genética no Brasil? 2) uma
vez existindo este campo, qual foi sua dinâmica?

O campo científico

Bourdieu começa, no seu texto "O campo científico", com uma afirmação de que
a sociologia da ciência assume como postulado que a verdade científica “reside numa
espécie particular de condições sociais de produção”11, ou seja, se existe uma verdade
científica ela depende principalmente de como foi produzida socialmente e em que
condições, mais do que na sua aderência aos fenômenos que ela se propõe a descrever e
explicar. Depois o autor define o universo científico:
O universo “puro” da mais “pura” ciência é um campo social
como outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas
8

SAPP, J, The struggle for authority in the field of heredity, 1900-1932: new perspectives on the rise of
genetics., Journal of the history of biology, v. 16, n. 3, p. 311–42, 1983.
9
BOURDIEU, The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of reason. p.
21.
10
PIERRE BOURDIEU, O campo científico, in: ORTIZ, Renato (Org.), Sociologia, São Paulo: Editora
Ática S.A., 1983, p. 122–155.
11
Idem, p. 122.
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lutas e estratégias, seus interesses e lucros, mas onde todas essas
invariantes revestem formas específicas 12

A seguir Bourdieu define o campo científico como um “sistema de relações
objetivas entre posições adquiridas” 13 e também afirma que este é um espaço de
concorrência. O que estaria em jogo nesta concorrência seria o “monopólio da
competência científica”14, entendida como a aquisição de uma autoridade que é
socialmente delegada a um determinado agente. O autor também destaca que entender o
campo científico como “lugar de lutas” não apenas rompe com uma tradição que vê a
comunidade científica como um lugar livre de interesses, dominado por heróis, onde a
concorrência se dá somente no nível das idéias, sujeita somente às suas próprias regras,
como também faz com que possamos entender que “o próprio funcionamento do campo
científico produz e supõe uma forma específica de interesse” 15, ou seja, que a ciência não
é um lugar de ações desinteressadas.
Neste ponto Bourdieu nos chama a atenção para uma armadilha, da qual ele
anuncia que quer logo “se afastar”: distinguir o que são razões puramente técnicas das
razões sociais, na definição de competência científica. Ele destaca que até o momento
este erro estava implícito em toda a discussão sobre interesse científico e autoridade
científica.
Para Bourdieu, todos os símbolos, títulos e prêmios que envolvem e acompanham
um estudante ou um pesquisador na sua carreira modificam a percepção social da
capacidade técnica destes indivíduos, ou seja, os julgamentos sobre a capacidade
científica de alguém estão sempre “contaminados” pelo status que este ocupa nas
“hierarquias instituídas”16. De acordo com Bourdieu “todas as práticas estão orientadas
para a aquisição de autoridade científica” e por isso “o interesse por uma atividade
científica tem sempre uma dupla face” 17.
Segundo Bourdieu também não é possível isolar os aspectos políticos dos
intelectuais, quando se tenta analisar os conflitos pela dominação do campo científico.
Para ele o que é considerado como importante e interessante, do ponto de vista de um

12

Idem, ibidem. Grifos nossos.
Idem, ibidem.
14
Idem, ibidem.
15
Idem, p. 123.
16
Idem, p. 124.
17
Idem, ibidem.
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pesquisador, é o que poderá ser reconhecido pelos seus pares e é nisso que os
pesquisadores investem, buscando um possível “lucro simbólico 18”.
Outro conceito importante de Bourdieu para pensarmos a institucionalização da
genética no Brasil é o de acumulação do capital científico. O referido autor define a
autoridade científica como uma espécie de capital social, que pode ser convertido em
outras “espécies de capital”, e que é utilizado para assegurar o poder no campo
científico19. O autor afirma também que quanto mais autônomo for o campo de
conhecimento, mais os produtores daquele capital ficarão presos dentro dos limites do
campo, ou seja, eles só serão compreendidos por seus pares, só terão como “clientes” de
sua produção os “seus próprios concorrentes”

20

. Sob a ótica de Bourdieu, uma das

especificidades importantes do campo científico é que os “concorrentes não podem
contentar-se em se distinguir de seus predecessores já reconhecidos”, ao contrário de
outros campos de conhecimento. Eles devem integrar sua produção, seu conhecimento,
necessariamente ao edifício científico de seu campo, sob pena de se tornarem rapidamente
“ultrapassados e desqualificados21”.
Segundo a visão de Bourdieu, os participantes ou “jogadores” de um determinado
campo científico também estariam sempre lutando para defender uma definição de
ciência que se alinhe melhor aos seus interesses específicos. Esta definição pode alçar o
seu propositor a uma posição dominante no campo, criando uma “hierarquia social dos
campos científicos” que está em constante mudança 22. Ele acrescenta também que no jogo
da “luta científica” a própria definição do que está em jogo faz parte desta luta, sendo que
os dominantes neste jogo “são aqueles que conseguem impor uma definição de ciência”
que garanta sua posição, seu reconhecimento e suas possibilidades de continuarem no
jogo23. Aqui Bourdieu faz uma crítica à visão funcionalista de certos filósofos da
sociologia de inspiração durkheimiana, que enxerga a ciência oficial como um sistema de
normas e valores que a comunidade científica imporia e inculcaria a todos os seus
membros24. O que Bourdieu quer ressaltar com isso é que esse processo não é tão simples
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Idem, p. 125.
Idem, p. 127.
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Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
22
Idem, p. 128.
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Idem, ibidem.
24
Idem, p. 128-129. Veja também a nota de rodapé nº 11 desta página. Nela Bourdieu critica a visão de
ciência utilizada por muitos sociólogos da ciência, por ser uma filosofia que encara "o conflito social na
linguagem da marginalidade, do desvio ou da anomia". Segundo esta visão " essa filosofia da ciência tende
a reduzir as relações de competição entre dominantes e dominados às relações entre "centro" e "periferia".
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assim. Ele nos chama a atenção que isto pode ser o que outros querem que acreditemos,
para que continuem exercendo seu poder de ordenar o “universo científico” 25.
Bourdieu analisa a questão da legitimidade científica, sinalizando que a definição
de ciência faz parte do próprio jogo estabelecido no campo científico, a legitimidade de
uma determinada questão reside na “força relativa dos grupos cujos interesses elas
exprimem” e não em um determinado juiz ou juízes, já que não existem partes
desinteressadas neste processo de legitimização 26.
Neste processo de análise do acúmulo de capital científico, Bourdieu define o
reconhecimento científico como uma função do “valor distintivo” dos produtos de um
determinado pesquisador e “da originalidade” de sua contribuição ao campo científico
que está relacionado 27.
A questão da prioridade da descoberta também é analisada por Bourdieu. Para ele,
aquele que faz a descoberta ou aquele que a torna mais conhecida também acumula um
capital de autoridade, evidenciado no fato da importância que se dá às questões de
prioridade e no número de vezes em que esta questão aparece na história das ciências 28.
Bourdieu ressalta que o valor distintivo é atribuído a um cientista em seu campo,
por meio do conceito de visibilidade. Ele analisa como a ordem dos nomes em uma
publicação científica nos informa sobre o capital científico que cada autor possui e como
esta mesma ordem dá uma valoração distinta aos pesquisadores em relação à obtenção do
que esta sendo enunciado na publicação. A visibilidade de um nome depende de sua
visibilidade relativa (a ordem em que aparece em uma publicação) e de sua visibilidade
intrínseca (o capital científico acumulado que cada autor possui29). Bourdieu ressalta
também que por meio desta mesma lógica (a da distinção), quando um pesquisador já
acumulou capital científico suficiente (um pesquisador que ganhou um prêmio Nobel, por
exemplo), esta regra se modifica, fazendo com que o nome deste pesquisador apareça por
último. A esta altura, Bourdieu afirma que o “mercado dos bens científicos tem suas leis,
que nada tem a ver com a moral”30, como uma forma de lembrar ao leitor que certas
estratégias aparentemente desinteressadas, embora classificadas geralmente como
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Idem, p. 129.
Idem, p. 130.
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Idem, p. 131.
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Idem, ibidem.
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Idem, p. 132-133.
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Idem, p. 133.
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“tradições” ou “valores” da “comunidade científica”, estão voltadas justamente a
dissimular as estratégias que visam o destaque dos indivíduos no campo científico.
Bourdieu analisa as razões que fazem com que um determinado cientista, em um
determinado campo, continue ou não investindo e reinvestindo na aquisição de mais
capital científico. Para ele, a estrutura da “distribuição do capital científico” está em
constante mudança e “está na base das transformações do campo”. A posição que cada
pesquisador ocupa no campo científico em qualquer momento é “a resultante do conjunto
de estratégias anteriores desse agente e de seus concorrentes”. Já as “transformações da
estrutura do campo” dependem muito das “estratégias de conservação ou subversão”
daqueles que fazem parte desse mesmo campo 31. Os investimentos que os pesquisadores
fazem dependem muito do capital científico e do reconhecimento que possuem, dentro
do campo, em um dado momento. Isso explicaria, por exemplo, porque as ambições
científicas são mais elevadas quanto maior é o capital de reconhecimento.
Bourdieu discute a questão de como os títulos (o capital de reconhecimento)
podem, de certa forma, dirigir uma carreira e permitir toda uma série de “aspirações
razoáveis” por parte de um pesquisador. O prestígio das instituições nas quais os cientistas
adquirem seus títulos também influenciaria, não só diretamente, mas indiretamente
também pelo o que ele chama de a “causalidade do provável”, ou seja, pelo que é provável
que um determinado pesquisador possa realizar, levando em conta o seu habitus
consideradas as suas aspirações e as chances que ele teria
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. Segundo Bourdieu pode-se

compreender as transformações das práticas científicas ao longo de uma determinada
carreira, analisando diferentes estratégias científicas e relacionando-as à importância do
capital possuído e não simplesmente fazendo uma descrição das diferentes fases da
carreira

científica34.
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fundamentalmente pela posição que ela ocupa na estrutura do sistema de carreiras
possíveis” e que existem “tantos tipos de trajetórias quanto maneiras de entrar, de se
manter e de sair da pesquisa”, não devendo uma descrição de uma carreira se limitar
somente às suas “características gerais” mas prestar atenção principalmente às
“diferenças” que exibe em relação a outras trajetórias 35.
31

Idem, p. 134.
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habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea, Revista Brasileira de Educação, n. 20, p. 60–
70, 2002.
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O autor aborda a luta pela legitimidade no campo da ciência e como, em função
desta luta, se estabelece uma determinada ordem. Ele afirma que a forma desta luta
depende necessariamente da própria estrutura do campo em que ela se dá e que esta
estrutura, pelo menos teoricamente, varia entre dois pólos: a) o campo é um monopólio
de capital específico de autoridade científica e b) há uma concorrência perfeita entre os
atores no campo, sendo que o capital de autoridade está distribuído de forma igual por
todos os concorrentes. Esta situação “ideal”, nos chama atenção o autor, jamais é
alcançada. Portanto, em decorrência disso, Bourdieu nos oferece uma outra definição do
campo científico: este seria o lugar onde ocorre “uma luta, mais ou menos desigual, entre
agentes desigualmente dotados de capital específico”.36
A estrutura de um campo estabelecido, dependeria, segundo Bourdieu,
basicamente da distribuição de capital que cada um tem neste mesmo campo, onde
existem os dominantes – os que possuem uma hierarquia mais alta na estrutura de
“distribuição do capital científico” - e os dominados ou “novatos” – aqueles que possuem
pequeno capital científico. Bourdieu procura chamar a atenção para uma questão: a de
que quanto mais homogêneo – em termos do capital científico dos concorrentes - for um
campo, menos tempo é despendido pelos membros deste campo nas estratégias de
conservação ou subversão. Além disso ele postula que a homogeneidade do campo cresce
e que, de maneira correlata, cai a probabilidade de ocorrência de “grandes revoluções
periódicas em proveito das inúmeras pequenas revoluções permanentes” 37.
Bourdieu explica como ocorre a luta que opõe os dominantes e os dominados.
Nesta luta os dominantes dedicam-se às estratégias de conservação, ou seja, visam
conservar suas posições e a “ordem científica com a qual compactuam”. Os dominados
têm, basicamente, duas estratégias a seguir: a) estratégias da sucessão – nas quais
desenvolvem uma “carreira previsível” baseada na excelência científica, que lhes trazem
os lucros esperados, mas que limitam suas realizações ou b) estratégias de subversão –
nas quais há um risco elevado, exigindo um investimento alto que os premia, em caso de
sucesso, com o “monopólio da legitimidade científica”.
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A partir destas definições, Bourdieu discorre sobre como ocorreria a transmissão
de conhecimento e autoridade científica entre aqueles que adotam a estratégia de sucessão
e a de subversão, mostrando que aqueles que adotam a subversão realizam uma ruptura
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com o “ciclo de trocas de reconhecimento” que se estabelece entre os dominantes e os
sucessores; que existe uma recusa por parte dos subversivos a participar do esquema
proposto pelos dominantes e que eles só podem ter sucesso quando fazem uma “ruptura”
com os “antigos dominantes”, desviando o capital científico em proveito próprio e
negando o reconhecimento a outras parcelas. Bourdieu afirma que a propensão que um
determinado ator tem de se engajar em uma estratégia de conservação ou em uma de
subversão é dependente do posicionamento ou entusiasmo que este tem com a ordem
estabelecida, e que esta propensão depende também de quão dependente é a ordem
científica da ordem social estabelecida, ou seja, quanto mais enquadrado e encaixado na
sociedade for um estudante ou pesquisador, mais ele vai optar por uma estratégia de
conservação do que por uma de subversão; e quanto mais uma ciência for dependente da
ordem social estabelecida (menos autônoma) mais posições conservadoras serão
escolhidas39.
Assim Bourdieu define o campo científico, os atores sociais que estão engajados
na luta pela autoridade dentro deste campo e as estratégias que estes atores adotam dentro
do campo científico para terem autoridade científica. Estas são as categorias que
pretendemos trabalhar ao longo desta tese para analisar a institucionalização da genética
no Brasil e no Rio de Janeiro.
A partir destas definições necessitamos ver, primeiramente, como e onde se deram
os processos de institucionalização da genética em diversos países da Europa e EUA, para
depois podermos analisar como isto aconteceu no Brasil e, mais especificamente, como
se disseminou para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, entre os anos 1940 e 1968.
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Idem, ibidem.

27

Capítulo I: A institucionalização da genética na Europa:
Inglaterra, Alemanha e França
Estudos sobre a hereditariedade: motivações

O problema que se colocava desde os tempos em que os seres humanos
começaram a fazer cruzamentos entre animais e plantas era o de que era observado que
os filhos se pareciam com os pais na maior parte das vezes - ou seja eles herdavam algo
dos pais - porém ocasionalmente surgiam novidades40. Em outras palavras, os criadores
de cavalos, de cães, de pombos, os horticulores, os camponeses percebiam que havia uma
constância de características dentro de certos tipos, mas que a natureza também exibia
uma enorme variação. Segundo Mayr, "a hereditariedade implica continuidade e
constância: a variação implica mudança e diversidade" 41. Porém uma questão se colocava:
de onde vem a variação nova? Na tentativa de responder à questão da hereditariedade e
da variação, os seres humanos começaram a procurar padrões e regularidades na natureza,
procurando por uma lei que "governasse a semelhança existente entre os pais e seus
filhos42". Nesta procura, desde a Grécia antiga com Aristóteles. Hipócrates e Anaxágoras
até Buffon, Carlos Lineu, Joseph Gottlieb Kölreuter, Carl Friedrich von Gärtner, Charles
Naudin, da Europa setecentista e oitocentista, os cientistas, hibridizadores e cultivadores
de plantas procuraram estabelecer leis sobre a hereditariedade 43.
O interesse pelo estudo da variação e pela origem de novas espécies a partir da
teoria de Darwin da Seleção Natural, publicada em 1859, foi o que levou William Bateson
e muitos outros, como Alfred Russel Wallace, Francis Galton, Karl Pearson, Raphael
Weldon, Hugo De Vries, Erich von Tschermak e August Weissman a fazerem estudos
populacionais envolvendo o cruzamento de indivíduos ou a medição de diversas
variáveis, para tentarem resolver o mistério da origem da variação e da hereditariedade.
Eles partiram da teoria de Darwin sobre a hereditariedade contida no seu livro de 1868 o

40

MAYR, O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. p. 759.
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Variation of Animals and Plants under Domestication44- a Pângenese - que previa que a
hereditariedade se dava por um mecanismo em que "gêmulas" que carregavam
informação hereditária sobre um organismo eram produzidas por todas as células nos
tecidos deste organismo, em todos os períodos do desenvolvimento, que eram deslocadas
para os fluidos e se direcionavam para as gônadas, onde se acumulavam e passavam para
as próximas gerações, por meio da fecundação. Os gametas conteriam, então, um universo
representativo destas gêmulas dos pais. Além disso ele assumia que estas gêmulas eram
capazes de se reproduzir, como as células, e se combinavam dando origem a células com
todas as informações necessárias para refazer uma parte amputada, por exemplo, de uma
planária ou de uma salamandra. Isso caracterizava uma hereditariedade "por mistura",
cujo principal problema era o de não conseguir explicar a variação descontínua
45

observada por outros nasturalistas na natureza, nos animais e plantas domésticos.
A teoria da pangênese de Darwin surgiu de sua necessidade em explicar

como os "efeitos das condições de vida poderiam ser transmitidas para as próximas
gerações". Isso não parece um contrasenso se pensarmos que Darwin explicava que a
evolução se dava por acúmulos graduais em linhagens de organismos de uma espécie,
sendo que a seleção natural favoreceria este acúmulo, gerando espécies diferentes após
um longo tempo, onde as condições do ambiente influenciariam grandemente. Para ele
somente características que pudessem ser selecionadas, que pudessem acumular
gradualmente, importavam para a evolução. Assim Darwin deixou de fora a hibridização
como fonte de variação e também as "monstruosidades", como eram consideradas na
época as mutações como o albinismo ou a polidactilia 46. Um outro problema que Darwin
quis resolver com a pangênese foi o da "reversão", ou seja, o fenômeno muitas vezes
44

A teoria "provisória" foi explicitada no capítulo XXVII: Provisional Hypothesis of Pangenesis do livro
DARWIN, Charles Robert, The variation of animals and plants under domestication vol II, 1. ed.
London: John Murray, 1868. p. 357 - 404.
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A variação descontínua é aquela variação em que podemos distiguir pelo menos duas classes bem
distintas de variação que não se sobrepõem, como por exemplo, se uma pessoa consegue ou não enrolar a
língua, se ela tem os lóbulos soltos ou presos do ouvido externo ou se ela tem o tipo sanguíneo A, B. AB
ou O; se uma ervilha tem as suas sementes lisas ou rugosas ou se um boi tem chifres ou não os tem. É o
tipo de variação "sim" ou "não", ao contráro da variação contínua, como a altura em seres humanos, o peso
e outras características quantitativas que variam por degraus imperceptíveis, de um extremo ao outro. Fonte:
KING, Robert C; MULLIGAN, Pamela; STANSFIELD, William, A dictionary of genetics, 7. ed. New
York: Oxford University Press, 2006. Verbetes continuous variation na p. 99 e discontinuous variation
na p. 123. Tradução livre nossa.
46
A polidactilia é uma condição em que a pessoa tem dedos dos pés e/ou das mãos em número superior a
cinco. É uma condição genética autossômica dominante, porém mantida em baixa frequencia nas
populações humanas, mas reaparecendo frequentemente por mutações de novo, atingindo então um grande
número de parentes. Diversas personalidades nascrema com polidactilia: a atriz norte-americana Halle
Berry tem um dedo extra no seu pé esquerdo; o geólogo escocês Robert Chambers tinha seis dedos nas
mãos e seis nos pés; a atriz e apresentadora brasileira Daniela Cicarelli tem seis dedos nos pés.
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observado de que algumas características ancestrais voltavam a reaparecer gerações
depois. O caso mais clássico para Darwin era o dos pombos (Columba livia), onde ele foi
capaz de obter uma linhagem com a plumagem característica do tipo selvagem a partir de
duas "linhas puras" que não exibiam aquelas características. Darwin raciocinou então que
aquelas características não se perdiam, mas ficavam latentes em alguns descendentes,
reaparecendo depois sob certas condições. Darwin era adepto da herança dos caracteres
adquiridos proposta por Lamarck

47

e defendida por muitos em seu tempo, pois era uma

maneira de garantir que sempre haveria o surgimento de novas variações, mesmo que se
o mecanismo de herança por mistura resultante da pangênese, fizesse a longo prazo que
as variações dentro de uma éspécie tendessem a uma uniformidade. Além disso ele
acreditava e tinha evidências da "lei do uso e do desuso", segundo a qual estruturas eram
adquiridas ou perdidas ao longo da evolução de acordo com o uso ou a falta de uso que
os organismos portadores faziam. Para Darwin, sua teoria da pangênese, apesar de ser
"imperfeita" 48como o mesmo admitia, resolvia o problema da "reversão", uma vez que
as gêmulas estavam sempre ali presentes e que eram herdadas e também o da manutenção
da variação, a despeito do efeito homogeinizador da seleção natural.
A teoria da pângenese de Darwin foi um problema para o mesmo, que sofreu
diversas críticas por não conseguir explicar como a variação nas espécies se mantinha nas
populações naturais, mesmo levando em consideração a seleção natural e descartando
outros mecanismos que pudessem gerar variação, como a origem de "monstruosidades"
ou a hibridização de variedades diferentes. O problema de Darwin era que ele havia
elucidado o mecanismo pelo qual a seleção natural dava origem a novas espécies, mas
não resolveu o problema da manutenção da variação descontínua dentro das espécies. Por
isso, com novas evidências advindas dos experimentos de Francis Galton e August
Weissman, por volta do fim do século XIX, a teoria da hereditariedade de Darwin, a
Pangênese, caía em descrédito

49

enquanto que outras teorias, como a mutacionista de

Hugo De Vries ou a teoria da hereditariedade de August Weissmann, entre outras,
tentavam assumir o lugar na explicação da origem e manutenção da variação. Neste
contexto havia naturalistas, embriologistas, zoólogos e botânicos, na Europa e nos EUA,
47

Para uma história do conceito de "caracteres adquiridos" e da idéia de pangênese veja ZIRKLE, Conway,
The early history of the idea of the inheritance of acquired characters and of pangenesis, Transactions of
the American Philosophical Society, v. 35, n. 2, p. 91–151, 1946.
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DARWIN, The variation of animals and plants under domestication vol II. p. 357.
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Para uma discussão sobre as diversas teorias sobre a hereditariedade em disputa no fim do século XIX,
veja MAYR, O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. Capítulo 16: A Natureza da
Hereditariedade, p. 759-809.
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que se posicionavam contra ou a favor de Darwin, e foi nesta atmosfera que surgiram os
primeiros experimentos científicos de hibridização, na tentativa de confirmar ou não as
diversas teorias em disputa.

Inglaterra: a difusão do mendelismo
Podemos afirmar com certidão que o país que deu o primeiro impulso para a nova
ciência da genética foi a Inglaterra, principalmente – mas não somente – devido a William
Bateson, um dos primeiros defensores de Mendel e principal divulgador de suas “leis”.
Este país, devido à sua tradição de horticultores e criadores, foi o principal local onde a
redescoberta de Mendel foi testada, difundida e defendida.

Bateson, a Royal Horticultural Society e os estudos sobre a
variação
Robert Olby50 nos mostra que o Mendelismo recebeu grande impulso da Royal
Horticultural Society (RHS) na primeira década do séc. XX, que não só organizou os três
primeiros congressos internacionais de genética, como promoveu a discussão sobre a
origem de novas espécies e variedades, principais temas de pesquisa de William Bateson.
Bateson foi o primeiro a propor o termo Genética para a nova ciência que, segundo suas
palavras, na abertura do 3º Congresso Internacional “ ainda estava sem nome”, embora
os “atributos desta atividade científica estivessem em evidência” naquele momento51.
A Royal Horticultural Society (RHS) era uma sociedade essencialmente
aristocrática, fundada em 1804 por John Wedgwood52, Sir Joseph Banks e William
Forsyth. Seus principais objetivos eram: a) dar suporte a esforços no sentido da descoberta
e introdução de novas espécies e variedades, com as quais os donos de sementeiras

OLBY, R, Mendelism: from hybrids and trade to a science., Comptes rendus de l’Académie des
sciences. Série III, Sciences de la vie, v. 323, n. 12, p. 1043–51, 2000.
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WILKS, Rev. William, Report of the Third International Conference 1906 on Genetics: Hybridization
(the cross-breeding of genera os species), the cross-breeding of varieties, and general plant-breeding, in:
REV. WILLIAM WILKS (Org.), Report of the Third International Conference on Genetics, London:
Royal Horticultural Society, 1906, p. 91.
52
Filho mais velho de Josiah Wedgwood, famoso patriarca inglês e fundador da indústria cerâmica
Wedgwood. Emma Wedgwood, neta de Josiah, veio a se casar com Charles Darwin, tornando-se a Sra.
Emma Darwin.
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pudessem trabalhar e capturar uma porção do mercado e, b) configurar e supervisionar
um sistema de nomenclatura para o comércio, o que configura o papel regulador e
sistematizador da RHS. Um dos exemplos deste papel é a edição em 1909 pela RHS do
livro Orchid Stud-Book, considerado por muito tempo como uma importante referência
das variedades e híbridos artificiais de orquídeas 53. Depois de um período áureo sob o
comando dos hibridizadores T.A. Knight e Joseph Sabine, a Sociedade quase faliu por
duas vezes, devido à sua tentativa de incursão no campo do fornecimento de instalações
de lazer para o entretenimento da alta sociedade de Londres. Sir Daniel Morris, secretário
da sociedade, e colegas, foram os responsáveis pela recuperação da sociedade e acabaram
por mudar a sua política54. A partir disso a Sociedade começou a representar mais os
interesses do mercado e daqueles que possuíam terras e tinham dinheiro suficiente para
construir estufas e contratar jardineiros, embora a aristocracia continuasse a fazer parte
da Sociedade. No Conselho da RHS os homens do setor comercial estavam sempre em
menor número, mas frequentemente havia algum membro da família Veitch55. Havia
cientistas também na RHS, como C.T. Druery, um especialista em samambaias que
traduziu os trabalhos de Mendel pela primeira vez em 1901 e o Reverendo William Wilks,
que era secretário da RHS e foi desde o início um aguçado defensor do Mendelismo 56.
A sociedade inglesa Vitoriana

57

e depois Eduardiana

58

tinha já uma tradição na

horticultura e na criação de diversas espécies domésticas, como cães, pombos e gatos. Os
cultivadores de plantas tiveram um papel importante no crescimento da indústria
horticultora. Empresas como a da família Veitch foram responsáveis pela coleta e
introdução de novas espécies de plantas ornamentais, frutas e outros vegetais, primeiro
desenvolvendo um amplo programa de coleta de espécimes mundo afora a partir do início
do século XIX e depois realizando a hibridização de espécies, a partir da segunda metade
para o fim do século XIX, criando novas variedades que caíam no gosto da sociedade.
Assim foram desenvolvidas as diversas variedades de orquídeas, ervilhas, morangos,
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A empresa Veitch&Sons, fundada em 1808 por John Veitch e depois presidida por James Veitch e
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Idem, ibidem.
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begônias, brincos-de-princesa (Fuchsia), Streptocarpus, gloxínias (Gloxinia) e outras
plantas que conhecemos hoje. As inovações das empresas atraiam a atenção e
desenvolviam o gosto na classe média e na elite pela jardinagem, permitindo a expansão
de seus negócios59.
O mesmo impulso para a hibridização não acontecia para aqueles cultivadores que
lidavam com cereais, pois eles tinham a prática de guardar suas sementes para a próxima
semeadura, desencorajando-os no sentido de tentar inovações por meio da hibridização.
Já os horticultores de outros vegetais não tinham este problema, pois a maioria das
espécies com as quais eles trabalhavam podia ser propagada vegetativamente e também
porque eles não tinham interesse em guardar sementes. Isto fez com que a jardinagem se
tornasse mais popular, abrindo uma "zona comercial" na Grã-Bretanha que congregava
os cientistas - que sabiam conduzir bem os experimentos - e os horticultores, que tinham
as habilidades de produzir híbridos e conduzir os negócios com sucesso 60.
Neste contexto William Bateson desenvolveu, segundo Martins61, o seu próprio
programa de pesquisas Mendeliano. Bateson já vinha trabalhando na questão da origem
de novas variedades, fazendo cruzamentos experimentais com galinhas, borboletas e
plantas desde 1897

62

. Seu interesse nos experimentos em hibridização era de natureza

evolutiva, uma vez que ele estava interessado nos mecanismos que davam origem a novas
espécies e por isso estudava caracteres contínuos e descontínuos em busca de pistas para
explicar a origem das novidades evolutivas. Ele havia estudado com Walter Raphael
Weldon63, e por isso também se inspirava nos métodos estatísticos de Francis Galton para
descrever a variação nas populações. Com isso Bateson começou a obter seus primeiros
resultados e escreveu sobre a variação e a origem de novas espécie no seu livro de 1894
"Materials for the study of variation, treated with special regard to discontinuity in the
origin of species". A principal conclusão deste livro, que terá impacto e que pode explicar
porque Bateson foi um dos primeiros a entender a amplitude dos trabalhos de Mendel, é
que neste livro ele sugere que a variação contínua não poderia ser mantida pela seleção
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natural, mas que a variação descontínua poderia 64. Em 1897 Bateson avança nos seus
estudos e propõe que a variação descontínua é a principal responsável pela origem de
novas espécies, baseado nos resultados de seus experimentos e nos de Edith Rebecca
Saunders65, sua colaboradora. Com isso, Basteson chega muito perto de desvendar o
problema da hereditariedade, mostrando que os caracteres descontínuos poderiam passar
às próximas gerações sem se misturar, mantendo-se nas populações, sem saber que o
abade Gregor Mendel já havia proposto o mesmo há quase três décadas e meia antes dele.
Após a redescoberta66 e divulgação dos trabalhos de Mendel por Hugo De Vries,
Carl Correns e Tschermak, Bateson continuou com os estudos e experimentos de
cruzamentos de animais e plantas, mas levando em conta o novo recorte teóricometodológico mendeliano 67. Bateson conduzia as pesquisas em Cambridge com um vasto
grupo de pesquisadores, principalmente compostos por mulheres, como a sua
colaboradora Edith Rebecca Saunders (1865-1945), Reginald Crundall Punnet
1967), Florence Margaret Durham
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(1869-1948), Dorothea Charlotte Edith Marryat70,
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Muriel Wheldale Onslow
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(1880-1932) e R.P. Gregory72. Este grupo não só procurou

testar as leis de Mendel em diversos organismos, como galinhas, canários, coelhos,
camundongos, ervilhas e outras plantas como foi além: começou a descobrir e descrever
os principais desvios em relação às leis de Mendel, iluminando assim novos fenômenos.
Depois de ter exposto e defendido as idéias de Mendel perante a RHS em 1900 e
de ter publicado a primeira tradução completa dos trabalhos de Mendel em 1901, como
já foi dito antes, Bateson publica em 1902 o livro Mendel's Principles of Heredity: a
Defence. Este livro, como o título indica, era uma defesa dos princípios mendelianos em
relação a ataques sofridos por Walter Raphael Weldon e Karl Pearson, os biometricistas
da escola de Francis Galton73. Bateson e o seu grupo tinham achado diversas exceções às
leis de Mendel, mas em vez de desprestigiar seus achados Bateson defendeu a
metodologia utilizada por Mendel, como sendo capaz de permitir que se fosse além do
que ele já havia descoberto, estabelecendo uma metodologia sólida que devia ser
seguida74. Foi assim que Bateson e os demais pesquisadores descreveram casos de
dominância, poliploidia, descobriram a ligação entre os genes e a epistasia. Eles
propuseram também termos novos que ajudaram a esclarecer a teoria mendeliana, como
alelomorfo (que depois virou alelo), homozigoto e heterozigoto 75. O programa de Bateson
envolvia uma adaptação da teoria mendeliana aos casos que foram sendo descritos,
tomando as leis de Mendel como uma explicação mais geral e suas exceções como casos
específicos, que poderiam ser explicados na medida em que eram desvios das leis mais
gerais.
Profissionalmente William Bateson não gozava de muita estabilidade. Ele atuou
durante um bom tempo como administrador e professor associado do St. John's College
da Universidade de Cambridge. Foi somente em 1908 que Bateson foi nomeado para a
nova cadeira de genética, da Universidade de Cambridge, onde ficou por cinco anos até
ir para o John Innes Horticultural Institution at Merton College (Oxford) como seu
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primeiro diretor em 1910 76. No princípio Bateson financiava suas pesquisas com recursos
do Evolution Committee for the Royal Society e da British Association for the
Advancement of Science. Bateson e seus colaboradores também investiam dinheiro do
próprio bolso77. Em Cambridge Bateson e seus colaboradores não tinham um grande
apoio para financiar suas pesquisas. Eles formaram um grupo quase que familiar, que
utilizava também seus próprios recursos para o que fosse necessário. A base deste grupo
se dividia entre a casa de Bateson, em Merton, Grantchester, e o Newnham College, onde
Saunders lecionava. Com o devido tempo Bateson assumiu uma outra posição
institucional em Cambridge, que permitiu que ele pudesse dar aulas, mesmo que
marginais dentro do currículo, sobre hereditariedade e variação. Assim Bateson e
Saunders conseguiram atrair mais jovens para trabalhar com a genética mendeliana nos
campos experimentais78.
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Instituições que promoveram a genética: o apoio governamental,
o Development Act de 1909e a iniciativa privada

Segundo Robert Olby a primeira vez que o governo britânico deu apoio, de
maneira a estabelecer um planejamento e fornecer fundos para a a pesquisa científica, foi
durante o período Eduardiano. Isto aconteceu quando do estabelecimento do
Development and Road Improvement Bill, em 190979, mais conhecido na historiografia
como Development Act. Esta lei foi criada com uma outra, a Lei Orçamentária ou Budget
Bill, que previa como iam ser arrecadados os fundos que supririam o desenvolvimento. A
Development Comission criada a partir da imposição do Development Act, era
diretamente ligada ao Tesouro e tinha o objetivo de julgar quais projetos receberiam
empréstimos ou doações, calculadas em cerca de 500 mil libras/ano. A lei havia criado
um fundo, o Development Grant, que iria somar cerca de 2,5 milhões de libras e deveria
ser distribuído entre 1910 e 1915 por intermédio de agências do governo, como a
Agricultural Board, sendo que cabia à Development Comission decidir onde alocar os
recursos. A lei não especificava como a agricultura e o desenvolvimento rural deveriam
ser apoiados, mas citava sete temas: reflorestamento, pesquisa científica, melhoramento
do gado, cooperativismo agrícola para o comércio, fazendas experimentais e equipamento
para a instrução agrícola80. Coube à comissão, liderada por A. D. Hall, estabelecer as
metas, os objetivos, os critérios e planejar que instituições receberiam os auxílios e que
instituições deveriam ser criadas para promover o desenvolvimento de que tratava a lei.
Os comissários acabaram por estabelecer três linhas de ação: 1) a criação de pessoal
treinado, por meio da criação de bolsas de estudo para a pesquisa científica, 2)
estabelecimento de uma política contínua que apoiasse a pesquisa em agricultura e 3)
atração de pessoal capacitado para a pesquisa, por meio da criação de postos
profissionais 81. Dentro destas linhas de ação, a comissão decidiu criar novos institutos de
pesquisa, bem como dar suporte aqueles que já existiam. Os novos institutos deveriam
ser criados e ligados a universidades com departamentos de agricultura 82. Assim,
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seguindo estas linhas de ação, alguns temas foram identificados e também foram
identificadas regiões que poderiam dar suporte ao desenvolvimento destes temas. Um dos
temas foi o melhoramento de plantas e a região identificada com ele foi Cambridge: os
recursos alocados para os projetos envolvendo esta temática iriam para a Universidade de
Cambridge e para o John Innes Institution83. Segundo Olby, outros campos das ciências
biológicas, além da genética, se beneficiaram do Act, como a patologia, a bacteriologia e
o estudo da fisiologia da nutrição e da reprodução animais 84. Sem o apoio dado pelo
governo por meio do Act, diversas disciplinas que não implicavam em aplicações
imediatas do conhecimento não teriam a chance de se desenvolver, além do que a lei
estimulou o crescimento de instituições que já existiam ou fundou instituições que depois
se mostrariam importantes na retomada do desenvolvimento britânico pós Primeira
Guerra. Olby também nos chama a atenção de que, infelizmente em alguns casos, não
houve continuidade de atividade de algumas instituições após 1914, por conta da Primeira
Guerra Mundial85. No entanto para a genética havia muitos fundos disponíveis, tanto por
parte da Comissão do Development Act como por parte de instituições privadas 86.
Do ponto de vista de instituições privadas, temos o John Innes Horticultural
Institution at Merton College (Oxford), fundado em 1910. A instituição era
"originalmente uma escola avançada de horticultura para jardineiros e também uma
estação de pesquisas de cultivo de frutas para o Board of Agriculture. Também
funcionava como um "centro nacional de experimentação e pesquisa em horticultura87".
Robert Olby mostra em seu artigo de 1989 como Bateson foi escolhido o primeiro diretor
desta instituição, a partir de um lobby feito por biólogos acadêmicos liderados por J. B.
Farmer. Ele mostra também como a instituição mudou seus rumos, passando de uma
escola para jardineiros para um instituto de pesquisas sobre plantas importantes para o
comércio horticultor88, não sem uma disputa entre os burocratas do governo, os
comissários responsáveis pelo legado de John Innes e os Trustees do John Innes Trust,
criado para direcionar a herança de John Innes, falecido em 1904. Assim o John Innes
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pode ser considerado como a primeira instituição privada que deu real suporte às
pesquisas em genética mendeliana na Inglaterra.

Outros desenvolvimentos no campo: a Journal of Genetics e a Genetics
Society

O periódico científico tem uma longa história como produto de comunicação em
ciência e como instrumento da comunidade científica. Ele é um veículo de comunicação
do conhecimento que cumpre diversas funções. Uma delas é a de "definir e legitimar
novas disciplinas e campos de estudo89". Assim a criação de uma revista especializada
em um assunto específico pode ser tomada como um bom parâmetro para avaliar a
institucionalização de uma ciência, pois se existem artigos naquele campo científico a
serem publicados, e se existe o interesse que se dê o destaque adequado ao tema, é porque
o assunto já não é mais um tema marginal nas pesquisas e precisa de um veículo adequado
e exclusivo de comunicação acadêmica. Assim já em 1910 Bateson funda com Reginald
C. Punnet o Journal of Genetics, a primeira revista em língua inglesa dedicada à nova
ciência. Nesta revista publicavam os colaboradores de Bateson, bem como pesquisadores
norte-americanos, como Alfred H. Sturtevant 90, e também franceses, como Philippe de
Vilmorin91. Era uma revista que publicava artigos de genética, mas cujo interesse
principal era a pesquisa evolutiva. Depois o Journal passou a ser editado por J.B.S.
Haldane que, quando de sua mudança para a Índia, levou-o para lá. Hoje ele é editado
pela Indian Academy of Sciences.
A Genetics Society foi fundada como Genetical Society em 25 de junho de 1919
por William Bateson. A reunião de fundação foi chamada por Bateson que conseguiu
congregar 26 pessoas interessadas, entre cientistas e horticultores, em fundar a sociedade,
entre elas seus seguidores Edith Saunders, Miss Durham, Miss Killby, Miss Marryat,
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39
Miss Wheldale, e R. P. Gregory. Participaram também Leonard Doncaster92, Richard
Staples-Browne93, Major C. C. Hurst e Julian Huxley94. Nesta época quase todos os
geneticistas ligados a esta sociedade estavam mais preocupados em fazer experimentos
de hibridização mendeliana, não aceitando o caráter particulado dos genes, embora a
teoria cromossômica da herança tivesse sido confirmada por Morgan e seus colegas por
volta de 1910. O autor nos informa que alguns pesquisadores como Lock, Gregory e
Leonard Doncaster aceitavam a teoria cromossômica da herança, baseados nos achados
de seus experimentos, mas não queriam se opor a Bateson por uma questão de respeito.
Com a morte de Gregory e Lock em 1918 e depois com a morte de Doncaster em 1920,
não sobrou ninguém para tentar convencer Batesosn da validade da teoria de Morgan95.
Foi somente por volta de 1949, após a II Guerra, que Punnet discursou em uma reunião
da Society sobre os motivos que fizeram com que ele e Bateson tivessem perdido a
conexão que havia entre o fenômeno de ligação e os cromossomos 96. Na comunidade de
geneticistas britânica também havia poucos citologistas, uma vez que a escola de Bateson
estava mais interessada em pesquisar as proporções e os desvios mendelianos e não
investigar a fisiologia da hereditariedade. As exceções eram Doncaster - que trabalhava
com borboletas -Ruggles Gates97, Heslop-Harrison 98e C.C. Hurst, porém eles não foram
capazes de convencer Bateson de que não era mais possível fazer pesquisas mendelianas
sem utilizar a citologia como ferramenta.

A controvérsia biometricistas X mendelianos: luta pela autoridade
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Voltando um pouco no tempo, é preciso levar em consideração a controvérsia
entre os biometricistas e os mendelianos na Inglaterra no fim do século XIX e início do
XX para entender a institucionalização da genética naquele país. Vamos somente citar a
principal controvérsia para entendermos porque era tão urgente que Bateson apresentasse
logo resultados que pudessem refutar os ataques dos biometricistas.
Esta controvérsia já foi alvo de estudo de diversos autores como William B.
Provine, D. Mackenzie & S.B. Barnes, Jan Sapp, A.G. Cock 99e Robert Olby. Preferimos
aqui adotar a visão de Robert Olby
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por ser uma das mais recentes sobre o tema e

também por ser uma ótima síntese da historiografia sobre a controvérsia. Além de Olby,
Jan Sapp também contribuiu muito para esta discussão, encarando-a sob o ponto de vista
da luta dentro de um campo científico 101.
Segundo Olby, a controvérsia envolvia William Bateson de um lado,
representando os Mendelianos e Karl Pearson e Raphael Weldon de outro, representando
os biometricistas. Esta controvérsia já havia começado antes mesmo da introdução por
Bateson dos trabalhos de Mendel na Inglaterra, remontando pelo meno aos anos 1890102.
Isto se dava por diversos motivos que separavam o modo como Bateson e os
biometricistas viam a variação nas espécies e como eles enxergavam a hereditariedade, e
se acirrou quando Bateson passou a defender o método Mendeliano de aproximação do
problema da hereditariedade, que considerava a variação em caracteres descontínuos e
fazia hibridização com tipos diferentes para estudar a "segregação dos caracteres". Karl
Pearson e Weldon, por seu lado, acreditavam que somente medindo a variação em uma
população grande de uma mesma espécie é que se podia descobrir algo sobre a
hereditariedade, e tinham dúvidas se a variação descontínua demonstrada pelos
Mendelianos era importante na evolução, já que a maioria das características avaliadas
pelos biometricistas não eram descontínuas e sim contínuas, como a altura, por exemplo.
Além dessa divergência básica, outras questões estavam em disputa entre esta duas
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"escolas" dos estudos sobre hereditariedade: 1) A variação observada nas espécies é
contínua ou descontínua?; 2) Uma média populacional de uma determinada característica
contínua - como a altura - pode ser deslocada pela seleção natural?; 3) Qual é a
importância da distância existente entre um ancestral e seus descendentes, para uma
determinada característica?; 4) Quais os métodos a serem empregados no estudo da
variação e no da hereditariedade?; 5) Qual é a filosofia científica que deve guiar a
pesquisa nesta área?103
A disputa chegou no seu ápice em 1904, mas arrefeceu depois da morte de
Weldon, que era o principal contendor de Bateson, tendo sido "resolvida", segundo a
visão de Olby, por meio da substituição da teoria Mendeliana simples por uma "mais
sofisticada104" que levava em consideração o comportamento dos cromossomos, a teoria
cromossômica da herança de Walter Sutton e Theodor Boveri, adotada posteriormente
por Thomas Hunt Morgan e colaboradores nos EUA, e que trazia para a genética
mendeliana possibilidades de aplicações mais imediatas e claras na pesquisa.
Diversos outros fatores foram levantados por outros autores como tendo sido
importantes nesta controvérsia. A competição por recursos para pesquisa entre Bateson e
Pearson pode ter sido um dos fatores que acirrou a disputa, segundo Daniel Kevles 105.
Outros autores colocaram a questão em termos da origem social de cada um dos
personagens envolvidos na contenda, colocando-a também como uma luta de classes, na
qual Karl Pearson representaria a "classe média sólida dissidente" e Bateson uma "elite
acadêmica antiga106“. Esta visão foi combatida por outros autores que não viram
consistência suficiente nesta afirmativa sem que houvesse estudos psicológicos e sociais
sobre as biografias dos principais contendores. Olby advoga, depois de ter feito uma
revisão dos principais fatores levantados até então, que o treinamento científico que
Bateson e Weldon receberam e também as comunidades acadêmicas às quais eles
pertenciam é que podem explicar o porquê do rompimento entre eles, mas não descarta
estudos biográfico-psicológicos que possam elucidar as diferenças que havia de
pensamento entre os dois107.
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Jan Sapp faz uma análise sobre esta controvérsia que, acreditamos, engloba tanto
os aspectos sociais quanto os científicos, pois ele se embasa na teoria do campo de
Bourdieu, que não faz distinção entre fatores internos e externos, sociais e individuais,
como já foi dito anteriormente, visto que todos eles se integram no habitus
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de um

determinado agente dentro de um campo científico qualquer. Para Sapp o surgimento da
genética não foi o resultado do consenso de uma comunidade de cientistas que estudavam
evolução, e por isso estudavam a hereditariedade, mas sim uma "luta por poder e
autoridade"109. Para ele, a genética não é uma mera disciplina, mas é um "processo de
controle social estabelecido como uma estratégia para dominar o campo científico da
hereditariedade110". Assim Sapp vai tentar entender a genética que emergiu na Inglaterra
não como uma confluência de disciplinas diferentes que foram sintetizadas em uma só
disciplina, mas sim como uma luta entre disciplinas diferentes no campo da
hereditariedade, com visões da hereditariedade diferentes, onde somente uma visão, a
visão Mendeliana, prevaleceu. Segundo Sapp, quando analisamos as aproximações que
os membros do campo da hereditariedade tinham em relação ao estudo da hereditariedade
é possível ver os conflitos que fizeram parte da luta pela autoridade neste campo 111. A
distinção que os geneticistas faziam de genótipo e fenótipo foi, segundo Sapp, um "fator
decisivo para que disciplinas concorrentes e conflitantes fossem eliminadas do campo da
hereditariedade112". A distinção entre genótipo e fenótipo foi proposta por Wilhelm
Johannsen 113em 1903. Ela teria sido crucial para que os naturalistas darwinianos, que se
opunham ao Mendelismo, passassem a entender que os genes não variam conforme os
caracteres, ou seja que entendessem que a natureza particulada do gene representava o
genótipo e não o fenótipo, que eles estavam acostumados a estudar e a medir. A mudança
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de concepção proposta por Johannsen em 1911 foi a de que, para se estudar a
hereditariedade de um ponto de vista biológico, era necessário ser abandonada a
concepção comum e em voga da "herança por transmissão", na qual os descendentes
herdariam as qualidades pessoais dos pais. O que ele propõe com a sua nova concepção
baseada no genótipo é outra coisa: as qualidades pessoais de um ser dependem da reação
da união dos gametas para formar um zigoto, ou seja, dependem dos genótipos dos
gametas. Esta reação - o que o indivíduo será - é a-histórica, ou seja, ela não depende das
qualidades pessoais dos ancestrais e nem da história de sua criação, mas é uma
conseqüência de um estado realizado, dependendo totalmente de sua natureza atual114.
Johannsen atribui esta confusão, entre o que realmente é herdável e o que é realmente
observável, a todas as concepções de hereditariedade em voga até então, incluindo a
pangênese de Darwin, os caracteres adquiridos de Lamarck, a "lei de hereditariedade
ancestral" de Galton, etc. Propõe então que somente uma abordagem que estudasse as
"linhas puras" ou os experimentos em hibridização poderiam, realmente, ser de alguma
serventia na elucidação da hereditariedade 115, já que estes não se preocupavam com a
história das características e sim com as características em si. Assim, com esta resolução
foi possível, segundo Sapp, aos biólogos de tradição mais "naturalista" realizar uma
espécie de conciliação com os "experimentalistas", como os Mendelianos 116. Esta nova
"concepção genotípica da transmissão" foi depois muito usada para defender o
Mendelismo das acusações de ser meramente mais uma teoria da hereditariedade, e
também para desacreditar as concepções mais descritivas dos morfologistas e
biometricistas117. Sapp afirma que Johannsen não somente tentou excluir os
biometricistas e os naturalistas do campo da hereditariedade, como também desqualificou
os criadores ou breeders, como não tendo legitimidade científica para falar de
hereditariedade devido a sua "falta de treinamento profissional118". Johannsen também
acaba redefinindo a hereditariedade sob o ponto de vista da genética, como sendo "a
presença de genes idênticos nos ancestrais e descendentes 119", o que ele coloca, estava
também de acordo com o que Thomas Hunt Morgan afirmava: " a palavra hereditariedade
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tem relação com as propriedades das células germinativas que se expressam no
desenvolvimento de um organismo ou no organismo desenvolvido 120". Assim Johannsen
acaba, com sua autoridade e com o recurso de uma redefinição do campo, fornecendo
elementos para que a luta fosse apropriada por outros colegas na Europa e EUA, porém
Sapp argumenta que não teria sido somente pela autoridade científica - advinda da
capacidade técnica e do poder social segundo Bourdieu - que a genética mendeliana teria
se sobressaído no campo da hereditariedade 121. O que trouxe autoridade à genética
mendeliana foi sua propalada supremacia metodológica em descrever como os genes
eram transmitidos de geração em geração. Desta supremacia, argumenta Sapp, emanou o
seu poder social e sua autoridade como ciência, corporificada nos seus principais agentes.

Alemanha

Desenvolvimento da genética na Alemanha: a genética do
desenvolvimento, o experimentalismo em biologia e os estilos de
pensamento

Segundo

Jonathan

Harwood

uma

biologia

mais

tradicional,

menos

experimentalista e mais morfologista,122 estava bem estabelecida na Alemanha do período
entre - guerras e isto foi um dos fatores que teriam contribuído como obstáculo ao
desenvolvimento e institucionalização da genética depois da Primeira Guerra Mundial
naquele país
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. No entanto o Mendelismo encontrou, pelo menos do ponto de vista

intelectual, um terreno apropriado para se desenvolver antes da Primeira Guerra.
Uma evidência forte de que a Alemanha estava entre as nações onde a pesquisa
em hereditariedade era uma realidade no fim do século XIX e início do XX é o fato de
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que Carl Erich Correns, eminente fisiologista de plantas alemão, foi um dos
“redescobridores” de Mendel. Para entendermos o trabalho de Correns é importante saber
que os naturalistas e biólogos do fim do século XIX e início do XX estavam interessados
em dois tipos diferentes de problemas hereditários: a genética da transmissão e a genética
do desenvolvimento e suas correlações com a evolução das espécies. Correns estava mais
interessado em estudar a “genética do desenvolvimento”, ou seja, como as características
hereditárias afetam o desenvolvimento dos organismos, em uma visão mais fisiológica da
hereditariedade, e não a “genética da transmissão”, ou seja, os estudos sobre a
hereditariedade que estavam preocupados em elucidar como as características
hereditárias passam às novas gerações e em que proporções. Os estudos de
desenvolvimento embrionário, desenvolvidos no século XIX a partir das idéias de Darwin
sobre hereditariedade, eram mais descritivos e tentavam descobrir, na seqüência de
desenvolvimento de um organismo, as relações filogenéticas entre os organismos, como
meio de se estudar a evolução dos mesmos. Essa visão era muito informada por Ernst
Haeckel124, embriologista e naturalista alemão que desenvolveu uma teoria ontogenética
do desenvolvimento, onde a "ontogenia é uma rápida recapitulação da filogenia 125".
Assim, os biólogos - pelo menos os embriologistas - acreditavam que o desenvolvimento
de um embrião de galinha mostrava todos os "passos" evolutivos pelos quais as aves
teriam passado ao longo de sua evolução, em uma visão teleológica do desenvolvimento,
onde as células estavam programadas para se desenvolverem de uma determinada forma,
sempre da mesma maneira. Os estudos de Haeckel tinham sido feitos observando o
desenvolvimento de embriões de galinha, rato, cavalos, e outros animais e descrevendo o
destino das células nos folhetos embrionários. Formado nesta escola Wilhelm Roux
começou, no entanto, a ter uma abordagem mais experimentalista do problema: ele
124
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resolveu levar adiante um experimento que o próprio Haeckel tinha executado sem
sucesso: ele "matou" com uma agulha aquecida um dos dois blastômeros 126 do zigoto de
uma rã (Rana sp.) e depois analisou o seu desenvolvimento. Roux observou que metade
do embrião se desenvolvia normalmente e a outra metade não, o que o levou a
desenvolver uma teoria do desenvolvimento em mosaico, onde as células filhas não
teriam mais todas as informações hereditárias contidas no zigoto, sendo que a cada
divisão celular as células iriam perdendo informação hereditária - o que explicaria
segundo a teoria de Roux o fato das células se diferenciarem em tipos específicos, com
características específicas - e que não voltavam atrás neste processo de diferenciação e
especialização. Hans Driesch127, por sua vez, também estudou o desenvolvimento
embrionário em ouriços-do-mar na Stazione Zoologica de Nápoles Antohn Dohrn128. Lá
ele procurou refutar, com uma embriologia experimentalista, os achados de Roux e obteve
outros resultados: Driesch também matou blastômeros, mas ele os separou - e também
fez os primeiros experimentos de clonagem, separando blastômeros e acompanhando o
seu desenvolvimento. O que Driesch viu foi que, embora menores, os blatômeros
geravam embriões perfeitos. Com isso ele pôs fim a teoria do mosaico de Roux,
mostrando que as células continuavam com suas capacidades de formar um organismo
inteiro e que estas capacidades não eram perdidas conforme elas se dividiam. Ele elaborou
assim uma teoria neo-vitalista e neo-aristotélica para explicar a totipotência e a
pluripotência
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das células embrionárias, que ficou conhecida como Enteléquia. No

entanto esta filosofia vitalista foi duramente criticada por Roux e depois considerada por
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(Orgs.), Information for Responsible Fisheries : Libraries as Mediators : proceedings of the 31st
Annual Conference, Fort Pierce: International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and
Information Centers, 2006, p. 291–299.
129
A totipotência é a capacidade das células embrionárias de se diferenciarem em qualquer célula do
organismo e a pluripotência é a capacidade de algumas células, já diferenciadas no embrião, de se
diferenciar em muitos outros tipos de células.

47
Thomas Hunt Morgan como "uma virada metafísica130" da embriologia experimental, que
não era própria das ciências naturais 131, sendo abandonada após a consolidação da teoria
cromossômica da herança e depois da comprovação da ação dos genes por Morgan.
Assim o foco principal da genética alemã no desenvolvimento tem sua explicação
na origem da comunidade de naturalistas e biólogos alemães, que tinham, segundo
Harwood, outro "estilo de pensamento" biológico 132. Embora um estilo mais
experimentalista e mais mecanicista tenha aparecido na Alemanha com Wilhelm Roux
133

nos anos 1880 - com o seu programa Entwicklungsmechanik ou do

desenvolvimentismo mecanicista134” - os biólogos e naturalistas alemães continuavam
mais inclinados a uma biologia mais tradicional, que estudava o desenvolvimento e a
fisiologia per se, e não como uma conseqüência da constituição hereditária dos
organismos. O problema para os biólogos alemães era o desenvolvimento embrionário
como conseqüência evolutiva e não como causa. Deste modo a genética da transmissão,
ou seja, os estudos que se preocupavam como e em que proporções os caracteres
hereditários passavam às novas gerações, não eram o alvo dos biólogos alemães no início
do século XX.
A partir da participação de Carl Correns na redescoberta dos trabalhos de Mendel,
a genética na Alemanha parecia caminhar no sentido de sua institucionalização. Em 1903
Theodor Heinrich Boveri, um biólogo alemão, e sua mulher Marcella Boveri135,
estabeleceram uma das bases para a teoria cromossômica da herança quando traçaram um
paralelo entre os fatores mendelianos e o comportamento dos cromossomos durante a
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divisão celular. Os Boveri estudaram o desenvolvimento de embriões de ouriços-do-mar,
fazendo experimentos de dupla fertilização e acompanhando as divisões celulares.
Descobriram que, ao contrário do que August Weissman propunha, cada cromossomo
carrega somente uma parte do material hereditário e que um conjunto completo deles é
necessário ao desenvolvimento normal do organismo. Além disso, também descobriram
que o citoplasma não era determinante no desenvolvimento, mas este dependia do
conteúdo do núcleo, ou seja, dos cromossomos136. Este achado foi fundamental para que,
mais tarde, Morgan, como embriologista de formação, conseguisse fazer, nos EUA, a
ponte entre cromossomos e genes.
No entanto embora a Alemanha contasse com geneticistas do calibre de Erwin
Baur 137e Richard Goldschmidt no início do século XX, outros fatores fizeram com que a
comunidade de geneticistas alemã, não tivesse tido sucesso no estabelecimento da
genética da transmissão, pelo menos não até o fim da Primeira Guerra. Em seguida
analisaremos alguns destes fatores a partir da discussão feita em Harwood.

As universidades germânicas, os institutos e o desenvolvimento da
genética: alguns fatores determinantes na institucionalização

O sistema institucional onde se dava a pesquisa na Alemanha passou, entre os anos
1880 a 1920, por mudanças drásticas. Neste período do Império do Kaiser Wilhelm II 138a
pesquisa, que se concentrava principalmente nas universidades, também passou a ser
desenvolvida em institutos de pesquisa e estações experimentais, principalmente depois
da fundação em 1911 da Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
(KWG) ou Kaiser Wilhelm Society139. Do ponto de vista de onde se dá a
institucionalização da genética, Harwood aponta que ela aconteceu, principalmente,
Veja BALTZER, Fritz, Theodor Boveri : The Life of a Great Biologist 1862-1915, in: Developmental
Biology: companion website, 10. ed. Berkeley: Sinauer Associates, 2013, 1967, v. 1888, p. 1–8.
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dentro das universidades, com duas exceções: o Landwirtschaftliche Hochschule Berlin
(Colégio Agrícola de Berlin) e o Kaiser Wilhelm Institute for Biology.
Foram criadas cadeiras de zoologia ou botânica nas instituições de ensino superior
germânicas para pesquisadores que desenvolviam estudos ligados à genética 140. Até a
Primeira Guerra ao menos cinco cadeiras tinham sido criadas para os seguintes
pesquisadores: Valentin Haecker (1900 em Halle); Carl Correns (1909 em Münster);
Ludwig Plate (1909 em Jena); Erwin Baur (1911 no Colégio Agrícola de Berlim) e Hans
Winkler (1912 em Hamburgo 141).
O Landwirtschaftliche Hochschule Berlin ou Colégio Agrícola de Berlin foi
fundado em 1881. Baur dava aulas de genética no Colégio desde 1911, que era financiado
pelo Estado alemão. Em 1914 ele abre o Institute for Genetic Research at BerlinFriedrichshagen, onde conduziria a maior parte de seus experimentos em genética básica
e aplicada. Ele começa então uma campanha institucional dentro da universidade para
expandir seus estudos, que seria interrompida pela Primeira Guerra Mundial 142.
Paralelamente Correns assume a diretoria do Kaiser Wilhelm Institute for Biology,
onde desenvolve suas pesquisas com dois jovens assistentes. Richard Goldschmidt - que
depois emigraria para os EUA - desenvolvia seus estudos no departamento de genética
animal neste mesmo instituto143.
Após a Primeira Guerra Erwin Baur finalmente conseguiu o apoio do Estado
alemão para implementar o seu sonho de um instituto de pesquisas pura e aplicada, o
Kaiser Wilhelm Institute for Plant Breeding Research em Müncheberg, comandado por
ele de 1928 até sua morte. Baur havia comprado a fazenda Gut Brigittenhof de 175 ha em
1920 e desde então conduzia experimentos em hibridização no local144.
Diferenças estruturais nas universidades, ou o modo como elas foram organizadas,
teriam, segundo Jonathan Harwood, efeitos diversos sobre a especialização progressiva
dos geneticistas. Um fator mais geral, segundo o autor, seria que as universidades
germânicas tinham uma tendência a permitir que seus membros contivessem e se
protegessem das "inovações institucionais" de uma maneira mais eficiente, se comparado
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ao que aconteceu dentro das universidades norte-americanas145. A genética era uma nova
ciência e disputava espaço e recursos com as cadeiras e com os professores de zoologia,
botânica e embriologia institucionalizados. Harwood propoe também que três diferenças
estruturais entre as universidades norte-americanas e germânicas poderiam explicar, pelo
menos em parte, os destinos diferentes da genética nestes países. Elas seriam: "a) as
relações entre a universidade e sua clientela; b) o poder da faculdade para influenciar o
desenvolvimento da universidade e c) o poder do professor dentro do instituto ou
departamento146".
Em relação ao primeiro fator, a principal clientela para a genética em diversos
países como a Inglaterra, a Dinamarca, a Suécia e os Países Baixos eram os melhoristas,
os cultivadores e os horticultores, em suma os agricultores. Esta clientela foi inclusive a
principal incentivadora do Mendelismo nestes países, como pudemos ver no caso
inglês147. Na Alemanha esta clientela estava pouco conectada com os cientistas nas
universidades. Os agricultores não percebiam a utilidade prática da genética e os
professores, ao contrário do que acontecia nos EUA, ministravam seus cursos de genética
dentro das universidades e não nas escolas agrícolas. A exceção a esta regra era a Escola
Agrícola de Berlim, onde os geneticistas entravam em contato com estudantes que
acorriam a seus cursos, e depois de formados encontravam na nova ciência um campo
fértil e atrativo para suas pesquisas 148. A ignorância relativa dos geneticistas germânicos
em relação aos problemas práticos dos agricultores também dificultava a relação e o
desenvolvimento da genética, se comparados aos geneticistas norteamericanos 149.Assim
Harwood afirma que os geneticistas germânicos "falharam ao explorar a conexão agrícola
para o desenvolvimento de sua disciplina" 150.
O segundo fator estrutural é o papel que o corpo docente tinha na política
acadêmica das universidades. Nas universidades norteamericanas o presidente do Board
of Trustees ou do Board of Regents tinha o poder de criar faculdades e postos, limitados
somente pelas decisões dos conselhos e pelas somas doadas por patrocinadores. Os
presidentes não prestavam contas aos docentes e nem eram eleitos por eles, pelo menos
até a Primeira Guerra151. Harwood narra alguns casos exemplares de como este poder foi
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exercido, resultando em um aumento significativo, em pouquíssimo tempo, do staff
envolvido com pesquisas nas universidades 152. As universidades germânicas, por outro
lado, eram regidas por reitores, eleitos por seus colegas acadêmicos, mas que não tinham
tantos poderes. As decisões sobre novas vagas, novos cursos e novas cadeiras eram
tomadas pelos docentes e faculdades envolvidas, que negociavam diretamente com o
Ministro da Educação153. Assim os docentes nas universidades germânicas tinham muito
poder para decidir a criação de novos cargos e o estabelecimento de novas disciplinas 154.
Os professores plenos germânicos (ou Ordinarien) eram geralmente conservadores em
relação às mudanças por um motivo: uma boa parte da renda deles vinha de taxas cobradas
sobre cada aluno (quanto mais alunos, maior era a renda), sobre a taxa de ocupação nos
laboratórios (a taxa de bancada que recebiam por aluno) e sobre os exames orais e de
doutorado. A renda provinda das taxas podia até dobrar o salário que um professor pleno
recebia. Com isso as disciplinas escolhidas pelos professores plenos mais experientes
eram aquelas introdutórias, que atraíam mais alunos, aquelas mais tradicionais e que eram
obrigatórias, deixando as disciplinas menos atraentes, como a genética, para os
professores júniores (ou Extraordinarien155). Assim a criação de novas vagas/cadeiras ou
de novos institutos que poderiam competir por recursos não era bem-vinda pelos
professores plenos, que tinham muito poder dentro das universidades germânicas.
O terceiro fator estrutural, segundo Harwood, é o poder que um professor tinha
dentro do departamento ou dentro de um instituto. Segundo Harwood muitas
universidades norteamericanas inspiraram-se no sistema departamental germânico, mas
com algumas alterações. As universidades norteamericanas, por exemplo, quando
aplicavam taxas per capita sobre os serviços, faziam com que estas taxas fossem para um
fundo, e não para o bolso dos professores (como era o caso nas universidades
germânicas). Desta maneira os cursos introdutórios possuíam poucos atrativos para os full
professors, restando aos júniores a tarefa de ministrarem estes cursos. Ao mesmo tempo
todos os membros do staff, incluindo os professores juniores, poderiam dar cursos
baseados nas suas especialidades, mesmo que não fossem de ciências consideradas já bem
estabelecidas,
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atraíssem

estudantes156.

Assim
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norteamericanos iam crescendo e incorporando, especialmente após 1900, novos campos
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do conhecimento, como a genética, conforme a necessidade157. Na Alemanha, a estrutura
dos institutos germânicos era bem diferente e tinha o efeito oposto. O professor era
apontado chefe do instituto pelo Ministro da Educação e não pelos seus colegas; desta
forma ele não prestava contas de seus atos a seus colegas, que dependiam dele para quase
tudo. Harwood mostra, por exemplo, qual era o caminho que um estudante recém-doutor
tinha que percorrer para se tornar um Privatdozent158, e mesmo assim não ter o direito,
por exemplo, de ministrar as disciplinas introdutórias (mais rentáveis) em uma faculdade,
tendo que negociar sempre o acesso a recursos e a disciplinas junto aos professores plenos
ou Ordinarien159. Na maioria das vezes os Privatdozenten não tinham acesso às
disciplinas mais rentáveis e por isso eram obrigados a assumir contratos de ensino ou
cargos de assistentes (Assistenten) junto aos professores plenos para sobreviver 160. Apesar
da grande carga de trabalho que os Assistenten tinham, eles podiam dedicar parte do seu
dia às suas próprias pesquisas, mas muitas vezes somente aquelas que eram classificadas
como interessantes para o instituto. Alguns assistentes eram até mesmo proibidos, pelos
professores, de fazer pesquisas em certos tópicos e outros tinham que obter aprovação
antes de submeter manuscritos para publicação, chegando, em alguns casos, a terem seus
nomes omitidos das publicações em favor dos nomes dos professores161.Dentre aqueles
Privatdozenten promissores, alguns chegavam a obter o título de professor associado ou
Extraordinarius, o que acabava sendo somente um título, pois suas atribuições, deveres
e limites não eram muito diferentes dos de um Privatdozent. A carreira de Erwin Baur,
segundo Harwood, "ilustra algumas das frustrações do staff junior 162" dentro de uma
universidade e no sistema de pesquisas alemão. Para se ter, finalmente algum grau de
autonomia dentro deste sistema, era preciso conseguir uma cadeira, e elas eram raras
devido aos fatores já mencionados. Segundo Harwoood, isto "desencorajava muitos
jovens biólogos a trabalhar em genética" 163. No entanto para aqueles que se arriscavam,
o melhor era tentar conseguir uma cadeira em botânica ou zoologia, cadeiras estas que
ficaram com mais vacância entre os anos 1920 e 30, o que forçava os jovens biólogos a
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manterem uma formação tão ampla nas áreas de zoologia e botânica quanto possível. É
assim, por exemplo que Friedrich Brieger, um geneticista alemão que se transferirá para
o Brasil, leciona em Berlim não só genética, mas também ecologia, fisiologia do
desenvolvimento e bacteriologia 164.
Para Harwood, fica claro o porquê das pesquisas em genética na Alemanha serem
mais focadas em problemas sobre a evolução e o desenvolvimento, e não a genética da
transmissão, já que a genética era uma disciplina fraca - do ponto de vista institucional e que necessitava basear-se na correlação de forças e poder que emanava dos professores
das disciplinas clássicas, como a botânica, a anatomia e a zoologia 165. Neste sentido o
escopo da disciplina genética poderia ter sido mais amplo, se dependesse somente da
vontade dos geneticistas alemães, mas só não o foi por causa dos limites impostos pela
estrutura acadêmica de poder.
Em relação aos institutos, que teriam sido criados para contornar esta imobilidade
das universidades, Harwood mostra que como no caso dos institutos ligados e criados
pela Kaiser Whilhelm Society, estes eram de caráter temporário, o que não garantia aos
Privatdozenten uma carreira longa dentro deles166. Como um exemplo disso, quase todos
os jovens biólogos que trabalharam no KWI for Biology tornaram-se Privatdozenten e
depois foram dar aulas na Universidade de Berlim167. Para Harwood, os Kaiser Whilhelm
Institutes falaram na tarefa de oferecer uma carreira aos geneticistas que permitissem que
eles "escapassem dos limites impostos pelo sistema universitário 168".
Podemos concluir que embora a Alemanha tivesse as universidades e os institutos
necessários para que a nova ciência florescesse, a rigidez institucional e a estrutura
acadêmica alemã não permitiu que a genética crescesse tanto, embora muitas de suas
instituições tenham servido como referência para os norteamerianos, como já vimos e
como poderemos apreciar mais adiante.

As publicações em genética na Alemanha: divulgação científica e
institucionalização
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Idem, p. 172, veja a nota nº 95 de rodapé sobre esta passagem. O papel de Friedrich Brieger na
genética brasileira será abordado no capítulo II desta tese.
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Idem, p 173.
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Idem, p. 174.
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Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
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Existem

diversos

indícios

que

mostram

que

uma

ciência

está

se

institucionalizando, embora cada um deles em separado não possa explicar a
institucionalização de uma determinada ciência de maneira geral. Um deles é a publicação
de livros na língua local sobre uma determinada disciplina/ciência. A partir da primeira
década do século XX, diversos livros começaram a ser publicados em alemão versando
sobre genética. Erwin Baur, eminente geneticista de plantas, publicou seu Einführung in
die experimentelle Vererbungslehre ou “Introdução à genética experimental”, em 1911.
Neste livro o autor - segundo uma resenha feita por Edward Murray East em 1915 baseada
na 2ª edição do livro de 1914 - nos primeiros dois capítulos do livro lança “as bases para
uma discussão sobre a herança dos caracteres adquiridos”, de um ponto de vista da
fisiologia e da genética de plantas. Os dois capítulos seguintes contêm “os ataques
experimentais mais modernos à herança das modificações”, que estariam “clara e
logicamente descritos e criticados” 169. As próximas 100 páginas, ainda segundo East,
estariam “repletas de resultados Mendelianos”, porém “o trabalho mais recente não foi
adequadamente tratado”. East se refere ao trabalho que Thomas Hunt Morgan fez com
Drosophila, analisando o citoplasma de óvulos em desenvolvimento, que foi
“dificilmente mencionado” no livro, enquanto que o trabalho de Bateson, sobre a teoria
da ligação incompleta entre genes dominantes170, “recebeu muitas páginas171”. Nos
capítulos restantes seriam tratados os temas da herança não-mendeliana, herança do sexo,
hibridização entre espécies de plantas, obtenção de quimeras
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e análise de xênia

173

em

plantas. East descreve ainda os últimos seis capítulos como sendo de “características
generalistas” e “altamente recomendado a biólogos não especialistas em genética”,
versando sobre as questões da variabilidade e da herança “de maneira ampla”.
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Esta

análise – baseada em uma resenha de um geneticista norte americano - nos revela que
embora naquela época existisse uma troca entre as comunidades de geneticistas norte169

Veja EAST, E M, Experimental Genetics, Botanical Gazette, v. 59, n. 3, p. 256–257, 1915. p. 256.
O interessante desta crítica feita por East na época é que esta teoria foi fundamental para que o grupo de
Morgan, mais tarde, descobrisse um método para mapear os genes nos cromossomos, chamado de linkage
map, que utiliza o conceito de ligação completa e incompleta de Bateson.
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Idem, ibidem.
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As quimeras em plantas são obtidas quando se faz um enxerto de uma espécie em outra – como por
exemplo na videira Vitis vinifera que é usada como “cavalo” sobre o caule e raízes de uma videira Norteamericana, a Vitis aestivalis, que é resistente a uma praga - e na junção aparece um broto com características
das duas plantas.
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Xênia em plantas é um fenômeno que ocorre quando há uma transmissão das características do
polinizador para os tecidos maternos, como por exemplo, na cor de grãos de milho. Para uma definição veja
PIOTTO, FA; BATAGIN-PIOTTO, KD, Interspecific xenia and metaxenia in seeds and fruits of tomato,
Scientia Agricola, v. 70, n. 2, p. 102–107, 2013.
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americanos, ingleses e alemães, já havia certa discordância em termos das ênfases que
eram dadas por certos pesquisadores. Outros livros foram publicados quase na mesma
época por Valentin Haecker, Richard Goldschmidt e Ludwig Plate, e tiveram suas
segundas edições publicadas pouco tempo depois 175, o que acaba demonstrando o vigor
do debate e a avidez pelo conhecimento por parte da comunidade de cientistas alemã.
Em 1908 Erwin Baur fundou a primeira revista no mundo dedicada ao novo
campo do conhecimento: a Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre
(ZIAV) que depois viria a se tornar a atual Molecular Genetics and Genomics (MGG).
Nesta revista foram publicados trabalhos de ingleses, como Bateson, Punnet, Muriel
Wheldale, e Leonard Doncaster; norte-americanos como Raymond Pearl, George Shull,
Thomas Hunt Morgan, William E. Castle, Alfred H. Sturtevant e R. A. Emerson; alemães
como Valentin Haecker e Erwin Baur; franceses como Cuénot; diversos outros cientistas
de renome de outros países como Erich von Tschermak e Wilhelm Johannsen. Por meio
de um exame dos primeiros volumes podemos ver que cientistas do mundo inteiro
publicaram nesta revista, talvez porque ela foi a primeira dedicada à genética no mundo
e talvez porque, como notado por Harwood176, somente em 1916 foi fundada a Genetics
nos EUA, o que deve ter forçado, pelo menos em relação aos norte-americanos, a
publicação de seus trabalhos naquela revista a fim de serem divulgados na comunidade
científica de então.

A genética de populações na Alemanha: baixa ressonância
A genética de populações teve um de seus principais desenvolvimentos na
Alemanha quando Wilhelm Weinberg

177

estabeleceu em 1908 um dos princípios

matemáticos mais importantes na então chamada “genética matemática”: o de que as
freqüências gênicas em populações sob determinadas condições não mudam após a
segunda geração, permanecendo as mesmas. Este enunciado ficou conhecido
primeiramente como “Lei de Hardy178” nos países de língua inglesa, e mais tarde como
175

HARWOOD, Styles of Scientific Thought: The German Genetics Community 1900-1933. p. 35.
Idem, ibidem.
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Wilhelm Weinberg (1862-1937) foi um médico alemão, obstetra e ginecologista, que ficou famoso por
ter desenvolvido um principio do equilíbrio genético, no qual é possível prever as frequências gênicas e
genotípicas nas populações de qualquer espécie, dadas certas condições.
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Esta “lei” foi demonstrada na Inglaterra em 1908, de maneira independente por Godfrey Harold Hardy,
um matemático britânico e estabeleceu a base para a genética de populações. Mais tarde em 1943 - Curt
Stern, um geneticista alemão que emigrou para os EUA antes da II Guerra e se naturalizou norte americano
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Equilíbrio de Hardy & Weinberg, quando do reconhecimento, por Curt Stern, de que o
médico alemão já havia proposto esta “lei” em 1908. Esta questão é em si um forte indício
de que embora houvesse uma ciência da genética produzida na Alemanha, ela não era
muito lida pelo simples fato de estar em alemão, o que fez com que somente 35 anos
depois de sua publicação o princípio de Weinberg fosse reconhecido entre os falantes de
língua inglesa179. Como apontado por Harwood, este desenvolvimento teórico teve pouca
ressonância na Alemanha e, como resultado, a genética de populações encontrava-se
menos desenvolvida neste país nos anos 1930 do que na Inglaterra e nos EUA 180.

A institucionalização da genética na França: mendelismo tardio
Segundo diversos autores que estudaram a institucionalização da genética na
França como Ernst Mayr, Denis Buican, Jean Gayon, Richard Burian, Dóris Zallen e
Marion Thomas181, a genética mendeliana não se estabeleceu neste país pelo menos até
1950, devido a diversos fatores, entre eles o neo-lamarckismo que tinha uma influência
muito forte na França entre 1900-1945. No entanto Jean Gayon e Richard Burian não
consideram que o Lamarckismo seja um fator suficiente para explicar a pouca penetrância
que o mendelismo obteve182 antes de 1914. Estes dois autores fizeram uma descrição dos
diversos aspectos da recepção do mendelismo na França para tentar levantar hipóteses
que pudessem explicar este atraso: 1) como era a difusão do Mendelismo no meio
acadêmico, 2) como era o ensino de genética na academia e 3) se havia pesquisas em
genética. Eles revelam que a comunidade acadêmica de biólogos estava bem informada
sobre os desenvolvimentos iniciais do mendelismo por meio da publicação de artigos
traduzidos em diversas revistas de ampla circulação 183. Revelam também que dois
eventos simbólicos mostraram que a comunidade científica tinha interesse no
Mendelismo: um deles foi o prêmio Cuvier, outorgado pela Académie des Sciences, que

- atribuiu também a lei a Wilhelm Weinberg. Para uma curta biografia de Curt Stern veja James V. Neel
Curt Stern 1902-1981: A Biographical Memoir, National Academy of Sciences, 1987.
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Para uma interessante discussão sobre este ponto veja CROW, James F, Hardy, Weinberg and
Language Impediments, Genetics, v. 152, n. July, p. 821–825, 1999.
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Veja HARWOOD, 1993, p. 34.
181
apud BONNEUIL, Christophe, Mendelism, plant breeding and experimental cultures: Agriculture and
the development of genetics in France, Journal of the History of Biology, v. 39, n. 2, p. 281–308, 2006.
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GAYON, Jean; BURIAN, Richard M., France in the era of mendelism (1900-1930), Comptes Rendus
de l’Academie des Sciences - Serie III, v. 323, p. 1097–1106, 2000. p. 1098.
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Idem. p. 1099.
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Lucien Cuénot ganhou em 1911, por sua contribuição à genética184. Outro fato foi o de
que o 4º Congresso Internacional de Genética foi realizado na França em 1911,
patrocinado pela companhia dos Vilmorin185. Este congresso teve o apóio de diversas
sociedades científicas francesas, como a Societé de Biologie e a Societé de zoologie de
France. Porém foram as pessoas que frequentaram o congresso que chamaram a atenção
destes dois pesquisadores: a maioria dos que compareceram e fizeram comunicações
eram horticultores, engenheiros agrícolas e médicos, com poucas exceções 186. Segundo
Gayon e Burian isto revela uma discrepância entre o apoio e a participação efetiva que
corroboraria os resultados que eles obtiveram analisando as revistas científicas 187.
Quanto ao ensino de genética, Gayon e Burian fazem uma interessante análise
levando em consideração os livros-texto produzidos em francês, em inglês e em alemão
até 1930. De uma lista de 28 títulos em inglês, 15 títulos em alemão e 7 títulos em francês,
eles mostram que todos os títulos em francês eram posteriores à Segunda Guerra Mundial,
enquanto que 18 títulos em inglês e sete em alemão datavam de antes de 1918188. Quando
analisaram o conteúdo dos livros em francês, eles mostraram que um dos textos era uma
tradução belga do livro de Morgan (de 1915189); outros textos foram escritos por autores
declaradamente lamarckistas e outros textos eram panfletários. Havia uma única obra,
escrita por um biólogo pesquisador ativo na área da genética, que provavelmente foi uma
das poucas fontes para os biólogos franceses -o L'Hérédité de Cuyenot (de 1924) - porém
este pesquisador dava aulas em Genebra na época, e não em Paris. Na análise do ensino,
os autores também se debruçaram sobra a presença da genética no currículo das
universidades e constataram que ela era muito fraca, estando presente somente em Nancy,
em uma disciplina dada por Cuénot190, algumas horas de práticas com drosófilas no
laboratório de Maurice Caullery191, algumas horas no curso de biologia geral dado por
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Idem, p. 1100.
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Thomas Hunt Morgan, Le mécanisme de l'hérédité, editado em francês em 1923, porém sendo uma
edição belga, com pouca circulação na França, segundo os autores.
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Ibid.. p.1100.
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Maurice Jules Gaston Corneille Caullery (1868 - 1958) foi um biólogo francês, mais conhecido pelos
seus estudos evolucionistas sobre o parasitismo e a simbiose, sexualidade, protozoários parasitas, insetos
e invertebrados marinhos. Fonte: INSTITUT PASTEUR, Repéres chronologiques: Maurice Caullery
(1868-1958), Archives de L’Institut Pasteur, disponível em:
<http://www.pasteur.fr/infosci/archives/cau0.html>, acesso em: 18 Feb. 2015.
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Louis Blaringhem 192na École Normale Supérieure e algumas horas no Institut National
d'Agronomie nos anos 20193.
Um outro sinal apontado pelos autores da baixa institucionalização é o número de
cadeiras dedicadas à genética na França. A primeira cadeira de genética só foi criada na
França em 1936, sendo que Inglaterra, Alemanha e Rússia já tinham criado várias até
1930194. Um outro parâmetro analisado foram as teses de doutorado na área: a primeira
tese na França sobre genética foi a de l'Héritier em 1937, sobre variação quantitativa em
Drosophila195. O ensino secundário francês também não fazia menção alguma à genética
no seu currículo antes da Segunda Guerra Mundial 196, o que pode ser considerado como
um outro bom parâmetro para avaliar até que ponto a genética havia entrado naquele país.
Embora houvesse cientistas que contribuíram significativamente para a genética
mendeliana, como Lucien Cuénot (1866-1951) e Émile Guyénot (1885 – 1963), estes
eram casos isolados na França. Desde 1901 Cuénot fazia experimentos com camundongos
para determinar se a cor da pelagem era transmitida de forma mendeliana e em 1902 ele
publica seus primeiros resultados, estabelecendo que a "lei da segregação dos caracteres"
se aplicava também ao reino animal197. Ele também publicou quase que de maneira
ininterrupta de 1902 a 1910, sendo responsável por diversas contribuições importantes na
área da genética, como a descrição do primeiro caso de epistasia 198; a formulação da
hipótese de que a função de um gene estaria relacionada à produção de uma determinada
"diastase199" e os primeiros trabalhos de genética do câncer, entre outras realizações 200.
Depois de 1912 Cuénot foi parando de publicar artigos, devido a uma série de razões, mas
principalmente porque ele perdeu em 1914, devido à sua fuga de Nancy por causa da
Primeira Guerra Mundial, toda a sua criação de camundongos, base de suas pesquisas 201.
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Louis Florimond Joseph Blaringhem (1878 -1958) foi um botânico francês, pioneiro da genética
vegetal na França. Fonte: INSTITUT PASTEUR, Repéres chronologiques: Louis Blaringhem (1878 1958), Archives de L’Institut Pasteur, disponível em: <http://www.pasteur.fr/infosci/archives/blh0.html>,
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Um outro cientista que merece atenção é Émile Guyénot, que fez experimentos
com Drosophila desde 1910202. Ele trabalhava no laboratório de Maurice Caullery em
conjunto com A. Delcourt, que foi um dos responsáveis por observar um mutante de
Drosophila pela primeira vez em 1909203. O trabalho dos dois consistia em tentar mostrar
que o trabalho de Mendel tinha problemas com a falta de controle sobre outras variáveis,
como as condições nutricionais a que os organismos estavam sujeitos. Eles acreditavam,
no caso das drosófilas, que se as condições nutricionais fossem diferentes e condições de
assepsia diferentes fossem aplicadas nas criações, causariam mutações, o que seria uma
hipótese claramente neo-lamarckista204. Em 1913 Guyénot já não trabalhava mais com
Delcourt, mas começara a trabalhar com novas linhagens de drosófilas fornecidas a ele
por Thomas Hunt Morgan. Com isso ele retomou os trabalhos tentando mostrar a validade
de sua hipótese, mas o que ele encontrou foi outra coisa: após observar cerca de 40 mil
moscas ele não encontrou nenhuma mudança nos descendentes de linhagens mutantes,
mesmo alterando as condições ambientais e também achou que novos mutantes
apareciam em linhagens que cresciam em condições constantes. Isso fez com que ele se
rendesse aos resultados que Morgan tinha obtido e se convencesse da validade da teoria
mendeliana205. Por causa disso, Guyénot acabou brigando com Étienne Rabaud 206, que
era quem havia estimulado o tempo todo o trabalho do jovem geneticista. O problema era
que Rabaud, um ferrenho crítico de Morgan, era um zoólogo neo-lamarckista de renome,
e seu apoio à pesquisa em hereditariedade consistia em financiar pesquisas para tentar
mostrar que a teoria mendeliana não tinha validade 207.
Um outro fator responsável pelo estabelecimento tardio da genética mendeliana
neste país, apontado pela historiografia recente, levanta que aqueles cientistas que
seguiam a tradição Pasteuriana e que seguiam a escola de Claude Bernard

208

rejeitavam

o Mendelismo, porque este não respondia às questões com as quais aqueles se
deparavam209.
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Étienne Antoine Prosper Jules Rabaud (1868-1956) foi um zoólogo francês néo-lamarckista.
207
Ibid. p.1102.
208
Claude Bernard (1813 - 1878) foi um médico fisiologista francês, mais famoso por seu
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O "atraso" do desenvolvimento da genética na França também pode ser explicado
por outros fatores, não diretamente ligados ao ensino, à pesquisa desenvolvida e nem à
difusão acadêmica que esta ciência tinha.
Por outro lado, há uma visão recente defendida por Christophe Bonneuill de que
a França não era o "deserto mendeliano" que foi propalado por alguns. Segundo Bonneuil
no seu trabalho Mendelism, plant breeding and experimental cultures: Agriculture and
the development of genetics in France (2006) a pesquisa agronômica e as instituições de
ensino superior desempenharam um papel fundamental, até então negligenciado pelos
historiadores, na institucionalização da genética naquele país 210, embora ele reconheça
que os pesquisadores biólogos ligados às universidades tivessem dificuldades ou mesmo
não aceitassem a interpretação mendeliana para a hereditariedade 211. A novidade na
análise é que Bonneuil mostra que os melhoristas de plantas, os horticultores ou os
cientistas agrícolas não precisavam adotar o gene como a unidade básica para os seus
trabalhos, não porque não concordassem com os mendelianos nos seus achados mais
básicos - como o de que o gene era responsável pela herança dos caracteres - mas porque
esta visão não era útil no esquema de seleção em massa que eles adotavam, e
consideravam os experimentos mendelianos como tendo um valor “muito limitado” para
o melhoramento de plantas212 .
Como um exemplo, Bonneuil destaca a atuação de Philippe de Vilmorin na
institucionalização da genética na França até 1914213. Phillipe de Vilmorin era o chefe de
uma companhia de venda de produtos de horticultura, como bulbos de flores, sementes
de hortaliças e legumes, estabelecida pelos seus ancestrais no século XVIII214. Em 1910
Vilmorin já era adepto da teoria mendeliana, com a qual tinha entrado em contato no
congresso de Londres, em 1906. Ele estabelece um laboratório de "botânica e genética"
em Paris e uma estação experimental dedicada à seleção, em Verriéres, dentro da
companhia. Foi nesta estação que Carlos Teixeira Mendes, um dos cientistas brasileiros
pioneiros da genética no Brasil, passou um período aprimorando-se nas técnicas de
hibridização, como veremos mais adiante no cap. II.

210

Ibid. p. 4.
Ibid. p. 1.
212
Idem, ibidem.
213
Idem, p. 6.
214
Esta companhia, fundada em 1743 existe até os dias atuais, tendo se espalhado pelo mundo. A Vilmorin
do Brasil, estabelecida desde 2007, desenvolve variedades comerciais de abóbora, rabanete, alface, cenoura,
couve flor, melancia, pimentão e tomates.
211

61
Bonneuil defende que os melhoristas simplesmente não adotaram o mendelismo
por uma questão de opção, mostrando a diferença que existe entre desenvolvimento
científico e desenvolvimento tecnológico: nem sempre uma descoberta científica é
aplicada na tecnologia. Neste esquema as variedades ou linhagens eram mais úteis aos
melhoristas e a dissociação entre a academia e os práticos perdurou por mais tempo, não
permitindo uma integração destas comunidades. A genética na França não se
desenvolveu, portanto, nas universidades, pelo menos até o fim da Segunda Guerra,
quando então retomou o rumo da genética fisiológica, que viria a se desenvolver na
biologia molecular.

Estados Unidos da América

A recepção do mendelismo: interesses econômicos, ideológicos e
profissionais

A recepção do mendelismo nos EUA entre 1900 e 1930, teria sido, segundo
Garland E. Allen, conseqüência da interação de dois fatores importantes e presentes na
sociedade norte americana da época215. Um dos fatores é de natureza ideológica e
conceitual: o de que a teoria mendeliana era uma explicação atomística e mecanicista da
hereditariedade, o que ia ao encontro da sociedade norte-americana de biólogos que
tentavam promover a biologia à categoria das ciências físicas. O outro fator que teria
influenciado muito a aceitação do Mendelismo nos EUA foi a de que a teoria mendeliana
se encaixava muito bem no movimento de industrialização da agricultura que estava
acontecendo no momento naquele país. Embora Allen reconheça que outros fatores, como
a profissionalização dos biólogos norteamericanos216, tenham sido importantes, ele
desenvolve neste artigo estes dois argumentos de forma interessante, mostrando como
eles interagiram para resultar em uma larga e rápida aceitação da teoria mendeliana.
Porém Allen vai além na sua análise: ele propõe que o contexto socioeconômico dos EUA
no fim do século XIX e início do XX, com o seu foco no processo de industrialização da
agricultura, foi o responsável direto pelo estabelecimento de uma teoria da
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hereditariedade que focava na genética da transmissão 217, a teoria mendeliana. Segundo
o autor "o surgimento da genética em um sentido moderno, sob a bandeira do
Mendelismo, pode ser visto como um produto de um contexto econômico e social que
estava, ele mesmo, sofrendo uma rápida mudança revolucionária" 218.
A visão de que os primeiros mendelianos nos EUA tinham um grande interesse
na aplicação do Mendelismo na agricultura, e de que suas pesquisas foram mantidas por
estes interesses, tem sido demonstrada por diversos autores como Diane B. Paul, Barbara
Kimmelman, Paolo Palladino e Garland Allen, entre outros219.
Paolo Palladino mostra em seu texto220 como outros atores sociais, os chamados
industriais da agricultura, tiveram papeis importantes na institucionalização do
Mendelismo, tanto nos EUA como na Grã-Bretanha. Ele toma como exemplos as
biografias de Luther Burbank (1849-1926) nos EUA e Edwin Sloper Beaven (1857-1941)
na Inglaterra, para ilustrar de que formas dois personagens, que estavam na fronteira entre
o conhecimento tecnológico e acadêmico, contribuíram para o processo de
profissionalização da ciência agrícola nestes dois países221. Já Garland Allen destaca que
a A American Breeders Association (ABA) teve um papel importantíssimo no processo
de difusão do Mendelismo nos EUA.

A American Breeders Association e a USDA: Estado e sociedade
impulsionam a nova ciência

A American Breeders Association surge em 1903 para "promover a interação
entre fazendeiros e criadores por um lado e por outro promover a interação entre cientistas
acadêmicos e aqueles das estações experimentais agrícolas 222". Ela congregava homens
da agricultura, criadores de plantas e animais, que tinham diversos interesses, porém o
principal deles, segundo Diane B. Paul e Barbara A. Kimmelman, era o de que uma
melhor compreensão das leis da hereditariedade poderia levar à melhoria da seleção
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artificial223. Ao contrário de Allen, Diane & Kimmelman não vêem distinção entre os
breeders e os cientistas. Segundo sua analise de quem eram os membros da ABA, vários
deles eram cientistas ligados à U.S. Department of Agriculture (USDA), que embora não
trabalhassem nas universidades, faziam parte de um corpo de profissionais que tinham
interesses práticos e teóricos, e que atuavam nas estações experimentais financiadas pelo
governo norte-americano224. Outros membros da ABA, como Charles Willis Ward225,
eram criadores comerciais que se "converteram" ao Mendelismo assim que entraram em
contato com a teoria e com suas possibilidades de aplicação prática no seu negócio.
Outros membros ainda eram "criadores práticos" ou negociantes de sementes (seedsmen),
como Leonidas H. Kerrick 226e Eugene D. Funk227, respectivamente.
Para os membros da ABA tanto a teoria mutacionista de De Vries, como a lei de
hereditariedade ancestral de Francis Galton, quanto as leis de Mendel, eram aceitas e
demonstravam ser úteis aos seus propósitos. Os biólogos e breeders estavam sendo
movidos por "pressões econômicas e demandas práticas dentro do contexto da reforma
agrícola do fim do século XIX, que encorajava ativamente técnicas experimentais, dentre
elas a hibridização e o cruzamento entre variedades de plantas e animais 228". Além disso
a USDA tinha estabelecido uma política de diversificação de produtos agrícolas desde
1870, que pressionava e criava demandas tecnológicas para os breeders, no sentido do
aumento da produção, do cruzamento de variedades e da hibridização. O
desenvolvimento destas linhas nos anos 1880 e 1890 foram expandidas pelos oficiais da
USDA, que promoviam as pesquisas nas faculdades agrícolas do Estado e nas estações
experimentais229. Havia, portanto, um terreno fértil para a recepção do Mendelismo no
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início do século XX nos EUA. Foi neste terreno fértil que Bateson e o Mendelismo, que
ele advogava, foram recebidos.
William Bateson foi importante no processo de difusão da genética nos EUA na
medida em que viajou ao país em 1902 e lá difundiu seus conhecimentos sobre o
Mendelismo entre os membros da ABA. Isto aconteceu durante uma conferência
internacional sobre criação de plantas e hibridização, que teve lugar em Nova Iorque, de
30 de agosto a 2 de setembro230. Neste encontro Bateson falou sobre os aspectos práticos
que as novas descobertas no campo da hereditariedade traziam 231, acendendo o interesse
de uma platéia variada, porém ávida por novidades que pudessem trazer incrementos à
produção agrícola e aos lucros provenientes. Nesta conferência também falaram C. C.
Hurst e Hugo De Vries, também sobre aspectos da teoria mendeliana. Além disso vários
norte-americanos também apresentaram trabalhos ou fizeram apresentações que
destacavam Mendel: Willet Hays (Minnesota Agricultural Experiment Station), Liberty
Hyde Bailey (Univ. Cornell e NY State Experiment Station), Walter Austin Canon (Univ.
Columbia e NY Botanical Garden), O. F. Cook e W.J. Spilmann (USDA232). Estes eram
biólogos acadêmicos, que tinham, no entanto, interesses teóricos e práticos e cuja prática
científica era mais próxima dos breeders e dos seedsmen. Todos eles tinham em mãos o
trabalho de Bateson publicado em 1902, o "Mendel's Principles of Heredity: a Defence".
Como ressaltado por Paul& Kimmelman, este grupo foi "crucial" na "introdução e
popularização dos trabalhos de Mendel" 233. Os autores também destacam que nem todos
os biólogos concordavam com o Mendelismo. Thomas Hunt Morgan estava entre eles
nos primeiros anos. No entanto, para a maioria dos biólogos acadêmicos que já possuíam
uma orientação teórica em relação à hereditariedade, o Mendelismo foi aceito muito
prontamente. Entre estes podemos citar Walter Sutton, Nettie Stevens, E.B. Wilson,
Edward Murray East, William Ernest Castle, Charles Davenport, George H. Shull, entre
outros234.
A USDA como instituição também foi fundamental na disseminação do
Mendelismo nos EUA235. Como vimos, alguns de seus membros faziam parte da ABA e
sua presença nos dois primeiros encontros -de 1903 e 1905 - desta associação foi
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expressiva, sendo que 17 dos 45 artigos apresentados o foram por oficiais da USDA236. Já
em 1901, logo após a publicação de Bateson, o Experiment Station Record da USDA, uma
publicação que tinha como objetivos manter as estações experimentais do Estado
informadas, publicou uma sinopse dos trabalhos de Mendel baseados na comunicação de
Bateson para a RHS na Inglaterra237. A publicação continuou a divulgar o Mendelismo
por muitos anos, fazendo com que as discussões sobre sua aplicabilidade e limitações
estivessem disponíveis em qualquer estação experimental ligada à USDA nos EUA.
A USDA também ajudou a popularizar o Mendelismo pela instituição de sua
Graduate School of Agriculture, em 1902238. Nela se formaram diversos biólogos e
agrônomos, que tinham aulas nos cursos de verão dadas por Herbert John Webber 239, que
fazia discussões sobre hereditariedade.
Como na Inglaterra, o papel do Estado norte-americano no desenvolvimento da
agricultura e na criação de instituições de pesquisa agrícola foi importantíssimo. Por meio
de políticas públicas estabelecidas por diversos atos legislativos, os EUA acabaram por
criar uma infra-estrutura de colégios agrícolas e estações experimentais nos quais o
Mendelismo pode se espalhar rapidamente. Desde os anos 1870 o governo dos EUA vinha
investindo pesadamente na pesquisa agrícola. Em 1862 foi aprovado o Morril Land-Grant
Act, que "criou a maioria dos colégios agrícolas 240". A USDA foi criada no mesmo ano.
Em 1887 foi instituído o Hatch Act, que criou as estações experimentais e em 1890 passou
o Morril Act, que criou os colégios agrícolas para negros. Além disso a USDA também
vinha comprando muitas terras e contratando pessoal. Assim, depois da Guerra Civil, os
EUA também abandonavam o laissez-faire liberal do século XIX, fazendo com que o
Estado tomasse as rédeas da agricultura e do comércio 241.
É importante ressaltar, como o fazem Paul & Kimmelman, que a hibridização
como técnica e como teoria estava bem disseminada e bem desenvolvida nos EUA antes
de 1900242, e que isso aconteceu por causa da reforma agrícola efetuada pelo Estado, que
criou instituições, postos de trabalho, currículos e atribuiu muita importância para a
diversificação agrícola. A pesquisa científica básica era tida também como o principal
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objetivo das estações experimentais, apesar de que a aplicabilidade dos resultados
provenientes dela também interessava a sociedade.
Assim

os

EUA

estavam

preparados,

tanto

institucionalmente

como

intelectualmente para receber o Mendelismo trazido por Bateson em 1902 e começar a
aplicá-lo na agricultura.

Eugenia e a genética nos EUA: uma breve discussão

A ligação que existiu entre o movimento eugênico e ciência da hereditariedade
tem sido discutido por diversos autores, como Daniel Kevles, Stefan Kühl, Mark B.
Adams, Edwin Black, Barbara Kimmelman, Garland E. Allen e Nancy Lays Stepan, entre
outros, abordando diversos aspectos. Não é nosso objetivo apresentar aqui uma discussão
extensa deste tópico nesta tese, visto que muitos autores se dedicaram a isso, mas é
importante tentar ver de que modo, de uma maneira muito sucinta, o movimento eugênico
contribuiu para institucionalização da genética nos EUA. Por isso vamos nos ater aos
principais fatos, atores e fatores descritos pela historiografia recente sobre este tema, sem
entrar nos detalhes da discussão.
Embora o movimento eugênico tenha surgido na Inglaterra com Francis Galton
em 1860, foi nos EUA que ele ganhou grande impulso, até antes da Segunda Guerra. A
idéia eugenista, descrita aqui de modo simplista, era a de que haveriam diferenças entre
as raças humanas, que algumas raças/populações seriam superiores a outras e que a
espécie humana como um todo poderia ser melhorada por meio de programas eugênicos,
isto é, programas que impedissem a reprodução dos "inaptos" (conceito negativo) ou por
outro lado estimulasse a reprodução dos "aptos" (conceito positivo). Temos que ter em
mente o que já foi destacado por Mark B. Adams, que o movimento eugênico de forma
alguma foi uniforme nos países em que proliferou, sendo que os ideais e opiniões que
caracterizam o movimento eugênico foram muito heterogêneos, de um país para o
outro243. Além disso outra coisa a se destacar é que a conexão entre Mendelismo e eugenia
não é direta: ela foi construída 244. Isso significa dizer que os eugenistas se apropriaram
do Mendelismo, a partir de um ponto de vista do Darwinismo social, e procuraram
243
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estender as leis de Mendel a fenômenos sociais

245

como o alcoolismo, a criminalidade, a

prostituição, e até mesmo a pobreza, propondo inclusive medidas eugênicas para a
erradicação destes problemas, visando o melhoramento da espécie. Tanto os norteamericanos quanto os ingleses também lançavam mão da biometria e de suas fundações,
como "metodologia científica" que amparava e dava veracidade científica às suas
aspirações e desejos.
Um dos principais defensores da eugenia nos EUA era o biólogo, geneticista e
também membro da ABA, Charles Benedict Davenport246. Davenport propagou desde o
início idéias eugenistas dentro da ABA, tornando-se uma figura de grande proeminência
nesta associação247. Ele também foi responsável pela criação do Eugenics Record Office
(ERO), criado em 1910, para manter registros genealógicos de famílias norte-americanas.
O ERO, no entanto fez muito mais do que isso: ele promoveu a eugenia, popularizandoa entre os leigos e também entre os legisladores. Foi sob a influência de Davenport e do
diretor do ERO, Harry Hamilton Laughlin, que Madison Grant
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conseguiu, com seu

próprio trabalho, fornecer estatísticas que serviriam como base para o Immigration Act
ou Johnson-Reed Act de 1924, uma das primeiras leis nos EUA que restringia em nível
federal a imigração de certos grupos como os europeus do sul e do leste e africanos (em
no máximo 2% do total de pessoas existentes nos EUA de qualquer país segundo o censo
de 1890); e proibindo totalmente a imigração de árabes, asiáticos do leste e indianos. O
movimento eugênico norte-americano contou com o financiamento, para a criação do
ERO, da Fundação Rockefeller e da Carnegie Institution, bem como com o dinheiro da
víúva de um barão das estradas-de-ferro, a Sra. Mary Harriman.
Além disso o movimento eugênico também foi responsável pela fundação da
American Eugenics Society (AES) em 1926. Ela foi fundada por Madison Grant, Harry
H. Laughlin, Henry Crampton, Irving Fisher e Henry F. Osborn e tinha como objetivos
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promover programas de educação eugênica para o grande público dos EUA. Segundo
uma definição da AES a eugenia era "o estudo do melhoramento da composição genética
humana por meio da reprodução controlada de diferentes raças e classes de pessoas249".
O envolvimento dos geneticistas no moviemento eugênico, porém é abordado por
Keneth M Ludmerer em seu trabalho American geneticists and the eugenics movement:
1905–1935. Ludmerer conclui que até 1915 os eugenistas se apropriaram de uma
terminologia genética, persuasiva e de explicações teoricamente causais para divulgar as
"vantagens" da eugenia. Porém, a partir dos anos 1915, os geneticistas passaram, com as
novas descobertas da genética, a denunciar e depois a renunciar em usar a teoria da
hereditariedade para reforçar preconceitos sociais e políticos, passando a renunciar
publicamente ao movimento eugênico por volta dos anos 30, com poucas exceções250.
Isto teria contribuído para a queda do movimento eugênico, embora ele tenha continuado
a existir pelo menos até 1972, quando a AES muda de nome para Society for the Study of
Social Biology, acompanhada de uma forte mudança nos seus objetivos iniciais e na sua
política251.

A genética tem novo lar: a genética moderna nos EUA

A criação dos colégios agrícolas ligados às universidades estatais ou privadas após
1890 abriu espaço para muitos jovens biólogos que, muitas vezes saídos de famílias que
já trabalhavam com a terra, seguiam o caminho acadêmico e buscavam posições dentro
das estruturas institucionais. Assim uma geração de jovens biólogos, estimulada por
professores já consagrados em áreas como botânica, embriologia, citologia e zoologia,
começaram a trabalhar com as questões da hereditariedade e da evolução. Havia um nicho
ecológico da disciplina a ser ocupado, dependente do ambiente científico que foi criado
na época
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. As universidades norteamericanas inpiraram-se em modelos estrangeiros,

como o alemão, mas como já foi mostrado anteriormente por Harwood253, fizeram isto de
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forma diferente. Assim os jovens estudantes tinham muitas oportunidades de trabalho
após sua graduação, estimulados pelas leis que criaram as estações experimentais e que
multiplicou as universidades, e também pela mobilidade que a estrutura acadêmica lhes
permitia254.
Nomes como Edward Murray East (Harvard University - Bussey Institution),
Charles Benedict Davenport, H. S. Jennings, Bradley Moore Davis, R. A. Emerson e
George Harrison. Shull faziam parte de uma mesma geração nascida entre 1860 e 1870,
que conseguiram emprego e que sofreram grande impacto quando da redescoberta dos
trabalhos de Mendel e sua divulgação nos EUA255. Foi esta geração que estabeleceu a
genética nos EUA, que fez os primeiros estudos, que discutiu as teorias concorrentes e
que forneceu mais dados à nova ciência.
Podemos dizer que um destes jovens influenciou o surgimento da genética
moderna no mundo. A genética moderna nos EUA começa com o cultivo das drosófilas
pelo entomólogo Charles William Woodworth256. Foi Woodworth que teria sugerido a
William Ernest Castle a começar a trabalhar com as drosófilas 257. William Castle foi
aluno e depois instrutor de Charles Davenport no Harvard Zoological Laboratory entre
os anos 1891 e 1899258. Castle começou como um embriologista, estudando o
desenvolvimento embrionário de Ciona intestinalis, um tunicado259 e depois continuou
estudando invertebrados até 1901, quando ele para de publicar. Ele retoma suas
publicações em 1903 já fazendo um trabalho sobre as Leis de Mendel 260. Castle continua
a trabalhar com pequenos mamíferos, investigando a herança da pelagem em porquinhosda-índia até 1906, quando publica um trabalho com a Drosophila ampelophila (sinônimo
de Drosophila melanogaster261). Ele adotará então este organismo também para fazer
suas pesquisas em genética, pois usou a metodologia de cultivo desenvolvida por
254
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Woodworth, percebendo que era um organismo que se reproduzia rapidamente em
condições controladas de laboratório, que tinha um fácil manejo e que tinha uma série de
características morfológicas passíveis de investigação. A questão básica que dominou
parte vida científica de Castle foi se os genes podiam ser mudados por meio da seleção,
e ele achava que sim, devido principalmente a uma confusão que existia na época entre
os termos mendelianos "caractere diferenciativo", "caractere unitário" e "fator unitário".
Estes termos, principalmente o "caractere diferenciativo", traziam em si uma confusão
entre o que era fenótipo, ou seja, o que é observável e o que era o genótipo, ou seja, o que
era transmissível262. Castle só se convenceu de que a seleção não poderia mudar os genes
depois de um experimento que fez com 50 mil ratos entre 1907 e 1919, sugerido por seu
aluno Sewall Wright, e que resultou no artigo em que ele corrige sua posição em relação
à capacidade da seleção mudar genes, intitulado Piebald rats and selection, a
correction263. Castle também se preocupava com a questão do arranjo dos genes nos
cromossomos. Bem antes de Morgan, Castle já se preocupava com o arranjo dos
"caracteres unitários" nos cromossomos, e fez experimentos com coelhos que resultaram
em um diagrama que mostrava as relações entre os genes que afetavam a cor da pelagem
nestes animais 264. Este estudo teria extrema importância para o mapeamento genético
proposto por Alfred H. Sturtevant no Fly Room, como veremos mais adiante.
Castle ficou mais conhecido por ter introduzido o organismo modelo da genética,
a Drosophila melanogaster, e menos por seus trabalhos sobre o endocruzamento em
drosófilas, pelas investigações sobre cromossomos sexuais e herança da cor da pelagem
em outros organismos como ratos, coelhos, cavalos e porcos-da-índia. Ele era um
eugenista também, sendo membro do conselho consultivo científico do ERO, quando de
sua fundação em 1912, e também fundador da revista Genetics em 1916.
Enquanto isso um jovem chamado Thomas Hunt Morgan estudava embriologia
com William Keith Brooks na Johns Hopkins University265. Lá ele recebe seu Ph.D. em
1890. Em 1891, após uma viagem à Jamaica e às Bahamas, ele volta para os EUA e tornase associate professor em Bryn Mawr College, uma faculdade de artes liberais para
moças, no estado da Pensilvania, ficando lá até 1904 266. Em 1904 Morgan vai para
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Columbia, NY, onde torna-se Professor de Zoologia Experimental, posição que ocupa até
1928 em associação com Edmund Beecher Wilson, um outro estudante egrégio da Johns
Hopkins. Neste período Morgan sempre gostou de trabalhar com organismos marinhos,
e passou parte dos anos de 1894, 1895 e 1900 na Estação Zoológica Antohn Dohrn, em
Nápoles. Lá ele trabalhou com Hans Driesch, utilizando os métodos experimentais
desenvolvidos por ele na embriologia. Este aprendizado teve grande influência nos
trabalhos futuros de Morgan267.
Os primeiros trabalhos de Morgan com genética foram com camundongos e com
ratos268. Ele começou o trabalho com as Drosófilas com o objetivo de induzir mutações,
sendo que ele não acreditava que a seleção natural pudesse provocar a evolução. O que
Morgan gostava de estudar era como o desenvolvimento embrionário poderia levar a
grandes alterações e o que controlava estas alterações. Como ressaltado por Lylian AlChueyr 269, Morgan era um mutacionista, não aceitava a teoria cromossômica e achava
que o Mendelismo tinha um carater pré-formacionista, vindo a se converter a este somente
depois que seus experimentos o convenceram, a partir de 1910-1911.
Foi no "Fly room" em Columbia que Thomas Hunt Morgan, Calvin Blackman
Bridges, Alfred Henry Sturtevant e Herman Joseph Muller começara a trabalhar com a
Drosophila melanogaster em um pequeno laboratório apinhado de mesas de pouco mais
de 34 m2270, produzindo a partir daí uma verdadeira revolução na genética. A história das
descobertas está bem documentada e discutida por diversos autores, como Lylian AlChueyr Pereira Martins, Alfred H. Sturtevant e também no livro Lords of the fly, de de
Robert E. Koehler 271. Uma grande síntese de todos os trabalhos publicados até 1915 foi
o livro The Mechanism of Mendelian Heredity, que estabeleceu, de forma inequívoca, que
a teoria cromossômica da herança estava em consonância com o mendelismo. Segundo
Jan Sapp o que Morgan e seu grupo fizeram foi que, com o apoio do grande citologista
E.B. Wilson, "adicionaram as investigações citológicas à genética, dando à teoria
Mendeliana uma base física e redefinindo o objetivo da genética 272". Esta foi a grande
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revolução na genética, desde sua institucionalização na Inglaterra e na Europa a partir de
1900, fazendo com que o eixo desta ciência, a partir de 1915, mudasse para os EUA273.
É neste laboratório que Theodosius Dobzhansky vai chegando da Europa,
trabalhar e contribuir na segunda grande revolução: a junção do experimentalismo de
laboratório de Morgan e o conhecimento dos naturalistas sobre as populações naturais.
Isto, no entanto, será tratado com maiores detalhes quando formos investigar as razões
que motivaram Dobzhansky a ir ao Brasil, no capítulo seguinte desta tese.

Outros países importantes na institucionalização da genética no
século XX

É importante assinalar aqui que a historiografia registra que outros países tiveram
seu papel na institucionalização da genética no continente europeu, porém devido à falta
de tempo de analisar com a devida atenção, não foi possível analisar cada caso
separadamente e assinalar suas principais características. Os países que também tiveram
"escolas" importantes de genética e cujas instituições e cientistas atuaram ativamente no
campo da hereditariedade são: Rússia, com a genética de populações de Chetverikov274 e
Vavilov e seu Intituto275; Islândia, com o agrônomo Pàll Zóphóníasson e seus
experimentos de hibridização em bois 276 e Suécia, com Nihlsson-Ehle e os experimentos
de cruzamento de plantas na estação de Svalöf277.
Nesta tese também não escolhemos tratar da institucionalização da genética em
outros países da América Latina por uma questão de tempo, mas assinalamos aqui que,
além do Brasil, a Argentina, o México e o Chile desenvolveram instituições, sociedades
e pesquisas importantes neste campo científico 278. A necessidade de se estudar a
institucionalização desta ciência na América Latina é uma realidade, sendo que alguns
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autores como Ana Barahona Echeverría, Susana Pinar e Francisco J. Ayala
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já fizeram

isto para o México, porém estudos comparativos e também exploratórios da situação atual
são muito poucos ou inexistentes.
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Uma breve visão comparativa da institucionalização da
genética
No campo da hereditariedade, então muito disputado, na primeira década
do século XX, os biometricistas, os naturalistas, os embriologistas e o fisiologistas
competiam pela autoridade de definir o que era a hereditariedade. A própria disputa
acabava por colocar suas posições em risco, mas os Mendelianos, apoiados por
autoridades como Bateson, Johannsen, East e outros ganhavam terreno, posições
institucionais, mais recursos para pesquisas e atraíam mais estudantes para suas fileiras,
criando uma classe de cientistas devotados às estratégias de sucessão e ao acúmulo de
capital científico. Nesta "luta pela autoridade" travada principalmente na Grã-Bretanha e
nos EUA, saíram vencedores os mendelianos, que se constituíram nos agentes do campo
da hereditariedade com autoridade e capital científico para demarcar o campo,
rebatizando-o de genética.
Examinando a institucionalização da genética nos países industrializados no início
do século XX, como Inglaterra e Estados Unidos, vemos que um importante fator de
impulso à genética foi a possibilidade de aplicação na agricultura. Tanto na Inglaterra
como nos EUA os criadores e horticultores foram os primeiros a adotar o mendelismo,
embora existam diferenças neste processo, naturalmente devido a fatores locais – como
já apontado por Paolo Palladino. Na Inglaterra este processo foi mediado por William
Bateson, e nos EUA também foi introduzido por ele, no entanto enquanto que na
Inglaterra houve uma desaceleração da produção e das pesquisas devido à Primeira
Guerra e à descontinuidade dos investimentos estatais, nos EUA aconteceu o contrário.
O papel do Estado tanto na Inglaterra quanto nos EUA foi importante, na medida em que
forneceu instituições e recursos para a pesquisa agrícola e para a pesquisa básica em
genética. O papel da indústria de sementes e horticultora também foi expressivo em
ambos os países, no sentido de que havia uma demanda de mercado que foi correspondida
pelas possibilidades - nem sempre realizadas - da nova ciência. Assim vários
horticultores, seedsmen, breeders, enfim homens de negócios do ramo agrícola viram na
nova ciência possibilidades de aumentar seus lucros.
Na Alemanha o que movia os cientistas era o estudo da genética do
desenvolvimento e não a da transmissão, e embora a comunidade de cientistas que
estudavam a hereditariedade fosse muito heterogênea, havendo aqueles que se
interessavam pelos experimentos de hibridização, a maioria deles não deu a devida
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atenção à genética da transmissão, sendo ultrapassados pelos EUA na segunda década do
século XX, quando Morgan e seus colaboradores fizeram descobertas importantes que
iriam revolucionar o campo da genética, tanto do ponto de vista de como ela era estudada
como do ponto de vista conceitual. Além disso fatores institucionais teriam atrasado o
desenvolvimento da genética na Alemanha, devido à morosidade com que o sistema
acadêmico/universitário absrorvia as mudanças.
O caso da França é um caso especial, visto que não foi por falta de conhecimento
e nem de aplicabilidade que a genética não se desenvolveu naquele país até os anos 40 do
século XX. Pudemos ver anteriormente que havia também um interesse do mercado,
"incorporado" pelos Vilmorin. Havia interesse científico também, exemplificado por
Cuénot, porém os interesses da sociedade e da academia falaram mais alto, pois não houve
um desenvolvimento institucional que desse suporte à nova ciência mendeliana nas
primeiras décadas do século XX.
Em uma comparação que fez entre a institucionalização da genética nos EUA e
na Grã-Bretanha, Daniel J. Kevles afirma que a "base institucional da genética Britânica
era decididamente limitada"280. A maioria dos cientistas britânicos que publicaram na
revista Journal of Genetics e que pesquisavam na área da genética entre 1910 e 1930
atuavam em cerca de 20 instituições diferentes, mas principalmente em duas delas, a
Universidade de Cambridge e o John Innes Horticultural Institution at Merton College281.
Um fato que nos chamou a atenção foi que pudemos constatar um grande
envolvimento de mulheres no desenvolvimento da genética, pelo menos na primeira
década do século XX na Inglaterra, o que não pareceu se repetir nos EUA, na França ou
em outros países. Com raras exceções na Alemanha - ver o caso dos Boveri - não pudemos
observar o registro, pela historiografia, do envolvimento de mulheres
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na pesquisa em

genética ou no campo da hereditariedade. Esta distribuição desigual clama por mais e
maiores estudos sobre o envolvimento das mulheres nos experimentos de hibridização
que aconteciam no fim do século XIX e início do XX.
Podemos constatar por meio da comparação entre os processos de
institucionalização da genética que pelo menos até a terceira década do século XX havia
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uma comunidade Anglo-saxônica de cientistas que estudavam a hereditariedade, que
trocavam informações, publicavam juntos muitas vezes, participavam de congressos em
conjunto e que se diferenciavam principalmente pelas suas inserções institucionais - se
desenvolviam suas pesquisas em universidades, institutos de pesquisas ou estações
agrícolas - e pelas suas linhas filosóficas - que advinham de suas concepções da própria
biologia e das escolas que se desenvolviam naqueles países. No entanto logo o balanço
de poder econômico e científico mudou de continente e se concentrou nos EUA,
impulsionado pela importação de cérebros que fugiam do anti-semitismo (na Alemanha)
e do comunismo (Rússia) um pouco antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Este fato
- a Segunda Guerra Mundial- já foi citado por Hobsbawn como tendo sido uma grande
influência na mudança de mãos que aconteceu do Velho para o Novo Mundo, da ciência
e da tecnologia de qualidade que era realizada até então,283. Isso não significa, no entanto,
que não se produzia ciência de qualidade nos EUA antes da Segunda Guerra - como
pudemos ver anteriormente ao analisarmos como a genética chegou aos EUA - mas que
a ciência, que antes era feita no mundo europeu, passou a ser concentrada nos EUA após
a Segunda Guerra. Assim o discurso científico válido, a autoridade científica, passou a
ser ditada pelos pesquisadores norte americanos, encabeçados por Morgan.

Brasil
A questão do lugar da institucionalização das ciências no Brasil vai, a partir de
1930, ser a questão da institucionalização da pesquisa científica nas universidades. A
FNFi tem sido vista pela historiografia como um local não propício ao florescimento e à
institucionalização da pesquisa científica, devido a uma série de fatores. O que
pretendemos verificar nesta tese é se o Centro de Pesquisas de Genética pode ser visto
como uma instituição de pesquisa científica dentro da FNFi, e se a FNFi era, portanto,
uma faculdade que oferecia condições para o desenvolvimento da ciência no nosso país,
mais especificamente, da genética no Distrito Federal.
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Capitulo II: Retrospectiva histórica da
institucionalização da genética no Brasil

A historiografia recente das ciências no Brasil já nos mostrou que, ao contrário do
que afirmaram Fernando Azevedo e Simon Schwartzmann, existiram sim instituições
científicas antes da criação das universidades, que realizavam pesquisas e nas quais a
institucionalização das ciências tomava seu curso284 e que o país teve sim experiências de
produção científica próprias, geradoras de conhecimento e que ajudaram, de certa
maneira, a conformar os campos científicos que mais tarde floresceriam. As
universidades, embora tenham se tornado a partir da década de 1930 espaços privilegiados
de pesquisa científica, onde não só o conhecimento é ensinado, mas também passa a ser
gerado e compartilhado, não são e nem foram os únicos espaços de produção e divulgação
científica. E isso também é verdade para as pesquisas em genética no Brasil até, pelo
menos, os anos de 1930.
Thomas Glick foi um dos primeiros historiadores que estudou na década de 1990
como a Genética Brasileira teria sido um exemplo bem-sucedido do estabelecimento de
uma disciplina científica na América Latina, impulsionada pela Fundação Rockefeller e
por Theodosius Dobzhansky285. Em seu artigo Establishing Scientific Disciplines in Latin
America: Genetics in Brazil, 1943-1960 de 1993, o autor citado anteriormente faz uma
periodização da genética no Brasil bastante esquemática e simplificada. Como poderemos
ver ao longo deste capítulo, a genética no Brasil começou muito antes de 1943 e também
recebeu outras influências, embora concordemos com a visão de que a influência de
Theodosius Dobzhansky foi marcante para o desenvolvimento desta ciência no Brasil.
Glick considera que há dois períodos na genética feita no Brasil: as pesquisas em
genética que eram produzidas antes da chegada de Theodosius Dobzhansky e as pesquisas
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feitas depois da chegada de Dobzhansky. Dentro desta periodização, Glick também segue
uma divisão, sugerida por Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti, em relação à genética de
populações de drosófilas no Brasil. Cavalcanti, fundador e pesquisador do Centro de
Pesquisas de Genética (CPGEn) da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do
Brasil286, sugeriu esta divisão no seu trabalho publicado nas Atas do Primeiro Simpósio
Sul-Americano de Genética realizado em 1960, onde ele faz um pequeno histórico das
pesquisas deste centro até então, dividindo as pesquisas em genética, citologia e
sistemática de Drosophila no Brasil em 3 fases.
A primeira fase começaria em 1943, com a chegada de Theodosius Dobzhansky
ao Brasil e se encerraria em 1948, sendo uma “fase observacional, descritiva” 287. Esta
fase compreenderia os trabalhos em sistemática de drosófilas, incluindo os de morfologia
destas moscas. A segunda fase das pesquisas teria início em 1949, quando da segunda
visita de Theodosius Dobzhansky ao Brasil e da implementação de um programa de
pesquisas na USP chefiado pelo próprio e por André Dreyfus. Esta etapa é chamada por
Cavalcanti como “fase experimentalista”, quando são feitos os principais experimentos e
conduzidos os primeiros estudos em genética de populações de diversas espécies de
drosófilas pelo grupo de pesquisas formado por André Dreyfus e Theodosius Dobzhansky
na USP. Ainda segundo Cavalcanti, a terceira fase seria a da “iniciativa própria”, onde os
diversos laboratórios de genética não estariam mais confinados ao programa de pesquisa
estabelecido e desenvolvido por Theodosius Dobzhansky na segunda fase, mas passavam
a realizar “trabalhos autônomos” em genética de populações, tanto de drosófilas como
com outros organismos288.
Achamos que esta periodização sugerida por Cavalcanti em 1960 é útil como uma
primeira abordagem, para uma melhor compreensão da genética realizada no Brasil a
partir de 1943, mas ela não dá conta das pesquisas em melhoramento genético e evolução,
que ainda aconteciam na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) e no
Instituto Agronômico de Campinas (IAC) depois dos anos 1940. Apesar de Cavalcanti
deixar claro que sua periodização se refere aos estudos com drosófilas, ele inclui na
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terceira fase estudos com outros organismos, mas deixa de fora pesquisadores de outras
instituições, como poderemos ver adiante.
A partir do estudo de Glick em 1993, outros pesquisadores, inclusive no Brasil,
começaram a seguir a trilha sugerida pelo autor, mas preocuparam-se em caracterizar
melhor a genética, desde sua chegada como disciplina curricular na Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz até 1943. É possível mostrar, como veremos adiante, que a
pesquisa em genética também continuou no Instituto Agronômico de Campinas e na
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com seus próprios objetos de estudo. O
que nos interessa aqui não é tanto saber se a pesquisa em genética continuou sendo feita
ou não em outras instituições, mas sim tentar compreender se houve uma mudança tão
marcante de direção das pesquisas em genética no Brasil após a chegada de Dobzhansky,
como advoga Glick em seus trabalhos. Este é um dos objetivos deste capítulo. Para isso
precisamos rever o que foi feito em genética até 1943 e verificar se as periodizações feitas
por Cavalcanti e Glick se aplicam efetivamente ao caso da genética brasileira, o que é
também um dos objetivos deste capítulo.
Sob o ponto de vista da História do Brasil, é preciso lembrar que após a Revolução
de 1930, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em 1937, fundando assim o Estado Novo,
tendo assim quebrado com uma hegemonia política, a política do "café-com-leite", que
fazia com que os presidentes da República saíssem sempre dos quadros civis ligados às
oligarquias paulista e mineira. Justamente nesse período a elite paulista e o Estado de São
Paulo, embora tenham perdido a guerra, e após passarem por grandes perdas devido à
crise do café de 1922 289,procuravam se reerguer e para isso começaram a investir pesado
na indústria e na agricultura, criando em pouco tempo uma universidade e diversos
institutos ligados ao desenvolvimento agrícola e tecnológico da região 290.
Logo depois o Mundo entrava, em 1939, na Segunda Guerra Mundial e isso teve
seus impactos no desenvolvimento da Ciência e Tecnologia no nosso país 291, como a
criação dos Fundos Universitários (FUPs), que acabaram financiando pesquisas
acadêmicas e aplicadas voltadas à solução de problemas ligados à guerra, como o
desenvolvimento do Sonar (Sound Navegation Ranging) no Brasil pela USP e Instituto
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de Pesquisas Tecnológicas (IPT)292. A influência do envolvimento do Brasil na Segunda
Guerra e os impactos destes acontecimentos para a genética brasileira ainda estão por ser
demonstrados. É com este pano de fundo que tentaremos compreender os movimentos
dos personagens, das práticas e das instituições no processo de institucionalização da
genética no Brasil.
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A genética no Brasil antes dos anos 40

O ensino de genética
Segundo Aldo Mellender Araújo, a origem da genética no Brasil remontaria a
1918, ano em que esta disciplina foi lecionada pela primeira vez por Carlos Teixeira
Mendes na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ 293. Este fato já
havia sido ressaltado por Carlos Arnaldo Krug em 1961, na sua palestra de abertura do I
Simpósio Sul-Americano de Genética, onde ele faz um pequeno histórico da genética no
Brasil até então294.
A tese de doutorado de Paula Habib 295investigou mais a fundo a introdução da
genética na ESALQ, focando nos trabalhos de Carlos Teixeira Mendes, Octavio
Domingues e Salvador de Toledo Piza Jr., entre os anos de 1917 e 1937. Neste trabalho,
Habib nos mostra que a genética passou a ser discutida nos meios acadêmicos a partir de
1917 quando Carlos Teixeira Mendes defende sua Tese de Cátedra, na qual discursa sobre
o melhoramento de culturas economicamente importantes, como o milho, o trigo e a
aveia296, baseada nos conhecimentos sobre genética. Paula Habib também confirma na
sua tese que foi Carlos Teixeira Mendes o primeiro a ensinar genética na ESALQ e no
Brasil, embora mostre que houve uma divergência entre Octavio Domingues e Salvador
de Toledo Piza Jr. sobre esta questão.
Esta disputa sobre quem poderia oferecer o melhor discurso sobre a "primazia" do
ensino de genética já demonstra que existiam disputas e divergências sobre a
interpretação dos experimentos de Mendel, sobre sua utilidade para a agronomia, bem
como visões diferentes sobre a natureza da hereditariedade e suas leis. De acordo com
Habib

293

297

a cadeira de citologia e genética foi criada somente em 1937 e ocupada pelo

ARAÚJO, Aldo Mellender de, Spreading the evolutionary synthesis: Theodosius Dobzhansky and
genetics in Brazil, Genetics and Molecular Biology, v. 27, n. 3, p. 467–475, 2004. p. 468-469.
294
KRUG, Carlos Arnaldo, Genética no Brasil, in: CUNHA, A Brito da; FROTA-PESSOA, O;
BLUMENSCHEIN, A (Orgs.), Atas do Primeiro Simpósio Sul-Americano de Genética, São Paulo:
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP, 1961, p. 17–30. Citação na p. 19.
295
HABIB, PAULA ARANTES BOTELHO BRIGLIA, Agricultura e Biologia na Escola Superior de
Agricultura“Luiz de Queiroz” (ESALQ): Os Estudos de genética nas trajetórias de Carlos Teixeira
Mendes, Octavio Domingues e Salvador de Toledo Piza Jr. (1917-1937), Casa de Oswaldo Cruz –
FIOCRUZ, 2010.
296
Veja em HABIB, op. cit., p. 101-107.
297
Idem, p. 20.

82
geneticista alemão, Friedrich Gustav Brieger. Concordamos com Habib quando esta
pesquisadora comenta que a contratação de Brieger
é aqui entendida como marco inicial de uma nova fase da pesquisa em
genética na ESALQ, não apenas pela contratação de um professor
‘estranho’ à instituição, mas principalmente pela criação da cadeira e o
início de suas atividades 298.

Esta pesquisadora também discute o processo de institucionalização da genética
no Brasil do ponto de vista curricular, propondo que este processo teria sido iniciado já
em 1910, quando da inclusão no currículo das Leis de Mendel, ministrada em disciplinas
lecionadas por Carlos Teixeira Mendes na ESALQ, muito antes da criação de uma cadeira
específica de genética naquela instituição 299. Neste ponto é importante dizer que
concordamos com o ponto de vista de Habib, quando considera que a institucionalização
de uma determinada ciência começa já com a seleção, por parte de um corpo docente, do
que será ensinado às futuras gerações em uma determinada instituição, ou seja, é um
processo pedagógico e não depende necessariamente da presença de outros espaços
acadêmicos para sua divulgação, como revistas, sociedades e cadeiras acadêmicas,
entendendo que a educação é um fator essencial neste processo de difusão e
institucionalização300.
Thomas Glick, por exemplo, considerou Carlos Teixeira Mendes, Piza Jr. e
Domingues como “autodidatas301” em genética, o que mostraria um processo de
assimilação do conhecimento por pesquisadores autóctones, reconhecendo a importância
do pioneirismo destes pesquisadores neste campo. No entanto é preciso lembrar, como
nos diz Habib, que Octavio Domingues foi aluno de Nicolau Athanassof, zootecnicista
búlgaro que veio ao Brasil em 1907 para dar aulas na ESALQ - e que Domingues teria
ouvido falar das leis de Mendel pela primeira vez em um curso que fez com ele em 1916
ou 1917 302. Além disso também Habib também nos informa que Carlos Teixeira Mendes
fez uma especialização na França, de outubro de 1913 a junho de 1914, tendo visitado as
instalações dos Vilmorin e também passado três meses na Inglaterra 303 (na Estação
Experimental de Rothamsted). Na estação experimental dos Vilmorin, Teixeira Mendes
teve contato com o Mendelismo, no laboratório de botânica e genética conduzido pelo
298
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"engenheiro horticulturista" Auguste Meunissier 304, sendo que suas ideias e práticas sobre
o melhoramento e a hibridização em plantas, que podem ser vistos em suas publicações,
devem ter sofrido influências de Vilmorin e de Meunissier durante este período de estadia
na França.
Considerando então a formação de Octavio Domingues ele não era, a nosso ver,
um autodidata, uma vez que ele teve treinamento, teve contato com mendelianos e com
textos de genética produzidos no exterior. Por isso discordamos de Thomas Glick, quando
este considera os cientistas da ESALQ como autodidatas, no sentido de que os cientistas
retratados por Habib mais recentemente não podem ser considerados como tal em
genética, pelo menos sob o ponto de vista teórico. Por outro lado concordamos com a
análise de Habib sobre a posição de Teixeira Mendes em relação ao Mendelismo: ele era
mais um cético do que um entusiasta das Leis de Mendel 305, não porque não acreditasse
na sua validade, mas sim porque desconfiava de sua aplicabilidade, de sua velocidade,
para a obtenção de variedades e híbridos em plantas de interesse comercial, o que nos faz
lembrar da recepção que os horticultores tiveram do mendelismo na França e nos entraves
da difusão deste em solo francês, como discutido no capítulo anterior. Podemos dizer
então que Mendes seria um adepto de várias teorias da hereditariedade, e que as
conciliava, na medida em que explicassem seus achados de campo, como nos mostrou
Habib. Mendes não era um mendeliano, nem um lamarckista, nem um weissmaniano: ele
era uma espécie de síntese ou mistura de tudo isso.

As pesquisas em genética na ESALQ e no IAC
O engenheiro agrônomo Carlos Arnaldo Krug e o fisiologista vegetal Friedrich
Gustav Brieger (1900-1985) faziam pesquisas em genética quantitativa, citogenética,
melhoramento genético em plantas (como o milho, a mandioca e o café) e até mesmo
evolução em orquídeas306. Krug foi o líder das pesquisas em melhoramento genético do
café no Instituto Agronômico de Campinas (IAC), onde exerceu o cargo de diretor de
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1949 a 1955307. O grupo que pesquisava genética no Instituto também contava, entre
outros, com Alcides Carvalho (1913-1993), que dedicou sua vida ao estudo e
melhoramento do café, conseguindo resultados importantes. Para se ter uma idéia foi
estimado que cerca de 90% dos quase 4,5 milhões de pés de café no Brasil entre 1986 e
1996 sejam derivados de cultivares desenvolvidos no IAC ao longo de quase 70 anos de
melhoramento genético desta planta308. Colaboravam nos estudos sobre o melhoramento
do café também Brieger e Teixeira Mendes, da ESALQ, constituindo-se assim em um
forte grupo de pesquisadores que trocavam informações e conduziam pesquisas
coordenadas sobre este tema.
Paula Habib nos mostra que Octavio Domingues foi pioneiro no melhoramento
genético do gado da raça Caracu, na ESALQ, introduzindo um sistema de pontuação para
avaliação das características desta raça bovina que levava em consideração para a seleção
não somente os caracteres fenotípicos, ou seja, as características externas, mas também
os fatores hereditários, isto é, a ascendência, a descendência e os colaterais (os irmãos
dos indivíduos), introduzindo a análise mendeliana na zootecnia e dando mais peso a
ela309. Habib destaca a pesquisa feita por Teixeira Mendes com milho, e mostra as
conclusões a que este chegou na sua Tese de Cátedra de 1917, porém chama a atenção
que este embora aceitasse o Mendelismo, não via neste método um meio adequado e
rápido para a obtenção de variedades interessantes de plantas.
Teixeira Mendes continuava apostando no método de seleção fenotípica, até então
utilizado por muitos horticultores mundo afora e também no Brasil 310. Esta autora
também é a primeira a chamar a atenção sobre o processo de assimilação do Mendelismo
por ambos personagens, mostrando que enquanto Carlos Teixeira Mendes apostava ainda
em outras explicações311 - embora entendesse perfeitamente o Mendelismo - Octavio
Domingues entendia que o Mendelismo era o único caminho para o desenvolvimento da
pecuária, demonstrando assim que existiam concepções diferentes sobre hereditariedade
entre estes dois pesquisadores pioneiros 312.
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O uso da genética de populações no melhoramento: Friedrich Gustav
Brieger a introdução da genética moderna
Além de colaborar em pesquisas com o café, Friedrich Gustav Brieger trabalhava
também no melhoramento do milho na ESALQ, onde chegou em 1936 para montar um
departamento de genética em Piracicaba, vindo do John Innes Centre (UK). Brieger era
um fellow da Fundação Rockefeller 313desde 1924, quando trabalhou com Edward Murray
East, da Universidade de Harvard, no melhoramento genético do milho. Depois de ter
trabalhado com East, Brieger voltou para a Alemanha e foi trabalhar com Carl Correns,
mas teve que fugir de lá por causa do regime nazista que foi estabelecido por Adolf Hitler.
Em função disto, Brieger vai para o John Innes Centre na Inglaterra e fica lá de 1933 a
1936, quando recebe um convite do embaixador brasileiro para ir para a USP314.
A domesticação "é o resultado de um processo de seleção que resulta no aumento
da adaptação de animais e plantas ao cultivo, criação e uso pelo homem"315 e remonta,
em alguns casos como o do trigo e o milho, há pelo menos 8 mil anos A.C. (para o trigo 316)
e cerca de 10 mil anos A.C. (para o milho, desde a domesticação do teosinte até a obtenção
do milho atual) 317, utilizando principalmente métodos empíricos como a seleção massal
e o pedigree. Estes são processos de seleção artificial, praticados intuitivamente por
muitos séculos, porém como eram praticados em uma era pré-mendeliana, não estão na
mesma categoria que os métodos científicos de melhoramento. O melhoramento de
plantas, por sua vez, tende a ter um caráter mais científico, muito embora, até o advento
da genética mendeliana e da genética de populações, ele tenha seguido basicamente os
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mesmos modelos que haviam sido desenvolvidos até então, com algumas modificações
que melhoravam o rendimento e adiantavam o processo 318.
Tendo estudado a história da genética na Grã-Bretanha, na França e nos EUA e
em outros países no capítulo I, pensamos que deve ter havido uma apropriação
profissional, por parte dos melhoristas mendelianos (se é que se pode chamar assim os
geneticistas que passaram a fazer melhoramento animal e vegetal baseados nas leis
mendelianas e na genética de populações), dos métodos de melhoramento e das práticas
que, antes, eram usadas por atores pertencentes a segmentos não profissionais da ciência.
Esta apropriação pode ser vista aqui em Teixeira Mendes, que embora conhecesse muito
bem os resultados de Mendel e dos mendelianos, continuava a utilizar métodos prémendelianos para realizar os seus estudos em melhoramento do milho.
Voltemos então à ESALQ. Segundo Solange Cunha (op.cit.), Brieger estava
interessado em trabalhar no melhoramento do milho em terras brasileiras e chegou a
coletar variedades que os índios brasileiros, na fronteira dos estados de São Paulo e Mato
Grosso, cultivavam, tentando desvendar o processo de obtenção daquelas variedades 319.
Ele tentou descobrir por meio de cruzamentos a origem da diversidade de variedades de
milho usadas pelos índios, em um trabalho muitas vezes usado por geneticistas e
agrônomos atualmente na reconstituição do processo de domesticação das espécies. Ele
tentou utilizar um método que aprendera com E. M. East - o de obter diversas gerações
por meio da auto-fecundação, para conseguir linhagens "puras", que geralmente são
pouco produtivas, porém mais homogêneas em relação a diversas características - e
depois fazer uma hibridização entre estas linhagens puras, para obter um milho híbrido,
com muita produtividade ( este efeito é chamado de "vigor híbrido"), mas não teve êxito
com esta metodologia320, chegando à conclusão que os indígenas teriam utilizado outros
métodos para a obtenção daquelas variedades.
Em função disto, Brieger passou a adotar uma outra abordagem metodológica:
começou a desenvolver métodos de melhoramento genético baseados na genética de
populações, ou seja, utilizar as populações de milho - muito mais adaptáveis a variações
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no clima, no solo, etc - do que as linhagens puras de milho 321. Em sua monografia
intitulada "Contribuições à Teoria Genética em Populações" o autor introduz os conceitos
da genética de populações, como frequência gênica, frequência genotípica, deriva
genética322, frequências gênicas e genotípicas após a seleção, equilíbrio de Hardy &
Weinberg e demonstrando como as formas de reprodução dos organismos afetam estes
parâmetros323. Além disso Brieger faz simulações matemáticas de como seriam os
resultados em regimes específicos de seleção, ou seja, quando há vantagem do
heterozigoto (seleção balanceada) ou de um dos heterozigotos, prevendo as freqüências
gênicas e genotípicas após várias "rodadas" de seleção.
Nas três primeiras partes de sua monografia, Brieger discute estas questões de um
ponto de vista mais teórico, citando algumas vezes genes em milho que poderiam se
comportar de acordo com este ou aquele regime de seleção, mas depois na sua quarta
parte ele se dedica a mostrar como o método da genética de populações pode ser
empregado na "genética aplicada324". Ele sugere então que se utilizem, sempre que
possível, processos para se obterem populações mais homogêneas - porém com menor
vigor - pelo método do pedigree e depois fazer uma hibridização entre estas linhagens - e
proles com alto vigor híbrido e homogêneas 325. Estas conclusões de Brieger são
importantíssimas na medida em que trazem para o seio da discussão da genética aplicada
na ESALQ e em São Paulo o método da genética de populações para a obtenção de quase
qualquer variedade de planta ou animal, o que pode ser considerado uma inovação e um
marco na genética nacional, pelo menos do ponto de vista teórico até aquele momento.
Podemos depreender daí que Brieger era, naquela altura, talvez o único
pesquisador no Brasil que começara a utilizar um método diferente, mais moderno,
baseado no conhecimento da genética de populações, para fazer o melhoramento genético
do milho. Isso é perfeitamente compreensível quando vemos que ele trabalhou com Carl

321

Veja BRIEGER, Friedrich Gustav, FRIEDRICH GUSTAV BRIEGER (depoimento, 1977), Rio de
Janeiro: [s.n.], 2010. p. 6-8.
322
Que ele chama de "genetic drift" por não concordar com o termo "oscilação genética" , proposto
segundo o mesmo por André Dreyfus (op. cit. p. 190, nota 1). Esta dissensão mostra como, na época, não
existiam consensos sobre vários conceitos da genética de populações. Hoje este componente da evolução
é chamado de deriva genética. A.G.L. Cavalcanti, no entanto, adota o termo "oscilações genéticas" na sua
tese de cátedra, seguindo Dreyfus. Veja CAVALCANTI, Antonio Geraldo Lagden, Contribuição à
genética das populações naturais: análise dos gens autossômicos recessivos dos cromossomos II e III de
Drosophila prosaltans Duda, p. 98, 1950.
323
Veja BRIEGER, F G, Contribuições à teoria da genética em populações, Anais da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, v. 5, p. 65–160, 1948.
324
BRIEGER, 2010, op. cit., p. 112.
325
Idem, p. 118.

88
Erich Correns, um dos redescobridores de Mendel326, e que depois teve contato com
Ronald A. Fisher327, que desenvolvera métodos estatísticos aplicados ao melhoramento
de populações328. Este contato fez com que Brieger fosse acostumado às fórmulas
matemáticas da genética quantitativa que descrevem os modelos de seleção balanceada
envolvidos nos métodos de seleção artificial, o que ele desenvolve na sua monografia de
1948, para o caso de populações de reprodução cruzada, ou seja, quando uma planta pode
tanto produzir pólen quanto receber pólen de outras plantas, o que é o caso do milho 329.
Retornando um pouco à questão da periodização feita por Glick da genética
brasileira em dois períodos, entendemos - como destaca Habib - que a contratação de
Brieger é em si um marco da genética no país, pois é o primeiro passo para a
institucionalização desta ciência na ESALQ. Além disso, como já foi destacado, Brieger
passou a usar a genética de populações no seu programa de melhoramento do milho, ou
seja, a genética moderna - que muitos autores até agora disseram ter sido trazida para o
Brasil somente por Theodosius Dobzhansky. É claro que Brieger deve ter sofrido as
influências da vinda de Dobzhansky ao Brasil, pois afinal Dobzhansky era tido por todos
como um dos pais da Síntese Moderna, mas Brieger não era nenhum desconhecedor das
teorias da moderna genética de populações, o que pode ser demonstrado pela análise de
sua formação, seu curriculum, seus experimentos conduzidos na ESALQ desde 1936 e
suas publicações antes de 1943, como já foi exposto.
Podemos também deduzir, pela leitura da tese de Habib, que a contratação de
Brieger para a ESALQ teria acontecido para dar mais força ao programa de melhoramento
do milho por métodos mendelianos, visto que Carlos Teixeira Mendes - que também
trabalhou no melhoramento do milho - não acreditava na genética mendeliana como
melhor método para o melhoramento de espécies e que Piza Jr. simplesmente não
acreditava na teoria cromossômca da herança330, defendida por Brieger na ESALQ. Isto
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caracteriza uma estratégia institucional que visava, provavelmente, que seus
pesquisadores e corpo docente estivessem em contato com o que de mais moderno estava
sendo feito nos EUA e Europa, em termos de melhoramento animal e vegetal, e isto
envolvia trazer um pesquisador familiarizado com as modernas práticas e teorias, em
detrimento de outro que se mostrava "refratário" a mudanças neste sentido.
Um ponto interessante que identificamos no depoimento de Brieger é que por
volta dos anos 40 ele se reuniu com Dobzhansky e André Dreyfus, entre outros, para
definir "qual o melhor sistema de implantar num país um novo ramo da ciência, como era
para o Brasil daquela época a Genética" 331. Dobzhansky defendia que "se deve trabalhar
em um campo restrito e ir ao mais fundo possível", enquanto Brieger defendia uma
posição oposta, de diversificação das pesquisas e de seus objetos. Ele fazia isso atribuindo
temas de pesquisas diferentes a estudantes diferentes em seu departamento, acreditando
que, mesmo perdendo em profundidade, em algum momento a pesquisa iria amadurecer
e aparecer em cada pesquisador e nos resultados obtidos. Isso nos remete à análise que
Harwood fez, no primeiro capítulo deste trabalho, dos estilos de pensamento mais
generalista da comunidade dos geneticistas alemães em oposição ao estilo de pensamento
mais "prático" dos norte-americanos332. Com esta estratégia Brieger estimula e funda
também uma linha de pesquisas sobre a genética e o melhoramento de hortaliças, em
1945, liderada por Marcílio Dias 333, e também um programa de genética e evolução em
orquídeas, uma área que o próprio Brieger se dedicara antes de vir para o Brasil. Brieger
nos parece então, seguindo o estilo de análise de Harwood, um pesquisador generalista o que está de acordo com sua origem alemã e sua formação como cientista. No entanto,
ao contrário do que poderíamos supor segundo esta análise, Brieger era um mendeliano
convicto e praticante.
Como podemos ver as áreas das pesquisas realizadas por estes pioneiros eram a
genética quantitativa, o melhoramento genético em plantas e até mesmo a evolução; seus
objetos de estudo eram desde culturas importantes do ponto de vista econômico, indo até
as orquídeas ou os insetos
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pré-mendelianas, como as neolamarckistas
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, darwinistas
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e weissmanianas
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para

explicar a hereditariedade, como também o Mendelismo, mostrando uma diversidade de
pontos de vista característico de uma época onde todas estas teorias ainda conviviam no
país, se mesclavam e eram utilizadas na medida em que forneciam uma certa explicação
dos resultados obtidos. Um exemplo que ilustra isso dentro da comunidade de geneticistas
brasileiros é que Piza Jr. não aceitava, já na década de 30, a teoria cromossômica da
herança e chegou a propor uma outra teoria, a teoria do plastinema que, segundo ele,
explicaria os resultados de Morgan com as drosófilas sem ter que lançar mão do conceito
dos genes como entidades corpusculares 338. Esta "teoria do plastinema" de Piza Jr.
acabou, por uma série de questões, não recebendo apoio nem teórico e nem de outros
colegas, e com o tempo caiu no esquecimento, embora o seu autor tenha sustentado sua
teoria por muito tempo e tentado mobilizar apoio por meio de amplo amparo em
bibliografia estrangeira.
Suspeitamos que a contratação de Brieger para a ESALQ tenha sido um
movimento para "enfraquecer" Piza Jr., visto que este pleiteava desde há muito uma
cadeira de genética na ESALQ. Esta suspeita encontra eco na tese de Habib, que detalha
como se deu o processo de contratação de Brieger e da criação da cadeira de genética,
mostrando que mesmo com o apoio de Teixeira Mendes que era seu cunhado, Piza Jr. não
conseguiu ser escolhido pela congregação da ESALQ - que nesta época já fazia parte da
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na descendência. Esta questão da herança por mistura trouxe sérias dificuldades à teoria da hereditariedade
de Darwin, pois não conseguia explicar a manutenção da variação, observada em muitas espécies, gerada
pela seleção natural. Veja isto em MAYR, 1998, op. cit., p. 773-778.
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refutar esta hipótese amplamente aceita até aquela altura. Sua teoria da hereditariedade criou os conceitos
de células somáticas e germinativas, e que o "plasma germinal não se misturava ao plasma somático", ou
seja, que a linhagem de células que dá origem ao soma (ao corpo) de qualquer ser vivo se separa das
células germinativas (que vão originar as gônadas), em nada contribuindo então para estas últimas. Veja
MAYR, 1998, op. cit., p. 780.
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Salvador de Toledo Piza Jr. foi um citologista e entomologista que ficou conhecido na genética como o
proponente da teoria do plastinema, proposta em 1930, que não reconhecia a teoria cromossômica da
herança, ou seja, que os genes estivessem em cromossomos, mas sim situados no plastinema, que seria uma
rede de fibras finas localizada no núcleo. Para um detalhamento desta teoria e desta controvérsia veja
ARAÚJO &MARTINS, 2008, op. cit.
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USP - que preferiu por um especialista estrangeiro 339. Embora tenha se colocado contra
o pensamento que se estabelecia à época, ou seja, a idéia de herança particulada, Piza Jr.
entrou para a história do campo da genética brasileira por ter padronizado, para a língua
portuguesa, os termos técnicos usados em genética - como “cromossomos” em vez de
“cromosoma” e “genes”, em vez de “gens” - já que até então havia certa confusão em
seus usos em diversos meios de divulgação científica e nos manuais de genética usados
pelos alunos da ESALQ 340.
Este episódio nos mostra que existiam diferenças entre Brieger e Piza Jr., não só
em termos científicos, mas também que existiu uma disputa341 para saber quem era o
professor catedrático de citologia e genética da ESALQ 342. No entanto, como veremos
mais adiante, parece que Brieger venceu Piza Jr. na "luta pela autoridade" no campo da
genética dentro da ESALQ.
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Veja HABIB, 2010, op. cit., p. 186-190.
Veja GLICK, 1993, op. cit., p. 365 e também HABIB, 2010, op. cit. p.
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Para um detalhamento desta disputa e das evidências em favor desta tese veja a obra citada de Paula
Habib, 2010.
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A genética na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP
Em São Paulo, o ensino de genética e evolução teria começado em 1922 em
cursos dados por André Dreyfus

343

na Faculdade de Medicina de São Paulo. No entanto

analisando outras fontes vemos diversas incongruências quanto às datas biográficas deste
personagem importante para entendermos a genética brasileira. André Dreyfus (1897 1952) foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo. Considerado um autodidata
em genética e grande erudito por muitos, Dreyfus teria se formado na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro em 1927, mas segundo Pavan e também Brito da Cunha, já
oferecia desde 1922 um curso particular de atualização em Histologia e Embriologia,
oferecido aos alunos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que teria sido
freqüentado por cerca de mil estudantes344.
Cely da Silva Carmo afirma em seu trabalho que este curso passou a ser oferecido
somente a partir de 1925, ainda durante o curso de Medicina de Dreyfus 345. Neste curso
já eram oferecidas por Dreyfus noções de genética e evolução 346. Logo depois de se
formar em 1927 Dreyfus se torna professor assistente de Histologia na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro. Nas nossas pesquisas não achamos um consenso entre as
fontes sobre a data de ingresso de André Dreyfus na Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro. Brito da Cunha dá a entender que o ano de 1919 é o ano de formatura de Dreyfus
na Faculdade347, porém Cely Carmo destaca o ano de 1922 como sendo o ano de ingresso
de Dreyfus na Faculdade de Medicina do Rio 348.
Em consulta, porém ao Diário Oficial do Estado de São Paulo, vemos por meio de
um relato do curriculum vitae de André Dreyfus feito pelo Deputado Antônio Osvaldo
do Amaral Furlan, por ocasião de um pronunciamento feito a respeito de um projeto de
lei 349 e publicado em 20 de setembro de 1952, que Dreyfus teria ingressado no curso de
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Para uma pequena biografia de André Dreyfus veja CUNHA, ANTONIO BRITO DA, André Dreyfus,
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Medicina já em 1914, tendo se formado em 1919, o que concorda com o relato de Antônio
Brito da Cunha. Ainda segundo este documento o curso de Histologia teria durado de
1919 a 1926. Em 1924 foi nomeado chefe do laboratório da colônia dos alienados de
Jacarepaguá, onde teria exercido o cargo até dezembro de 1926350.
O que diversas fontes concordam é sobre a ida de Dreyfus para São Paulo em
1927351, para assumir o cargo de professor 2º assistente da cadeira de Histologia e
Embriologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 352. Isto teria
acontecido, segundo o documento do Diário Oficial do Estado de São Paulo de 1952 por
meio de um convite do Dr. Pedro Dias da Silva, então diretor da Faculdade de Medicina.
No entanto há aqui mais incongruências: segundo Carmo, André Dreyfus só vai para São
Paulo em 1932, enquanto que Brito da Cunha nos diz que isso aconteceu em 1927. O fato
é que nenhum dos documentos parece ser claro quanto a estas datas (datas de ingresso,
término do curso de Medicina e transferência a São Paulo), pois foram escritos de modo
a deixar margem a dúvidas. A única maneira de sanar esta imprecisão seria buscar os
registros da antiga Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Faculdade de Medicina
de São Paulo, porém o foco desta seção não é a vida de André Dreyfus, mas sim suas
contribuições e atividades para o estabelecimento de uma "escola de genética" em São
Paulo.
Durante os anos que viveu no Rio, Dreyfus conheceu os irmãos Miguel e Álvaro
Osório de Almeida, bem como Lauro Travassos, os dois últimos do Instituto de
Manguinhos353. Segundo depoimento de Oswaldo Frota-Pessoa a Cely Carmo este grupo
se reunia na casa dos irmãos Osório até altas horas da noite, para montar experimentos
que iam desde a astronomia à biologia, e discutiam temas como citologia, fisiologia e
histologia354.
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op. cit, p. 43.
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Uma vez estabelecido em São Paulo, Dreyfus foi contratado como professor do
curso preparatório para o curso de Medicina, da Faculdade de Medicina de São Paulo 355,
ministrando aulas também nas Faculdades de Farmácia e Odontologia, de Filosofia,
Ciências e Letras; nas escolas de Sociologia e Política e na Escola Paulista de Medicina356.
Brito da Cunha não deixa claro em seu texto quando isto teria acontecido. Ele nos relata
somente que quando foi instituído o tempo integral na USP, Dreyfus se estabeleceu de
vez no Departamento de Biologia Geral da FFCL, o que teria acontecido por volta de
1934, segundo o decreto de nº 39 de 03/09/1934 que instituía o Estatuto da USP 357.
As pesquisas em citologia animal eram conduzidas por André Dreyfus desde 1934
no famoso laboratório instalado no sótão do Palacete Jorge Street, da Alameda Glete, no
centro de São Paulo, que fazia parte do Departamento de Biologia Geral da recém-criada
USP. Neste laboratório, conduzido por Dreyfus, aconteciam pesquisas que investigavam
aspectos citogenéticos de invertebrados, como do verme Rhabdias fuelleborni e da vespa
Telenomus fariai

358

. As atividades desenvolvidas neste laboratório estão elencadas nas

dissertações de Dayana de Oliveira Formiga 359 e na de José Franco de Monte-Sião

360

,

embora estes trabalhos não ressaltem as qualidades de pesquisador de Dreyfus. É
importante notar aqui também que este grupo contava com várias mulheres
pesquisadoras: Martha Erps Breuer, Rosina de Barros361, Ruth Lange de Morretes e Elisa
do Nascimento Pereira que publicaram com Dreyfus, mas que foram pouco estudadas até
o momento.
Martha Erps Breuer (1902-1977), por exemplo, foi uma designer e técnica de
laboratório formada na Bauhaus, famosa escola alemã de arquitetura, arte e design. Uma
vez trabalhando com Dreyfus, Martha se especializou em fazer e desenhar cortes
histológicos, assim como fazer cultura de tecidos, realizando também desenhos
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apuradíssimos de diversos aspectos anatômicos de várias espécies de drosófilas, das
Rhyncosciara e de seus cromossomos politênicos. Apesar de nunca ter uma formação
acadêmica para a ciência, Erps-Breuer foi uma verdadeira cientista, chegando a publicar
20 trabalhos principalmente com Pavan e Dreyfus. Ela foi a primeira a sugerir, com
Pavan, que os puffs observados nos cromossomos politênicos da Rhyncosciara angelae
eram, na verdade, uma manifestação citológica dos genes em atividade 362, de modo
independente e um ano antes em relação ao geneticista alemão Wolfgang Beermann363,
embora existam outras duas fontes alemãs que citam que Beermann teria publicado esta
descoberta em 1952364. No entanto foi Beermann quem passou para a história da genética
como tendo feito esta afirmação, em uma época em que não se sabia ainda muito sobre a
composição ou ação dos puffs cromossômicos.
Voltando ao grupo que trabalhava com Dreyfus na Alameda Glete, podemos fazer
uma comparação: como no grupo de Bateson na Inglaterra do início do século XX, temos
uma composição feminina interessante, mostrando que, pelo menos para estes cientistas,
não parecia haver distinção ou preconceito relativo a gênero. Isto é uma evidência da
importância feminina para o desenvolvimento da genética, tanto em solo brasileiro quanto
em solo inglês, o que poderá ser apreciado mais uma vez no próximo capítulo desta tese
quando formos tratar do Centro de Pesquisas de Genética.
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memoriam: Wolfgang Beermann, Chromosoma, v. 110, n. 3, p. 133–135, 2001.

96

André Dreyfus: um personagem "esquecido" como pesquisador
Gostaríamos aqui de abrir um parêntese na nossa análise e tentar fazer justiça a
André Dreyfus visto como pesquisador. Diversos autores como Marco Antônio Coelho
(1993), Antonio Brito da Cunha (1996), Cely da Silva Carmo (2002) e Aldo Mellender
Araújo (2004) tem destacado basicamente as qualidades de grande didata, de grande
palestrante e de erudição de Dreyfus, bem como de incentivador e "catalisador" de um
modo de pesquisar na Universidade de São Paulo e no Brasil. Todos concordam em que
André Dreyfus era um grande professor, baseados nos relatos de pesquisadores que foram
seus alunos ou que foram introduzidos na pesquisa por ele. O que parece chamar pouco a
atenção destes pesquisadores é a sua produção científica365, até porque muitos que foram
seus discípulos, como Pavan e Brito da Cunha, destacavam somente as qualidades já
supracitadas.
A nosso ver isto se explica por dois motivos: o primeiro é de ordem cronológica
e o segundo é de ordem quantitativa. Discípulos como Pavan e Brito da Cunha talvez não
tenham conhecido Dreyfus como um prolífico pesquisador, mas sim como um "provedor"
de condições necessárias às suas pesquisas, como um orientador que, ele, Dreyfus, nunca
teve. Dreyfus não tinha, como seus orientandos tiveram por sua causa, condições
adequadas para fazer pesquisas pelo menos até 1934, no entanto produziu de 1923 a 1952
mais de 50 trabalhos, incluindo livros, artigos científicos, publicações em jornais e
comunicações, como se pode atestar no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 20 de
setembro de 1952, nas páginas 43 e 44, que contém o curriculum vitae resumido de
Dreyfus366. Portanto nos textos que nos chegaram até hoje, muitos deles baseados em
entrevistas com Pavan e Brito da Cunha sobre André Dreyfus, não se tem uma clara idéia
sobre a produção científica de Dreyfus e nem de seu alcance.
Esta distorção que surge entre o registro da produção acadêmica e o que é relatado
por entrevistados sobre a figura de André Dreyfus como acadêmico se dá também por
uma questão própria à história oral: as memórias recontadas em entrevistas podem sofrer
influências sobre eventos acontecidos a posteriori, em relação ao que foi relatado, ou
então o entrevistado acaba sendo provocado a "resgatar lembranças involuntariamente
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equivocadas367". No entanto, como já destacou Donald A. Ritchie em seu livro Doing
Oral History: a Practical Guide, as fontes orais são tão confiáveis ou não-confiáveis
como qualquer outra fonte utilizada pelos historiadores

368

. Este é um dos motivos do

porque, sempre que foi possível, lançarmos mãos de outras fontes documentais, para
tentar esclarecer, principalmente, pontos obscuros da historiografia da genética brasileira.
A segunda razão pela qual cremos que André Dreyfus não passou para a
historiografia da genética brasileira também como um pesquisador importante é que
depois que Dreyfus se tornou o chefe do Departamento de Biologia Geral da FFCL,
passou a ter menos tempo para se dedicar à pesquisa científica e publicar seus resultados.
Não obstante André Dreyfus ainda teve tempo para publicar na Hereditas (1951), na
Genetics (1944), na PNAS (1943), na Revista Brasileira de Biologia (1943, 1951), na
Ciência e Cultura (1951), na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (1947), na
Summa Brasiliensis Biologiae (1945), na São Paulo Médico (1948), entre outras
comunicações de congressos internacionais e livros que produziu. Estas publicações,
embora em número menor do que se comparadas ao curriculum de Pavan ou Brito da
Cunha, nos mostram que não só André Dreyfus era um didata excepcional - qualidade já
ressaltada por muitos - como era um pesquisador dos melhores, a quem coube, felizmente
para a genética, institucionalizar e conduzir o processo da pesquisa científica em genética
na USP.
André Dreyfus era também muito amigo de Zeferino Vaz (1908-1981), um
médico paulista que ficou mais conhecido por ter idealizado e implantado a Universidade
Estadual de Campinas, a UNICAMP, entre os anos de 1966-78. Zeferino fez medicina na
Faculdade de Medicina de São Paulo, ingressando no curso em 1926 e foi lá que ele
conheceu André Dreyfus e Lauro Travassos, com os quais teve aulas de Histologia e
Parasitologia, respectivamente369. A admiração e o apreço que Zeferino tinha por Dreyfus
fica clara quando analisamos um artigo saído no suplemento do Jornal "A Manhã", o
Ciência para Todos, em 29 de maio de 1949. Neste artigo escrito por Zeferino Vaz e
Newton Freire-Maia, cujo título é "André Dreyfus: O homem que ensinou aos brasileiros
a genética e as modernas doutrinas evolucionistas", os autores discorrem sobre o
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brilhantismo, o autodidatismo, o caráter e a personalidade de Dreyfus, do ponto de vista
de um ex-aluno (Zeferino Vaz)370, em um meio de divulgação científica que era o
suplemento 371, contribuindo para a construção do mito em torno deste personagem.
***

Podemos então afirmar que até a primeira metade do século XX, grupos de
pesquisadores de São Paulo, Campinas e Piracicaba formavam os centros de estudos e de
institucionalização da genética no Brasil372, dando ao estado de São Paulo uma posição
pioneira neste campo científico, do ponto de vista institucional. Segundo Araújo 373, no
período que vai de 1918 a 1943 as pesquisas em genética no Brasil não teriam se ocupado
especificamente com questões evolutivas, mas investigavam aspectos citogenéticos,
taxonômicos, de melhoramento genético e aspectos fisiológicos de diversas espécies
animais e vegetais. Nós discordamos definitivamente deste ponto de vista, e procuramos
demostrar aqui - em consonância com Paula Habib - que pesquisadores como Piza Jr,
Octávio Domingues, Alcides Carvalho e Friedrich Brieger já faziam pesquisas voltadas a
questões evolutivas, não somente tentando aplicar as leis de Mendel em espécies que se
constituíam como problemas práticos para o desenvolvimento agrícola brasileiro, como
também desenvolvendo novos métodos e teorias que tentavam dar conta de seus achados.
Nesse sentido, acredito ter mostrado que o panorama geral da genética era muito mais
rico e complexo do que o pautado por estes autores.
Segundo parte da historiografia recente374 é a partir de 1943, no entanto, que as
pesquisas em genética no Brasil teriam tomado outro rumo, o da genética de populações,
ou seja, a genética evolutiva, principalmente a genética de populações de drosófilas,
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influenciadas pela vinda ao Brasil de Theodosius Dobzhansky. Biólogo russo
naturalizado norteamericano, Dobzhansky, em conjunto com André Dreyfus, ofereceu
um curso em 1943 na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, bem como
estabeleceu um grupo de pesquisa que resultou em diversos artigos científicos publicados
375

. Para analisarmos até que ponto a chegada de Dobzhansky é um ponto de inflexão na

genética brasileira, temos que ver sua influência e analisar o impacto do conhecimento
que ele traz na comunidade de geneticistas brasileiros. É necessário compreender também
as motivações dos pesquisadores e das instituições que financiavam as pesquisas, para
poder compreender melhor a genética feita no Brasil no período proposto.

Motivações científicas e não científicas para a introdução da
genética no Brasil: apontamentos
É importante notar aqui que a introdução da genética no Brasil se fez,
principalmente, via genética aplicada no melhoramento de plantas economicamente
importantes e foi inicialmente realizada por agrônomos, como já assinalado por Thomas
Glick376 e explorado por Paula Habib 377. Isto nos faz lembrar o apoio que os breeders
norte-americanos deram à disseminação e institucionalização da genética no início do
século XX nos EUA, os interesses comerciais e aplicados que moviam os horticultores e
hibridizadores ingleses ou franceses, quando de seu apoio ao mendelismo pregado por
Bateson nas primeiras do século XX.
É razoável supor que a aplicação da genética no desenvolvimento de cultivares
resistentes a doenças e/ou com maior produtividade tenha levado a elite paulista a
financiar os estudos de melhoramento genético de várias espécies, dando assim um
impulso inicial à institucionalização e difusão desta ciência no Brasil. Isto pode ser visto
375
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a partir do apoio que a Fundação Rockefeller também deu a pesquisadores como Brieger,
para que este estruturasse um Departamento de Genética na ESALQ 378, bem como pelo
investimento que o estado de São Paulo fazia no IAC, com a finalidade de melhorar a
produtividade do café no Brasil.
O apoio que a Fundação Rockefeller deu à genética desde seus inícios no Brasil
foi pouco explorado até o momento pela historiografia que se debruça sobre a
institucionalização desta disciplina379. As motivações que a Fundação tinha em promover
a genética e a agricultura em solo brasileiro não foram intensamente abordadas. Sabemos,
no entanto, que o papel da Fundação Rockefeller na implementação do que viria a ser
chamada mais tarde de "Revolução Verde" na América Latina foi de vital importância.
Um estudo mostrou como isso se deu no México, entre 1943-53380, justamente no período
em que a genética tomará novo impulso no Brasil. Embora este período seja posterior às
primeiras iniciativas da genética aplicada em solo brasileiro na ESALQ e no IAC,
sabemos que a Fundação Rockefeller já vinha financiando pesquisas com vistas à
melhoria na agricultura. John Perkins demonstrou como a Fundação Rockefeller
promoveu intensamente o desenvolvimento na América Latina dos valores da "Revolução
Verde", baseada na agricultura mecanizada, no uso de herbicidas e fertilizantes, e no
melhoramento genético de espécies economicamente importantes nos respectivos
contextos locais, como com o milho no México 381.
A questão do desenvolvimento de uma ciência aplicada também se colocava
naquele momento. Habib discute como os cientistas da ESALQ viam a ciência como uma
"possibilidade para o desenvolvimento agrícola nacional 382". No entanto havia biólogos
geneticistas que investigavam outras espécies que não tinham necessariamente um apelo
aplicativo, como as orquídeas ou os insetos. Segundo Thomas Glick, para que um novo
campo científico então nascesse no Brasil foi necessário que houvesse a Primeira Semana
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de Genética, em 1943, para que acontecesse uma aliança entre os geneticistas agrônomos
e os biólogos, consolidando os laços entre estes dois grupos de geneticistas 383.
Tentaremos analisar adiante como isso teria se dado em linhas gerais, porém para
isso é importante analisar a questão sob o ponto de vista do conceito de campo científico,
desenvolvido por Pierre Bourdieu.

Os primeiros encontros de genética: nascimento de um campo
científico?
Apesar das pesquisas em genética no Brasil terem começado efetivamente na
década de 30, a Sociedade Brasileira de Genética foi fundada somente em 1955 384, sendo
que as reuniões dos geneticistas (agrônomos, fisiologistas vegetais e biólogos gerais)
antes desta data - e mesmo durante algum tempo após sua fundação - aconteciam
principalmente na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). A SBPC,
por sua vez, foi fundada em 8 de julho de 1948. Participaram da fundação da SBPC nomes
como André Dreyfus, Henrique da Rocha Lima, Lauro Travassos, Newton Freire Maia,
José Reis, Carlos Arnaldo Krug, Oto Bier e outros 104 cientistas e intelectuais, mostrando
uma diversidade de campos de atuação, mas já indicando a presença dos geneticistas
(Dreyfus, Maia e Krug) neste movimento385. Esta composição mostra também como era
forte a presença dos biólogos e médicos na origem da SBPC, o que nos faria supor que o
apoio desta sociedade tivesse, desde sua origem, um viés para a biologia.
Segundo o artigo de Antonio José Junqueira Botelho, "The Professionalization of
Brazilian Scientists, the Brazilian Society for the Progress of Science (SBPC), and the
State, 1948-60", a SBPC foi fundada por um grupo de biólogos e tinha como principais
objetivos a defesa dos interesses dos cientistas e da ciência. O processo de nascimento da
SBPC estaria diretamente ligado ao processo de profissionalização da ciência no Brasil e
de sua institucionalização, muito embora estes dois processos, segundo o autor, tenham
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ocorrido de maneiras diferentes e tenham sido promovidos por atores sociais diferentes
386

.

A primeira reunião de geneticistas no Brasil: a "Semana de
Genética"
Mesmo antes da fundação da SBPC os geneticistas e aqueles que trabalhavam com
melhoramento animal e vegetal sentiram a necessidade de realizar um primeiro encontro
científico. A "Semana de Genética", segundo o depoimento de Carlos Arnaldo Krug, teve
lugar em Piracicaba em julho de 1943, contando com conferências de diversos
geneticistas como Theodosius Dobzhansky, Carlos A. Krug, André Dreyfus, Edgar do
Amaral Graner, José Theophilo do Amaral Gurgel, Salvador de Toledo Piza Jr., George
O’Neill Addison e Giorgio Schreiber. Teriam participado desta reunião vinte e oito
pesquisadores, além de alunos da ESALQ387.
De acordo com o volume 18 da Revista de Agricultura388, principal veículo de
divulgação da ESALQ e editada por Nicolau Athanassof, Octavio Domingues, Salvador
de Toledo Piza, Carlos Teixeira Mendes e Phillipe Westin C. Vasconcellos, a Semana de
Genética foi realizada entre os dias 20 e 25 de julho, tendo sido "organizada pela seção
de genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 389". A fim de ilustrar as
ocorrências desta primeira reunião de geneticistas, achamos proveitoso citar
integralmente a programação do evento e como foram organizadas as discussões:
Os trabalhos obedeceram à seguinte organização: 6 discussões sôbre
pontos previamente estabelecidos, sendo feita, para cada um, uma
introdução, à qual se seguiu sempre a mais ampla discussão. Além
disso, foram feitas outras contribuições sôbre trabalhos especializados,
por propostas dos respectivos autores. Também nestas contribuições,
bastante tempo foi dedicado às discussões. Um resumo dos trabalhos é
apresentado neste número da Revista de Agricultura390.
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É claro que a partir desta fonte não é possível saber com detalhes como foram as
discussões. No entanto o documento nos revela, a partir da sua programação, quais eram
os principais tópicos abordados e o que se fazia já, àquela altura, no Brasil em termos de
pesquisas genéticas. Esta organização será apresentada na íntegra aqui como segue:
As reuniões obedeceram à seguinte distribuição:
Dia 21
De 8,30 às 12 horas - Discussão:
Dr.T. Dobzhansky - Heterose.

De 14,30 às 18 horas - Contribuições:
Dr. E.A. Graner - Genética da côr amarela do endosperma do milho
Dr. F.G. Brieger e Dr.R.Foster - Modificação da dominância em N.tabacum petiolaris
Dr. J.T. Gurgel (apresentado pelo Dr.F.G.Brieger) - Estudos genéticos do gênero
Brassica.
Dr. George O. Addison - Sexo em mamão.

Dia 22

De8,30 às 12 horas - Discussão:
Dr. C.A. Krug - Genética e Citologia do gênero Coffea.

De 14,30 às 18 horas - Contribuições:
Dr. S. T. Piza Jr. - Citologia do Tytius bahiensis.
Dr. G. Schreiber - Relação núcleo-citoplasmática.

Dia 23

De 8,30 às 12 horas - Discussão:
Dr. F.G. Brieger - Origem do milho.
De 14,30 às 18 horas - Discussão:
Dr.E.A. Graner - Estrutura dos cromossômios.

Dia 24

De 8,30 às 12 horas - Discussão:
Dr.A. Dreyfus - Sexo em Himenópteros.
De 14,30 às 18 horas - Discussão:
Dr. T. Dobzhansky - Evolução de espécies.
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Encerramento da "Semana" pelo Dr. Melo Morais, Diretor da Escola391.

Esta organização nos revela que as palestras de abertura e de fechamento com
temas pertinentes à genética da reunião foram proferidas por Dobzhansky, que a esta
altura estava em São Paulo e também foi convidado pelos organizadores a participar da
"Semana". Isto é significativo para o campo que se estava constituindo, visto que
aproveitar a presença de cientistas internacionais de renome para dar "peso" a um evento
científico é uma prática comum no meio acadêmico, que repercute positivamente tanto
interna quanto externamente às instituições que o fazem. Além disso Dobzhansky
apresentou nesta reunião suas idéias sobre a evolução das espécies, trazendo para o Brasil
e para o campo que se constituía o estudo da genética de populações naturais como meio
de se estudar a evolução.
Este cronograma também nos revela os autores e os temas e objetos de estudos
discutidos naquele momento. Podemos ver aqui os trabalhos em genética vegetal de
Brieger, Addison, Gurgel, Graner e Forster - este último um participante antes não
relatado por quaisquer dos pesquisadores da genética brasileira anteriormente - sobre
milho, mamão (Carica papaya), Brassica (couve, brócolis, couve-de-bruxelas), a
estrutura dos cromossomos e fumo (Nicotiana tabacum var. petiolaris), respectivamente,
bem como o trabalho de genética animal de Salvador de Toledo Piza Jr. com Tytius
bahiensis, um escorpião brasileiro. Todos estes são trabalhos da ESALQ. Vemos aqui
também a presença do IAC com o trabalho de Krug com Coffea (café). Da USP veio
André Dreyfus que apresentou um trabalho de genética animal sobre a determinação dos
sexos em certos himenópteros (abelhas, vespas, marimbondos e formigas).
Podemos desde este momento seguir uma divisão da genética no Brasil que vai
perdurar até o surgimento da genética humana e da genética de microrganismos no país392,
onde os trabalhos podiam ser divididos em 3 temas principais: genética animal, genética
vegetal e citologia. Consta no relato feito por Brieger e Graner que Dobzhansky proferiu
uma palestra intitulada "O gen como unidade auto-reprodutiva", às 20 horas, no Clube
Coronel Barbosa, após o encerramento da Semana 393. Nesta palestra Dobzhansky vai
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apresentar argumentos fortes em favor de que o gene é a base da hereditariedade, de que
é uma unidade auto-reprodutiva, ou seja, é capaz de se reproduzir a partir de materiais
encontrados dentro das células, e de que eles se comportam como os cromossomos, que
são constituídos por "uma cadeia cujos elos são os gens" 394.
Embora à época a ciência biológica soubesse pouco ou muito pouco sobre a
natureza físico-química dos genes, Dobzhansky já trazia naquele momento uma das
principais preocupações dos biólogos e dos próprios geneticistas: descobrir a natureza
química que permitia e explicava a autoduplicação dos genes e de todo o material genético
dos seres vivos. Dobzhansky também traça, nesta palestra, um paralelo entre as
propriedades dos genes e dos vírus. O fato de Dobzhansky ter palestrado sobre este tema
parece-nos estar relacionado com a disputa entre a corrente mendeliana da ESALQ
(Brieger e os demais geneticistas) e Salvador de Toledo Piza Jr., já citada anteriormente.
Não temos o registro de quem foi a esta palestra, mas é razoável supor que Piza Jr. tenha
comparecido. Vemos neste "movimento" uma tentativa de Brieger usar da autoridade de
Dobzhansky para aumentar seu próprio "status" e desacreditar Piza Jr. e sua teoria, uma
tática descrita por Bourdieu como fazendo parte da aquisição da "monopolização da
autoridade científica" dentro do campo científico

395

. O dia seguinte à conferência de

Dobzhansky, dia 25, foi reservado a visitas técnicas na própria ESALQ, na Usina Monte
Alegre, Salto e Chácara Nazareth396.
O documento referido também nos permite saber, mesmo que de maneira não
acurada397, da presença de algumas pessoas que compareceram à "Semana". Estiveram lá
Theodosius Dobzhansky, da Universidade de Columbia; André Dreyfus, Crodowaldo
Pavan e E. Nonato da USP; Carlos Arnaldo Krug, Antônio José Teixeira Mendes, Luiz
Aristeo Nucci, C. Paolieri, R. Forster, Oswaldo Bacchi, Cândida Helena T. Mendes, F.
Juliano Filho e Célio N. Antunes do Instituto Agronômico de Campinas; Dimmer
Accorsi, da Escola Prática de Jaboticabal398; Theodomiro T. Mendes, do Serviço Florestal
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do Estado; Rubens Foot Guimarães, do Horto Florestal da Cia. Paulista399; Giorgio
Schreiber e senhora, das Indústrias Matarazzo; Raul Edgard Kalckmann, do Ministério
da Agricultura; J. Melo Morais, Friedrich Gustav Brieger, Edgard do Amaral Graner,
George O. Addison, Salvador de Toledo Piza Jr., Carlos Teixeira Mendes, Alcides P.
Torres, Walter Accorsi, Nicolau Athanassof e alunos da ESALQ 400.
Esta lista é reveladora na medida em que permite verificar que além da presença
de pesquisadores da área da genética animal e vegetal já conhecidos, também estavam lá
representantes da indústria paulista, como Rubens Foot Guimarães (pela Cia. Paulista) e
Giorgio Schreiber (pelas Indústrias Matarazzo). Este último apresentara um trabalho de
conseqüências mais teóricas, em genética fisiológica, que discutia a relação do tamanho
do núcleo e o comportamento da célula, utilizando um método estatístico para verificar a
duplicação do volume nuclear durante a divisão celular 401. Além destes pesquisadores
que poderiam, a primeira vista, poderiam ser considerados como um grupo "de fora" dos
geneticistas, estava presente também um representante do Ministério da Agricultura, já
revelando um interesse do Estado brasileiro no desenvolvimento da genética em solo
brasileiro.

O curso que teria mudado a visão dos geneticistas: Theodosius
Dobzhansky na FFCL, 1943
Naquele mesmo ano em São Paulo, Dobzhansky ministrou um curso intitulado
"Mecanismo da Evolução e Origem das Espécies" na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo (atual FFLCH). Esta disciplina foi o resultado de
uma série de palestras proferidas por Dobzhansky e traduzidas por André Dreyfus e que
depois foram reunidas e editadas pelo Centro Nacional de Ensino e Pesquisa
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Agronômicas do Rio de Janeiro, órgão do Ministério da Agricultura, em 1944, um ano
após o curso402.
O curso de Dobzhansky é considerado por muitos estudiosos um marco para a
genética brasileira. Para Thomas Glick é a partir deste curso que a genética no Brasil teria
tomado outro rumo403, o da genética de populações. Na edição impressa pela Imprensa
Nacional podemos ver em seu índice que o curso foi separado em 10 partes, com um
prefácio escrito por André Dreyfus. Neste prefácio, Dreyfus faz um pequeno histórico das
idéias de evolução, destacando o papel de Darwin e do aparecimento da genética como
ciência capaz de explicar como as variações eram herdadas de geração em geração.
Dreyfus segue situando o problema da variação nas espécies, sua manutenção na natureza
e suas origens e de como seu estudo experimental pela genética nos últimos 20 anos (de
1920 a 1940) começou a desvendá-lo, situando Dobzhansky entre aqueles que estavam
na fronteira deste conhecimento404. Neste ponto Dreyfus, traça um paralelo entre o
historiador e os biólogos evolucionistas dentro de uma visão evolucionista das ciências:
assim como a história dos homens e das instituições mudaria com o tempo - e o historiador
procura desvendar estes "estados" de mudança - o "biologista" procura saber sobre a
história dos seres vivos, suas mudanças e sua evolução405.
Por fim Dreyfus destaca o papel e a importância de Dobzhansky na elucidação
dos mecanismos de evolução pela genética de populações e pela experimentação, falando
sobre o livro publicado por ele em 1937, o Genetics and the Origin of Species406, como
sendo "...o livro mais importante sobre a matéria, desde a publicação da Origem das
Espécies por Darwin407...". Dreyfus termina a introdução agradecendo ao então diretor
dos Cursos de Aperfeiçoamento do Ministério da Agricultura, Prof. Alcides Franco, por
ter realizado a publicação das conferências. Nas demais partes da edição do famoso curso,
Dobzhansky discorre sobre os seguintes temas: 1) Equilíbrio Genético das Populações,
2) Mutação, 3) Gens Mutantes nas Populações Naturais, 4) Heterose, 5) Seleção Natural.
6) Relações entre Mutações, Seleção e Ambiente, 7) Campo das Combinações de Gens e
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Oscilações Genéticas, 8) O Conceito de Raça, 9) O Conceito de Espécie e 10) Padrões
Evolutivos Atípicos408.
Segundo depoimento de Crodowaldo Pavan dado a Marco Antônio Coelho para a
revista Estudos Avançados, o curso foi assistido por cerca de 100 pessoas, no auditório
da Química da USP409. Ainda segundo Pavan, Dobzhansky produzia os textos em inglês,
que logo eram traduzidos para o português por Dreyfus. Às palestras, que mais tarde se
configuraram em um verdadeiro curso sobre evolução, acorreram diversos biólogos e
agrônomos já de renome como Carlos Arnaldo Krug, Alcides Carvalho, Friedrich Gustav
Brieger, Zeferino Vaz, João Veiga, pesquisadores do Instituto Biológico e do Butantã.
Esses encontros atraíram a atenção de muita gente, sendo muito concorridos. Nas palavras
de Pavan "o difícil era conseguir um lugar no auditório..."410.
Theodosius Dobzhansky também aproveitou a viagem ao Brasil em 1943 para
coletar drosófilas, principalmente em Belém do Pará. Nesta primeira vinda ele teria ficado
cerca de 100 dias, entre o tempo que dispendeu no "curso" e as coletas no Pará411. Esta
seria a primeira de uma série de estadias de Dobzhansky no Brasil, que viriam a
influenciar os rumos das pesquisas em genética animal e de populações no nosso país.
Para o campo da genética, o curso que Dobzhansky deu na FFCL foi muito importante,
pois se para alguns biólogos e agrônomos as noções dos mecanismos evolutivos não eram
novidade - como podemos atestar no caso de Friedrich Brieger, Alcides Carvalho e Carlos
Krug - para outros, este curso trouxe o que de mais moderno havia na genética evolutiva,
abrindo caminhos de pesquisas e, principalmente, modificando e influenciando o
arcabouço teórico com o qual cada um destes pesquisadores contava.
O impacto que Dobzhansky teve entre todos os biólogos e sua influência no
pensamento em evolução é grande, mas ainda é objeto de estudo até hoje. É possível dizer
que Dobzhansky trouxe um modelo de pesquisa para a genética animal no Brasil que não
havia antes, ou que pelo menos, como diz Brito da Cunha em seu depoimento,
"Dobzhansky ensinou-nos uma coisa básica: que deveríamos concentrar nosso trabalho
em problemas da natureza do Brasil"412.
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A adoção do tempo integral nas instituições de pesquisa do Estado de São Paulo
em 1947 foi um fator que contribuiu para o pioneirismo da institucionalização da pesquisa
naquele estado, oferecendo salários, condições melhores de trabalho e uma maior
dedicação dos envolvidos em pesquisas. Até esse momento os professores eram obrigados
a dar aulas em diversos estabelecimentos para garantir uma renda melhor, o que
comprometia em muito sua dedicação à pesquisa. Este processo já havia sido iniciado
desde que a Fundação Rockefeller exigiu, da Faculdade de Medicina da USP, que o
regime de trabalho fosse o da dedicação integral413. Isto era uma condição da Fundação
Rockefeller para dar o seu apoio àquela faculdade, o que foi implementado entre 19251927414, porém o mesmo não se dava em outras escolas e em outras universidades. No
Rio de Janeiro, o regime de tempo integral só foi adotado na Universidade do Brasil em
1963, apesar dos seguidos pedidos dos professores da FNFi415. Isto foi, muitas vezes, um
fator que colocou em desvantagem o então Distrito Federal em relação a São Paulo, que
oferecia melhores salários e condições de pesquisa. Isto teve impacto, por exemplo, na
permanência de Oswaldo Frota-Pessoa no Rio de Janeiro, o que será abordado com mais
detalhes no Capítulo III.
A Segunda Semana de Genética aconteceu de 8 a 12 de fevereiro de 1949, na
Seção de Genética da Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, a ESALQ.
Participaram dela cerca de 90 pessoas e foram apresentados 36 trabalhos, versando sobre
genética do café, genética animal, genética das populações de Drosophila, genética
fisiológica, citologia, genética de milho e genética e sistemática. Pela primeira vez foram
convidados participantes da Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela.
Além disso, diversas instituições como a Secretaria da Agricultura de Minas Gerais, o
Instituto de Zootecnia do Rio de Janeiro, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da
Universidade do Paraná e o Instituto de Ecologia do Rio de Janeiro foram representadas
por pesquisadores eminentes.
Segundo a nota em Ciência e Cultura
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incentivador tanto da Primeira quanto da Segunda Semana, cabendo a Brieger e a José
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Theóphilo do Amaral Gurgel (1914-1989)417 a organização da Segunda Semana na
ESALQ418. Além disso a SBPC patrocinou a visita deste grupo ao Instituto Agronômico
de Campinas e também a uma estação experimental do Instituto Biológico (na Fazenda
Experimental de Mato Dentro). Lá os participantes puderam ver os trabalhos feitos por
Krug com milho híbrido no IAC e apreciar os trabalhos desenvolvidos no controle
biológico das pragas de algodão, cana e do café 419.
Não sabemos com que recursos foram financiadas as primeiras duas semanas de
Genética, mas Pavan nos dá uma pista no seu depoimento quando revela que boa parte
do trabalho de Dobzhansky e de seus colaboradores com as drosófilas foi financiada por
um Fundo de Pesquisa criado pelo então Reitor da USP, Jorge Americano, por
empresários como Cícero Prado, Francisco Pignatari Filho, Américo Capone, Ângela
Capone ou então pelo próprio Dreyfus, que pegava o dinheiro do seu "próprio salário 420".
Além disso a Fundação Rockefeller já contribuía com a USP e com a ESALQ, desde pelo
menos 1941421, financiando pesquisas, equipamentos e viagens de pesquisadores nestas
duas instituições que realizaram os primeiros encontros de geneticistas.
Àquela altura Theodosius Dobzhansky já era considerado uma unanimidade no
campo nascente da genética brasileira, o que pode ser visto na nota da revista Ciência e
Cultura citada anteriormente. Thomas Glick (1993) destaca o papel de Dobzhansky na
institucionalização da genética, na sua difusão e no estabelecimento de novos modelos de
pesquisa experimental, tanto que classifica a genética que acontecia no Brasil em "o
antes" e "o depois" de Dobzhansky. Podemos concluir da análise da Primeira Semana, do
curso de 1943 e da Segunda Semana que é inegável o papel de Dobzhansky no
estabelecimento de um programa de pesquisas para a genética de drosófilas, no incentivo
do crescimento e organização da genética no Brasil, mas esta leitura - que foi seguida por
outros na historiografia recente, como Daiana de Oliveira Formiga, José Franco de
Monte-Sião e Aldo Mellender Araújo - acaba menosprezando o papel de outros
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pesquisadores, como Brieger, Krug, Schreiber, Piza Jr., só pra citar alguns, e de outros
grupos de pesquisa, como os da ESALQ e do IAC, na institucionalização da genética que
não estavam, necessariamente, atrelados ao programa ou à escola Dreyfus-Dobzhansky.
No entanto para problematizarmos o papel de Dobzhansky na institucionalização da
genética no Brasil é preciso nos deter sobre o seu trabalho, seus interesses no Brasil e os
interesses da Fundação Rockefeller, grande financiadora da genética naquele período, o
que será feito mais adiante.
Antes de nos determos em Dobzhansky é necessário nos remeter a outro marco da
genética no Brasil: a fundação da Sociedade Brasileira de Genética, realizada durante uma
reunião do III Simpósio Internacional de Biometria, convocada por Chana Malogolowkin,
pesquisadora da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e personagem
importante não só na história da genética brasileira como também na história da
institucionalização desta ciência no Rio de Janeiro, como veremos no capítulo III.
Segundo a ata de fundação, a reunião foi presidida por Friedrich Brieger no dia 4 de julho
de 1955, em Campinas, no anfiteatro do Instituto de Educação Carlos Gomes, com a
presença Sir. Ronald A. Fisher, que estava em Campinas por conta do simpósio de
biometria e outros geneticistas, como Warwick Estevam Kerr, Carlos Arnaldo Krug, o
próprio Brieger, Ady Raul da Silva, Hermindo Antunes Filho, J. Grossman, Carlos
Mendes, José Pompeu Memória, Fernando Costa Pereira, Gladstone Drumond, Américo
Grozmann, Shiro Miyasaka, Glauco Pinto Viegas, Hans Kalmus 422, Gertrude Cox e
Chana Malogolowkin.

A SBG se filiou à SBPC e realizou suas reuniões anuais com ela, destinando-se a
congregar " todas as pessoas interessadas em genética, melhoramento, citologia e
evolução"423. Na fundação da SBG também podemos notar o apoio de cientistas
estrangeiros, como Ronald Fisher e Hans Kalmus, dois grandes nomes da genética
internacional que, sob o ponto de vista da constituição de um campo científico,
caracteriza-se como uma estratégia de legitimização da Sociedade Brasileira de Genética
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perante a comunidade científica, visto que acaba por fazer daqueles membros estrangeiros
sócios fundadores da Sociedade, realizando assim uma transferência de capital científico
entre os geneticistas consagrados e a Sociedade de cientistas profissionais emergente.
Fica evidente, não só pela composição dos membros das duas sociedades como
pelo ato de fundação da SBG que parecia existir uma relação de apoio e cumplicidade
entre a SBPC e a SBG. Podemos depreender disso que estes cientistas compartilhavam,
se não os mesmos gostos, pelo menos as mesmas aspirações, que eram, segundo suas
palavras, a de promover a ciência, os avanços científicos, defender a pesquisa e os
pesquisadores e promover encontros entre cientistas de diversas especialidades, o que
podemos ver já nos objetivos explicitados pela SBPC no primeiro volume de sua revista
Ciência e Cultura424. Vemos também que já existia uma comunidade de cientistas que
fazia pesquisa em genética, que ansiava por reconhecimento e por poder interferir na
política científica brasileira, procurando traçar os próprios rumos das pesquisas em
genética no Brasil, caracterizando assim uma fase de maior independência dos
pesquisadores em relação ao programa de pesquisa proposto por Dobzhansky. Àquela
altura, a comunidade dos geneticistas já parecia estar suficientemente madura para
conquistar a sua independência científica.

Theodosius Dobzhansky e o Brasil: uma mudança de rumo na
genética nacional?

Como colocamos anteriormente Thomas Glick (1993) caracteriza a genética no
Brasil em dois períodos distintos. Para entendermos ou até discordarmos deste ponto de
vista é importante analisarmos o que Dobzhansky fez, ou seja, como ele chegou a ter o
capital científico que tinha. Sua autoridade - ou status - no campo da genética
internacional - bem como suas relações com a Fundação Rockefeller - teve, segundo
Glick, um papel importante na institucionalização da genética no Brasil, mas também na
mudança de direção das pesquisas em genética. Para analisarmos estas proposições de
Glick, será necessário revermos brevemente como Dobzhansky construiu sua carreira e
quais eram os seus interesses de pesquisa quando chegou ao Brasil pela primeira vez em
1943.
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A formação de Dobzhansky: dos estudos de genitália de insetos à
genética de populações naturais de drosófilas
Theodosius Grygorovych Dobzhansky nasceu em 24 de janeiro de 1900 na
pequena cidade Ucraniana de Nemyriv e passou seus primeiros dez anos nesta cidade até
1910, quando se mudou pra Kiev, também na Ucrânia. Em 1921 Dobzhansky se formou
na Universidade de Kiev em biologia, mas mesmo antes de terminar o curso foi contratado
como instrutor de zoologia no Instituto Politécnico de Kiev, onde continuou a dar aulas
até 1924. No Instituto tornou-se assistente de Yuri Philipchencko (1882 - 1930), eminente
entomologista russo que dirigia o novo departamento de genética na Universidade de
Leningrado425. O trabalho de Thomas Hunt Morgan nos EUA com as drosófilas não era
desconhecido de Philipchencko e ele começara então a montar um laboratório de genética
de Drosophila melanogaster na universidade. Neste laboratório Dobzhansky fez
pesquisas sobre uma família de besouros, os Coccinellidae, popularmente conhecidos
como "joaninhas"426. Ele publicou cerca de 16 trabalhos sobre este grupo de besouros, de
1924 a 1927, que versavam sobre a variação geográfica e sobre os órgãos genitais. Foi
com este grupo de organismos, as joaninhas, que Dobzhansky aprendeu a classificar as
espécies destes insetos e começou a utilizar as características e diferenças entre os órgãos
genitais de espécies próximas e de gêneros diferentes para resolver problemas de
sistemática.
Aqui cabe uma explicação sobre o uso dos órgãos genitais para resolver problemas
taxonômicos. Isto é importante para entendermos o que Dobzhansky fazia e o que muitos
sistematas e geneticistas vieram a fazer depois. O uso da genitália externa em diversos
grupos de animais para fins de classificação de espécies deve ser analisado para cada
grupo de organismos, mas o princípio básico que está por trás desta metodologia é a
questão de que, desde Darwin427, todas as características dos indivíduos, sejam elas
características sexuais ou não, são consideradas em última análise características
reprodutivas, na medida em que aumentam ou não o sucesso reprodutivo de um indivíduo.
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Existem, no entanto, características mais ligadas ao sexo dos organismos
do que outras, menos influenciadas. Dentre as características ligadas ao sexo existem
aquelas chamadas de primárias, isto é, características que já nascem com o indivíduo,
como a capacidade de produzir espermatozóides ou óvulos; ou o desenvolvimento do
pênis e da vagina em humanos e outros mamíferos. Existem também aquelas
características chamadas secundárias, que são características que "não estão diretamente
conectadas com o ato da reprodução"428, que surgem depois nos indivíduos de uma
espécie, como os pelos pubianos ou o aumento das glândulas mamárias nas fêmeas
humanas, por exemplo. A seleção sexual, proposta por Darwin 429, seria uma das forças
evolutivas que faria com que exista uma tendência na evolução de certos aspectos sexuais
secundários que acabam por diferenciar machos e fêmeas de uma mesma espécie, sendo
que estes "caracteres sexuais" ficariam cada vez mais ressaltados e serviriam também
para separar as espécies entre si.
Baseados nesta premissa, os biólogos, zoólogos e sistematas passaram a
utilizar o estudo da genitália de diversos insetos para fins de sistemática, em uma linha
de pesquisa seguida por muitos entomólogos e embriologistas no início do século XX.
Um exemplo interessante disso e que mostra um pioneirismo de uma mulher neste campo
é o de Anna Grace Newell. Newell430, entomologista nos EUA, já discutia, em 1916 431, o
uso da genitália masculina para comparar espécies de insetos no seu trabalho de doutorado
e cita na sua bibliografia sobre os dípteros (moscas e mosquitos) um trabalho de 1908 de
W. Wesché intitulado Notes on the value of the Genitalia of Insects as Guides in
Phylogeny, que discutia o valor destas características para resolver questões de
sistemática e filogenia.
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Diferenças nos órgãos genitais dos mosquitos do gênero Aedes também já
foram utilizados para classificar as espécies presentes na América do Norte, por Harrison
Gray Dyar Jr432. (1866-1929), um químico de formação e um entomologista de renome
nos EUA, especialista em lepidópteros e culicídeos, que editou a revista Insecutor
Inscitiae Menstruus de 1913 a 1926, mas que também atou na área da microbiologia.
Estes poucos exemplos mostram que esta tendência em utilizar os órgãos sexuais de
insetos na investigação taxonômica estava em voga no final do século XIX e início do
XX, sendo que depois ela iria se mostrar crucial nos estudos de genética em diversos
organismos,
Tendo feito este pequeno parêntese, voltamos então à trajetória de Theodosius
Dobzhansky. Este jovem pesquisador que, estimulado por Philipchenko, tinha as
condições necessárias para a pesquisa em genética, iria mesmo trabalhar com outro grupo
de organismos pelo resto de sua vida: as moscas drosófilas. O período de treinamento
com as joaninhas, no entanto, foi muito importante para o jovem Dobzhansky poder se
aproximar das questões da variação nas espécies, dos métodos em sistemática e da
organização adequada para trabalhar com insetos, despertando nele questionamentos
sobre a variação nas populações naturais, suas origens e manutenção na natureza.
O uso de organismos vivos como modelos de pesquisa em biologia tem uma
tradição. Uma definição de "organismo modelo" pode ser a de um organismo nãohumano, extensivamente usado em pesquisas, que serve para estabelecer um padrão de
comparação com os seres humanos ou com outras espécies do mesmo gênero. O
estabelecimento deste padrão é possível segundo a premissa darwiniana da origem
comum de todos os seres vivos, onde muito da fisiologia, do desenvolvimento e dos genes
dos grupos de seres vivos é conservado ao longo da evolução, o que permite dizer que
certas extrapolações podem ser feitas a partir do que o que é achado em uma drosófila,
por exemplo, e que também poderia valer para um ser humano, guardadas as devidas
proporções433.
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As ervilhas Pisum sativum utilizadas por Gregor Mendel na segunda
metade do século XIX talvez sejam o o organismo modelo mais antigo usado pela ciência.
Já o uso das moscas-do-vinagre ou drosófilas como organismos modelo, no entanto, é
relativamente recente. O uso das moscas-do-vinagre Drosophila melanosgaster
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mais de 100 anos, sendo que um dos pioneiros no seu uso foi William Castle em Harvard
(1901), porém o verdadeiro pai das pesquisas com esta espécie em genética é Thomas
Hunt Morgan435. Esta pequena mosca é considerada como um dos organismos modelo
mais antigo em uso pela ciência e tem vantagens não só técnicas como históricas: são
fáceis de criar em condições laboratoriais, seu ciclo de vida é rápido, produzem muitos
descendentes e podem ser geneticamente modificadas de diversas maneiras, sem esquecer
que foi e ainda é utilizada em pesquisas por uma quantidade enorme de pesquisadores, o
que faz com que existam muitos dados disponíveis e muito conhecimento gerado acerca
desta espécie436. Seu valor como organismo modelo para a biologia do desenvolvimento
já foi analisado historicamente por Alfonso Martinez Arias 437; seu valor como modelo
para a biologia e para a medicina foi discutido por Bárbara H. Jennings438.
Em 1924 Dobzhansky já começa a trabalhar com drosófilas, publicando um
trabalho em 1924 intitulado "Über den Bau des Geschlechtsapparats einiger Mutanten
von Drosophila melanogaster439", livremente traduzido aqui como " Sobre a construção
do sistema genital de alguns mutantes de Drosophila melanogaster", no qual ele analisa
a forma de partes do aparelho genital, tanto de machos quanto de fêmeas, de diversos
tipos de mutantes de Drosophila, provenientes de culturas trazidas da América por
Hermann Joseph Muller em 1922 e estabelecidas no laboratório de Sergei S. Chetverikov
e Nicolai Koltzov440, em Moscou. Em 1927 Dobzhansky publicou um segundo trabalho
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com Drosophila melanogaster, intitulado Studies of the manifold effect of certain genes
in Drosophila melanogaster,441 que tratava do efeito pleiotrópico 442de certos genes.
Depois de sua iniciação à genética no laboratório de Yuri Philipchenko em
Kiev, foi no laboratório de Thomas Hunt Morgan que o geneticista russo Theodosius
Dobzhansky continuou se aprofundando nos estudos com populações de laboratório da
mosca Drosophila melanogaster, depois passando para um outro objeto de estudo, a
Drosophila pseudoobscura443. Dobzhansky fora convidado por Morgan a integrar seu
laboratório, o que fez em dezembro de 1927, por meio de um fellowship concedido pela
Fundação Rockefeller 444. Lá, ele passou um bom tempo, de 1928 a 1932, se
familiarizando e dominando as técnicas de cultivo e realizando experimentos com as
drosófilas, sob a tutela de Alfred Sturtevant, resultando em uma série de publicações 445.
Em 1936 foi promovido na California Institute of Technology, uma universidade privada
em Pasadena, Califórnia (EUA), a full professor446, saindo de lá em 1940 para ir para a
Columbia University em Nova York. Em 1937 ele publica Genetics and the Origin of
Species, livro importantíssimo e de grande impacto para a genética, que foi resultado de
uma década de estudos e síntese em parceria com outros biólogos. Nós trataremos deste
tema mais adiante.

O interesse pelo Brasil: a variação das drosófilas tropicais
Por volta de 1943, Dobzhansky já era um renomado pesquisador e professor da
Universidade de Columbia, em Nova York e estava ansioso por investigar como se dava
a variação em populações naturais tropicais, bem como para poder pesquisar as taxas de
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migração e de mutação nestas populações 447. Vale ressaltar que Dobzhansky já era
portador das duas espécies de capital científico, segundo Bourdieu 448: o poder temporal
(ou político) e o prestígio pessoal. Graças a sua posição no campo da genética
internacional, Dobzhansky tinha um bom relacionamento com a Fundação Rockefeller,
que estava interessada em financiar grupos de pesquisa na América Latina na área das
ciências biológicas. Dobzhansky pediu financiamento à Fundação Rockefeller para
estudar populações naturais de Drosophila na América Central. Ele achava na época que
as populações tropicais, por viverem em um ambiente em que considerava mais
homogêneo e constante ao longo do ano, estariam pouco sujeitas à perda de variabilidade
genética por deriva genética, em comparação às populações naturais de drosófilas que ele
havia estudado no hemisfério norte, que sofriam invernos rigorosos e verões úmidos,
resultando em oscilações grandes de tamanho das populações, fazendo com que certas
variações genéticas fossem perdidas. Esta hipótese, no entanto, foi desmentida mais tarde
por seus próprios achados no Brasil449. O que Dobzhansky achou no Brasil foi o contrário
do que previra: as populações naturais de drosófilas eram enormes, com uma diversidade
incrível e mantinham uma alta variabilidade genética. O clima tropical revelou-se a
Dobzhansky muito mais complexo, oferecendo mais oportunidades para a adaptação das
populações de drosófilas e a origem de novas espécies.

A Fundação Rockefeller e os interesses no Brasil
O interesse de Dobzhansky no Brasil e a possibilidade que uma viagem ao país
oferecia a ele para testar suas hipóteses sobre a variabilidade de populações naturais de
drosófilas foi ao encontro do que a Fundação Rockefeller almejava para a América Latina.
A Fundação Rockefeller começara, a partir de 1940, a investir menos na área da saúde,
optando por aplicar seus recursos no desenvolvimento das Ciências Naturais no Brasil,
visando o desenvolvimento e a institucionalização de grupos de pesquisa, por meio de
ações de filantropia científica 450. No caso do Brasil e dos Estados Unidos no período
entreguerras, a Fundação Rockefeller contava principalmente com a sagacidade e

447

ARAÚJO, Spreading the evolutionary synthesis: Theodosius Dobzhansky and genetics in Brazil. p.
470.
448
Pierre Bourdieu, Cap: O campo científico In Bourdieu, Pierre Sociologia, 1983.
449
Veja ARAÚJO, 2004, op. cit., p. 470.
450
Veja MARINHO, 2001, op. cit., p. 112.

119
capacidade de avaliação de Harry Miller Jr., officer e diretor-associado da Divisão de
Ciências Naturais da Fundação.
Harry Miller Jr. teve um papel fundamental no fomento e apoio às ciências no
Brasil, incluindo aí a genética. Miller foi na década de 1940 a principal figura da
Fundação no Brasil, sendo responsável pela identificação de pesquisadores e centros de
pesquisa que merecessem o apoio da instituição 451. Thomas Glick também destaca a
atuação de Miller no processo de institucionalização da genética, assim como o papel
importante de André Dreyfus também, menos como pesquisador e mais como
incentivador, divulgador e organizador desta empreitada452.
Segundo Crodowaldo Pavan

453

, a Fundação Rockefeller só teria começado a

financiar a área de genética no Brasil depois de 1942, já que por causa da II Guerra
Mundial a referida Fundação ficou impedida de investir na Ásia e na Europa,
“concentrando seus esforços na América Latina 454”. Marinho, porém, aponta que a
Fundação já vinha mudando seu enfoque para a área das Ciências Naturais, com a entrada
de Warren Weaver em 1932 na Fundação, com o foco no apoio às pesquisas científicas,
o que resultou em grande impulso principalmente à física nuclear e à genética durante os
anos 40 e 50455.
Segundo o relato de 1950 de Warren Weaver 456, diretor e trustee da Fundação
Rockefeller, um Programa de Ciências Naturais (Natural Science ou NS) havia sido
colocado em prática desde 1932, com foco na biologia experimental457. Este programa
tinha uma filosofia própria, estabelecida no documento, e era visto por Weaver como uma
forma de ganhar conhecimento sobre problemas biológicos básicos, por meio do estudo
de organismos mais simples, culminando nos fatores que regulam o comportamento
humano individual. Weaver deixa claro que o conhecimento em biologia certamente
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levaria ao conhecimento do comportamento humano, ainda que levasse muito tempo, mas
que sem o desenvolvimento de pesquisa básica em biologia isso seria impossível. O
conhecimento do comportamento humano era necessário, segundo ele, para o progresso
e desenvolvimento de uma vida racional458.
Este programa direcionava os esforços e recursos da Fundação para áreas
da biologia como genética, citologia, ecologia, cultura de tecidos, microbiologia, biologia
molecular e fisiologia. Em 1950 Weaver destaca que o governo, a indústria e outras fontes
já financiavam as pesquisas em física e em química, e que haviam muitas evidências que
a biologia já estava "alcançando sua era" e necessitava, portanto, de mais investimentos.
Outras áreas do conhecimento como a química, a física e a matemática teriam mais apoio
na medida em que fizessem interface com a biologia, como as pesquisas em bioquímica,
radiações e biologia, análise estrutural de proteínas e estatística, entre outras 459.
Assim, Dobzhansky veio ao Brasil para começar um grande estudo em genética
de populações de Drosophila na natureza dos trópicos, e também para fazer coletas no
Rio de Janeiro e na Amazônia, porém ele acaba ministrando um curso, patrocinado por
André Dreyfus, sobre os princípios da evolução na USP que revolucionaria os estudos em
genética no Brasil460 (ARAÚJO, 2001, 2004). Este curso, citado anteriormente,
representa, do nosso ponto de vista e considerando uma análise bourdieana, o início da
transferência do capital científico de Dobzhansky para os brasileiros.
***

A influência de Theodosius Dobzhansky para o desenvolvimento da
genética e, principalmente, seu papel fundamental na “síntese moderna” tem sido
estudado por diversos autores, como Ernst Mayr, William B. Provine, Francisco J. Ayala,
Mark B. Adams e Aldo Mellender Araújo 461. Dobzhansky é apontado como o responsável
por traduzir, em linguagem acessível aos biólogos, os diversos teoremas e modelos
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matemáticos apresentados pelos geneticistas de populações como Sewall Wright, Sir
Ronald A. Fisher e J.B.S. Haldane 462. Além disso, Dobzhansky foi, segundo Araújo, um
dos responsáveis pela união da tradição experimentalista e naturalista em biologia
evolutiva, fazendo com que a genética passasse a ser enxergada como uma ferramenta
para testar as principais hipóteses da biologia evolutiva 463.
Uma série de publicações, nos anos 20 e 30, realizadas por outros
pesquisadores que tomaram parte no que depois viria a se constituir em parte da chamada
“Síntese Moderna”, eram de caráter mais teórico e descreviam matematicamente como a
seleção natural era um processo genético 464. Porém elas não eram entendidas pelos
biólogos de maneira geral, que não conseguiam ver sua aplicação em casos reais de
espécies e populações reais. Dobzhansky publica então em 1937 o livro Genetics and the
Origin of Species. Neste livro, em suas revisões e em uma série de outros artigos465,
Dobzhansky mostra com exemplos como usou o método experimental que aprendeu no
“laboratório das moscas” para testar, em populações naturais, diversos pressupostos
teóricos da genética de populações 466.
Este método consistia basicamente em investigar as populações
naturais de drosófilas, identificando as espécies, suas variações genéticas e mutações,
analisando a evolução delas e desenhar experimentos que pudessem testar as hipóteses
levantadas pelos teóricos, levando a genética a um patamar onde as hipóteses poderiam
ser submetidas ao "falsificasionismo popperiano", ou seja, a realizar um "teste de
hipóteses", só possível até então em outras áreas das ciências como a física e a química.
O livro é considerado por muitos não só como uma obra importantíssima para a Síntese
Moderna, mas também como o "livro mais influente publicado em biologia na primeira
metade do século XX"467.
***
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Com a realização da Primeira Semana de Genética (1943) e da Segunda Semana de
Genética (1949), com os cursos que Dreyfus e Dobzhansky ministraram na USP e com
as pesquisas feitas pelo grupo “Dreyfus-Dobzhansky” em São Paulo, podemos afirmar
que o processo de nascimento do campo da genética moderna no Brasil estava em curso.
Analisando esta situação, podemos dizer então que, considerando a definição de Bourdieu
para o campo científico468, a esta altura não existia ainda um campo da genética no Brasil
por volta de 1943, já que parece não haver conflitos de interesses entre os grupos de
pesquisa que trabalhavam com genética no país.
Vimos anteriormente, no entanto que na ESALQ houve desentendimentos entre
Piza Jr. e Brieger, mas que estavam mais restritos a própria instituição, embora tenha
havido também uma disputa teórica em torno da natureza corpuscular dos genes, que
acabou sendo "resolvida" quando Brieger assume a cadeira de genética. Não havia ainda,
mesmo considerando somente os grupos de pesquisa do Estado de São Paulo, uma
tentativa de monopolizar a competência científica. O momento parecia ser mais o de
acumulação de capital científico por parte dos pesquisadores geneticistas. Neste momento
podemos dizer que Dobzhansky encarnava o agente dominante no campo da genética
brasileira, e todos aqueles que a ele estavam associados desfrutavam de vantagens, não
somente científicas, como acesso às melhores revistas para publicação, acesso à Fundação
Rockefeller para financiamento, acesso à bolsas de estudo no exterior, como também
políticas, já que isto poderia facilitar a abertura de linhas de financiamento para a
implementação de outros laboratórios e constituição de linhas de pesquisa alinhadas ao
projeto de Dobzhansky.
Uma outra característica dos campos científicos também estava ausente: não havia
ainda uma revista científica dedicada especificamente ao tema da genética, sendo que os
artigos sobre este tema eram publicados em revistas das instituições nas quais os
pesquisadores atuavam, como é o caso da Bragantia editada pelo Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), dos Anais da ESALQ 469 , da Revista de Agricultura ou no Boletim
da FFLC/USP. Os artigos em genética apareciam também na Revista Brasileira de
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Biologia ou na Summa Brasiliensis Biologiae. Além disso não havia uma sociedade onde
os cientistas se reunissem e se reconhecessem como atores principais de seus destinos,
onde poderia haver uma troca mais intensa de saberes e tomada de decisões sobre os
rumos das pesquisas em genética. Esta situação parece permanecer assim, pelo menos até
1950. Podemos definir então o período que vai de 1943 a 1950 como um período de
acumulação de capital científico, que preparará o surgimento de um novo campo
científico: o campo da genética no Brasil.

A constituição do campo científico: a luta pela legitimidade e a
subversão dos brasileiros
A fundação em 1948 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC),
do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) em 1951, da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 1951 e de alguns centros de
pesquisa, como o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF (1949) e o próprio
CPGEn (1950), nos mostra como, no final da década de 1940 e início da década de 1950,
existia um novo movimento na comunidade científica brasileira. Estes eventos nos
mostram que existiu um interesse, movido pela comunidade científica, e encampado pelo
Estado, de aprofundar o processo de institucionalização da pesquisa no Brasil, tanto por
meio da criação de centros especializados na gestão e fomento da atividade científica
como na criação de centros de pesquisas nas universidades 470.
A situação da genética brasileira parece alterar-se a partir da década de 1950,
como veremos mais adiante. De acordo com o cenário levantado nesta tese podemos
afirmar que diversas mudanças no campo científico da genética aconteceram. Como
aponta Monte-Sião

471

, diversos fatores parecem ter feito com que as publicações

conjuntas de Dobzhansky e seus colegas brasileiros declinassem. Diversos geneticistas
que antes trabalhavam com genética de populações de drosófilas – e que faziam ou
fizeram parte do grupo Dreyfus-Dobzhansky – começaram a trabalhar com genética
humana ou de outros organismos. O próprio Pavan, lembrando que este foi o principal
colaborador de Dobzhansky, começou a trabalhar com a Rhyncosciara angelae, uma
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espécie de díptero (ordem que inclui as moscas) que possibilitava uma melhor análise
cromossômica em busca de variações. Segundo Monte-Sião, Dobzhansky teria ficado
descontente com a adoção, por Pavan, de outro objeto que não fosse as drosófilas. Isto
fica transparente no seguinte comentário que Dobzhansky teria feito a Warwick Estevam
Kerr, quando este esteve em Columbia para seus estudos de pós-doutorado (entre 195152):
Cada vez que eu mencionava que gostaria de estudar abelhas e seus
problemas de sexo e casta, ele me dizia ‘ Você é o mais parecido com
o Pavan. Não querem seguir um problema genético seguro, de
resultados certos como é a genética de Drosophila willistoni. Querem
aventurar! Vocês dois tem mentalidade flamboyant. E criticava o Pavan
pela idiotice de estudar as rincosciaras e eu as melíponas 472.

Fica clara aqui, nas palavras de Kerr, a suposta insatisfação de Dobzhansky em
relação ao desejo de independência que isto representava. Outros pesquisadores - como
Newton Freire-Maia que começou a publicar artigos em genética humana - mudaram seus
objetos de pesquisa, o que deve ter contribuído para aumentar o desgosto de Dobzhansky.
Outro fator teria gerado um desentendimento em relação à condução de um
programa de pesquisa de genética de populações naturais de Drosophila willistoni e
D.prosaltans no Brasil. Glick chama este episódio de “O Apocalipse: Angra dos Reis 473”.
O experimento consistia em capturar moscas coletadas do continente, portadoras de uma
mutação cromossômica não presente nas ilhas do arquipélago de Angra dos Reis, e soltálas em determinadas ilhas, para ver se estas mutações iriam se espalhar, em quanto tempo
isto aconteceria e se elas confeririam alguma vantagem às moscas portadoras da mutação
no novo ambiente. O problema é que o experimento não deu certo. Pavan e outros colegas
acusavam Dobzhansky de não ter sido cuidadoso o suficiente em um projeto de larga
escala com populações naturais, fazendo com que eles não tivessem tempo de analisar
com cuidado as amostras coletadas no continente. Dobzhansky por seu lado acusou um
dos estudantes de graduação brasileiro de ter soltado moscas de diferentes espécies,
fazendo com que o experimento desse errado. Isto teria acontecido, segundo Glick, por
volta de 1956 e, para ele, caracteriza o “fim do envolvimento de Dobzhansky com a
genética brasileira474”.
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No entanto Glick também afirma que “os seus desentendimentos não
foram tão fortes quanto suas memórias mais tarde indicaram”, referindo-se às memórias
de Dobzhansky475. Este episódio é narrado por Luiz Edmundo de Magalhães e sua
narrativa traz outros elementos interessantes para compreender o rompimento de
Dobzhansky com a sua "escola". Luiz Edmundo de Magalhães (1927-2012) e Carlos
Ribeiro Vilela contam, com detalhes de quem vivenciou 476"a era de ouro" da genética de
drosófilas na USP, os acontecimentos que resultaram no "Apocalipse" citado por Glick.
Segundo Luiz Edmundo foi durante o segundo "megaprojeto" desenhado por Dobzhansky
e Pavan que as relações entre os pesquisadores do Departamento de Biologia da FFCL e
Dobzhansky mudaram.
Magalhães deixa claro em seu artigo que Dobzhansky acusou a ele e a Ove
Frydenberg de terem sabotado o experimento de Angra dos Reis

477

. Esta desconfiança

gerou um mal-estar generalizado no grupo que fazia as pesquisas, o que causou a ruptura
de Dobzhansky com Magalhães e eventualmente com outros geneticistas brasileiros.
Brito da Cunha viria a encontrar depois, na gaveta que Dobzhansky usara, notas que
provavam que fora Dobzhansky quem havia cometido um erro básico metodológico,
quando "menosprezou" um determinado dado importante: o de que o marcador
cromossômico usado para avaliar a dinâmica populacional nas ilhas - no caso uma
inversão478 no cromossomo II da Drosophila willistoni - já havia sido achado em
populações da mosca coletadas previamente em Belém, ou seja, ele não era um marcador
exclusivo e poderia também estar presente nas populações de Drosophila willistoni de
Angra dos Reis mesmo antes do experimento de soltura dos marcadores escolhidos por
ele (Dobzhansky) e executados por Magalhães em 1955-56.
O fato de não ser um marcador novo nas ilhas inviabilizaria todo o
experimento, pois se o marcador já estava presente em Angra dos Reis, não se poderia
tirar nenhuma conclusão sobre o experimento de soltura de moscas com aquele marcador,
uma vez que as amostras poderiam já estar "contaminadas", impossibilitando os
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geneticistas saberem se aquele marcador era o que foi introduzido experimentalmente ou
se ele já estasva presente na natureza. A reclamação dos brasileiros de que Dobzhansky
não tinha sido cuidadoso o suficiente em analisar a variabilidade dos marcadores desta
espécie antes de realizar o experimento encontra, neste depoimento, fortes evidências de
que "os brasileiros" estavam certos. No entanto Dobzhansky jamais admitiu o erro.
Estes desentendimentos já parecem ser um indício do que Pierre Bourdieu chama
de “a luta pela legitimidade”479.Neste momento é importante retomarmos Bourdieu para
ver como ele analisa a questão da luta pela legitimidade científica. Segundo Bourdieu "A
forma que reveste a luta inseparavelmente científica e política pela legitimidade depende
da estrutura do campo, isto é, da estrutura da distribuição do capital específico de
reconhecimento científico entre os participantes na luta480". Bourdieu ressalta ainda que
quando os "recursos científicos acumulados" crescem em um campo científico, ou seja,
quando os participantes deste campo acumulam capital científico e crescem dentro do
campo, este se torna mais homogêneo, ou seja, o grau de homogeneidade "eleva-se entre
os concorrentes".
Nesta situação de um campo mais maduro, as lutas que opõem os
"dominantes e os pretendentes" são estrategicamente "antagônicas" e "opostas em sua
lógica e em seu princípio" e dependem dos recursos que cada um pode amealhar dentro
do campo, dependendo de seu status dentro dele, ou seja, de seu capital científico 481.
Nesta luta os dominantes adotam "estratégias de conservação", ou seja, estratégias que
visam perpetuar a "ordem científica estabelecida" que eles representam e "com a qual
compactuam482". Já os "novatos" ou "pretendentes" podem assumir dois tipos de
estratégias, segundo sua posição no campo e as oportunidades que se apresentam:
estratégias de sucessão ou de subversão. As estratégias de sucessão, asseguram que os
pesquisadores sucedam àqueles agentes dominantes no campo, em uma "carreira
previsível", colhendo os frutos da "excelência científica", sem, no entanto, poder inovar
além dos limites estabelecidos pela própria ordem científica do campo. As estratégias de
subversão já são mais arriscadas e requerem um maior investimento, só trazendo
benefícios a médio e longo prazo àqueles que conseguem "vencer os dominantes em seu
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próprio jogo", acabando por refedinir os "princípios da legitimação da dominação", ou
seja, a própria ordem científica estabelecida 483.
Tendo em vista isso e voltando agora ao que estava acontecendo, parece-nos que
naquele momento estaria em jogo a legitimidade de um grupo de pesquisadores
brasileiros, que embora tenham sido todos pupilos de Dobzhansky (ou tenham vindo a
trabalhar sob a orientação de seus pupilos, como foi o caso de Luiz Edmundo), já estavam
acumulando um capital científico, de autoridade, suficiente para começar a questioná-lo.
Neste cenário (ou campo) Dobzhansky encarna o pesquisador dominante, envidando
todos os esforços para manter sua posição, para manter a "ordem científica estabelecida"
pelo seu programa de genética de populações de drosófilas. Alguns brasileiros ainda
pareciam adotar estratégias de sucessão, como Lagden Cavalcanti

484

e o próprio Pavan,

que seguiram durante muito tempo o programa desenvolvido por Dobzhansky, dando
continuidade às pesquisas com drosófilas no Rio de Janeiro e em São Paulo,
respectivamente.
Mas paradoxalmente parece-nos que Pavan, ao mesmo tempo que continua
pesquisando drosófilas e seguindo Dobzhansky em sua sucessão aqui no Brasil, parece
também ter começado a investir em si mesmo, ou seja, investir em uma estratégia de
subversão, mudando inclusive os objetos de seus estudos e se constituindo em uma nova
autoridade no campo. Uma das pistas que aponta nesta direção é a de que as publicações
de Pavan com drosófilas começaram a declinar a partir do início da década de 50,
justamente quando ele já havia publicado uma série de trabalhos com Dobzhansky, tanto
aqui quanto no exterior, enquanto que seus estudos e publicações com a Rhyncosciara
angelae só faziam aumentar485.
Devemos considerar aqui também que parece existir uma mudança de orientação
no financiamento às pesquisas em genética de populações no Brasil, visto que após a II
Guerra Mundial, os EUA e agências nacionais de fomento à pesquisa, como o CNPq,
passaram a se preocupar mais com a questão nuclear e os usos da energia nuclear para
fins pacíficos486. Isto parece ter se refletido no apoio e financiamento às pesquisas, por
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parte das agências financiadoras e pelas fundações filantrópicas e na mudança de objeto
de pesquisa por muitos brasileiros, que passou a ser a genética de populações humanas,
como veremos mais adiante.
Alguns autores sugerem que o rompimento entre os brasileiros do grupo de
Dreyfus na USP e Dobzhansky se deu também por outros dois motivos: um de natureza
conceitual e outro de natureza “campal”. Segundo Monte-Sião

487

um grupo de oito

brasileiros publicou um trabalho em 1958 488que contestava uma hipótese, segundo a qual
os genes letais 489presentes em populações naturais de Drosofila willistoni seriam menos
deletérios do que aqueles que tinham sido criados, por meio de irradiação com raios X,
recentemente em populações de laboratório. Dobzhansky defendia esta última hipótese e
quando viu que este grupo de brasileiros, entre os quais estavam Pavan e Brito da Cunha
(dois de seus pupilos), o contestavam e afirmavam que não havia diferença entre genes
deletérios “naturais” e “provocados” por irradiação, rompeu com o grupo. Os brasileiros
publicaram os resultados desta pesquisa também no exterior490, o que deve ter
incomodado muito Dobzhansky. O outro motivo apontado por Araújo 491 seria que os
brasileiros já desejavam, nesta altura, desenvolver um programa de pesquisas
independente de Dobzhansky, o que não era possível até então. Este contexto se
caracteriza, de acordo com uma análise bourdieana, como um movimento de subversão
no campo científico, com o grupo dos brasileiros tentando se impor por sua produção,
rompendo com o até então principal detentor do capital e da autoridade científica na
genética de populações de drosófilas, Theodosius Dobzhansky.

Novos centros de pesquisa: genética de populações de
drosófilas e genética de populações humana
Em 1949 Antonio Rodrigues Cordeiro, que trabalhou com o grupo de Dreyfus e
Dobzhansky, fundou, em Porto Alegre, o Laboratório de Genética da Universidade
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Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) junto com Francisco Mauro Salzano,
desenvolvendo inicialmente estudos na área de genética de drosófilas, principalmente
D.willistoni. No entanto em pouco tempo, mais especificamente a partir de 1956492, os
pesquisadores deste laboratório passam a pesquisar problemas em genética de populações
humanas493.
Em 1950, Antonio Geraldo Lagden Cavalcanti fundou na Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil, o Centro de Pesquisas Genéticas (CPGen), que
desenvolveu estudos com genética de populações de drosófilas também. Com ele
trabalharam Chana Malogolowkin, Hans Burla e Oswaldo Frota-Pessoa. Ainda antes de
fundar o centro de pesquisas, Lagden já se dedicava a estudar a variação geográfica e a
determinação genética da proporção sexual (razão entre machos e fêmeas) em Drosophila
prosaltans, o que lhe rendeu uma publicação na revista internacional Genetics (novembro
de 1948) e outras duas na Caryologia e na The American Naturalist (1954 e 1957
respectivamente). O seu grupo de pesquisa continuou por muito tempo a estudar diversos
aspectos relacionados à biologia e à genética de drosófilas, no entanto dois de seus
integrantes, Oswaldo Frota-Pessoa e Newton Freire-Maia, passaram a se dedicar,
posteriormente, à genética humana.
Em 1951 Newton Freire-Maia - que havia feito seu doutorado no Rio de Janeiro
no CPGEn494 - fundou o Laboratório de Genética Humana na Universidade do Paraná,
iniciando trabalhos em genética de populações de Drosophila, porém já fazendo
pesquisas sobre genética humana, nas áreas de casamentos consanguíneos, genética de
malformações congênitas e genética das aplasias e hipoplasias dos ossos. A partir de 1957
o laboratório mudou definitivamente o foco das pesquisas da genética de populações de
drosófilas para a genética humana 495.
Na Bahia, Cora de Moura Pedreira - que havia feito seus primeiros trabalhos em
genética no CPGen
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- e Eliane Azevedo, ensinavam genética na UFBA na cadeira de
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Biologia Geral desde 1950. Passaram a fazer pesquisas em genética humana, com apoio
da Fundação Ford, implantando em 1959 o Laboratório de Genética Humana do Hospital
das Clínicas, que era, no entanto, ligado administrativamente à UFBA 497.
Outros exemplos existem de laboratórios e seções de genética que começaram
suas atividades entre 1949 e 1960, que podem ser vistos como desdobramentos da
formação de pesquisadores que realizaram seus estudos com o grupo de Dreyfus e
Dobzhansky na USP, que continuaram linhas de pesquisa a partir das que já existiam na
ESALQ e no IAC ou que fundaram novas linhas de pesquisas a partir da formação que
obtiveram nos centros iniciais de pesquisas em genética, entre os anos 20 e 50. Como nos
diz Glick498, por volta de 1956 já existiam cerca de 12 centros de pesquisa em genética
no Brasil, que se dedicavam ao estudo das drosófilas ou ao estudo da genética humana.
Embora muitos dos pesquisadores ainda trabalhassem com drosófilas, começava a existir
uma certa competição e uma certa sobreposição dos objetos de estudo.
Uma outra fonte sobre a diversidade das pesquisas e dos grupos em
genética são as Atas do Primeiro Simpósio Sul-Americano de Genética. O evento, que
aconteceu entre 8 a 11 de março de 1960, teve as suas atas publicadas um ano depois.
Neste documento podemos contar 10 instituições onde atuavam 13 grupos de pesquisa
diferentes, englobando desde a genética vegetal, genética animal, melhoramento genético
e genética humana499. Mais estudos devem ser feitos sobre o desenvolvimento e história
destes outros grupos, já que seus pesquisadores fazem parte da primeira geração de
geneticistas que sofreram, em primeira mão, a influência de Dobzhansky e de seu
pensamento evolutivo.
Do ponto de vista do nosso problema, que é a institucionalização da genética no
Brasil, a fundação de outros laboratórios de genética de populações a partir da escola
Dreyfus-Dobzhansky caracteriza uma expansão institucional da genética no país. Esta
expansão criou, durante a década de 50, o campo da genética, que passa a ter existência
oficial no momento da criação da SBG em 1955 e criou também uma mudança nas
relações entre os pesquisadores, que passam a ser colegas-concorrentes em um mesmo
campo científico. Estes colegas-concorrentes passam então a adotar estratégias neste
campo, com a finalidade de afirmar/reafirmar as suas posições neste campo.
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A chance dos geneticistas tornarem-se independentes de Dobzhansky surgiu com
esta luta campal e também com o apoio que Harry Miller Jr. continuou dando a um grupo
de pesquisadores, entre eles os que tinham começado a trabalhar com genética humana
no Brasil. Estes pesquisadores puderam ter acesso então a uma negociação direta com
Miller, para conseguir bolsas e recursos para suas pesquisas 500. Além de toda essa
movimentação que acontecia nas pesquisas e na institucionalização dos novos grupos de
pesquisa em genética, em 1955 é organizada a Sociedade Brasileira de Genética (SBG),
cuja primeira diretoria (provisória) era composta por: Carlos Arnaldo Krug do IAC
(Presidente); Ady Raul da Silva, (Escola Superior de Agricultura Eliseu Maciel,
posteriormente anexada à Universidade Federal de Pelotas); Luiz Edmundo de Magalhães
(BIO–USP) e Hermindo Antunes Filho (IAC). Em 1958, assume a presidência da SBG
Crodowaldo Pavan, que com a morte de Dreyfus assumira a vaga no Departamento de
Biologia Geral da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da USP. Isto coincide
justamente com as publicações em que Pavan e outros colegas questionam a autoridade
científica de Dobzhansky e sugere que, a partir dali, era Pavan quem detinha a autoridade
científica e passava a dar as cartas no jogo da genética no Brasil.
É neste contexto de efervescência da genética dos anos 50 que vamos encontrar o
CPGen, objeto do próximo capítulo, situado entre os laboratórios de genética de
populações de drosófilas, seguidor do projeto que André Dreyfus e Dobzhansky traçaram
para a genética animal, mas que depois mostrará um movimento de inovação, que
tentaremos mostrar ter sido prematuramente interrompido.
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Capítulo III: O Centro de Pesquisas de Genética da
Faculdade Nacional de Filosofia: um centro de
excelência em pesquisa

Para tentarmos compreender o que foi o Centro de Pesquisas em Genética da
Faculdade Nacional de Filosofia (o CPGen) é importante entender onde e quando foi
criado e em que contexto. Meu objetivo neste capítulo é tentar recuperar por meio das
fontes o que foi o CPGen, quais eram os seus membros e qual foi a atuação deste centro
de pesquisas no campo da genética no Brasil. Para isso pretendo utilizar-me
principalmente das histórias de seus fundadores: Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti,
Oswaldo Frota-Pessoa e Chana Malogolowkin. As trajetórias destes personagens não
serão tratadas de forma extensivamente biográficas, mas procurando vê-los como a base
deste centro de pesquisas, figuras em torno das quais foi possível organizar um ambiente
onde a genética pôde ser objeto de pesquisa e pôde ser propagada no Rio de Janeiro, nas
décadas de 50 e 60. Outros personagens e instituições também são importantes nesta
história, e aparecerão ao longo deste capítulo.

A Universidade do Brasil e a Faculdade Nacional de Filosofia

A Universidade do Brasil (UB) nasceu em 5 de julho de 1937 em pleno Estado
Novo, sob o comando do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema, obedecendo
a um regime centralizador e autoritário onde eram expressamente proibidas aos
professores e aos alunos quaisquer manifestações políticas 501. No projeto políticopedagógico de Capanema o núcleo de formação das elites eram as ciências humanas e
elas deveriam ser ensinadas em uma escola específica, que visasse o ensino da alta
cultura, que servisse à formação destas elites que conduziriam o país. Esta escola seria a
Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi)
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. O objetivo principal da FNFi, segundo uma

análise feita por Ana Waleska Mendonça no seu texto “Embate desigual”, seria então o
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de “formar trabalhadores intelectuais que preenchessem os quadros técnicos da
burocracia estatal nas áreas de educação e cultura e, particularmente, professores para o
ensino secundário”503. A Universidade do Brasil se propunha, então, a ser um
conglomerado de escolas profissionalizantes – voltados à formação das massas - de
institutos de pesquisa e uma faculdade, voltada para a elite, de estudos avançados (a
FNFi), todos sujeitos à administração central, que controlaria todo os aspectos
curriculares e disciplinares de todos os cursos oferecidos, portanto com pouca ou
nenhuma autonomia. No nascimento da UB, a pesquisa ocuparia, segundo Ana Waleska
Mendonça, um papel secundário e seria encarada de forma separada do ensino 504. No
entanto para que a UB pudesse vingar, seria preciso que outra universidade perecesse.
A Universidade do Distrito Federal (UDF) criada em 1935 sob a liderança
de Anísio Teixeira tinha uma “vocação” liberal505, e constituía um empecilho ao projeto
universitário do Governo Vargas, na figura de seu ministro da Educação e Saúde Gustavo
Capanema506. Em seu texto onde analisa as origens das Ciências Sociais no Rio de
Janeiro, Lúcia Lippi de Oliveira nos mostra que havia um “choque de perspectivas de
ensino” entre o Ministério da Educação e o grupo de intelectuais ligados à educação
liderados por Anísio, muitas vezes denominados na historiografia que trata da educação
no Brasil de “escola-novistas507”. Desde a década de vinte havia um movimento liderado
por diversos intelectuais que propunha que a Universidade fosse uma instituição voltada
à prática da pesquisa científica e da formação profissional508. Esta idéia foi posta em
prática na implantação das universidades estaduais, a USP e a UDF, devido a um decreto
de 1933 que regulamentava a criação e o funcionamento de universidades estaduais 509.
No entanto no meio do governo crescia uma visão profissionalizante da universidade,
voltada principalmente à formação de professores secundaristas
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. Além disso para o

governo somente a União poderia estabelecer os padrões pelos quais o ensino superior
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deveria ser regido e imitado em todo o país 511. Na visão oficial a existência da UDF era
uma afronta ao poder central, era “inconstitucional” e, portanto, não poderia continuar a
existir. Além dos motivos oficiais, diversos autores mostraram que alianças entre setores
da Igreja, intelectuais católicos, os integralistas e o ministro Capanema, todos movidos
por um sentimento “nacionalista” e anti-comunista, também foram as responsáveis,
primeiro pela cassação de Anísio Teixeira e Pedro Ernesto e depois pela extinção da UDF
e formação dos quadros da FNFi512. No entanto mesmo depois da cassação de Anísio
Teixeira, acusado de ser comunista e de Pedro Ernesto, simpatizante da Aliança Nacional
Libertadora (ANL), a UDF ainda se manteve em funcionamento, sendo o comando
transferido para Afonso Pena Jr. em 1936. Em 1938 o comando da UDF é dado a Alceu
Amoroso Lima que se mantém na direção até sua extinção513. Finalmente Capanema
extingue, em 1939, a Universidade do Distrito Federal (UDF) incorporando, no entanto,
diversas escolas desta universidade na nascente UB e criando a FNFi

514

.

Segundo nos esclarece Antonio Paim a FNFi nasce pelo decreto lei nº 1.190, de 4
de abril de 1939, subdividida em seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia. Seus
objetivos eram a) Preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades
culturais de ordem desinteressada ou técnica; b) Preparar candidatos ao magistério do
ensino secundário e normal e c) Realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que
constituam objeto de seu ensino. A seção de Ciências tinha seis cursos: Matemática,
Física, Química, História Natural, Geografia e História e Ciências Sociais. Funcionou
inicialmente até 1942 no Largo do Machado, onde tinha sido a UDF. O ensino das
ciências ditas “experimentais” era realizado em laboratórios emprestados pela Faculdade
de Medicina, pela Escola de Química e pelo Museu Nacional. Nos primeiros anos o
próprio reitor da UB, Raul Leitão da Cunha dirigiu também a FNFi 515.. Em 1941, a
direção da FNFi é entregue a Francisco Clementino de San Tiago Dantas, embora Alceu
Amoroso Lima, intelectual católico ligado a Capanema, tenha sido o primeiro escolhido
a assumir a direção sem, no entanto, exercê-la 516. Amoroso Lima contribuiu, no entanto,
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para a seleção dos quadros para a FNFi, obedecendo a critérios ditados tanto por suas
conexões com a Igreja Católica quanto com o governo Vargas, que já na época
perseguiam os comunistas e viam com maus olhos uma universidade laica 517. Lúcia Lippi
de Oliveira nos mostra, no entanto, que embora muito influente não foi somente Alceu
Amoroso Lima quem escolheu o corpo docente da nascente FNFi. Ela nos mostra que o
processo foi muito mais complexo e não envolvia critérios claros, mas indicações
variadas, apadrinhamentos, acomodações de catedráticos da UDF, indicações da
embaixada francesa, porém sempre tendo em vista os valores cristãos dos candidatos e
também seus desempenhos acadêmicos518. É nesta instituição que nasce sob o controle
central do Estado Novo que, a partir de 1943, será gestado o Centro de Pesquisas de
Genética, que funcionaria até sua extinção em 1968.
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Veja MENDONÇA, 2002, op. cit., p. 115-120.
Veja OLIVEIRA, 1995, op. cit., p. 252.
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Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti: médico, educador e
cientista.
Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti era filho de Maria Eugenia Lagden
Cavalcanti519, com um militar, o General Newton de Andrade Cavalcanti (1885-1965)520.
Cavalcanti nasceu provavelmente entre 1916 e 1917521. Seu pai, Newton de Andrade
nasceu em Alagoas, em 25 de outubro de 1885, vivendo em Maceió até 1903, quando
entrou para a Escola Preparatória e Tática do Realengo, no Rio de Janeiro. A partir daí se
transferiu para diversas cidades, galgando a carreira militar. Em 1929 Newton estava
sediado em Lorena (SP) e era subcomandante do 5º RI, quando participou como um dos
principais comandantes da Revolução de 1930 que levou Getúlio Vargas ao poder. Depois
durante a Revolução Constitucionalista de 32, Newton Cavalcanti comandou um
destacamento da 1ª Região Militar do Rio de Janeiro, ajudando Vargas a sufocar a
rebelião. Foi interventor de Vargas no Estado do Rio de Janeiro, entre 8 e 17 de novembro
de 1935. Era declaradamente um anti-comunista, tendo desmontado rebeliões e
participado de outras ações em perseguição aos comunistas. Era também defensor do
integralismo, no entanto não era a favor do golpe de estado que viria a instaurar o Estado
Novo em 1937, e por isso foi exonerado por Vargas logo após o golpe. Mesmo assim o
general Newton ainda exerceu funções importantes no governo Vargas, como embaixador
extraordinário e ministro plenipotenciário em abril de 1940, quando foi à Bolívia por
ocasião da posse do presidente boliviano Enrique Peñaranda. Nesta ocasião seu filho,
Cavalcanti, o acompanhou como Segundo Secretário da Missão Especial, tendo sido
nomeado pelo Ministério das Relações Exteriores522. Newton foi transferido para Curitiba
em 1942 e depois foi para Recife em agosto do mesmo ano. Voltou ao Rio de Janeiro e
ainda foi ministro interino de Guerra, de seu colega, Eurico Gaspar Dutra em 1949. Fez
parte do governo Dutra, exercendo outros cargos importantes até o final deste governo.
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Foi ainda comandante da Zona Militar Sul, em 1951, retirando-se para a reserva em
outubro deste ano. Newton Andrade Cavalcanti faleceu em 1965523. Esta extensa história
de mudanças de cidade e de Estados nos faz supor que Cavalcanti provavelmente passou
sua infância mudando-se com sua família, acompanhando o pai durante suas diversas
transferências.
Por meio de sua tese apresentada por ocasião do concurso à cátedra de Biologia
Geral da FNFi em 1950, por meio de seu depoimento e pelo Diário Oficial de 1933
sabemos que Cavalcanti cursou a Faculdade Nacional de Medicina, no Rio de Janeiro,
entrando nesta em 1933 524 graduando-se cinco anos depois525. Apesar de ter se graduado
em medicina, ao que tudo indica ele não exerceu esta profissão. Os interesses de
Cavalcanti parecem estar mais ligados à história natural e ao ensino desta disciplina, como
poderemos ver a seguir. Segundo seu depoimento526 Cavalcanti trabalhou no antigo
Colégio Universitário da Universidade do Brasil já a partir de 1938, sendo efetivamente
contratado em 1941 como professor de História Natural527, onde lecionou esta disciplina
até sua saída para a FNFi528. Sabemos, por uma outra fonte, que Cavalcanti já era
professor do Colégio Universitário pelo menos desde 1940, quando publica pela editora
Papelaria Velho um livro chamado Noções de Protozoologia.529 Neste livro o autor
começa declarando suas intenções como educador:
Iniciando a publicação de Noções de Protozoologia outro intento não
tenho senão aquêle de facultar aos estudantes, que ora se preparam para
ingressar nos cursos superiores, elementos facilmente acessiveis ao
aprendizado desta tão útil matéria.
Vasados em linguagem simples, constituem estes fascículos um
trabalho despretensioso, sem nenhuma contribuição pessoal, a não ser aquéla
de quere ser útil à mocidade que estuda.
O AUTOR530.

O livro começa com uma introdução sobre as Regras Internacionais de
Nomenclatura Zoológica vigentes na época e depois, ao longo de 120 páginas organizadas
em seis fascículos com ilustrações e algumas fotos, faz uma descrição dos principais
protozoários, com destaque para a família Tripanosomidae (Leishmanias e Trypanosomas
523
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entre outros), incuindo aí detalhes do ciclo de vida destes protozoários, dos sinais clínicos
das doenças que provocam e dos autores que descreveram as espécies ou afecções no
Brasil. Fica clara aqui uma conexão que para nós parece interessante, descoberta por meio
da leitura de uma outra fonte: na sua tese de cátedra Cavalcanti coloca entre os seus títulos
o de que era diplomado por Manguinhos531. No seu depoimento ele também declara:
Aproveitei a oportunidade para me inscrever num curso de aplicação
do Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, para fazer o que, na época, foi o
primeiro curso de pós-graduação médica e científica no Rio de Janeiro – isso
entre 1942 e 43532.

Cavalcanti já nutria em 1940 uma admiração em relação aos cientistas de
Manguinhos. Ele havia requerido em novembro de 1937 inscrição para o Curso Prévio
do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), curso este que preparava o candidato a fazer o concurso
de admissão ao Curso de Aplicação do IOC533. A conexão entre Cavalcanti e a ciência
praticada em Manguinhos fica mais clara quando ele dá destaque, a partir da página 55
do referido livro, aos tripanosomatídeos que afetam o homem e destaca ainda mais o
“Trypanosoma cruzi Chagas 1909534”. Deste ponto até a página 63 Cavalcanti escreve o
histórico da descoberta da doença; a morfologia do T.cruzi; a evolução 535 do protozoário
no barbeiro e no homem; a transmissão; o papel patogênico do T.cruzi; uma descrição
breve das variedades clínicas da Doença de Chagas e os principais agentes transmissores
(vetores) identificados até então.

Além disso Cavalcanti mostra um conhecimento

profundo da família Plasmodiidae, dos plasmódios que causam a malária. Ele fala sobre
a malária da página 92 a 108, mostrando um conhecimento vasto e uma capacidade de
síntese adequada aos fins a que se destinava a publicação, qual seja, um manual com as
primeiras noções de protozoologia voltado aos estudantes secundaristas. A análise deste
livro pareceu-nos importante para descobrir duas coisas sobre Cavalcanti neste período
de sua vida: em primeiro lugar mostra-nos sua admiração pelo trabalho dos cientistas e
pela ciência feita em Manguinhos. Em segundo lugar o fato do livro ter sido organizado
a partir de fascículos dá a entender que estes já eram usados no ensino de protozoologia
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no âmbito do Colégio Universitário, que este tipo de material provavelmente não existia
em língua portuguesa, já que foi preciso um esforço para a produção deste livro, e que
Cavalcanti tinha uma preocupação em produzir material didático e “em linguagem
simples”, como o próprio autor declara logo no início da obra. Cavalcanti ainda conta no
seu depoimento que o curso no Colégio Pedro II era muito bom, um “ensino
individual536!” e que ele e os alunos criaram um “Centro de Biologia” que funcionou entre
1938 e 1939, onde eram conduzidos estudos práticos e “para onde os alunos iam
espontaneamente, após o expediente, para trabalhar 537”. A atuação de Cavalcanti no
Colégio Universitário ainda não pode ser investigada mais a fundo, mas sabemos até o
momento que ele estimulou a formação científica de seus alunos e publicou separatas
com estes, que mais tarde se transformaram neste livro sobre Protozoologia que acabamos
de comentar. Esta experiência com o ensino da protozoologia e a admiração pela ciência
logo surtiu efeito: Cavalcanti entrou para o Curso de Aplicação do Instituto Oswaldo Cruz
em 1942, fazendo-o entre março e dezembro daquele ano e concluído com uma média
final de 70,9 pontos538. A turma de 1942 do Curso de Aplicação era pequena, contando
com nove alunos, sendo que um deles era Oswaldo Frota-Pessoa539. Este viria a ser o
principal colaborador de Cavalcanti no Centro de Pesquisas de Genética. A amizade e
admiração entre eles deve ter nascido desta convivência intensiva de um ano. Durante
este tempo tiveram aulas de métodos aplicados ao estudo da biologia, bioquímica,
hematologia, bacteriologia, imunologia, hematologia, micologia, prototozoologia,
helmintologia e outras matérias com professores como Álvaro Lobo, Alcides Godoy,
Oswaldo Cruz Filho, Genésio Pacheco, Magarinos Torres, Emmanuel Dias e Lauro
Travassos, entre outros540. Este curso acabaria por influenciar muito sua vida, abrindo um
novo horizonte profissional além do magistério ou da clínica: a pesquisa científica.
Em 1942 Cavalcanti nos conta em sua entrevista que o Colégio Universitário foi
extinto por um decreto de Capanema, após uma visita que o mesmo fizera àquela
instituição, e que “essa foi a pior coisa que aconteceu ao ensino médio no Brasil! 541”.
Esta seria a primeira intervenção que Capanema fazia em uma instituição na qual
536
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Cavalcanti atuava. Os professores de biologia foram, com a extinção do colégio,
redistribuídos para o Museu Nacional ou para o Colégio Pedro II. Assim Cavalcanti se
tornou professor de biologia no colégio Pedro II

542

Cavalcanti destaca o episódio da

extinção do Colégio Universitário na sua entrevista como tendo ocorrido “...da forma
mais indigna possível que já se tinha feito nesse Brasil543”. Nesta passagem e ao longo da
entrevista podemos perceber que apesar de se declarar um “democrata e anticomunista”544 Cavalcanti jamais foi a favor do que Capanema fez, tanto em relação à
UDF quanto em relação ao Colégio Universitário. Cavalcanti nos fala logo no início de
sua entrevista que
A melhor experiência que se fez no Rio de Janeiro referente ao ensino de
ciências foi a Universidade do Distrito Federal (UDF) – uma obra do Anísio
Teixeira e uma das melhores coisas que já se fez no Brasil 545

Cavalcanti parece ser, antes de tudo, um educador preocupado com a qualidade
da formação dos jovens e do ensino de Ciências e percebe como certas atitudes
prejudicaram este ensino no Brasil.
No colégio Pedro II Cavalcanti provavelmente continuou lecionando biologia. O
que sabemos é que sua preocupação e ações como educador não pararam por aí. Depois,
em 1946, publica com Carlos Potsch546, o livro História Natural, Biologia Geral e
Botânica pela Editora Francisco Alves547. Cavalcanti ficou responsável pela seção de
Biologia Geral do livro, enquanto que Carlos Potsch fez a parte de Botânica. Cavalcanti
introduz o livro com uma definição de biologia, baseada no termo cunhado
independentemente por Lamarck (1802) e Treviranus (1802), segundo a qual a “Biologia
é a ciência da vida548”. Em seguida o autor faz uma divisão da Biologia, colocando a
Biologia Geral como uma das ciências “subsidiárias” à Biologia. Segundo ele a Biologia
Geral se preocuparia com “as leis gerais que regem a vida nos seres organizados”
enquanto a Zoologia e a Botânica seriam as outras duas ciências componentes 549. No
restante da introdução o autor descreve as divisões da biologia geral, colocando a genética
542
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dentro das ciências chamadas “biogênicas”, ou seja, as ciências que “estudam a origem
de cada indivíduo e as modificações que nele se operam até seu completo
desenvolvimento”550. Na “Unidade III” do seu livro, Cavalcanti explora a “Espécie como
unidade dos seres vivos”, dividindo este tópico em 4 partes: 1. “Caracteres da espécie”;
2. “Flutuações e mutações”; 3. “Hereditariedade e Leis de Mendel” e 4. “Estudos de
Morgan; Gêneas e cromossomos” 551. No tópico “Caracteres da espécie”, Cavalcanti
introduz o leitor a uma discussão sobre o conceito e sua utilização, colocando que o
principal problema para os naturalistas era identificar qual o carater ou conjunto de
caracteres que deveriam ser utilizados para se distinguir as espécies. Então ele passa a
apresentar alguns dos critérios que os biólogos utilizavam à época “para individualizar as
espécies”: o critério morfológico - critério da semelhança das formas de vida, o critério
cromossômico - baseado no número e forma dos cromossomos, ou seja, no seu
“patrimônio cromossômico” - e o critério mixiológico – baseado entre os cruzamentos
entre os seres. Ele conclui esta parte demonstrando e afirmando que os três critérios são
“falíveis”, e que “Modernamente a Genética apresentou a sua contribuição, que é
indiscutivelmente, a que reúne maiores credenciais à luz dos nossos conhecimentos
atuais” 552. No item 2, “Flutuações e mutações”, Cavalcanti mostra que os indivíduos de
uma mesma espécie nunca são todos iguais e que essas diferenças são chamadas de
“Variações”. Então ele divide as variações em dois tipos: a) “as variações contínuas, não
hereditárias ou flutuações” e b) “as variações descontínuas, hereditárias ou mutações553”.
Ele finaliza o item entrando em maiores detalhes sobre estes dois tipos de variações e
colocando que a principal diferença é que enquanto as flutuações não são hereditárias, as
mutações o são e passam a fazer parte do “patrimônio hereditário do indivíduo 554”. Em
“Hereditariedade e Leis de Mendel” o autor introduz sob o ponto de vista lingüístico,
sociológico e histórico os conceitos de “herança” e “herança biológica”, distinguindo-os
entre si e introduzindo o conceito de “hereditariedade”, segundo o qual os indivíduos
ligados pela descendência são mais semelhantes
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Em seguida ele se preocupa em

conceituar o que vem a ser “carater” em genética, que segundo ele vem a ser “qualquer
particularidade morfológica ou funcional de um organismo”, separando dentre os
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caracteres biológicos aqueles que podem ser transmitidos à descendência (“caracteres
hereditários”) e aqueles que são resultados de causas exteriores e não podem ser passados
às próximas gerações (os “caracteres adquiridos 556”). Em seguida Cavalcanti faz uma
discussão interessante sobre o que é herdado, em uma época em que ainda era uma dúvida
qual era o material hereditário, se a nucleína 557 ou as proteínas. Ele diz que o único elo de
ligação que há entre um ser e outro de gerações subseqüentes são, no caso de seres com
reprodução sexuada, “duas diminutas células – o óvulo e o espermatozóide”; aí ele
introduz o conceito de fatores ou “gêneas”, que seriam elementos contidos nas células
reprodutoras e que seriam responsáveis pelos caracteres hereditários observáveis nos
organismos558.. O interessante é que ele cunha aqui uma outra palavra – gênea - para o
conceito de fator ou gene na época559. Não é o objeto desta tese, mas a padronização e o
uso de termos na área de genética foram um processo, nem sempre claro e sujeito a
contendas560. O autor apresenta então um histórico das teorias antigas sobre a
hereditariedade, passando pelas teorias da preformação e da epigênese e situando Mendel
como a base da teoria aceita naquele momento561. A partir daí ele fala sobre os precursores
de Mendel e de como as técnicas de hibridação foram utilizadas antes dele por diversos
povos e culturas

562

. Finalmente Cavalcanti introduz Mendel e a redescoberta de seus

trabalhos em 1900, para passar então aos experimentos que aquele conduziu,
exemplificando com os dados do próprio Mendel e mostrando os resultados e conclusões
a que ele chegou563. No tópico quatro Cavalcanti apresenta alguns conceitos como a
dominância, a pleiotropia, a polimeria
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e a polialelia à luz dos estudos de Mendel,

inclusive desfazendo algumas confusões relativas a eles em livros nacionais e
estrangeiros
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também é apresentada, sempre com referências aos experimentos e resultados originais
produzidos566. Em seguida o autor apresenta as bases citológicas da hereditariedade,
apresentando a teoria cromossômica da herança e traçando o paralelismo entre o
comportamento dos cromossomos e dos “gêneas 567”. Então o autor introduz o conceito
de ligação e de crossing-over, explicando que os primeiros a observar um desvio da 1ª lei
de Mendel foram Bateson e Punnet em 1906, mas que o único a fornecer uma explicação
correta ao fenômeno foi Thomas Hunt Morgan em 1910568. Cavalcanti apresenta então os
estudos de Morgan com Drosophila. Ele descreve exaustivamente todos os experimentos
desenvolvidos pelo laboratório de Morgan, passando pelos experimentos que fez com as
moscas para descobrir a vinculação (linkage) que existe entre certos genes – o que
Cavalcanti coloca como sendo a 3ª lei de herança – bem como sobre a determinação do
sexo em drosófilas e a herança ligada ao sexo. Com isso o autor chega a uma discussão
sobre o “conceito genético de espécie e de raça – variação da espécie”569. Nesta discussão
ele cita Dobzhansky pelo menos três vezes, mostrando ao leitor quais os mecanismos de
isolamento que Dobzhansky denomina – o isolamento geográfico e o isolamento
reprodutivo - que dão origem ao isolamento das variedades em uma mesma espécie e
levam a uma posterior especiação 570. Ele volta assim à discussão, colocada já no início
do livro, sobre quais critérios utilizar para se caracterizar uma espécie e também inclui a
discussão sobre raças – que são duas populações de uma mesma espécie que, embora
tenham caracteres diferentes, “trocam gêneas”, ou seja, conseguem se reproduzir e ter
prole fértil. O autor retoma então a questão da variação da espécie, explicando desta vez
sob o ponto de vista da genética de populações o “significado real” das flutuações e das
mutações, exemplificando e caracterizando os tipos de mutações em mutações gênicas e
“cromossomiais571”. Analisando este livro é possível notar o interesse do autor sobre a
variabilidade genética de populações naturais de Drosophila e de outras espécies, como
o próprio homem. Também é possível entrever seu interesse pela Drosophila, organismo
que cita ao longo do volume em diversas ocasiões, o que parece ser um ponto de
confluência entre o interesse de Cavalcanti e o de Dobzhansky. Cavalcanti cita
Dobzhansky também diversas vezes ao longo do texto, mostrando familiaridade com a
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genética de populações e com os termos utilizados à época. Podemos dizer que já neste
livro podemos ver os interesses de Cavalcanti como cientista, e que talvez isso tenha
facilitado sua aproximação com o geneticista russo.
Até este momento vemos Cavalcanti como um professor, preocupado com a
difusão do conhecimento, com a qualidade do ensino e engajado no ensino da biologia,
mas já preocupado com a difusão da genética e dos seus resultados mais recentes
enquanto ciência.
Creio que é possível afirmar também com base neste livro e em um levantamento
rápido sobre livros de História Natural e Biologia que Cavalcanti foi um dos pioneiros na
produção de material didático para o ensino de Biologia no Brasil. Talvez ele tenha sido
precedido somente por Paulo Décourt, que em 1945 lança o livro “Biologia Geral” pela
Editora Melhoramentos. Em 1946 Cavalcanti publica o livro “História Natural – biologia
geral e botânica”, demonstrando seu pioneirismo no tratamento das questões sobre
genética. Esta ação parece ter sido replicada posteriormente por muitos, como o próprio
Oswaldo Frota-Pessoa, seu discípulo, em 1960 com o livro “Biologia na escola
secundária”. Talvez Frota-Pessoa tenha se inspirado na obra de Cavalcanti, mas é preciso
dizer que na época em que Frota-Pessoa passou pela FNFi e pelo CPGen havia um
objetivo básico e prioritário aos alunos daquela faculdade: eles deviam ser preparados
como professores e para estes, naqueles tempos, o material de consulta em língua
portuguesa era escasso.
Neste momento surge então a pergunta: como um homem ligado basicamente ao
ensino da história natural funda um centro de pesquisas em genética? Parte desta pergunta
pode ter sido respondida, pois vimos que os interesses de Cavalcanti já se aproximavam
dos temas que Dobzhansky trabalhava (como a variação genética em populações de
laboratório e em populações naturais). No entanto para responder a esta pergunta de
maneira mais ampla é preciso investigar a formação de Cavalcanti como cientista.
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Cavalcanti como cientista

Como já vimos, Cavalcanti fez o curso de aplicação de Manguinhos em 1942 e
antes disso já estimulava seus alunos do Colégio Universitário a trabalharem com uma
metodologia científica experimental, aplicando-a em uma espécie de um “clube de
ciências”. Sua experiência como educador já era reconhecida e o status que um professor
do Colégio Pedro II carregava consigo também ajudava. Segundo um estudo que versa
sobre a instituição da disciplina escolar da Biologia no Colégio Pedro II, Cassab e Selles
afirmam que:
Ser professor ou aluno do CPII conferia muito status social e simbólico. O
corpo docente da escola, por exemplo, contava com a participação tanto de
proeminentes cientistas, como Herman Lent, Newton Potsch (pesquisadores da
FIOCRUZ) e Antonio Lagden Cavalcanti (pioneiro no trabalho em Genética),
além de importantes protagonistas do movimento de renovação do ensino de
ciências, como é o caso do Prof. Ayrton Gonçalves da Silva572.

Não sabemos ainda como se deu a passagem de professor do Pedro II para
catedrático da FNFi, mas sabemos que Cavalcanti já era um renomado professor e que
provavelmente tinha uma rede de relações que incluía muitos cientistas, seja como excolegas do curso de Aplicação de Manguinhos seja como colegas do Colégio Pedro II,
como atesta a passagem citada.
Em 1943 Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti é nomeado catedrático interino de
Biologia Geral na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil

573

.

Segundo Thomas Glick, em 1944 Cavalcanti já trabalhava com genética de populações
de drosófilas no Rio de Janeiro 574, embora não tenhamos encontrado nenhuma fonte
primária que confirme isso até o momento. É possível que houvesse um laboratório
didático no Departamento de História Natural da FNFi que abrigasse as primeiras criações
de drosófilas da cidade. Temos indícios de que foi somente em 1950 que foi fundado o
CPGen e que a pesquisa em genética de populações de drosófilas começou, oficialmente,
no Rio de Janeiro 575neste ano, como veremos mais adiante.
Como já visto no capítulo anterior a pesquisa com genética de populações de
drosófila no Brasil se inicia, segundo Thomas Glick, com os estudos feitos em 1943 de
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Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, Florianópolis: [s.n.], 2009, p. 12. Citação na p. 2.
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Veja FÁVERO, 1992, op. cit., p. 40.
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Veja esta informação em GLICK, Establishing scientific disciplines in Latin America: genetics in Brazil,
1943-1960, 1993, p. 370.
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Veja sobre este aspecto a passagem da entrevista de Cavalcanti em FÁVERO, 1992, op. cit., p. 46.
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Dobzhansky e Crodowaldo Pavan, na USP, sobre espécies desta mosca576.,. É neste grupo
que Cavalcanti vai trabalhar, chamado em 1948 por Dobzhansky e Dreyfus a fazer
pesquisas com a variabilidade genética de duas espécies de drosófilas, juntamente com
Crodowaldo Pavan, Chana Malogolowkin e o próprio Dobzhansky 577.
A partir deste envolvimento com a genética de populações, com Dobzhansky e
com o grupo de Dreyfus em São Paulo, Cavalcanti passa a fazer parte de um grupo,
escolhido por Dobzhansky, financiado pela fundação Rockefeller, para constituir uma
elite científica e consolidar a genética no Brasil. Nesta altura, Cavalcanti já havia
construído uma reputação científica, tendo seu nome associado ao de Dobzhansky e
Dreyfus durante os trabalhos em São Paulo, mas acreditamos que um dos fatores que
possibilitou que ele publicasse em 1948 um trabalho importante na Genetics578 - então
uma das principais revistas científicas na área da genética - foi o fato de passar a fazer
parte deste grupo, bem como a qualidade e a importância dos seus achados para o campo
da genética de populações. Este trabalho fora desenvolvido em parte na Universidade de
Columbia, no laboratório de Theodosius Dobzhansky, sob sua orientação e financiamento
da Fundação Rockefeller, e também na própria Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil 579. É possivel que mesmo antes de ser criado o CPGen, Cavalcanti
já contasse com um laboratório de pesquisa, talvez com alguns equipamentos, culturas de
moscas, e chefiasse um laboratório na FNFi, no qual conduziu parte das pesquisas que
resultaram no artigo de 1948. Não temos muitos dados, ainda, sobre o que Cavalcanti fez
de 1946 a 1948. O fato é que não existia ainda o CPGen e que ele lecionava disciplinas
como catedrático de biologia na FNFi. Em 1949 Cavalcanti traz ao Rio André Dreyfus e
Theodosius Dobzhansky para dar duas conferencias na FNFi: “Teorias modernas da
evolução” por Dreyfus e “Genética e problemas humanos” por Dobzhansky580, o que
mostra o prestígio que Cavalcanti já tinha junto a Dreyfus e Dobzhansky.
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Veja nota sobre as pesquisas e acontecimentos na FNFi em 1949 em FACULDADE NACIONAL DE
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A tese de cátedra

Em 1950, Cavalcanti faz um concurso para catedrático efetivo do
departamento de biologia geral da FNFi e é aprovado581 e pouco depois também consegue
o trabalho em tempo integral na FNFi582.
Em sua entrevista Cavalcanti esclarece que o concurso para catedrático efetivo já
era uma reivindicação antiga dos professores catedráticos interinos como ele, que pediam
isso desde 1943. Com a eleição de Eremildo Vianna para diretor da FNFi em 1950, cujo
apoio do professorado foi condicionado à posterior realização dos concursos, Cavalcanti
prestou seu concurso e foi admitido. Na entrevista ele ressalta também que a Fundação
Rockefeller teve papel fundamental na instituição da dedicação exclusiva e do tempo
integral na FNFi: foi a Fundação que, segundo ele, após os concursos propôs ao Reitor
da UB, Pedro Calmon, o tempo integral em “caráter experimental583” na FNFi. Um dos
três indicados para este tempo integral foi Cavalcanti, além de Carlos Chagas Filho e José
Leite Lopes

584

. Este tempo integral não seria financiado exclusivamente pela UB, mas

seria um contrato entre a Fundação Rockefeller e a UB e seria financiado da seguinte
maneira: no primeiro ano a Rockefeller entraria com 75% do ordenado e a UB com os
outros 25%; no segundo ano cada parte entraria com 50% das despesas e no terceiro ano
a UB entraria com 75% dos custos para se manter o tempo integral. Mas houve um
problema de ordem “burocrática” segundo Cavalcanti: embora a Fundação Rockefeller
tenha depositado todo o dinheiro referente ao primeiro ano logo no início, os catedráticos
ficaram um ano sem receber. Isso teve conseqüências para Cavalcanti, que já havia pedido
demissão do Colégio Pedro II onde ainda dava aulas. Ele relata que a situação não
melhorou muito nos dois anos seguintes e que esta primeira experiência de introdução do
tempo integral na FNFi foi “chocante e triste585”. As conseqüências também não devem
ter sido boas para os outros catedráticos, seus colegas. Isso foi um dos episódios que
parece ter acrescentado um desgaste na relação que Cavalcanti tinha com o ensino e o
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fazer ciência no Brasil, além de outros episódios que aconteceram quando da dissolução
do colégio Universitário e na própria FNFi.
Em sua tese para o concurso à cátedra de Biologia Geral da FNFi, intitulada
“Contribuição à genética das populações naturais: análise dos gens autossômicos
recessivos dos cromossomos II e III de Drosophila prosaltans Duda” de 1950, Cavalcanti
faz um trabalho extenso e minucioso onde, por meio de cruzamentos entre populações
desta mosca coletadas na natureza, nas cidades de Bertioga (SP), Mogi das Cruzes (SP),
Pirassununga (SP), Rio de Janeiro (RJ), Palma (GO) e Belém (PA), e moscas de linhagens
de laboratório da mesma espécie, consegue fazer um mapeamento de “gens letais” e “gens
recessivos” em dois dos quatro cromossomos desta espécie de mosca, utilizando uma
metodologia empregada somente, até então, entre os drosofilistas norte-americanos e
russos, como Thomas Hunt Morgan, Theodosius Dobzhansky e Nikolay Dubinin. Este
mapeamento revelou que a freqüência de “gens letais e semi-letais586” nesta mosca era
maior para o cromossomo II (41,8%) do que para o cromossomo III (5,88%) e que a
freqüência de “gens recessivos” variava muito de população para população e era
diferente entre os cromossomos de uma mesma espécie. Cavalcanti conclui que o
principal fator que faz com que a freqüência de genes letais sejam altas e diferentes nos
dois cromossomos de Drosophila prosaltans que analisou se deveu principalmente ao
fato de terem havido “oscilações genéticas”, ou seja, o que chamamos hoje de “deriva
genética”587. Neste momento achamos necessário, para compreender a importância deste
trabalho de Cavalcanti no âmbito da genética de populações da época que examinemos
brevemente o que é a deriva genética. A deriva genética é um processo evolutivo que
“pode ser encarado como uma flutuação aleatória na freqüência alélica, levando,
eventualmente à fixação ou à perda do alelo”

588

totalmente devido a um efeito de

amostragem, ou seja, é um processo aleatório. É um processo evolutivo, ou seja, que leva
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à mudança na freqüência dos genes e dos seus alelos ao longo das gerações589, que é
conseqüência da teoria da endogamia, desenvolvida por Sewal Wright entre 1921 e 1969
e que foi ampliada por J.F Crow e Motoo Kimura em 1970 590. Vamos tentar colocar aqui
de forma resumida o que seria a teoria da endogamia. Segundo esta teoria matemática, se
pudéssemos acompanhar dentro de uma população de uma determinada espécie as cópias
de um gene que possuem um gene ancestral, ou seja, as cópias descendentes de um gene
ao longo de várias gerações, veríamos que vários indivíduos de uma determinada
população teriam herdado aquela cópia do gene somente por ascendência comum, ou seja,
seriam cópias idênticas por origem. Tais indivíduos podem ser considerados, dentro de
uma população finita, como sendo aparentados e quanto mais genes estes indivíduos
tiverem em comum, maior será o grau de parentesco entre eles, ou seja, maior será o grau
de endogamia. O problema disso é que quanto maior for o grau de endogamia dentro de
uma população, maior é a probabilidade de que alelos letais ou semi-letais se combinem
em um determinado indivíduo, aumentando na população a freqüência dos genes letais
ou semi-letais. Uma vez expostos os genes letais, já que eles só são letais em homozigose,
ou seja, em dose dupla, eles tenderiam a ser eliminados ao longo do tempo pela seleção
natural naquelas populações mais endogâmicas. A tendência, segundo esta teoria, seria
então observar menos genes letais em populações que são mais endogâmicas, ao longo
das gerações. No entanto como existe uma amostragem

591

de genes e alelos entre uma

geração e outra de uma mesma espécie, mesmo genes letais podem ser “levados” às
gerações seguintes e aumentar de freqüência em algumas populações descendentes e não
em outras. Este efeito de amostragem ou “oscilação genética” é tanto maior quanto menor
for a população daquela espécie, podendo levar a um aumento de genes ou alelos “ruins”
para uma espécie a despeito de seus efeitos negativos na reprodução e na sobrevivência
dos indivíduos. Esta amostragem pode acontecer de formas diferentes também em relação
a genes que estão em cromossomos diferentes, já que na hora de fazer um gameta os
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cromossomos do mesmo tipo são separados de forma aleatória nas células filhas 592.
Voltando agora aos resultados de Cavalcanti, ele encontrou basicamente uma freqüência
grande de genes letais e semi-letais em um cromossomo da mosca D.prosaltans (o
cromossomo II), enquanto que no cromossomo III esta freqüência era baixa. Além disso
ele viu freqüências diferentes de genes recessivos em populações diferentes. Ele esperava
encontrar freqüências baixas de genes letais e semi-letais em todos os cromossomos
analisados, bem como em todas as populações que analisou, mas não foi isso que ele viu.
Isso significava dizer que a seleção natural não deveria ser o mecanismo responsável por
esta diferença que ele observou e ele afirma isso em uma época em que a seleção natural
era tida como o principal fator que levava à mudança dos genes nas populações. Isto era
uma posição audaciosa, mesmo considerando o meio dos geneticistas de populações.
Depois do trabalho de Brieger em 1944 593, este é o primeiro trabalho no Brasil em que o
principal resultado da pesquisa é a conclusão de que houve "oscilações genéticas", ou
seja, deriva genética em uma população de um organismo, um conceito criado em 1929
por Sewall Wright, desenvolvido pelo mesmo em 1935 e 1937, e que posteriormente, foi
ampliado por J. F. Crow e Motoo Kimura, sendo confirmada por muitos experimentos
como um importante processo evolutivo em populações com tamanhos reduzidos. Outro
aspecto que merece destaque é que este teria sido o primeiro trabalho no Brasil a tratar da
evolução sob o ponto de vista populacional de forma experimental, como Cavalcanti
deixa claro em sua entrevista, “...foi o primeiro trabalho de cunho experimental e de
campo sobre Evolução, no Brasil e na América Latina. Fiz um trabalho sobre populações
naturais de drosófilas, coletando material por todo nosso país ” 594. No entanto é preciso
relativizar este discurso de Cavalcanti, e lembrar que Brieger já havia feito experimentos
com milho utilizando a genética de populações já nas décadas de 30 e 40 (vide capítulo
II), declarando que a deriva genética era um fator evolutivo importante a ser considerado
na origem das espécies e variedades. No entanto o próprio Brieger declara em 1944 que
"Observações diretas em plantas e animais do genetic drift e da flutuação das frequencias
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não existem por enquanto" 595. Então é possível dizer que Cavalcanti teria sido o primeiro
a supor que a deriva genética tenha sido o fator preponderante que poderia explicar os
seus achados em genética de populações de Drosophila prosaltans, tendo em vista que
ele procurou eliminar, um a um, todos os outros fatores que pudessem resultar naquela
conformação genética, embora ele tenha deixado esta confirmação para estudos futuros.
A análise do prefácio desta tese de cátedra também nos revela aspectos antes
ignorados e outros já mapeados, porém com as palavras do próprio personagem. Ao longo
de três páginas o autor fala sobre sua trajetória, se situa dentro de um programa maior, o
“Programa de Genética de Populações Naturais dos Trópicos” de Dobzhansky e
demonstra a sua conexão com este programa de estudos e com a escola DreyfusDobzhansky. Pela importância deste prefácio para a compreensão de Cavalcanti no
campo da genética no Brasil, escolhemos transcrevê-lo aqui na íntegra:
Decorridos que são doze anos de exercício no magistério superior
através as cadeiras de História Natural do extinto Colégio Universitário da
Universidade do Brasil de Biologia Geral da Faculdade Nacional de Filosofia,
apresenta-se o autor ao concurso para provimento efetivo da cátedra de
Biologia Geral, cioso de suas responsabilidades e sobretudo cônscio das
dificuldades de sua pretensão.
A tese que apresentamos ao concurso constitue trabalho original e
inédito, de natureza experimental, destinado a contribuir para o conhecimento
da estrutura genética e da dinâmica das populações naturais de drosofilídeos
brasileiros.
O presente estudo é parte integrante de um amplo programa de
pesquisa que teve sua origem em 1943 quando o Professor Theodosius
Dobzhansky, um dos mais imponentes vultos da genética contemporânea,
permaneceu entre nós, na qualidade de Professor visitante da Universidade de
São Paulo, trabalhando sob os auspícios do “Comitee for Inter-American
Artistic and Intellectual Relations".
Durante a sua estadia foi realizado um reconhecimento preliminar da
fauna drosofílica brasileira “...for the purpose of identifying species wich are
promising as materials for more intensive genetic investigation in the future”.
(Dobzhansky, 1944ª). O estudo sistemático resultou na publicação de um
trabalho pioneiro, em colaboração com o Professor Crodowaldo Pavan, da
universidade de São Paulo (Dobzhansky & Pavan, 1943ª), no qual foram
descritas 30 espécies, das quais 22 novas para a ciência.
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Dentre as espécies descritas, três delas: Drosophila prosaltans,
Drosophila willistoni e Drosophila nebulosa – foram escolhidas para ulteriores
trabalhos, havendo sido a última, por motivos especiais, abandonada
subseqüentemente.
Drosophila prosaltans Duda e Drosophila willistoni Sturtevant são
encontradas primariamente na zona tropical do hemisfério ocidental e
apresentam uma ampla área de distribuição, extendendo-se desde o México
(desde o sul da Flórida no caso de D.willistoni – Dobzhansky, 1948) até o sul
do Brasil – (Rio Grande do sul, para D.willistoni e foz do Iguassú, para
D.prosaltans – Dobzhansky & col., 1950).
A espécie D.willistoni é muito comum e amplamente disseminada,
enquanto D.prosaltans o é menos (realmente rara na maior parte do Brasil no
período compreendido entre agôsto de 1948 a julho de 1949) e mais restrita
ecologicamente.
De 1943 a 1948, em seu laboratório da Universidade de Colúmbia,
desenvolveu o Professor Theodosius Dobzhansky grande atividade na
obtenção de mutantes induzidos pelos raios-x, construção de mapas genéticos
e produção experimental de inversões em cromossomos marcados com gens
adequados. O trabalho genético em D.prosaltans foi executado por Th.
Dobzhansky e colaboradores (Spassky, Zimmering, Dobzhansky, 1950). O
setor citogenético, compreendendo a elaboração do mapa citológico dos
cromossomos gigantes das glândulas salivares das larvas, o estudo das
inversões em populações naturais de raças geográficas e a detecção citológica
das alterações cromossomiais induzidas pelos raios-x, ficou a cargo de
A.G.Lagden Cavalcanti, (Cavalcanti, 1948ª,b), trabalhando na Universidade de
Colúmbia, como hóspede investigador, sob os auspícios da Fundação
Rockefeller. Similar trabalho preliminar foi efetuado por Pavan em D.nebulosa
(Pavan, 1946) e por Th. Dobzhansky e Boris Spassky em D.willistoni
(Dobzhansky e Spassky, 1950).
Em 1948, de volta ao nosso país, na qualidade de Professor contratado
pela Universidade de São Paulo, teve início a realização do projeto, que contou
com o apôio da Universidade de São Paulo, da Fundação Rockefeller e da
Carnegie Institution de Washington, instituindo-se bolsas de estudo para
pesquisadores da especialidade. A equipe então constituída representa
verdadeiro recorde no que tange a execução de um único projeto, contando
com os seguintes elementos:
Theodosius Dobzhansky (Univ. Colúmbia)...................Supervisor
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Natascha Dobzhansky (Univ. Colúmbia)
Martha Wedel (Univ. Buenos Aires)
Antonio Cordeiro (Univ. R.G. do Sul)
Chana

Malogolowkin

(Univ.Brasil)

Genética
de
D.willistoni

Crodowaldo Pavan (Univ. S.Paulo)

Hans

Burla

(Univ.

Zurich)

Antonio B. da Cunha (Univ. S.Paulo)

André Dreyfus (Univ. S.Paulo)

Citologia gr.
willistoni

Cit. D.sturtevanti

Elisa Pereira (Univ. S.Paulo)
Newton Maia (Univ. S. Paulo)

Cit. D. nebulosa

Oswaldo F. Pessoa (Univ. Brasil)

Sistemática

A.G.Lagden Cavalcanti (Univ. Brasil)

Genética e
citologia D.prosaltans

A presente tése representa assim mais uma etapa dos trabalhos
destinados ao conhecimento da estrutura genética das populações naturais de
D.prosaltans e é parte integrante do projeto cooperativo de pesquisa realizado
pelas Universidades de São Paulo e de Colúmbia, Nova Iorque.
Sendo uma secção transversal das fases iniciais de desenvolvimento
de amplo programa, fornece dados preliminares que serão ulteriormente
completados por trabalhos já planejados, compreendendo, entre outros, o
estudo da frequência de letais em novas regiões geográficas, a determinação
do grau de alelismo dos gens letais intra e interpopulacionais, a frequência de
mutações espontâneas, etc. Tais pesquisas, para serem ultimadas, necessitarão
vários anos de trabalho, e constituirão a tarefa para dias futuros do recémcreado Centro de pesquisa de genética da Universidade do Brasil596.

Com este trabalho Cavalcanti anuncia o objeto de pesquisa do CPGen: a genética
de populações de Drosophila prosaltans. Ele também estabelece para este centro um
programa de pesquisas. Com a defesa desta tese, conseguiu o reconhecimento de seus

596

Veja CAVALCANTI, 1950, op. cit., p. 5-7.
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pares, bem como conseguia o posto de catedrático efetivo da FNFi, podendo gozar dos
direitos que um catedrático tinha naquela época.
Apesar dos contratempos e percalços burocráticos, provavelmente foram estes os
acontecimentos que reuniram as condições necessárias para que um centro de pesquisas
na área de genética fosse criado no Rio de Janeiro. Cavalcanti já possuía então, um capital
científico

597

acumulado e recebia o apoio de Dobzhansky, Dreyfus e da Fundação

Rockefeller. Isto fica bem claro também na passagem final do prefácio de sua tese de
cátedra, onde ele agradece a todos os principais personagens envolvidos na sua iniciação
na ciência:
Aproveito o ensejo para apresentar os meus mais profundos
agradecimentos ao Professor Theodosius Dobzhansky, não somente pelo
auxilio inestimável que me dispensou, como também, e sobretudo, pela sua
ação em prol do desenvolvimento da pesquisa de genética de Drosophila no
Brasil, motivo pelo qual lhe dedico a presente tese; à Fundação Rockefeller, na
pessoa do Dr. Harry M. Miller, pela oportunidade que me concedeu,
proporcionando não somente a minha ida aos Estados Unidos para colaborar
nas fases iniciais desse projeto, como também a ajuda parcial, durante a minha
estadia em São Paulo; à Universidade do grande Estado, pela bolsa de estudo
que me permitiu tomasse parte nos trabalhos de equipe que se realizaram
durante a permanência do Professor Th. Dobzhansky no Brasil; ao Professor
André Dreyfus, pelo tratamento acolhedor que me dispensou durante o período
em que trabalhei em seu esplêndido laboratório; à Força Aérea Brasileira
(F.A.B.) na pessoa do Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes, que me facilitou o
transporte nos aviões do Correio Aéreo Nacional e, por fim, à minha esposa,
que com dedicação extrema e espírito de sacrifício, me acompanhou em todos
os momentos, emprestando-me não só a sua colaboração efetiva e eficiente
como, e principalmente, o estímulo do seu fecundo e sadio otimismo598.

Da acumulação deste capital científico também contavam o fato dele ter sido
professor do Colégio Universitário e do Colégio Pedro II. Além disso, produziu material
didático e estimulou a formação de alunos no ensino secundário, o que o qualificava como
um professor engajado com a difusão da ciência. Então em 1950, com o apoio do então
reitor Pedro Calmon, do diretor Eremildo Vianna e do apoio financeiro da Fundação
Rockefeller, o Centro de Pesquisas de Genética (CPGen) é criado dentro da FNFi599,
contando já com os seguintes membros: A.G.L Cavalcanti, Oswaldo Frota-Pessoa e
Chana Malogolowkin.
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Veja definição no capítulo I desta tese.
C.f. CAVALCANTI, 1950, op. cit., p. 7.
599
C.f. FÁVERO, 1992, op. cit., p. 46.
598
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Oswaldo Frota-Pessoa (1917-2010)

Figura 1: Oswaldo Frota-Pessoa
Fonte: FROTA-PESSOA, Oswaldo, Living History-Biography : A Rambling Rationalist, American
Journal of Medical Genetics, v. 63, p. 585–602, 1996.

Primeiros anos
Oswaldo Frota-Pessoa nasceu no Rio de Janeiro em 30 de março de 1917, no seio
de uma família de intelectuais da educação 600. Seu pai, José Getúlio da Frota Pessôa,
começou a vida como poeta, depois se tornando advogado e jornalista, além de trabalhar
na administração escolar como Secretário Geral da Instrução Pública no Rio de Janeiro.
Escreveu sobre educação na coluna "Educação e Ensino" do Jornal do Brasil ao longo de
14 anos e publicou três livros sobre educação. Sua importância como intelectual atuante

600

Veja seu obituário em VIANNA-MORGANTE, Angela M.; OTTO, Paulo a., Oswaldo Frota-Pessoa
(1917-2010): a successful three-lane road in science, Genetics and Molecular Biology, v. 33, n. 3, p. I–II,
2010.
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da educação do início do século XX começa apenas a ser discutida 601. Ele foi um dos
signatários do "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova", embora tenha desenvolvido
um pensamento próprio sobre a educação brasileira Sua mãe, Maria José Gomes da
Cunha, era professora de escola secundária 602, mas foi também diretora de escola
municipal, assistente de Pedagogia e Psicologia da Escola Normal, atuando também no
Conselho Superior de Instrução do Rio de Janeiro. Os dois tiveram quatro filhos, sendo
Frota-Pessoa o caçula603.
"Frota", como ficou conhecido depois por seus amigos mais chegados, fez seus
estudos secundários no Ginásio Arte e Instrução, no subúrbio carioca de Cascadura, na
zona oeste do Rio de Janeiro. Um de seus colegas de ginásio foi o entomologista e depois
diretor do Museu Nacional, Newton Dias dos Santos604. Influenciado pelo seu professor
de ciências do ginásio Hernani de Brito, Frota-Pessoa resolveu fazer medicina pois
gostava muito de História Natural e naquela época ainda não haviam cursos de História
Natural no Rio de Janeiro. Para ficar mais próximo do seu interesse, entrou na Faculdade
Nacional de Medicina, na Praia Vermelha, em 1934. Depois de cerca de um ano de curso,
encontrou-se na Cinelândia com seu amigo de ginásio, Newton Dias, que o informou que
a recentemente aberta Universidade do Distrito Federal (UDF) estava inaugurando um
curso de História Natural.
Eles tinham somente mais um dia para arrebanhar mais pessoas interessadas e se
inscrever no curso, e assim o fizeram. Assim, Frota-Pessoa entra no curso de História
Natural em 1935 na Universidade do Distrito Federal (UDF), fundada por Anísio
Teixeira, formando-se em 1938, tendo aulas com pesquisadores renomados como Lauro
Travassos, Alberto Sampaio, Viktor Leinz e Herman Lent 605. Mesmo antes de se graduar,
Frota-Pessoa publicou seu primeiro artigo científico com seu colega de curso Alcides
Lourenço Gomes, sobre plantas da família das saxifragáceas no Estado do Rio de Janeiro,
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Para uma breve análise do papel de José Getúlio da Frota Pessôa no escolanovismo veja MAIA, Gabrielle
Bessa Pereira, CONHECER O HOMEM , COMPREENDER SEU TEMPO : sobre a importância de José
Getúlio da Frota Pessôa e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova para a história da educação
brasileira 1, Revista Historiar, v. 2, n. 2, p. 172–189, 2010.
602
Veja para isso a narrativa do próprio Frota-Pessoa em FROTA-PESSOA, Living History-Biography : A
Rambling Rationalist.
603
Cf. MAIA, Gabrielle Bessa Pereira, op. cit., p. 177.
604
Veja uma entrevista de Frota-Pessoa em ESTEVES, Bernardo, Efervescência na educação e divulgação
da ciência: Entrevista com o cientista Oswaldo Frota-Pessoa, in: , Rio de Janeiro: Museu da Vida, 2004,
p. 11.
605
Frota-Pessoa entrou na primeira turma de História Natural da UDF, em 1935, juntamente com outras 17
pessoas, segundo seu depoimento em COSTA, Vera Rita da, Perfil Oswaldo Frota-Pessoa: Mestre de
Mestres, Ciência Hoje, v. 35, n. 207, p. 50–54, 2004.
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estimulado pelo espírito de pesquisa que imperava na UDF. Seu interesse pela genética
nasceu já no curso de História Natural. Segundo Frota-Pessoa (1996) Lauro Travassos,
que era seu professor de zoologia, já havia entendido a importância da genética para as
ciências biológicas e ordenou que um dos colegas de Frota, que já havia lido alguma coisa
sobre o tema, desse aulas de genética para os demais. Foi assim que Frota entrou em
contato com Mendel, publicando logo depois um artigo sobre as origens da noção de
hereditariedade na Grécia e Roma, assim como um artigo sobre a lei da segregação do
ponto de vista matemático 606.
O primeiro trabalho de Frota começou ainda antes dele se formar em História
Natural e foi uma indicação de Lauro Travassos. Frota foi trabalhar em Pirassununga para
o Ministério da Agricultura, em uma estação de aqüicultura que estava sendo instalada
naquela cidade. Durante os primeiros seis meses ele e seus colegas trabalharam, em meio
período, no Rio de Janeiro organizando um catálogo de peixes de água doce. Depois nos
dois meses seguintes, durante as férias, eles foram para Pirassununga estudar os peixes
do Rio Mogiguassu, a fim de tentar escolher algumas espécies para a reprodução em
cativeiro. Este trabalho era capitaneado por Rodolpho von Ihering, experiente zoólogo à
época, que os fazia escrever artigos para uma revista voltada ao público dos pescadores
locais, fazendo com que eles trabalhassem também na divulgação científica de suas
pesquisas.
Logo depois de sua graduação, na metade de 1938, Frota começou a dar aulas em
meio período em uma escola pública para moças, onde conheceu sua esposa Elisa Esther
Maia com quem se casou aos 22 anos, em 1939. Frota continuou trabalhando no projeto
de aqüicultura de Pirassununga, porém teve que largá-lo depois das férias. Em 1942 ele
entra para o mesmo curso que Cavalcanti fez no Instituto de Manguinhos, o "Curso de
Aplicação", onde o conheceu. Continuou também com suas aulas e o curso de Medicina,
no qual havia entrado antes mesmo de ingressar no curso de História Natural. Terminou
"de forma incompetente e alegremente" 607o curso de Medicina na Universidade do Brasil,
obtendo seu diploma em 1941.
Em 1942 nasce sua primeira filha com Elisa, Sonia. Em 1943, Frota se junta a
alguns colegas e monta um laboratório de análises clínicas, que embora fosse um esforço
de combinar os conhecimentos que eles tinham de medicina e biologia, não teve sucesso
devido a dois fatores que ele mesmo destaca: a ignorância do tema e a falta de contatos
606
607

Cf. FROTA-PESSOA, Living History-Biography : A Rambling Rationalist. 1996, p. 587.
(Idem, ibidem, p. 588, tradução livre nossa)
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na comunidade médica.608 Neste período Frota ouve falar que Theodosius Dobzhansky
estaria vindo para o Brasil, então ele decide ir para o laboratório de André Dreyfus em
São Paulo. Frota chegou lá indicado por Lauro Travassos - amigo de Dreyfus como já
vimos no capítulo II - e no laboratório conhece e termina trabalhando com Dobzhansky e
Crodowaldo Pavan, aprendendo a taxonomia das drosófilas. A impressão que Theodosius
Dobzhansky causou em Frota foi muito forte, segundo o mesmo em " The impression
Dobzhansky gave me was exhilarating 609". Frota passou duas semanas em São Paulo,
testando uma chave taxonômica de drosófilas brasileiras, construída por Pavan e
Dobzhansky. Mas este foi o único contato que Frota teria com o grupo da USP, e foi um
acidente de percurso que permitiu que Chana Malogolowkin ocupasse o lugar dele
naquele grupo, o que mostraremos adiante, teve boas conseqüências para esta última.
O que impediu que Frota continuasse em São Paulo foi uma doença. Ele foi
diagnosticado, nesta época, com tuberculose pulmonar bilateral, o que acabou
interrompendo suas atividades de pesquisa por um período. Frota vai então para Campos
do Jordão sob ordens médicas, visto que o pneumotórax 610bilateral não era indicado para
seu caso e não havia ainda fármacos capazes de curar a tuberculose. No entanto, chegando
em Campos do Jordão, Frota conheceu Mozart Tavares Lima, um médico que estudara a
utilização do pneumotórax para a cura da tuberculose - segundo Frota para aplicá-la em
si mesmo - se submetendo ao procedimento, nos dois pulmões, de forma alternada e em
conjunto com um procedimento cirúrgico. Foi durante este período que ele, com o auxílio
de um moleque-de-rua, algumas drosófilas coletadas em Campos do Jordão, um tratado
de drosófilas sul-americanas escrito por Duda - emprestado pelo Museu Nacional - e um
microscópio entomológico (uma lupa), começou a escrever sua tese de doutorado. A tese
era uma revisão de um grupo de drosófilas, o grupo tripuncatata, e Frota chegou a
descrever neste trabalho 15 novas espécies de moscas. 611 Ao final de alguns meses em
608

(Idem, ibidem)
(Idem, ibidem)
610
O pneumotórax é a presença ou acúmulo de ar na cavidade pleural, espaço que se encontra entre os
pulmões e a parede torácica. Este espaço geralmente está preenchido por pequena quantidade de fluido. A
produção de um pneumotórax foi uma terapia usada para combater a tuberculose desde 1882, quando foi
usada pelo médico Carlo Forlanini, porém tinha uma eficácia de somente 40% dos casos, sendo abandonada
após o uso dos quimioterápicos. Para uma definição de pneumotórax veja GOMES, Cláudio Amaro,
Pneumotórax, in: Tópicos de atualização em cirurgia torácica, São Paulo: Sociedade Brasileira de
Cirurgia Torácica, 2014, p. 19. Para uma história da tuberculose e o uso do pneumotórax no seu tratamento
veja ROSEMBERG, José, Tuberculose - aspectos históricos, realidades, seu romantismo e transculturação,
Boletim de Pneumologia Sanitária, v. 7, n. 2, p. 5–29, 1999.
611
Para isso veja Frota-Pessoa, 0. Revision of the Tripunctata group of Drosophila with description of
fifteen new species (Drosophilidae, Diptera). Arq Museu Paranaense 10:255-530, 1954. Apud FROTAPESSOA, 1996.
609
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Campos do Jordão ele havia melhorado da tuberculose e pôde voltar ao Rio de Janeiro,
tendo que voltar ao médico regularmente para ter ar insuflado nos seu pneumotórax até
sua cura completa612.

A volta ao Rio de Janeiro: atuação na FNFi e CPGEn

No Rio de Janeiro, após ter se curado da tuberculose, Frota volta a dar aulas - o
que continuaria a fazer até 1958 - e também entra em 1942 para o Departamento de
História Natural da Faculdade Nacional de Filosofia, dirigido por Antônio Geraldo
Lagden Cavalcanti, onde será nomeado membro efetivo em 1947. Este é o período em
que Frota trabalha no que viria a ser o CPGEn, depois fazendo parte de sua equipe
original, até sair do centro de pesquisas em 1958 para ir para a USP. Sua atuação no
CPGen será abordada adiante, mas a importância deste personagem para a
institucionalização da genética no Brasil vai para além de sua atuação no centro de
pesquisas da FNFi.
No Centro de Pesquisas de Genética, Frota-Pessoa havia sido contratado em 1947
como professor assistente de A.G.L. Cavalcanti. No entanto no "Decenário da Faculdade
Nacional de Filosofia", documento publicado em 1951, mas que contém um resumo das
atividades da faculdade desde sua instituição até 1949, Frota-Pessoa aparece como
"Professor contratado" da Faculdade, não estando listado na categoria "Assistente" 613. Em
1955, no entanto, Frota-Pessoa já figura como "Assistente614" na relação do corpo docente
da FNFi. Frota dava aulas de biologia, como excelente professor que era e também fazia
pesquisas com as drosófilas em condições precárias, como veremos mais adiante no
depoimento de sua colega Chana Malogolowkin, ainda neste capítulo. Frota não se refere
muito ao trabalho no CPGEn nas fontes que consultamos, por isso utilizamos outras
fontes para tentar desvendar o que ele fez durante o período que passou no centro de
pesquisas.

FROTA-PESSOA, Living History-Biography : A Rambling Rationalist., 1996, p. 588-89.
Para o corpo docente da Faculdade Nacional de Filosofia em 1949 veja UNIVERSIDADE DO BRASIL,
Decenário da Faculdade Nacional de Filosofia, Rio de Janeiro: [s.n.], 1951, p. 82-86.
614
Para isso veja UNIVERSIDADE DO BRASIL, Direção, corpo docente e administração, in: DIGESTO
da Faculdade Nacional de Filosofia, Rio de Janeiro: Universidade do Brasil, 1955, p. 7–12.
612
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Chana Malogolowkin-Cohen (1924 -)

Figura 2: Chana Malogolowkin-Cohen, em 2014
na casa de sua irmã, no Rio de Janeiro

Infância e formação

De acordo com a entrevista realizada em 2014 por Miguel de Oliveira,
descobrimos que Chana Malogolowkin nasceu na atual cidade de Maria da Fé, Estado de
Minas Gerais, em 13 de setembro de 1924. Filha de imigrantes russos judeus, foragidos
do anti-semitismo e da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), teve
uma infância de menina do interior, em um povoado que à época era uma vila, um distrito
da cidade de Cristina - MG. Chana Malogolowkin foi registrada com o nome de sua avó
paterna somente em 1925 pelo pai, Morduch Malogolowkin, comerciante de tecidos em
Minas Gerais. Sua mãe era Frima Malogolowkin, uma mulher que não tinha estudo formal
- havia estudado com seu irmão mais velho -mas que era "...extremamente
inteligente..."615. Chana teve outros três irmãos, duas mulheres e dois homens, que
seguiram todos carreiras acadêmicas. Os Malogolowkin eram os únicos judeus de Maria
da Fé segundo Chana. Ela estudou em casa até a idade de oito anos, quando entrou para
a única escola pública da vila. A mãe de Chana, Frima Malogolowkin já vinha nutrindo
a algum tempo uma vontade de fazer com que os filhos se integrassem na comunidade
judaica, que eles crescessem como judeus. Chana Malogolowkin nos conta na entrevista
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Veja a entrevista feita com a pesquisadfora no Anexo I desta tese. OLIVEIRA, Miguel E G C de,
Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen, in: , Rio de Janeiro: [s.n.], 2014, p. 1-38. p. 3.
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que "... mamãe quis que fôssemos todos pra uma cidade grande, onde nós fossemos
educados também como judeus, porque nós não tínhamos idéia do que era ser judeu"616.
Com isso os Malogolowkin se mudaram no início dos anos 30 para o Rio de Janeiro. Seu
pai, Morduch, entrou como sócio na cidade em uma loja de tecidos e artigos de cama e
mesa, cujo dono também era judeu. Esta loja depois veio a falir e seu pai acabou mudando
de ramo: abriu uma fábrica e loja de móveis, que depois veio a pegar fogo. Seu pai, não
podendo mais importar o maquinário

617

para reabrir a fábrica, foi então trabalhar na

construção civil. A mãe de Chana foi, segundo ela, uma das fundadoras do Lar da Criança
Israelita 618no Rio de Janeiro, sendo uma participante ativa da comunidade judaica do Rio
de Janeiro.

616

Cf. op. cit, p. 2.
Segundo Chana o governo brasileiro impedia naquela época a importação de maquinário, Segundo ela
o seu pai "... não conseguiu trazer novos aparelhos da Europa porque no Brasil o governo não permitia a
entrada de coisas do estrangeiro"(Entrevista, p.3).
618
O Lar da Criança Israelita foi fundado em 30 de agosto de 1939, segundo notícia do jornal "O Globo"
do mesmo dia. Situava-se originalmente na Rua General Canabarro, no nº 303, no Maracanã, sendo que
hoje ocupa instalações na Rua José Higino, nº 240, na Tijuca.
617
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Figura 3: A família de Chana Malogolowkin no Rio de Janeiro, circa 1930
da esquerda para a direita: Michael, Frima (a mãe), Morduch (o pai), Beth e Chana.
Fonte: arquivo pessoal de Beth Malogolowkin.

Na década de 1930, Chana fez o ginásio no colégio Hebreu Brasileiro, na Tijuca.
Chana foi uma menina introspectiva e não se adaptou muito com a mudança para o Rio
de Janeiro. Ela não havia sido educada até então com outras crianças judias e como ela
mesma disse em sua entrevista "... eu pouco me adaptei no Hebreu Brasileiro, porque eu
não fazia idéia do que era ser judeu"619. Por causa de seu sotaque mineiro, as outras
crianças caçoavam dela, chamando-a de "mineira compra bonde", o que fez com que ela
se fechasse cada vez mais em seu mundo. Ela pouco interagia com os outros meninos do
ginásio, e quanto às meninas, também não se aproximou muito delas, o que podemos
supor que provavelmente fez com que sua atenção se voltasse principalmente aos estudos.
No ginásio o seu interesse por História Natural foi despertado. Ela utilizou o livro didático
de Waldemiro Potsch - provavelmente o "História Natural" - e gostava de copiar os

619

Idem. p. 4.
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desenhos e fotos. Segundo ela, era uma boa aluna e recebia boas notas, copiando o que
era ditado por seu professor de História Natural:
Eu pegava o livro do Potsch. Potsch pai. E como tinha fotografias dos
órgãos humanos, eu então copiava - eu gostava muito de desenhar e
copiava os órgãos e desenhava ao meu jeito. E a nota que nós
recebíamos era pelo caderno mais bonito, ou mais apresentável que os
alunos traziam para o professor ver. E eu sempre tirava dez. O meu
caderno era um dos mais lindos que se apresentava. E com isso eu
comecei realmente a gostar da História Natural620.

Inspirada pelas leituras das biografias de Louis Pasteur e Marie Curie, desde sua
adolescência Chana Malogolowkin já queria ser cientista e para isso entrou para o Colégio
Universitário da Universidade do Rio de Janeiro, onde foi fazer o curso complementar
para tentar entrar em medicina na Faculdade Nacional, com o objetivo de trabalhar no
Instituto de Manguinhos. No Colégio Universitário ela foi influenciada pelo seu professor
de Biologia, o professor José Lacerda de Araújo Feio 621, que também era zoólogo do
Museu Nacional. Um ano depois o Colégio Universitário é fechado - devido à imposição
do novo projeto do ministro Gustavo Capanema que também acabou com a UDF,
incorporando sua estrutura na Universidade do Brasil - e ela é transferida para o Colégio
Pedro II, onde faz o segundo ano do curso complementar. Seus pais tinham posições
diferentes quanto à vontade de Chana fazer Medicina. Sua mãe, Frima, era a favor da filha
e seu pai não a apoiava, mas Chana já era uma pessoa que desafiava os padrões à época.
Segundo a mesma
... Papai era extremamente rigoroso e muito honesto. E no meu caso, eu
sempre fui muito revoltada. Eu fui uma moça na época, que tudo que
eu queria fazer eu achava que estava no direito de fazer e fazia .622

Em 1942 Malogolowkin fez o vestibular para medicina, mas logo em seguida
abandonou a idéia, mesmo aprovada, entrando para o curso de História Natural na recém
fundada Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, localizada então na
Avenida Presidente Antônio Carlos. Quando Chana foi para a Faculdade Nacional de
Filosofia, o pai passou a apoiá-la: "...- meu pai ficou satisfeito, porque era pra me formar
como professora, né? Era uma faculdade pra formar professores de ginásio. 623".
620

Idem. p. 5.
José Lacerda de Araújo Feio foi diretor do Museu Nacional entre 1967 e 1971. Fonte:
INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, Full example: José Lacerda de Araújo Feio,
International Council on Archives Committee on Descriptive Standards, disponível em:
<http://www.icacds.org.uk/eng/ISAARexample2.pdf>, acesso em: 14 Jan. 2015. Veja também MUSEU
NACIONAL, Os Diretores do Museu Nacional/UFRJ, Rio de Janeiro: [s.n.], 2008.
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OLIVEIRA, Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen. p. 7.
623
Idem, p. 8.
621
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No entanto secretamente a jovem não queria entrar para a FNFi para se formar e
dar aulas, ela queria ser pesquisadora e trabalhar em Manguinhos:
MIGUEL
Mas me explique melhor essa conexão com Manguinhos.
A senhora disse que entrou na Faculdade de Filosofia por causa de
Manguinhos. O que significa isso?
CHANA
Porque eu sabia que lá era o centro de pesquisa e eu
queria um centro de pesquisa pra trabalhar.
MIGUEL
Sim, a senhora queria se formar na FNFi e depois ir pra
Manguinhos.
CHANA
Exato. Se eu ia ser aceita ou não, o problema já não era
meu. Era uma necessidade minha de fazer alguma coisa que fosse de
interesse público e que fosse de interesse nacional e internacional. Eu
já tinha uma ideia bem formada do que eu queria fazer e Manguinhos
era o local em que eu queria trabalhar.624

Como podemos ver, o pai de Chana Malogolowkin era um homem de pouco
estudo, muito prático, "... extremamente rigoroso e muito honesto"625, mas era um homem
de sua época e entendia que já que a filha queria estudar, então que seria melhor se ela
fosse professora, o que era condizente com os padrões sociais da época:
.... Porque ser professora era outra coisa né? Ele achava que toda mulher
poderia ser professora. E depois ele achava que seis anos de medicina,
na época, pra uma mulher estudar seis anos...porém, eu acabei
estudando mais de seis anos na Faculdade de Filosofia. Eram três anos
de bacharelado, um ano de licenciado, são quatro anos de faculdade. E
depois eu fui fazer doutorado, não é?626

O curso de História Natural na FNFi: o primeiro contato com a
genética

Segundo o depoimento de Malogolowkin, a faculdade era pequena e o curso de
História Natural tinha somente cinco alunos naquela turma de 1942. Eram três mulheres
e dois homens na sua turma: um deles era Silvio Potsch627, irmão de Carlos Potsch e uma
das mulheres era a filha de seu professor de paleontologia.
De acordo com o "Decenário da Faculdade Nacional de Filosofia" (1951) o curso
de História Natural estava composto das seguintes cadeiras: Geologia e Paleontologia,
Biologia, Botânica, Zoologia, Mineralogia e Petrografia. As disciplinas ministradas em
1951 eram: Botânica, Zoologia, Mineralogia, Biologia geral, Geologia, Petrografia,
624

Idem, ibidem.
Idem, p. 8.
626
Idem, ibidem.
627
Um dos famosos irmãos Potsch que frequentavam o laboratório de Lauro Travassos.
625
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Paleontologia, Biogeografia, Estratigrafia, Geomorfologia, Sedimentologia, Geofísica,
Introdução à topografia, Paleobotânica, Paleontologia de invertebrados, Paleontologia de
vertebrados, Jazidas minerais, Cristalografia, Petrologia, Citologia, Histologia,
Organogênese, Genética e evolução, Pesquisas de morfologia vegetal, Pesquisas de
fisiologia vegetal, Sistemática de vegetais inferiores, Sistemática de vegetais superiores,
Anatomia e fisiologia animais comparadas, Embriologia comparada, e Desenho
aplicado628 . O curso de bacharelado podia ser feito em três anos e o aluno poderia sair
licenciado com mais um ano de estudos, fazendo disciplinas no Curso de Didática do
Departamento de Educação.
No curso de História Natural Chana Malogolowkin teve aulas com professores
como Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti (curso de biologia geral, genética e evolução),
Aloysio de Mello Leitão (zoologia), Elysiário Távora Filho (mineralogia, petrografia e
cristalografia) e Thomaz Alberto Teixeira Coelho Filho (geologia e paleontologia 629). Os
professores Lagden Cavalcanti e Elysiário Távora foram os que realmente
impressionaram a jovem com sua didática. Das aulas com Lagden Cavalcanti nasceu seu
interesse pela genética.
As condições físicas - instalações - do curso de História Natural não eram as
melhores. O local tinha sido da embaixada da Itália, na Avenida Presidente Antônio
Carlos. Segundo sua entrevista, Malogolowkin nos conta que as salas eram pequenas e só
havia um laboratório de biologia, onde ficavam alguns microscópios que "...pouco eram
usados..."630. Os alunos tinham à disposição caixas com lâminas de histologia para
estudos e frascos contendo animais em formol. As aulas eram mais teóricas do que
práticas, sendo que ela destaca que " O único que dava realmente aula com prática e
teórica era a mineralogia e a cristalografia"631. Segundo Malogolowkin, "Nem em ginásio
se vê classes como nós tínhamos naquela época"; "Não era um ensino de universidade
pra dizer a verdade. Era um ensino muito primário.".

632

Isto nos dá uma idéia de como

era o ensino de História Natural na FNFi naqueles anos. Também nos mostra que a
faculdade não tinha uma grande estrutura para aulas práticas e nem contava com
laboratórios adequados para o desenvolvimento de pesquisa em biologia.
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Veja UNIVERSIDADE DO BRASIL, Decenário da Faculdade Nacional de Filosofia, 1951, p. 78.
OLIVEIRA, Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen. p. 7.
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Ibidem. p. 9.
631
Idem, ibidem.
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Idem, ibidem.
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O começo das pesquisas com drosófilas: primeiros trabalhos

Chana Malogolowkin formou-se bacharel e depois licenciada em História Natural
em 1946, mas já tinha passado a trabalhar com taxonomia e genética de drosófilas desde
antes do final do 3º ano do curso. Ela havia sido indicada por Elysiário Távora para
trabalhar no departamento de biologia com Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti, ambos
professores seus na faculdade. Os detalhes desta indicação podem ser vistos no seguinte
trecho da entrevista:
MIGUEL
Pois é, voltando ao curso de história natural, a senhora
disse que era uma turma de cinco pessoas e que os dois principais
professores que lhe influenciaram foram o Lagden e qual foi o outro?
CHANA
O Távora, Elysiário Távora. Foram os dois professores
que realmente... E quando eu terminei a faculdade, o Elysiário Távora
- eu gostava muito de mineralogia - quis que eu fosse trabalhar com ele,
mas ele sabia que eu gostava muito de genética e biologia.
MIGUEL
A senhora já gostava de genética?
CHANA
Já, já. Eu já tinha terminado biologia e tinha terminado
genética. Quer dizer, quando eu terminei o terceiro ano, eu já estava
com a minha rota traçada. Eu queria ir pra biologia e pra genética, mas
o Cavalcanti não me convidou, nem me falou nada sobre o assunto. O
professor Távora então resolveu perguntar ao Cavalcanti se tinha
interesse em que fosse trabalhar na biologia, se não, ele Távora, gostaria
de ver-me trabalhando na mineralogia e cristalografia. O Cavalcanti
concordou em me receber e fui para a biologia. E na época a assistente
de biologia era Helena Salles633.

Dessa forma Chana entrou para o núcleo de pesquisadores que viria a compor, em
1950, o CPGen. No entanto o papel de duas outras pessoas foi também fundamental na
sua escolha de fazer pesquisa com drosófilas: foram Oswaldo Frota-Pessoa e Helena
Salles, seus futuros colegas de CPGen, que incentivaram a jovem cientista a seguir
carreira na biologia e na taxonomia e evolução de drosófilas na Faculdade Nacional de
Filosofia. Um outro grande incentivador foi Lauro Travassos, do Instituto Oswaldo Cruz.
Segundo a entrevistada foi Oswaldo Frota-Pessoa quem apresentou Chana a Travassos:
Eu realmente comecei a trabalhar mesmo com o Frota-Pessoa. Ele que
me incentivou demais; não foi só um mestre, como foi um grande
amigo. Ele me levou pra Manguinhos a fim de conhecer o prof. Lauro
Travassos por causa da taxonomia.634

Lauro Travassos teve um papel fundamental na vida acadêmica de Chana
Malogolowkin. Foi por sugestão de Travassos que Chana decidiu usar a genitália das
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Ibidem. p. 8 e 9.
Idem, p. 10.
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drosófilas para tentar resolver questões de sistemática 635, ou seja, utilizar as
características morfológicas dos órgãos genitais das moscas drosófilas para tentar separar
espécies muito parecidas. Já Oswaldo Frota-Pessoa foi amigo de Chana, além de seu
"mestre".
O primeiro trabalho de Chana foi com a sistemática de drosófilas coletadas no
Brasil. Naquela época ela não contava com um laboratório onde pudesse fazer criações
de drosófilas, então o trabalho era feito da seguinte maneira: ela coletava os espécimes
em excursões de coleta, depois fixava o material e levava para a FNFi, onde, na sala de
aula, dissecava os espécimes e desenhava os detalhes de sua anatomia. Dessa forma
Chana publicou em 1946 seu primeiro trabalho descrevendo cinco espécies novas de
drosófilas a partir de coletas realizadas na Bahia. Sobre este trabalho Chana declarou o
seguinte:
Eu saí muitas vezes em excursão com o grupo do Lauro Travassos e o
Haroldo Travassos. O grupo do museu. Saía com eles e coletava. Nós
fizemos uma excursão pra caatinga da Bahia, e na caatinga eu colhi
muito material, e com esse material eu trabalhava. Até chegar de volta
ao Rio, meu material já estava fixado. E com ele eu trabalhava 636.

Nesta época Chana Malogolowkin ainda não estava formada e não ganhava nada
para trabalhar com Cavalcanti, ela era uma auxiliar de ensino na FNFi, mas não chegava
a dar aulas sozinha, porém fazia sua pesquisa, orientada mais por Frota do que por
Cavalcanti:
CHANA
Foi. Oswaldo Frota-Pessoa. Ele que me deu o empurrão
mesmo. Eu trabalhava com ele; até nos sábados nós íamos pra faculdade
pra trabalhar. E tinha também a assistente do Cavalcanti que era Helena
Salles, que depois saiu da faculdade e casou-se, indo para a Bahia. Aí
eu fiquei no lugar dela, mas eu não fiquei como assistente, eu não
ganhava nenhum tostão na época. Cavalcanti convidou o Frota-Pessoa
para o lugar de Helena Salles, mas antes me perguntou se eu concordava
e eu concordei.
MIGUEL
Sim, a senhora era como uma estagiária.
CHANA
Eu fiquei como auxiliar de ensino. Eu ajudava o
Cavalcanti em uma coisa ou outra, mas dar aula ou estar ao lado de
alunos, não tinha disso. Eu realmente comecei a trabalhar mesmo com
o Frota-Pessoa. Ele que me incentivou demais; não foi só um mestre,
como foi um grande amigo. Ele me levou pra Manguinhos a fim de
conhecer o prof. Lauro Travassos por causa da taxonomia 637.
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Isto foi revelado a nós em uma comunicação pessoal após a entrevista. Não foi possível fazer uma outra
entrevista, já que uma segunda entrevista não estava prevista no projeto submetido ao Conselho de Ética
em Pesquisa da Fiocruz.
636
Idem, p. 11.
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Idem, p. 10.
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Logo depois, em 1948, Chana publica um artigo na revista Summa Brasiliensis
Biologiae da Fundação Getúlio Vargas sobre a genitália da Drosophila ananassae, como
seqüencia de um trabalho publicado em 1947 na mesma revista por Helena Salles que
versava sobre a genitália de Drosophila melanogaster e Drosophila simulans. Chana
seguia a linha dos dois pesquisadores sistematas de drosófilas em seu laboratório, obtendo
orientação e submetendo seus trabalhos à sua apreciação. Na entrevista, Chana atribui ao
amigo Oswaldo Frota-Pessoa a responsabilidade pela sua especialização na área de
sistemática de drosófilas: "Isso eu devo muito ao Frota-Pessoa, viu? Eu devo muito a ele.
Ele foi realmente um mestre... eu nem sei o que dizer, ele era realmente um professor, um
mestre e um amigo muito querido".638
Foi este início de trabalho árduo e sistemático que deu as credenciais a Chana para
que ela adquirisse conhecimento na área de sistemática de drosófilas, o que viria a ser
vital para os estudos de evolução que viriam depois.

A experiência com André Dreyfus e Theodosius Dobzhansky em
São Paulo: especialização e aprofundamento

Em 1948, Malogolowkin foi para a antiga Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras da USP trabalhar durante um ano com um grupo liderado por André Dreyfus e
Theodosius Dobzhansky. A entrevista nos revela que foi Frota quem indicou Chana para
ir no lugar dele:
MIGUEL
Isso. Como é que foi essa passagem do trabalho no Rio
de Janeiro pra ir pra São Paulo trabalhar com Dreyfus e Dobzhansky?
CHANA
Foi escolhido um grupo de jovens biólogos pra trabalhar
com Dobzhansky em 1948. No Rio de Janeiro, foi convidado o FrotaPessoa, e no Rio Grande do Sul, foi Antônio Cordeiro. Da Suíça foi o
Hans Burla e da Argentina Martha Wedel. Foram os convidados para
trabalharem no laboratório do Dreyfus com o Pavan e o Brito da Cunha.
Não eu.
MIGUEL
A senhora não foi convidada? E como é que foi?
CHANA
Eu era muito jovem, recém-formada. Então eles
convidaram o Frota-Pessoa. O Frota tinha voltado de Campos do
Jordão, depois de ter passado dois anos em Campos do Jordão, em
tratamento, porque ele teve tuberculose. Logo depois que ele voltou, em
47, 48, foi a época em que ele foi convidado para fazer parte do grupo
em São Paulo. Então ele perguntou a mim se eu tinha interesse de ir em
vez dele porque ele não queria deixar a esposa e os filhos por mais um
ano.
638

Idem, p. 12.
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MIGUEL
Quer dizer então que o foi o Frota que deu a vaga dele,
vamos dizer assim?
CHANA
Sim, foi o Frota que me indicou em vez dele ir. E eles
aceitaram, provavelmente aceitaram, porque eu fui pra lá, né? Eu fui
pra lá e eu tenho a impressão que ninguém trabalhou tanto e tão bem
quanto eu trabalhei. 639

Esta passagem nos revela também que não foi Cavalcanti quem indicou Chana,
foi Frota-Pessoa quem a indicou para trabalhar com Dreyfus e Dobzhansky pois conhecia
a competência dela nas questões ligadas à sistemática de drosófilas, que era justamente o
que Dobzhansky precisava naquele momento: pesquisadores que soubessem classificar
as drosófilas que ele pretendia utilizar nos experimentos. Em São Paulo Chana trabalhava
muito, principalmente com a taxonomia do grupo willistoni de drosófilas, que era um
grupo composto por diversas espécies irmãs:
" Eu ia pra lá às vezes 06h30min da manhã pra sair de lá meia noite, meia noite e
meia. Mas eu gostava, eu gostava de trabalhar".640

CHANA
Não, ele (Dobzhansky) colocou a mim para trabalhar
com drosófila willistoni, pra fazer cruzamentos e ver mutações e coisas
desse tipo. Era no que todos nós estávamos trabalhando, mas a minha
parte era trabalhar com willistoni. Os outros trabalhavam com outro
material. Mas eu e a esposa do Dobzhansky trabalhávamos com
willistoni. 641
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Idem, p. 13.
Idem, ibidem.
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Idem, p. 14.
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Os primeiros anos do CPGEn: fundação e primeiros trabalhos

Figura 4: O CPGEn já na Av. Antônio Carlos e seus membros, circa 1951/52

Da direita para a esquerda na foto podemos ver Chana Malogolowkin, Antônio Geraldo L. Cavalcanti,
Hans Burla, Leonor Emídio de Castro e Daysi Neves Falcão.
Fonte: acervo pessoal de Chana Malogolowkin

O novo centro de pesquisas recém fundado já tinha produzido, como vimos
anteriormente, seus primeiros frutos científicos mesmo antes de 1950 e já contava com
pesquisadores experientes e capacitados na escola Dreyfus-Dobzhansky, o que prometia
a continuidade do programa de pesquisas desenvolvido por Dobzhansky e possibilitava
voos ainda mais altos naquele momento. Para funcionar, no entanto, era necessário
financiamento, visto que a FNFi visava, primeiramente o ensino, e que as atividades de
pesquisa, embora tivessem o apoio da reitoria, deveriam buscar seus próprios meios. A
Fundação Rockefeller, reconhecendo em Cavalcanti um pesquisador capaz de instituir o
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modelo de pesquisa que a Rockefeller preconizava 642, continuou com sua política de
investimentos.
O CPGEn ocupou, inicialmente, um andar térreo em um prédio dentro do Jardim
Botânico, na Rua Jardim Botânico, nº 1008643. Foi inaugurado no dia 26 de março de
1950, com a presença de Thomaz Coelho, chefe do Departamento de História Natural da
FNFi644. Depois o Centro seria transferido para a Av. Antônio Carlos, ocupando uma
pequena sala na FNFi645, como mostra a figura X.
Em 1951 o centro de pesquisas consegue, por um pedido de Cavalcanti, dinheiro
para comprar equipamentos junto à Fundação Rockefeller. O valor não era baixo para a
época: foram US$ 5.200,00 dólares para equipamentos, suprimentos e assistência para
pesquisas do CPGen646. A Universidade do Brasil aportou recursos na medida em que
pagava o catedrático e seu assistente, Oswaldo Frota-Pessoa. O CNPq financiou diversos
trabalhos, pelo que se pode constatar por meio da análise dos "agradecimentos" de várias
publicações do Centro. Provavelmente uma câmara de temperatura constante estava entre
os equipamentos comprados. A partir deste momento já era possível estabelecer gaiolas
de populações de drosófilas na capital federal para a realização das pesquisas com
genética de populações, já que as moscas precisavam ficar em um ambiente onde a
temperatura e o foto período fossem controlados. Isso é necessário pois o ciclo de vida de
uma mosca é mais rápido quanto maior for a temperatura - até um limite fisiológico - e
também pode ser retardado, se a criação for mantida em temperaturas mais baixas. Além
disso a necessidade de eliminação de variáveis entre as populações e espécies criadas
exigem que todas as populações sejam cultivadas em um mesmo ambiente, com
temperatura e período de luz controlados, sem falar que altas temperaturas promovem o
aparecimento de fungos e outros organismos que podem atacar as colônias de moscas,
acabando com uma criação em pouco tempo.
Também por volta de 1951/52 um novo integrante vem se juntar à equipe: o
professor Hans Burla, que recebe US$ 500,00 da Fundação Rockefeller para a viagem de
642

Como mostrado em MARINHO, 2001, op. cit., a Fundação Rockefeller investia em valores individuais,
em cientistas em que ela acreditava serem capazes de instituir um modelo de fazer ciência, o que é deixado
claro por Harry Miller Jr. quando fala sobre como escolhia quem iria receber apoio financeiro e bolsas de
estudo, seguindo uma orientação dos trustees. C.f. p. 123-124.
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Acreditamos que o prédio seja o do atual Museu do Meio Ambiente, mas isto deve ser verificado em
outro tipo de registro.
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Veja a nota na coluna "Prata da Casa" na revista Ciência para Todos em CIÊNCIA PARA TODOS,
Prata da Casa: Centro de Pesquisas de Genética, Ciência para Todos, p. 16, 1950.
645
De acordo com uma comunicação pessoal feita por Chana Malogolowkin ao autor da tese em 2015.
646
Veja THE ROCKEFELLER FOUNDATION, The Rockefeller Foundation Annual Report, 1951,
New York: [s.n.], 1951. p. 309.
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Zurique ao Rio de Janeiro

647

. Burla era o novo membro do CPGen e passou dois anos e

meio no Rio de Janeiro. Ele veio de Zurique e se instala no CPGen em 1952, começando
um trabalho sobre a taxonomia de drosófilas do grupo willistoni

648

. Ele também foi

membro da “escola Dreyfus-Dobzhansky”, trabalhando em São Paulo, com Brito da
Cunha, Crodowaldo Pavan, Chana Malogolowkin, Lagden Cavalcanti, Antônio Cordeiro
e Dobzhansky649. Em 1949 havia produzido um trabalho publicado na revista Evolution,
com Brito da Cunha, Cordeiro, Dobzhansky, Malogolowkin e Pavan sobre o grupo
willistoni de espécies gêmeas

650

de drosófilas651. Em 1950 publicou na revista Ecology

um trabalho, feito desta vez com Brito da Cunha, Cavalcanti, Dobzhansky e Pavan, sobre
a densidade das populações e a taxa de dispersão na mosca Drosophila willistoni652.
O trabalho que Burla começou a desenvolver no CPGen com o grupo willistoni
era uma extensão e fazia parte do programa de pesquisas montado por Dobzhansky na
USP, segundo o qual Burla e Brito da Cunha se dedicariam mais à taxonomia de
Drosophila willistoni

653

. Burla era um grande taxonomista e no trabalho de 1949 tinha

se especializado neste grupo complicado, utilizando as características dos órgãos genitais
das moscas para separar as espécies, o que era essencial em qualquer laboratório que
quisesse fazer genética de populações de drosófilas, pois se não é possível separar as
espécies não se pode caracterizá-las como sendo populações de uma mesma espécie ou
de espécies diferentes. Os bons taxonomistas eram, então, vitais nos estudos de genética
de populações.
O CPGen passa então a contar com outro pesquisador, aumentando mais o número
de pessoas envolvidas na pesquisa e investindo na importação de talentos. Isto demonstra
mais uma vez também a importância que a Fundação Rockefeller teve na multiplicação
dos laboratórios e centros de pesquisas científicos no Brasil, apoiando cientistas em
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Idem, p. 318.
C.f. GLICK, O Programa Brasileiro de Genética Evolucionária de Populações , de Theodosius
Dobzhansky, 2008, p. 323.
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C.f. FORMIGA, A escola de genética Dreyfus-Dobzhansky: a institucionalização da genética na
faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1934-1956), 2007, p. 55.
650
Espécies gêmeas, crípticas ou sibling species é quando existe um grupo de espécies muito semelhantes
na forma, no comportamento e em outras características, mas que são reprodutivamente isoladas, isto é,
não podem se cruzar e ter descendência fértil. Este conceito foi proposto originalmente em 1942 por Ernst
Mayr no seu trabalho Systematics and the Origin of Species.
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C.f. CAVALCANTI, Centro de Pesquisa de Genética da Faculdade Nacional de Filosofia da
Universidade do Brasil, 1961, p. 58.
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Idem, ibidem.
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C.f. CAVALCANTI, 1950, op. cit., p. 5-7.
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viagens de aperfeiçoamento profissional, pagando bolsas de estudo e financiando itens
para o estabelecimento de laboratórios.
Uma das fontes que utilizamos para este trabalho foi o Boletim Informativo da
Faculdade Nacional de Filosofia, que foi publicado de julho de 1950 a 1957654, de maneira
irregular (geralmente dois números por ano). Estes Boletins foram achados, em sua
maioria, nas bibliotecas do CCMN/UFRJ e do IFCS/UFRJ, sendo que somente um
número xerocado foi achado no PROEDES. Neste boletim pudemos achar informações
sobre o que acontecia na FNFi e nos centros de pesquisas.
O nascente centro já tinha em 1951 quatro estagiários, segundo o que podemos
deduzir do que foi publicado no Boletim da Faculdade Nacional de Filosofia de 1951:
Leonor Emídio de Castro, Daisy Neves Falcão, Cora de Moura Pedreira e Ângelo Fraga.
Leonor se dedicava às pesquisas com “raças geográficas” de D. prosaltans, juntamente
com Cavalcanti. Daisy Falcão estudava a proporção sexual também em D. prosaltans,
orientada por Cavalcanti e Ângelo Fraga estudava o comportamento de côrte em moscas
drosófilas do grupo willistoni655. Nesta mesma nota consta que o CNPq concedeu duas
bolsas de estudo à cadeira de Biologia Geral - da qual Cavalcanti era o catedrático - e um
auxílio de Cr$ 100.000,00 concedido exclusivamente ao CPGen 656.

O doutorado de Chana Malogolowkin: o CPGen cresce no campo

Depois da experiência com Dobzhansky e Dreyfus, Chana Malogolowkin foi
incentivada por Dobzhansky a fazer o seu doutorado, pois o pesquisador norte-americano
queria levar Chana para trabalhar com ele durante algum tempo:
CHANA
Então o Dobzhansky quis que eu fosse com ele. Como eu
não podia ir porque eu não tinha formação ainda de doutorado e nem
tempo integral, o Dobzhansky me empurrou, ele disse “faça o
doutorado"657..
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Não sabemos se o Boletim foi publicado após 1957 até o fim da FNFi, pois os números encontrados na
base Minerva da UFRJ só mostram até 1957. Nós conseguimos todos os números disponíveis, de 1950 a
1957, no Rio de Janeiro, mas esta era uma publicação que também era distribuída para outras faculdades e
universidades.
655
Veja UNIVERSIDADE DO BRASIL, Notícias dos departamentos, Boletim Informativo Faculdade
Nacional de Filosofia, v. dezembro, n. 8, 1951. Passagem na p. 5.
656
Idem, ibidem. Para termos uma idéia do que representava esta quantia, uma Vespa de 125 cc custava,
em 1950, cerca de Cr$ 7.000,00 a 8.000,00 e um carro importado de 4cv, mais popular, modelo Renault
custava em torno de Cr$ 27.000,00, segundo apurado em jornais da época (1950) na Hemeroteca Digital
Brasileira.
657
Idem, p. 13.
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No entanto Chana não foi imediatamente para os EUA. Ela recebia uma bolsa da
Fundação Rockefeller para trabalhar em São Paulo e quando esta bolsa acabou, viu-se
obrigada a retornar ao Rio. Além deste empecilho havia a questão do tempo integral.
Como já foi destacado por Maria Gabriela S.M.C. Marinho no seu livro "Norte
Americanos no Brasil", era política da Fundação Rockefeller dar bolsas somente para
quem já tinha um vínculo de tempo integral658, e até aquele momento, nenhum
pesquisador da FNFi tinha este tipo de vínculo com a Universidade do Brasil. De volta
então à sua cidade, Chana trabalhou com o material que havia tido contato em São Paulo,
publicando junto com Pavan, Cordeiro, Natascha Dobzhansky, Theodosius Dobzhansky,
Boris Spassky e Martha Wedel um trabalho sobre a variabilidade genética em populações
brasileiras de Drosophila willistoni. Este trabalho foi resultado de sua estadia em São
Paulo e da colaboração entre pesquisadores que trabalharam na USP e em Columbia, no
laboratório de Dobzhansky, mas só foi publicado em 1951, na revista Genetics.659
Em 29 de novembro de 1951 tem lugar um acontecimento importante para
o CPGen: Chana Malogolowkin defende sua tese de doutorado em História Natural,
intitulada A genitália no grupo willistoni (Díptera, Drosophilidae, Drosophila). Fizeram
parte de sua banca os professores Thomaz Coelho Filho, então chefe do Departamento de
História Natural, Aloysio Mello Leitão, catedrático de zoologia da FNFi e Cavalcanti660.
A tese versava sobre a evolução dos órgãos genitais deste grupo de drosófilas. Com isso,
Chana Malogolowkin tornou-se a primeira mulher a se doutorar em História Natural
no Brasil. Chana era uma exímia taxonomista, se dedicando à taxonomia de diversas
espécies de drosófilas, tendo descrito espécies novas de moscas do gênero
Rhinoleucophenga que estavam então na coleção de dípteros do Laboratório de
Helmintologia do IOC661 e estudado as drosófilas da espécie Zygothrica dispar, 662 entre
outros trabalhos. Todos estes estudos a qualificavam como uma das principais
pesquisadoras do CPGen, peça importante no desenvolvimento das pesquisas e no
desenvolvimento do centro. Além disso, ela foi a primeira a utilizar os órgãos genitais
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Cf. MARINHO, Maria G. S. M. C, op.cit, p. 152-153.
Veja PAVAN, C. et al, CONCEALED GENIC VARIABILITY IN BRAZILIAN POPULATIONS OF
DROSOPHILA WILLISTONI, Genetics, v. 36, n. January, p. 13–30, 1951.
660
C.f. UNIVERSIDADE DO BRASIL, 1951, op. cit., p. 3.
661
Veja MALOGOLOWKIN, Chana, Sobre o Gênero “Rhinoleucophenga” com Descrição de Cinco
Espécies Novas (Drosophilidae, Diptera), Revista Brasileira de Biologia, v. 6, n. 3, p. 415–426, 1946.
662
Veja MALOGOLOWKIN, Chana, Notas Sobre “Zygothrica dispar” (Diptera, Drosophilidae), Revista
Brasileira de Biologia, v. 12, n. 4, p. 455–457, 1952.
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dos drosofilídeos para classificar as espécies irmãs, o que não era prática comum na
época.
Não conseguimos achar a tese de doutorado de Chana Malogolowkin, por isso
ficamos impossibilitados de analisá-la em seu conteúdo e destacar as principais questões,
mas sabemos por meio da leitura dos "agradecimentos663" de um trabalho seu publicado
em 1952 na Revista Brasileira de Biologia, que o título era "A Genitália no Grupo
Willistoni (Diptera, Drosophilidae, Drosophila)". Este trabalho de 1952 foi um resumo
de sua tese de doutorado e nele podemos ver que ela descreve a genitália de todas as nove
espécies que pertenciam ao grupo willistoni na época; Drosophila willistoni, D.
paulistorum, D. tropicalis, D. equinoxialis, D. fumipennis, D. nebulosa, D. bacainensis,
D. capricorni e D. sucinea. Ela não só descreve com desenha diversas partes como
espermatecas, pênis, apódema-do-pênis, hipândrio, comparando a forma, o número de
cerdas presentes e outras características morfológicas. Estas espécies já haviam sido
descritas por outros pesquisadores como Helena Salles, Crodowaldo Pavan e Hans Burla,
mas ninguém havia feito até então uma análise tão compreensiva. Além disso quatro
destas nove espécies eram consideradas espécies irmãs, ou seja, muito parecidas e com
poucos aspectos que permitiam sua classificação até então.
Chana pegou também estas quatro espécies irmãs - Drosophila willistoni, D.
paulistorum, D. tropicalis, D. equinoxialis - e estudou a genitália das fêmeas e dos
machos. Com isso ela conclui que foi possível distinguir, a partir da genitália das fêmeas,
as quatro espécies irmãs de forma bem distinta, enquanto que o estudo do pênis dos
machos não permitiu tal diferenciação. Este trabalho foi uma grande contribuição ao
conhecimento e sistemática das drosófilas brasileiras, que foi fundamental para os estudos
em genética de populações que foram feitos posteriormente, tanto pelo grupo de Dreyfus
e Dobzhansky como em relação aos estudos feitos com esta espécie até hoje. Com este
trabalho, Chana torna-se uma referência em sistemática de drosófilas, principalmente com
a espécie willistoni, objeto de estudo que ela adotará por um largo período de sua vida.
Chana Malogolowkin dá assim um grande passo na sua carreira, que lhe permitiria depois
até mesmo sair do país.

Outros acontecimentos de 1951-52

Veja o trabalho MALOGOLOWKIN, Chana, Sobre a Genitália dos “Drosophilidae” (Diptera). III.
Grupo willistoni do gênero “Drosophila,” Revista Brasileira de Biologia, v. 12, n. 1, p. 79–96, 1952.
663
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Alguns visitantes importantes estiveram na Faculdade Nacional de Filosofia em
1951. Harry Miller Jr., da Fundação Rockefeller, visitou as dependências do Depto. de
História Natural e provavelmente verificou os investimentos feitos pela Fundação no
CPGen. Além dele estiveram também Hampton L. Carson (Univ. de Washington),
eminente biólogo e especialista em citogenética de drosófilas, Crodowaldo Pavan
(FFCL/USP), Antônio Brito da Cunha (FFCL/USP) e Antônio R. Cordeiro (URGS)

664

.

Isto demonstrava então o prestígio que o CPGen já possuía no meio acadêmico e na
própria FNFi. Cavalcanti aproveitou as presenças de Cordeiro e Carson para que estes
proferissem duas conferências na FNFi, sobre “assuntos especializados 665”.
No período que vai de 1950 a 1952, Cavalcanti e Chana Malogolowkin se
dedicavam à pesquisa com D.prosaltans e D.willistoni, respectivamente666. Oswaldo
Frota-Pessoa trabalhava como professor assistente na FNFi e também fazia estudos com
outras espécies de drosófilas. Desde 1945 até 1951 ele publicara quatro trabalhos
descrevendo espécies novas e realizando revisão taxonômica de gêneros como
Clastopteromya

667

e Neotanygastrella668. Frota-Pessoa tinha sido colega de Cavalcanti

no curso de aplicação do IOC e desde então eram amigos, como se pode depreender da
entrevista que Cavalcanti concedeu quando este diz:
Nessa época 669tive o apoio formidável de um rapaz que depois se
projetou como um dos maiores geneticistas brasileiros, o professor Oswaldo
Frota-Pessoa – à época meu assistente. Começamos a trabalhar juntos na
Faculdade e, posteriormente, ele foi contratado para a Universidade de São
Paulo. Esse episódio é muito interessante! Frota-Pessoa era muito meu amigo
e sabia das dificuldades que tínhamos – afinal, éramos eu e ele somente670!

Nesta entrevista fica claro que Frota-Pessoa foi um companheiro das primeiras
horas do CPGen, mesmo antes do centro de pesquisas existir de fato.
Em agosto de 1952 Cavalcanti vai para os EUA novamente, para trabalhar no
laboratório de Dobzhansky em Nova Iorque, desta vez patrocinado pelo CNPq. Durante
o período em que ficou fora do país, Cavalcanti foi substituído por Frota-Pessoa para
responder pela cadeira de Biologia Geral na FNFi

664

671

. Neste ano ainda, Chana

C, f. UNIVERSIDADE DO BRASIL, 1951, op. cit., p. 4.
Idem, ibidem.
666
Idem, p. 5.
667
FROTA-PESSOA, 1947 apud CAVALCANTI, 1961, op. cit., p. 56.
668
FROTA-PESSOA & WHEELER, 1951, apud CAVALCANTI, 1961, op. cit., p. 56.
669
A “época” a que Cavalcanti se refere nesta parte da entrevista é a de 1943, quando de sua nomeação
para catedrático da FNFi.
670
C.f. FÁVERO, 1992, op. cit., p. 40.
671
Veja UNIVERSIDADE DO BRASIL, Departamento de História Natural, Boletim Informativo
Faculdade Nacional de Filosofia, n. 9, p. 45, 1952. Ver p. 14 para a passagem citada.
665
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Malogolowkin recebe em sessão da congregação o grau de doutor em História Natural
pela sua tese defendida em 1951. No boletim nº 9 da FNFi é destacado que Chana detinha
assim “a primazia dessa graduação na especialidade, concedida a representante do sexo
feminino”672. É interessante notar aqui que o CPGen contava, entre seus membros, pelo
menos com quatro mulheres dentre os sete membros do centro de pesquisas até 1952, o
que significa que mais da metade dos cientistas do centro era composto por mulheres.
No Boletim nº 9 da FNFi há, pela primeira vez, menção ao Centro de Pesquisas
de Genética, dentro de uma seção chamada “Noticiários sobre Atividades dos Centros de
Estudos”673. Neste noticiário estão destacadas as publicações por pesquisadores do
CPGen: as duas publicações de Malogolowkin, de 1951 e 1952, bem como as duas
publicações de Frota-Pessoa (1951) e Frota-Pessoa & Wheeler (1951). São destacados
também os trabalhos em curso no CPGen naquele ano. Dentre eles destacam-se os
trabalhos feitos pelo Prof. Antônio R. Cordeiro (URGS) sobre a “viabilidade de (genes)
letais em heterozigose em Drosophila willistoni, um trabalho de Frota-Pessoa com Júlio
Magalhães - catedrático da cadeira de Geologia e Paleontologia da FNFi – sobre
“Evolução e Paleontologia”. Isto nos mostra, pela primeira vez, trabalhos de colaboração
acontecendo entre os pesquisadores do centro e outros pesquisadores, mostrando que o
CPGEn não estava isolado no campo e que dialogava com outros profissionais da genética
no país. Um trabalho em curso conduzido por um aluno do bacharelado, Fernando da
Costa Novaes, sobre subespécies e o processo de especiação em aves (do gênero
Rhamphocelus) também é registrado neste Boletim, bem como um seminário conduzido
por Paulo Filgueiras sobre “A surdomudez em Goiás e a consaguinidade”, do qual
participaram João Lyra Madeira (do IPASE) e Paulo Pardal (da Faculdade Nacional de
Engenharia)674. O Professor Eduardo Barbosa Viana também deu um curso sobre
“Genética matemática” para os membros do CPGEn e outros interessados naquele ano.

1953: Oswaldo Frota-Pessoa vai para o exterior

Em 1953 Oswaldo Frota-Pessoa foi convidado por Dobzhansky para ir para seu
laboratório de genética de drosófilas de Columbia. Ele recebeu uma bolsa de fellowship
da Fundação Rockefeller e ficou lá de 1953 a 1955. Lá ele deixou de ser um taxonomista
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Idem, p. 15.
Idem, p. 19.
674
Idem, p. 20-21.
673
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de drosófilas e efetivamente começou a trabalhar com genética de populações de uma
espécie, a Drosophila pseudoobscura. Esta espécie era o principal objeto de estudos do
laboratório de Dobzhansky, mostrando depois ser uma espécie muito boa para se estudar
a especiação675, ou seja, como se dá a formação de novas espécies. Com isso Frota pôde,
em pouco tempo, fazer uma descoberta que ele considerou o seu "batismo 676" de
geneticista: ele descobriu uma mutação ligada ao cromossomo X destas drosófilas que
mudava a cor externa dos testículos dos machos, mas não mudava a cor do olho dos
machos ao mesmo tempo, o que era uma novidade em se tratando de drosófilas. Isto
resultou em uma publicação na revista American Naturalist

677

em 1956. Este artigo

também seria o seu último artigo com drosófilas, pois Frota já começava a se interessar
por genética humana.
Segundo o próprio Frota esta era a primeira vez que ele podia se dedicar à pesquisa
em tempo integral678, e em condições muito boas. Ele aproveitou o caráter "cosmopolita"
do laboratório e da Universidade de Columbia e pôde participar de vários seminários
sobre diversos temas científicos. Isto também fez com que ele conhecesse diversos
cientistas importantes e pudesse trocar experiência com outros estudantes. Alguns de seus
colegas de laboratório eram Bruce Wallace, Richard Lewontin e Phillip Shepard. Ele foi
enviado, ao final de seu período em Columbia por Dobzhansky para fazer um tour por
diversos laboratórios de genética dos EUA, onde teve a oportunidade de conhecer as
principais pesquisas que aconteciam na época. Este tour levou cerca de um mês. Frota
passou por cerca de 20 laboratórios neste tempo, entre eles os laboratórios de Hermann
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A Drosophila pseudoobscura foi a segunda Drosophila a ter seu genoma inteiramente sequenciado em
2005, Foi provado também em 1989 que, somente em 8 gerações, foi possível "provocar" a diferenciação
de espécies diferentes em laboratório. Veja DODD, Diane M B, Reproductive isolation as a consequence
of adaptive divergence in Drosophila pseudoobscura, Evolution, v. 43, n. 6, p. 1308–1311, 1989;
RICHARDS, Stephen et al, Comparative genome sequencing of Drosophila pseudoobscura: chromosomal,
gene, and cis-element evolution, Genome research, v. 15, n. 1, p. 1–18, 2005.
676
Cf. FROTA-PESSOA, 1996, p. 589.
677
Cf. FROTA-PESSOA, O, A Mutant in Drosophila pseudoobscura Which Alters the Pigmentation of the
Testicular Envelope without Changing that of the Eyes, American Naturalist, v. 90, n. 851, p. 133–135,
1956.
678
Cf. FROTA-PESSOA, 1996, p. 589.
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Joseph Muller

679

(Univ. Indiana Bloomington), Marshall Ralph Wheeler

680

(University

of Texas at Austin) e Jens Christian Clausen 681(Univ. California).

As atividades do CPGEn em 1953-54: a saída de Burla, a tese de
Frota-Pessoa e o congresso em Bellagio

Hans Burla, suas pesquisas e sua saída

Com a saída de Cavalcanti em 1952 e com a de Frota-Pessoa em 1953 para os
EUA, Hans Burla, que havia chegado ao CPGen em 1952 começou a se sentir deslocado,
o que pode ser entrevisto nestas suas palavras:
Eu fiquei com Cavalcanti no Rio dois anos e meio, entre 1952 e 1954.
Cavalcanti dava aulas, mas raramente era visto no laboratório. Quando
cheguei, estava preparado para me juntar a um grupo de genética populacional.
Inicialmente, Cavalcanti parecia trabalhar num projeto do qual me contou
pouco. Quando eu descobri que estava sozinho, me senti incapaz de começar
.... Foi nessas condições que comecei a estudar a taxonomia de Drosophila682.

Isso causou um desconforto em Hans Burla. Talvez a razão deste sentimento
estivesse no fato de que Cavalcanti centrava seus esforços nesta época nos estudos com
D. prosaltans e Chana Malogolowkin o fazia com D.willistoni, que tinha sido objeto de
sua tese. Burla havia trabalhado também com D.willistoni, como já vimos anteriormente.
Parece-nos aqui que houve um conflito de interesses: Burla achava que poderia continuar
a trabalhar com D.willistoni mas foi Chana Malogolowkin quem continuou a trabalhar
com esta espécie, com a anuência de Cavalcanti. Com isso Burla pôde, para evitar um
conflito de interesses dentro do laboratorio, ter sido levado a estudar outro grupo de
espécies, e passou a estudar a variação genética e a sistemática de Zygothrica dispar683.
679

Hermann Joseph Muller foi prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina de 1946 pela sua descoberta de que
os raios X podem causar mutações. Fonte: NOBELPRIZE.ORG, The Nobel Prize in Physiology or
Medicine
1946:
Hermann
Joseph
Muller,
disponível
em:
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1946/>, acesso em: 2 de fevereiro de 2015.
680
Marshall Ralph Wheeler (1917 - 2010) era um notório zoólogo, especialista em drosófilas. Para mais
informações veja GRENINGER, Sue Alexander, In Memoriam: Marshall R Wheeler, Austin: [s.n.],
2010.
681
Jens Christen (Christian) Clausen (1891 - 1969) foi um botânico, geneticista e ecólogo Dinamarquês.
Veja FRENCH, C Stacy, Jens Christian Clausen 1891-1969, Washington D.C.: [s.n.], 1989.
682
C.f. GLICK, 2008, op. cit., p. 323.
683
Zygothrica dispar é também uma mosca da família das drosófilas, encontrada geralmente perto de
fungos que atacam madeira podre ou em flores caídas do Manacá (Brunfelsia grandiflora) e que possui
uma característica interessante diferente de outras drosófilas: nos machos os olhos são bem separados na
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Isso é apontado por Chana Malogolowkin em seu trabalho de 1952 com esta espécie, logo
nos agradecimentos684, mostrando que Chana sabia sobre o trabalho de Burla e reconhecia
nele uma referência. O trabalho de Burla com esta mosca segue até 1954, quando ele
publica um trabalho sobre o polimorfismo em Zygothrica dispar, em Z.prodispar e
descreve uma nova espécie, Z. laticeps 685. Burla não permaneceu muito tempo no Brasil.
Pressionado pela inflação que fez com que o valor de sua bolsa caísse muito, ele aceita
em 1954 um convite de Ernst Hadorn, biólogo suíço, pioneiro da genética do
desenvolvimento mundial686, e volta para a Europa, deixando assim o CPGen687. No
entanto pelo seu trabalho de revisão deste gênero feito em 1956, Hans Burla tornou-se
uma das principais referências mundiais para a taxonomia deste grupo de moscas até os
dias de hoje.

O CPGEn no IX Congresso Internacional de Genética em Bellagio

As atividades do CPGen continuam, e em 1953 Cavalcanti vai para a Itália
representando o CPGen e a FNFi, no IX Congresso Internacional de Genética, em
Bellagio. O congresso aconteceu entre os dias 23 e 31 de agosto de 1953, no lago Como,
e segundo um relato feito na Science por Michael Lerner, era o segundo congresso
internacional pós-guerra, que marcava a posição chave que a genética vinha tomando nas
ciências biológicas, exemplificado por amplos exemplos de aplicações que a metodologia
e o pensamento genéticos tinham em uma “crescente variedade de objetos biológicos” 688.
A matéria também destaca que a tendência mais significativa do congresso tinha sido no
sentido do abandono, por aquela comunidade científica, do gene no seu sentido clássico
como objeto de estudo e apontava para os avanços da genética fisiológica (a futura
biologia molecular) e dos métodos estatísticos aplicados a outros objetos de estudo mais
complexos. Cavalcanti vai, neste congresso, apresentar os resultados do seu trabalho feito
cabeça, tendo o inseto uma cabeça larga em relação a outras espécies de drosófilas conhecidas, dando um
certo aspecto alienígena à mosca. Fonte: Jonas da Silva Döge et al. The genus Zygothrica Wiedemann
1830 (Diptera, Drosophilidae) in Santa Catarina state, southern Brazil: distribution and ecological
notes, 2007.
684
C.f. MALOGOLOWKIN, Notas Sobre “Zygothrica dispar” (Diptera, Drosophilidae), 1952, p. 1.
685
Dentre outros trabalhos que desenvolveu no CPGen, segundo a lista do Anexo I.
686
Para mais informações sobre Ernst Hadorn veja NÖTHIGER, Rolf, Ernst Hadorn, a pioneer of
developmental genetics., International Journal of Developmental Biology, v. 46, 2002.
687
Veja GLICK, 2008, op. cit., p. 323.
688
LERNER, Michael, THE NINTH INTERNATIONAL CONGRESS OF GENETICS, Science, v. 118,
n. 3076, p. 708–709, 1953. Veja p. 708.
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em conjunto com Daisy Neves Falcão, com D.prosaltans, no qual ele falará pela primeira
vez sobre um novo tipo de “sex-ratio’ nestas drosófilas. O trabalho foi apresentado em
uma mesa presidida por Tracy Morton Sonneborn689, sobre herança citoplasmática, junto
com outros especialistas no assunto como G.E. Magni e H.K Mitchell 690. Cavalcanti não
foi o único representante da genética brasileira neste congresso. Também estavam lá
outros 18 brasileiros representando diversos laboratórios de genética ou institutos, como
FriedrichG. Brieger (ESALQ), Antônio Brito da Cunha (USP), Antônio Rodrigues
Cordeiro (URGS), Newton Freire-Maia (UFPR), E. A. Graner (ESALQ), A. Groszmann
(Instituto Agronômico de Minas Gerais), A. J. T. Mendes (IAC), Salvador de Toledo Piza
Jr. (ESALQ), Giorgio Schreiber (UFMG), e Crodowaldo Pavan (FFLC/USP691).
Neste mesmo ano no Brasil Oswaldo Frota-Pessoa defende sua tese de doutorado
na FNFi. A tese era uma “revisão do grupo tripunctata de Drosophila, com descrição de
quatorze espécies novas”692 e que depois gerou seu artigo de 1954 publicado nos Arquivos
do Museu Paranaense693.

Frota vai para Washington: OEA

Com o fim da bolsa em Columbia, Frota estava pronto para voltar ao Brasil, mas
foi convidado pela Organização dos Estados Americanos (OEA) para ir para
Washington,694 desenvolver um projeto para melhoria do ensino de ciências na América
Latina. Frota conta que no começo não tinha nada para fazer e que, depois de ter
apresentado um projeto para formar professores na Nicarágua, ficou um tempo esperando
a verba do projeto chegar, mas como esta não chegava, ele disse ao seu chefe que iria

689

Sonneborn foi um famoso protozoologista que descreveu a herança citoplasmática em um protozoário
ciliado, o Paramecium aurelia. Veja mais em JR., John R. Preer, Tracy Morton Sonneborn (1905-1981),
p. 27, 1996.
690
Veja MONTALENTI, G.; CHIARUGI, A, XVI. Distribuzione dei lavori del Congresso - Programma
scientifico - Scientific programme, in: MONTALENTI, G.; CHIARUGI, A (Orgs.), Proceedings of the
9th International Congress of Genetics, Firenze: Industria Tipografica Fiorentina, 1954, p. 449. ver p. 81
para o programa da mesa.
691
Idem, p. 27-61.
692
Veja UNIVERSIDADE DO BRASIL, Departamento de História Natural, Boletim Informativo
Faculdade Nacional de Filosofia, n. 10, 1953.Este boletim foi achado somente nos arquvos da FNFi no
PROEDES e quando de sua consulta não foram anotadas as páginas em que constam as informações citadas.
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Aqui parece haver um erro de digitação no BOLETIM, já que o artigo publicado nos Arquivos do Museu
Paranaense remete à descrição de 15 espécies novas e não 14 como aponta o BOLETIM. O artigo de
Oswaldo Frota Pessoa publicado nos Arquivos em 1954 é o Revision of tripuncatata group of Drosophila
with description of fifteen new species. Arquivos do Museu Paranaense, nº 10, vol. 6: 253-304.
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Sobre esta passagem da vida de Frota veja MOURA, Mariluce, Oswaldo Frota-Pessoa: A prosa viva de
um senhor cientista, Pesquisa Fapesp, v. 114, n. agosto, p. 1–7, 2005.
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escrever um livro didático de biologia. O seu chefe em Washington aceitou e assim ele
conseguiu tempo para se dedicar à tarefa. Ele ficou em Washington por dois anos, de
1956 a 1957, durante os quais trabalhou no seu projeto, o livro "Biologia na Escola
Secundária", que foi publicado primeiramente pelo Ministério da Educação no Brasil 695,
sendo distribuído pelo país inteiro. Depois o livro foi editado por uma editora particular,
sendo largamente usado na década de 1960 pelos estudantes secundaristas.

Frota-Pessoa volta ao Brasil: mudança de interesses

De volta ao Brasil e ao CPGEn em 1957, Frota começou a se interessar pela
genética humana. Seu interesse foi despertado, segundo ele, por uma pergunta feita por
um estudante seu, Paulo Filgueiras: ele havia perguntado por que havia tantas pessoas
surdas em Goiás e Frota respondeu que não sabia, mas sugeriu que eles fossem lá
descobrir o porquê. Filgueiras e Frota foram até Planaltina, perto da futura Brasília, pois
pelo censo de 1940 haviam dados que indicavam uma alta incidência de surdez naquela
região. Descobriram - depois de analisar 201 casais, perguntando sobre defeitos
congênitos, casamentos consangüíneos e outras doenças - que eles estavam em uma
região com uma alta incidência de bócio e alta taxa de consangüinidade (cerca de 19%
entre casais, sendo 7% primos). Chegaram à conclusão que a grande quantidade de
surdos-mudos não deveria ser somente atribuída à alta consangüinidade, mas que o
bócio696 nas mães também deve ter sido responsável pelo nascimento de surdos697. A
partir deste trabalho, Frota passou a se dedicar ao estudo da genética humana, buscando
na literatura científica todo o conhecimento de que necessitava.
Frota-Pessoa já havia entrado em contato com a genética humana antes, quando
Pedro Henrique Saldanha e Sônia Guinsburg, alunos de História Natural da FNFi, fizeram
um trabalho de final de curso, orientados por ele, sobre a freqüência da sensibilidade à
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Segundo Frota a encomenda do livro já havia sido feita a ele anteriormente pelo Ministério da Educação
do Brasil. Veja MOURA, 2005, p. 5.
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O bócio pode causar surdez e existe uma doença hereditária, a Síndrome de Pendred, - autossômica
recessiva - que é caracterizada por surdez e aumento da tireóide, entre outros sintomas. Para mais
informações sobre a síndrome veja ORPHANET, Síndrome de Pendred, disponível em:
<http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?lng=pt&Expert=705>, acesso em: 2 de fevereiro de
2015.
697
Veja FROTA-PESSOA, O; FILGUEIRAS, P, Nota sôbre casamentos consanguíneos em Goiás, Rev.
Brasil. Biol., v. 17, n. 1, p. 73–75, 1957.
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feniltiouréia

698

entre os alunos da FNFi699. Eles acharam, em um universo de 83 pessoas

testadas de ambos os sexos, uma freqüência de 77,1% de gustadores e de 22,9% de não
gustadores, o que era bem próximo do que fora descrito, por exemplo, para populações
na Inglaterra. Este foi o primeiro trabalho que avaliava uma população brasileira para esta
questão.
A partir do trabalho com Filgueiras e estimulado também por conversas que já
havia tido com Newton Freire-Maia, Frota-Pessoa passou a trabalhar, ainda pela
Universidade do Brasil e pelo CPGEn, com estimativas de consangüinidade baseadas em
censos demográficos, e publica em 1957 um artigo em que propõe uma fórmula corrigida
da fórmula usada por Gunnar Dahlbergh

700

para estimar os "isolados genéticos". Este

trabalho trouxe-lhe muita notoriedade, já que ele foi o primeiro no Brasil a utilizar dados
dos censos demográficos para calcular a consangüinidade de populações brasileiras,
embora Newton Freire-Maia já tivesse feito isso, porém usando dados de casamentos da
igreja católica. Este trabalho, embora publicado por Frota como se estivesse na FNFi, foi
realizado durante o tempo que ele ficou em Washington. Frota nos revela que ele procurou
um trabalho teórico que pudesse fazer durante o seu tempo livre enquanto estava na OEA
fazendo o livro "Biologia na Escola Secundária", já que lá ele não tinha laboratório para
trabalhar 701.

Outras atividades do CPGEn entre 1953-1956
A FNFi editava, além de seu Boletim, a Revista Científica, que era uma publicação
de periodicidade irregular, mas que tinha o objetivo de apresentar e divulgar as principais
pesquisas que eram realizadas naquela faculdade. Na Revista Científica editada em 1953
temos notícia de quatro trabalhos realizados pelo CPGEn. Em um deles Daisy Falcão
mediu e comparou o tempo de desenvolvimento embrionário em duas linhagens de
D.prosaltans. Este trabalho fora importante pois com ele foi possível determinar que uma

698

A feniltiouréia ou feniltiocarbamida é um composto que pode ser percebido por alguns como um gosto
amargo. Esta sensibilidade é condicionada geneticamente e se distribui entre aqueles que podem perceber
o gosto amargo - gustadores - daqueles que não podem percebê-lo - não gustadores.
699
Cf. GUINSBURG; SALDANHA, Sôbre a sensibilidade à feniltiouréia em estudantes da F.N.F. (I).
700
Gunnar Dahlberg (1893-1956) foi um médico, geneticista e eugenista sueco que publicou em 1929 na
revista Genetics um artigo sobre a endogamia no homem. Neste artigo ele define o que chama de "isolados
genéticos", que são populações que tem a tendência a fazer mais casamentos consangüíneos. Veja
DAHLBERG, Gunnar, Inbreeding in man, Genetics, v. 14, n. 5, p. 421, 1929.
701
Cf. FROTA-PESSOA, 1996, p. 590.
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das linhagens exibia a condição “sex-ratio”, ou seja, havia uma taxa de mortalidade
embrionária maior para a linhagem de Salvador, fazendo com que nascessem poucos
machos702. Foi um trabalho importante pois também ajudou a determinar o tempo de
desenvolvimento, em condições de laboratório, para esta espécie, o que seria fundamental
para todos os experimentos com D.prosaltans dali por diante no CPGen. Um outro
trabalho de Daisy Falcão também aparece no mesmo número desta revista. Era a pesquisa
sobre a mortalidade na linhagem da Bahia de D.prosaltans e confirmou, estudando não
só o desenvolvimento embrionário mas o das larvas também, que naquela linhagem
vingavam menos machos do que fêmeas, o que era chamado então de caráter “sexratio703”. Um outro trabalho, desenvolvido por Carmen Lotti Montes investiga uma
mutação chamada “hemithorax” encontrada em uma cultura de D.melanogaster (linhagen
Oregon) mantida no CPGen. Esta mutação, que envolve uma assimetria no corpo das
moscas e é observável também nas asas, embora já descrita pela ciência da época

704

foi

observada no laboratório do CPGen e sua freqüência foi calculada, baseada em
experimentos de cruzamentos e análise da prole, mostrando-se ser mais alta naquela
linhagem do que em outras (cerca de 40% mais alta em relação a outras linhagens
descritas705. Este é o único trabalho até o momento e o único documento em que vemos
o nome desta pesquisadora. Em outro trabalho desta vez de autoria de Sônia Guinsburg e
Paulo Henrique Saldanha, é analisada a sensibilidade à feniltiouréia

706

em estudantes da

FNFi707. Trata-se, portanto, do primeiro trabalho de genética humana conduzido sob
orientação do CPGEn, produzido então por dois alunos do curso de História Natural e
talvez o primeiro do gênero no Brasil.
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FALCÃO, Daisy Neves, Tempo de desenvolvimento embrionário em duas linhagens de Drosophila
prosaltans, Revista Científica da FNFi, v. ano IV, n. 1-2, p. 9–13, 1953.
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FALCÃO, Daisy Neves, Mortalidade durante o desenvolvimento numa linhagem com “sex-ratio”, de
Drosophila prosaltans (1), Revista Científica da FNFi, v. ano IV, n. 1-2, p. 27–38, 1953.
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Esta mutação foi primeiramente observada e descrita em LUDWIG, W, Bestimmung und Verebung
der Asymmetrieform (Rechts-Links-Problem)., Verhandlungen der Deutschen Zoologischen
Gesellschaft, 1935, p. 21–73, 1936. Foi mais tarde detalhada em SOBELS, F H, Genetics and
morphology of the genotype “asymmetric” with special reference to its “Abnormal abdomen” character,
Genetica, v. 26, n. 1, p. 117–279, 1953.
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MONTES, Carmen Lotti, Hemithorax em Drosophila melanogaster, Revista Científica da FNFi,
v. ano IV, n. 1-2, p. 15–17, 1953.
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A fenitiouréia, feniltiocarbamida ou PTC é um composto químico cujo gosto amargo só pode ser
sentido por algumas pessoas (cerca de 75% da população mundial) e não outras. É uma característica
genética e acreditava-se nesta época que era controlada por um gene de herança dominante. Hoje a
hipótese mais provável é que esta característica seja controlada por dois genes e o seu padrão de herança
seja o de dominância incompleta. Fonte: Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), entrada nº
#171200 - THIOUREA TASTING – disponível em http://omim.org/entry/171200.
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GUINSBURG, Sônia; SALDANHA, Pedro Henrique, Sôbre a sensibilidade à feniltiouréia em
estudantes da F.N.F. (I), Revista Científica da FNFi, v. ano IV, n. 1-2, p. 19–25, 1953.
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As pesquisas no CPGen no início da década de 50 estão a todo vapor e a procura
por mais verbas não cessou. Cavalcanti consegue em 1953, junto à Fundação Rockefeller,
mais US$ 7.500,00 dólares a serem gastos até 1956, para equipamentos de controle de
temperatura do laboratório. O relatório da Rockefeller, onde se pode constatar este
investimento, ressalta que o CPGen era um dos três laboratórios que mais estavam
contribuindo para o crescimento das pesquisas em genética de drosófilas no Brasil,
versando ainda sobre o caráter “semi-autônomo” que o CPGen gozava dentro da
Universidade do Brasil. Neste relatório ainda consta que o principal objeto de pesquisas
do Centro era a genética de uma espécie de drosofila, a Drosophila prosaltans. O relatório
destaca ainda que esta mosca era estudada neste Centro sob seus aspectos genéticos com
especial atenção à “freqüência de genes letais nas populações naturais, freqüência de
inversões e taxas sexuais708”. Este é o primeiro documento em que vemos uma apreciação
sobre a autonomia e sobre a importância do CPGen709.
Em 1954 o artigo que fora apresentado por Cavalcanti em 1953 no congresso em
Bellagio na Itália foi publicado na Caryologia, uma revista italiana muito conceituada na
área de citogenética. O artigo intitulava-se “A new type of sex-ratio in Drosophila
prosaltans Duda” e era o resultado de todo um trabalho feito com esta espécie de drosófila
até então, passando a constituir a principal linha de pesquisas do CPGen, na qual o próprio
Cavalcanti se empenhava. Neste mesmo ano Hans Burla deixa o CPGEn, indo trabalhar
na Suíça, como já foi mencionado antes.
No Boletim da FNFi de 1955 temos informação de uma excursão feita, pela
cadeira de Biologia Geral, ao Espírito Santo. Esta excursão foi feita nas praias de areias
monazíticas710 de Guarapari, Maipê, Ubú, Anchieta e Iriri, com a finalidade de coletar
drosófilas e depois comparar se a taxa de mutação nestas moscas desta região era maior
do que em outras regiões estudadas711, pois tendo as areias monazíticas propriedades
radioativas já conhecidas, esperava-se encontrar em populações naturais de Drosophila
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THE ROCKEFELLER FOUNDATION, The Rockefeller Foundation Annual Report, 1953, New
York: [s.n.], 1953. Ver p. 157-158.
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A autonomia de um laboratório ou instituição é um dos fatores que concorrem para o sucesso científico,
a partir do que Nancy Stepan discute na análise que faz do Instituto de Manguinhos em STEPAN, Nancy,
Gênese e evolução da ciência brasileira: Oswaldo Cruz e a política de investigação científica e médica,
Rio de Janeiro: Ed. Artenova, 1976.
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As areias monazíticas são areias ricas em minerais pesados como o tório e o urânio, o que lhe confere
radioatividade, presentes em proporções diversas em rios ou praias, como a de Guarapari no Espírito
Santo.Fonte: COELHO, Flávia dos Santos et al, Óxidos de ferro e monazita de areias de praias do
Espírito Santo, Química Nova, v. 28, n. 2, p. 233–237, 2005.
711
UNIVERSIDADE DO BRASIL, Excursões de estudos, Boletim Informativo Faculdade Nacional de
Filosofia, p. 17, 1955. Ver passagem na p. 5.

186
sp. expostas a ela taxas de mutação maiores. Nesta viagem foram coletadas mais de 12
mil moscas, entre elas espécimes de D.willistoni que foram posteriormente utilizadas no
CPGen. Esta notícia é interessante pois mostra o interesse que havia na época em estudar
os efeitos da radioatividade em populações naturais. Este tipo de estudo estava em voga
depois da Segunda Guerra, motivado principalmente pela preocupação do governo dos
EUA em relação aos efeitos de uma guerra nuclear nos seres humanos. Também havia
um interesse por parte da ciência brasileira e dos EUA nas areias monazíticas, ricas em
tório, um mineral radioativo que pode ser utilizado na fabricação de combustível nuclear.
Um dos motivos do envolvimento da SBPC na proposição de uma política de C&T para
o governo brasileiro foi justamente o de controlar o acesso às reservas de areias
monazíticas e urânio no Brasil pelos EUA712. Como resultado disso, por exemplo, o CNPq
foi criado

713

e o Brasil suspendeu as exportações de areias monazíticas para os EUA no

fim da década de 50.
Outros membros do CPGen participavam ativamente da vida acadêmica da FNFi.
Chana participou como professora de história natural em um curso de férias, oferecido
em janeiro de 1955 na FNFi. O objetivo do curso de férias era o de “fornecer aos
professores, maiores conhecimentos nos campos da fundamentação Pedagógica e da
Técnica de Ensino” e era voltado para este público. Bastava apresentar um atestado de
exercício do magistério para poder se candidatar. O curso aconteceu na sede da FNFi
todos os dias de 9 às 11:50, incluído sábados e domingos para excursões e foi encerrado
no dia 18 de fevereiro 714.
Em 1956, um evento quase levou ao fim das pesquisas com drosófilas no CPGEn:
uma pane, durante o verão, no sistema de refrigeração. Com esta pane e o aumento súbito
da temperatura no Rio de Janeiro para 41º C, toda a cultura de drosófilas foi perdida. Em
abril daquele ano foi feita uma nova excursão para coletar novos exemplares selvagens
de D.prosaltans. Desta excursão aos estados do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte
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Para uma discussão sobre a energia nuclear, a SBPC e a ciência no Brasil veja, cap. 3: A "qualidade
orgânica" da SBPC antes de 1964, p. 79-113. Para uma discussão sobre o desenvolvimentismo e a ciência
brasileira e a influência de José Leite Lopes veja BOTELHO, André, José Leite Lopes: a Ciência e o
Desenvolvimentismo Brasileiro, 1950-80, in: Ciência e Sociedade, Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas, 2004, v. 3-4, p. 1–34.
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A respeito disso veja RECKZIEGEL, Ana Luiza Setti, A Política Nuclear Brasileira e as Relações
Internacionais ( 1946-57), in: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, São Paulo:
ANPUH, 2011, p. 1–11.
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C.f. UNIVERSIDADE DO BRASIL, 1955, op. cit., p. 17. Não sabemos quando foi iniciado o curso,
mas em se tratando de um curso de férias, é razoável supor que tenha iniciado em janeiro de 1955.
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e Pernambuco participaram Cavalcanti, o próprio Dobzhansky e um dos autores

715

do

trabalho que viria a ser publicado em 1958716. Foi a partir desta coleta e do trabalho que
o CPGEn desenvolveu com estas moscas que foi possível fazer a pesquisa subseqüente
com D.prosaltans no Rio de Janeiro. Logo após Cavalcanti e Falcão publicam um resumo
717

na Reunião Anual da SBPC intitulado “Sex-ratio em Drosophila prosaltans” a fim de

registrar suas pesquisas e progressos.
As atividades do CPGen mais uma vez não se resumiam em publicar artigos e
realizar pesquisas. Vários de seus membros ministravam aulas e participavam ativamente
da vida acadêmica da FNFi, ministrando cursos e promovendo palestras. Em 1956 foi
criado na FNFi um Núcleo de Estudos e Pesquisas Científicas. O núcleo tinha por
objetivos “coordenar os trabalhos dos pesquisadores e proporcionar-lhes os meios
necessários de ação”, e seu presidente era João Christóvão Cardoso

718

. A criação deste

núcleo deve ter sido, no mínimo, constrangedora para alguns catedráticos, já que eles
estavam acostumados a pedir recursos diretamente à reitoria ou aos órgãos de fomento e
teriam, a partir da criação desta nova instância, que se dirigir a ela para conseguir seus
auxílios, bolsas e demais recursos necessários. Estava previsto que o Núcleo teria contado
com “Diretoria, Conselho científico e Conselho curador próprios, embora constituídos de
elementos da Faculdade e a ela intimamente ligados”719. Ele se destinaria também a que
fossem ministrados “cursos suplementares aos do currículo da Faculdade” e também
“cursos avançados”. Nesta categoria estavam programados para aquele ano diversos
cursos de matemática e também um curso sobre “Genética Médica”, a ser dado por
Cavalcanti720. Porém não sabemos se tal curso foi realmente oferecido. Também neste
ano Cavalcanti ministrou 12 aulas de Biologia, durante o curso de férias que iniciou em
2 de janeiro e finalizou em 10 de fevereiro 721. No dia 28 de maio de 1956 houve uma
visita muito importante para o CPGen: Dobzhansky esteve na FNFi, a convite de
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Não sabemos qual das duas pesquisadoras, Daysi Neves Falcão ou Leonor Emídio de Castro,
participou da excursão de coleta.
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interação de fatôres nucleares e citoplasmáticos na herança do caráter “sex-ratio” em Drosophila
prosaltans., 1. ed. Rio de Janeiro: Publicações da Faculdade Nacional de Filosofia, 1958.
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Faculdade Nacional de Filosofia, p. 3–4, 1956. Citação na p. 3.
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Idem, ibidem.
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Idem, p. 4.
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Idem, p. 14-15.
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Cavalcanti e patrocinado pela Academia Brasileira de Ciências, para proferir uma
conferência sobre “O conceito de caráter adaptativo”. 722

O CPGEn e a genética humana: a Clínica de Hereditariedade

O interesse de Cavalcanti e de outros pesquisadores do CPGen pela genética
humana já havia se manifestado. Frota-Pessoa já havia sido atraído pela genética humana
e Pedro Saldanha também, como vimos anteriormente. Porém a inauguração do “Centro
de Pesquisa de Hereditariedade” e de sua “Clínica de hereditariedade” é um marco pois
seria a primeira clínica do gênero na Capital e com certeza uma das primeiras no Brasil.
Ela está registrada com destaque no Boletim da FNFi de 1956. A inauguração aconteceu
no dia 7 de agosto de 1956 as 17 horas no Salão Nobre da FNFi. A clínica estaria dividida,
segundo o próprio Cavalcanti, em cinco setores: um setor “genético-médico-legal”, um
de “genética matemática”, um de “divulgação”, um de “pesquisa populacional” e um setor
de “pesquisa clínico-genéticas individuais”. O consultório funcionaria na FNFi 723. Porém
segundo o próprio Cavalcanti esta clínica não teria funcionado muito bem, não teria dado
certo. Nós voltaremos a isto com mais calma, em outro momento, mais adiante nesta tese,
pois esta questão tem relação com uma disputa no campo por recursos e autoridade no
campo da genética humana. Por enquanto o que temos é isso: uma clínica, onde se poderia
fazer aconselhamento genético e onde poderiam ser feitas consultorias legais, em casos
de definição de paternidade por exemplo, parecida com outras que viriam a surgir logo
depois na década de 60 em outros laboratórios e centros de pesquisas.

1957: o artigo de Chana na Science
O ano de 1957 foi marcado por muitos trabalhos publicados, tanto em nível
nacional quanto internacional. Cavalcanti e Leonor Castro publicaram um resumo 724 na
IX Reunião Anual da SBPC intitulado “Evidências experimentais de que linhagens
normais de Drosophila prosaltans não dão origem a progênies unissexuais”; também
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Idem, p. 19.
UNIVERSIDADE DO BRASIL, Centros: Centro de Pesquisa de Hereditariedade - Inauguração da
Clínica de Hereditariedade, Boletim Informativo Faculdade Nacional de Filosofia, p. 26, 1956.
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Veja trabalho nº 31 do Anexo I.
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publicaram com Daysi Falcão um outro resumo

725

intitulado “Sex-ratio em Drosophila

prosaltans: um caráter devido à interação de gens nucleares e fatores citoplasmáticos”,
na mesma reunião anual da SBPC. Cavalcanti, Castro e Falcão publicam também um
artigo

726

na American Naturalist intitulado “Sex-ratio in Drosophila prosaltans – a

character due to an interaction between nuclear genes and cytoplasmic factors”. No
entanto o artigo mais importante a vir à luz naquele ano, tanto do ponto de vista nacional
como internacional, foi o artigo de Chana Malogolowkin com D.F. Poulson, publicado
na revista Science, com o título Infective Transfer of Maternally Inherited Abnormal SexRatio in Drosophila willistoni, sobre o experimento no qual Chana consegue mostrar que
o caráter sex-ratio encontrado em moscas desta espécie era transmissível, ou seja, era
“infeccioso727”. Podemos afirmar com base em uma pesquisa

728

feita no sítio da revista

Science, utilizando as expressões “Brazil”, “genetics” e “Drosophila” e regulando os
resultados para exibir qualquer artigo que contivesse qualquer uma das expressões no
corpo do texto, no resumo ou no título do artigo, que Chana foi a primeira brasileira a
publicar neste afamado periódico, isto em 1957. Antes dela somente Evandro Chagas
havia publicado nesta revista em 1936, sobre a Leishmaniose visceral no Brasil 729. A
Science já era e ainda é uma das revistas de maior importância no campo das ciências
físicas, químicas e biológicas, o que demonstra que esta publicação, por uma brasileira,
em si é digna de nota. Com a publicação destes artigos e resumos este grupo de
pesquisadores e sua linha de pesquisa se consolidava dentro da comunidade científica,
fazendo do CPGEn um dos centros de referencia na pesquisa sobre a herança
extracromossomial ou herança citoplasmática 730em drosófilas.

1958-59: A perda de impulso
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Veja trabalho de nº 33 do Anexo I.
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dictionary of genetics, 2006, p. 112.
726

190
Em 1958 o CPGEn perde um de seus principais membros. Oswaldo Frota-Pessoa
é convidado para ir trabalhar em São Paulo, na USP, onde passou o resto de sua vida
acadêmica. Este acontecimento é narrado por Cavalcanti na sua entrevista como “um
episódio muito interessante! ”. Frota-Pessoa mostrou a carta que recebera da USP a
Cavalcanti, que o estimulou a aceitar a proposta visto que as condições de trabalho eram
“muito superiores às do Rio de Janeiro”. Frota estava recebendo uma proposta para ser
professor terceiro assistente, ganhando cerca de cinco vezes mais do que um catedrático
na FNFi ganhava. Cavalcanti deve ter sentido muito a “perda” do colaborador para a USP
e acrescenta “só lastimei que não tivessem me convidado também” 731. Este foi um duro
golpe para Cavalcanti e para o CPGen, pois ele perdera um dos principais pesquisadores
do centro de pesquisas, um profissional que se dedicava também ao ensino e que dava
prestígio e peso ao CPGen . Como Frota-Pessoa era professor assistente, mas contratado,
Cavalcanti não viu meios de fixá-lo na FNFi frente a uma proposta tão boa. Após os
concursos do início da década de 50 a FNFi parece não ter feito outros, o que não oferecia
muitas chances de fixação de pessoal. Apesar de ainda ser a capital federal e o centro
cultural e político do país, o Rio de Janeiro continuava a perder seus pesquisadores para
outras regiões do país732.
A publicação de livros para divulgar os seus trabalhos também foi uma
preocupação dos membros do CPGEn, embora tenham publicado somente um livro no
período estudado. Em 1958, a FNFi publica A interação de fatôres nucleares e
citoplasmáticos na herança do caráter "sex ratio" em Drosophila prosaltans por Antonio
Geraldo Lagden Cavalcanti, Daysi Neves Falcão e Leonor E. Castro, resultado das
pesquisas que o CPGEn conduzia desde 1948 com esta espécie de mosca. Este foi o
trabalho inaugural de uma série científica que a FNFi pretendia manter e demonstra o
prestígio que o CPGEn tinha na FNFi. Este trabalho foi umas das grandes contribuições
do CPGen para a genética brasileira, uma vez que registra em livro uma descoberta feita
por Cavalcanti e Falcão em 1954, publicada em um artigo na revista Caryologia. Eles
foram um dos primeiros no mundo a descobrir e estudar a herança extra-cromossomial,
ou seja, a herança de características genéticas 733, sendo influenciada por genes ou
elementos que não estão nos cromossomos daquele organismo. Cavalcanti e Falcão
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FÁVERO, 1992, op. cit., p. 40.
Esta era uma tendência já apontada por Simon Schwartzman no seu livro Um espaço para a Ciência:
a formação da comunidade científica no Brasil, 2001.
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descobriram que uma determinada linhagem da mosca Drosophila prosaltans consistia
quase que exclusivamente de fêmeas, em um desvio clássico da proporção 1:1 de machos
em relação às fêmeas, proporção esta geralmente observada em outras espécies de
moscas. Eles descobriram também que esta condição passava das moscas mães para as
moscas filhas, não importando com que machos elas cruzassem, demonstrando assim que
esta característica passava para as filhas por meio do citoplasma do óvulo materno. Eles
fizeram esta descoberta quase concomitantemente e independentemente de G.E. Magni,
que o fizera para Drosophila bifasciata em 1952734. Com esta descoberta e a publicação
do livro, os trabalhos do CPGen pareciam render frutos e consolidavam a posição do
centro de pesquisas e de seus pesquisadores no cenário científico brasileiro e
internacional.
Estes primeiros anos produtivos do CPGen parecem sofrer uma descontinuidade,
quando em 1959 Chana Malogolowkin sai do CPGen e funda na FNFi o “Laboratório de
Genética Bioquímica”, onde tenta continuar seus estudos com a transferência
citoplasmática do fator “sex-ratio” em D.willistoni. Malogolowkin era uma das principais
pesquisadoras do centro e embora não tivesse envolvida diretamente nas pesquisas com
D.prosaltans era fundamental na estrutura do CPGen, pois tinha conhecimentos amplos
na área de taxonomia de drosófilas. Do nosso ponto de vista parece-nos que ela acabou
escolhendo inclusive outra espécie de drosófila para não concorrer com os estudos que
Cavalcanti continuava a conduzir, embora em nenhum documento ou entrevista tenhamos
evidência para esta afirmação. O interesse de Chana já havia se voltado, desde 1957
quando ela fizera um estágio na Universidade de Colúmbia com Dobzhansky, para outras
duas espécies de drosófila (D.willistoni e D.paulistorum) e para a questão de como o fator
citoplasmático que mudava a taxa sexual se comportava naquelas espécies, em
comparação com outras onde o carater “sex-ratio” estava presente. Ela descobriu já em
1957 que havia uma transmissão materna do caráter que mudava as taxas sexuais e que
este podia ser transferido para um óvulo normal, que adquiria este caráter e passava à sua
descendência, como se tivesse sido “infectado735”. A saída de Chana do CPGen
demonstra um conflito de interesses entre ela e Cavalcanti: a espécie escolhida por
Cavalcanti para os estudos com herança extracromossomial era D.prosaltans, sendo que
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Veja MAGNI, G. E., 1952 Sex-ratio in Drosophila bifasciata. Instituto Lombardo Sci. Lettere 85:
391411 apud MALOGOLOWKIN, Chana, Maternally Inherited “Sex-ratio” Conditions in Drosophila
willistoni and Drosophila paulistorum, Genetics, v. 43, n. 2, p. 274–286, 1958.
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Malogolowkin começou a trabalhar com D.willistoni, espécie que conhecia bem desde,
pelo menos, 1948. Esta saída com certeza foi outro golpe duro para o CPGEn, e no nosso
entender marcam o fim de um período de ouro, de grande produção, do Centro de
Pesquisas de Genética.
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A década de 60 no CPGen

Em 1960 aconteceu, em São Paulo, o 1º Simpósio Sul-Americano de Genética,
entre os dias 8 e 11 de março. A consulta às atas deste simpósio é reveladora: pela primeira
vez temos um resumo, elaborado pelo próprio Cavalcanti, das atividades e publicações
do CPGen até aquele momento. O Simpósio foi organizado pela Sociedade Brasileira de
Genética, já então capitaneada por Newton Freire-Maia (que havia passado pelo CPGen),
e o homenageado e presidente de honra foi Harry Miller Jr., diretor associado da
Fundação Rockefeller, que se aposentava naquele ano e que fora responsável pelo apoio
às pesquisas na área de genética desde os anos 40. Na página 53 das atas, Cavalcanti
começa seu relato e caracteriza três fases distintas das pesquisas sobre genética, citologia
e sistemática de Drosophila no Brasil, que retomamos aqui: a primeira fase que vai de
1943 a 1948, que ele chama de fase “observacional” ou “descritiva”; a segunda fase, que
teria início em 1949 - quando da segunda vinda de Dobzhansky ao Brasil - que ele chama
de “experimental” e que se confundiria com a terceira fase, que ele chama de “iniciativa
própria” e que iria até aquele momento (1960). É esta periodização que Thomas Glick
retoma em seu trabalho sobre a institucionalização da genética de 1993, já citado
anteriormente. Cavalcanti faz neste documento uma defesa contundente e uma
propaganda do CPGEn, como um centro de pesquisas que teria participado das três fases
da pesquisa de drosófilas no Brasil desde o princípio, reafirmando sua importância no
cenário da genética brasileira. O 4º parágrafo do resumo nos mostra a ênfase que ele dá
ao CPGen e é pertinente colocá-lo aqui para ilustrar este ponto:
É fácil concluir, pelo que se segue, que o CENTRO DE PESQUISA DE
GENETICA da Universidade do Brasil foi e continua a ser um organismo de
pesquisa atuante desde os primeiros dias do nascimento da pesquisa de
genética de Drosophila em nosso país, contribuindo, nas suas diferentes fases,
para a bibliografia genetica brasileira com cerca de 50 trabalhos originais de
pesquisa736.

Ele continua o resumo situando os trabalhos dos membros do CPGen dentro das três fases
que ele descreve, e o motivo aparente pelo qual ele faz esta defesa tão apaixonada não
nos pareceu claro em um primeiro momento, mas se esclarece com a leitura do resumo
até o seu final: Cavalcanti estava defendendo publicamente, e perante seus pares, o
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CAVALCANTI, Centro de Pesquisa de Genética da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade
do Brasil, 1961, p. 53.
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CPGen de um revés sofrido recentemente. Isto fica evidente no parágrafo final, na página
56, quando Cavalcanti fala sobre a recusa do CNPq em apoiar a Clínica de
Hereditariedade da FNFi, que ele havia inaugurado em 1956 juntamente com o Prof.
Eduardo Barbosa Vianna737, “fundamentando-se no parecer desfavorável de um dos seus
mais ilustres membros...”. Para nós Cavalcanti considerou isso como um ataque direto à
sua credibilidade, ao seu status e a do CPGen, pois ele tenta mostrar o tempo todo ao
longo do texto, e em diversos pontos, como as pesquisas do CPGen e as suas mesmas se
encaixavam na sua história da genética de drosófilas no Brasil, e de como estas pesquisas
foram importantes e muitas vezes constituíram um trabalho pioneiro neste campo. Com
isso Cavalcanti procurava se afirmar e firmar o CPGEn também no domínio da genética
humana, tentando uma transferência de capital para este novo objeto de pesquisa,
aproveitando a leva de investimentos que estava sendo destinada a esta especialidade no
Brasil no início da década de 60, e cuidando para que o CPGen não ficasse para trás neste
novo campo da genética brasileira. No entanto seus esforços não tiveram resultados, e
como ele revela neste documento, a clínica deixou de funcionar por falta de verbas 738.
O resumo feito por Cavalcanti nas atas do simpósio também nos traz uma lista de
todos os trabalhos publicados por membros do CPGen, desde antes de 1950, e pelo
CPGen durante seu funcionamento até aquela data (1960 – ver ANEXO I). Pela análise
da lista podemos ver que Cavalcanti a organizou em duas séries de trabalhos: uma série
A (não numerada), que inclui 11 trabalhos publicados de 1945 a 1951 e uma série B
(numerada), que inclui 25 trabalhos publicados entre 1951 e 1958. Desta série B, 21
trabalhos tiveram o auxílio do CNPq, como indicado pelos asteriscos. Além disso ele
destaca uma lista de 10 trabalhos publicados pelo pessoal do CPGen, em colaboração com
o Depto. de Biologia Geral da Universidade de São Paulo e da Universidade de Colúmbia
(EUA), entre 1950 e 1958. Isto nos mostra pela primeira vez, de maneira consolidada e
organizada por um dos membros do próprio CPGen, a produção do centro nestes anos e
revela que Cavalcanti considerava que, embora o CPGen tivesse começado a funcionar
737

Cavalcanti havia conseguido uma bolsa junto à fundação Rockefeller para o Prof. Eduardo Barbosa
Vianna, que estagiou durante 18 meses com James Neel na sua Heredity Clinic de Michigan, voltando
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Universidade do Brasil, 1961, p. 56. Veja também o depoimento de Francisco Mauro Salzano sobre James
Neel, onde ela afirma que antes que ele fosse trabalhar com Neel, e antes mesmo de Newton Freire-Maia ir
para Ann Arbor, Eduardo Barbosa Vianna já se encontrava em Michigan sob o comando de Neel na
Heredity Clinic In SALZANO, Francisco M, James V . Neel and Latin America - or how scientific
collaboration should be conducted, Genetics and Molecular Biology, v. 23, n. 3, p. 557–561, 2000.
Passagem na p. 559.
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oficialmente com este nome somente a partir de 1950, trabalhos publicados desde 1945
já faziam parte de um rol de pesquisas que ele considerava parte da produção deste centro.
Portanto se queremos considerar as atividades do CPGEn, sua contribuição ao campo da
genética no Brasil e sua produção, podemos também recuar o recorte temporal desta tese
desde 1945, data do primeiro trabalho publicado pelo grupo que mais tarde fundaria o
CPGen, até 1968, ano de sua dissolução junto com a FNFi.
As pesquisas do CPGen parecem prosseguir, com os pesquisadores orientando
alunos e com a implementação, em 1962, de cursos de pós-graduação sob
responsabilidade do CPGen em dois níveis: dois cursos “básicos” de pós-graduação em
“Genética geral” e “Teorias modernas sobre evolução” e os cursos “avançados” em a)
Genética geral; b) Genética humana; c) Genética médica; d) Genética matemática e e)
Evolução739. A revista citada informa que estes cursos começaram a ser ministrados em
1962 e continuaram sendo oferecidos em 1963, e que tais cursos foram criados por uma
comissão especial da Universidade do Brasil, que envolvia diversas faculdades e
institutos daquela universidade e de outros institutos, como o Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) e o Instituto de Matemática Pura
e Aplicada (IMPA).740
O próprio Cavalcanti nos diz que a partir de 1963 a FNFi já sofria de uma agitação
política, chegando a afirmar que “A FNFi era o fulcro de todo o problema estudantil de
natureza esquerdista”741. Cavalcanti define-se como um democrata e um anti-comunista.
Ele afirma em seu depoimento que era assumidamente contra os comunistas, alegando
que isto “é uma função de minha profissão – como sou homem de ciência e todo homem
de ciência é meio São Tomé (gosta de ver pra crer), eu estou vendo que o marxismoleninismo não me agrada” 742. Cavalcanti afirmou isso pois considerava que o que Stálin
tinha produzido na Rússia com a prisão e execução de muitos cientistas, inclusive a prisão
em 1943 do geneticista russo Nikolai Vavilov
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e a promoção de Trofim Lisenko
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Veja MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Informação do país: cursos de pós-graduação da Universidade
do Brasil, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. XL, n. 91, p. 196–197, 1963.
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ciências agrárias que ficou conhecido depois como Lysenkoismo, caracterizado pela negação das Leis de
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seu lugar, tinha sido um desserviço à humanidade, condenando a URSS a décadas de
atraso no que se referia à produção agrícola, e atribuía isso à interferência ideológica na
ciência. Mas apesar de sua posição anticomunista, Cavalcanti dizia que era respeitado
pelos alunos pela sua convicção e pela clareza de idéias, embora seus ideais fossem
ideologicamente antagônicos aos da maioria dos estudantes da FNFi naquele momento745.
Neste período a produção do CPGEn declina e Cavalcanti deve ter passado a maior parte
do tempo participando de comissões internas da FNFi, do conselho universitário,
participando menos das atividades do CPGen e dedicando menos tempo às pesquisas.
Segundo sua entrevista, em 1964 Cavalcanti volta aos EUA, desta vez para
trabalhar como pesquisador associado de James Neel, na sua clínica de hereditariedade
em Michigan. Depois ele foi para a Universidade de Cornell, onde ficou trabalhando com
citogenética humana no setor de pediatria do hospital universitário 746.
Na entrevista não fica claro quando Cavalcanti volta ao Brasil, mas ele continua
envolvido com atividades ligadas ao ensino, participando também ativamente do
Conselho Universitário da FNFi747. Não foram encontradas outras fontes que tragam mais
informações sobre a volta de Cavalcanti ao Brasil. As pesquisas no CPGEn, no entanto
parecem ter sofrido um declínio, não só por causa da saída de Chana Malogolowkin e
Oswaldo Frota-Pessoa, dois dos grandes cientistas do Centro, mas também por causa do
clima político que imperava pelo menos desde 1963 e que teria conseqüências múltiplas,
desembocando no golpe de 1964.

Mendel como a base da genética e pela aplicação de metodologia pseudocientífica nas plantações comuns
da ex-URSS, sob o regime de Stálin. Lysenko serviu ao ideal stalinista de “herói camponês”, e toda sorte
de descobertas e feitos nas ciências agrárias eram creditados em seu nome. Seus oponentes tiveram suas
vidas destruídas ou então foram perseguidos, se exilando em outros países. Os efeitos de sua política foram
responsáveis por um grande atraso nas ciências biológicas na URSS, mais especificamente na genética
soviética. Seu poder e influência terminam definitivamente em 1964, quando o presidente da Academia de
Ciências da URSS declara que a sua imunidade às críticas estava oficialmente terminada. Fonte: New World
Encyclopedia contributors. Trofim Lysenko. New World Encyclopedia, 2008 (Internet).
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O destino do CPGen

Nós não encontramos mais fontes que informem sobre o que acontecia no CPGen
após 1963. Parece-nos que o resumo que Cavalcanti fez nas Atas do 1º Simpósio em
1960748 e o artigo na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos de 1963749 são os últimos
registros. Isto se deve em parte ao fato de que a pesquisa no PROEDES e nos arquivos da
Faculdade Nacional de Filosofia teve que ser interrompida após o incêndio que houve em
2011. Além disso o arquivo estava passando por um processo de reorganização em 2011,
quando adveio o incêndio. Outro fator que dificultou a pesquisa já foi denunciado por
Maria de Lourdes Fávero, que coloca que após o golpe de 64 e até a sua dissolução em
1968, a Faculdade Nacional de Filosofia foi alvo de diversas “incursões” do exército e
apreensões de documentos promovidas pelo regime ditatorial750, o que certamente
contribuiu para a perda de muito material. No entanto foi possível localizar alguns
Boletins que esta faculdade editou, bem como alguns números de sua “Revista
Científica”, fontes estas que utilizamos ao longo deste capítulo. Estes números foram
localizados nas atuais bibliotecas do CCMN, do CCS e do IFCS da UFRJ. Não sabemos,
no entanto, quantos são os números da Revista e quantos Boletins ao todo foram
publicados, visto que estes registros não foram localizados nos arquivos do PROEDES.
Foi possível localizar somente o que contava na base Minerva da UFRJ, sendo que toda
pista a qualquer documento relativo à FNFi naquele período foi seguida. Pretendíamos
fazer também uma entrevista com Daisy Neves Falcão, importante membro do CPGen
desde os primórdios e professora aposentada do Departamento de Genética da UFRJ, mas
infelizmente descobrimos que esta veio a falecer em 2005, mesmo antes deste projeto
começar.
O que sabemos sobre os últimos anos do CPGen é que em 1968, com a Reforma
Universitária implementada pelo governo militar, a Faculdade Nacional de Filosofia é
dissolvida e isto assinala também o fim do CPGen751. Com a dissolução da Faculdade,
muito do seu acervo foi espalhado e passou a fazer parte dos institutos ou faculdades que
se formaram na UFRJ. Diversos professores foram incorporados pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Cavalcanti é nomeado diretor pro tempore do nascente
748
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Instituto de Biologia, que organiza inicialmente em três departamentos: o de genética, o
de zoologia e o de botânica752. Ele leva consigo alguns membros do CPGen, como Daysi
Neves Falcão, e começa a organizar o departamento de genética e o Instituto de Biologia,
atuando principalmente como gestor e menos como pesquisador ou líder de laboratório.
Isto caracteriza o início do Departamento de Genética do Instituto de Biologia, que possui
até hoje um Laboratório de Genética de Populações de Drosophila, chefiado atualmente
por Antônio Bernardo de Carvalho, que acreditamos ser o laboratório herdeiro da tradição
de pesquisa iniciada no CPGEn.
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NUNES, Maria Fernanda Santos Quintela da Costa, DISCURSO DIRETORA DO IB DA UFRJ NA
FESTA DO 40o ANIVERSÁRIO , 2008, 2009. Passagem na p.1.
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Capítulo IV: As trajetórias de Oswaldo Frota-Pessoa e
Chana Malogolowkin após a saída do CPGEn: dois
grandes atores no campo da genética.
O CPGEn como centro formador de pesquisadores
Ao longo do tempo de sua existência o CPGEn ajudou a formar cientistas que
acabaram atuando em outros estados e até mesmo fora do Brasil. Passaram por suas
dependências pesquisadores como Paulo Saldanha e Newton Freire-Maia, que se
tornaram grandes geneticistas humanos. Cora de Moura Pedreira também trabalhou no
C`PGEn, e também foi trabalhar depois com genética humana na Bahia. Já outros
pesquisadores, como Helena Salles e Leonor Emídio de Castro, parecem ter abandonado
a carreira científica após uma breve passagem pelo centro de pesquisas, pois não
conseguimos ter mais notícias delas e nem conseguir publicações mais recentes de sua
autoria após a década de 50, período em que trabalharam no CPGen. Os dois principais
pesquisadores do CPGEn, Oswaldo Frota-Pessoa e Chana Malogolowkin, acabaram
saindo do Centro após um período prolífico, já demonstrado no capítulo III. Os seus
destinos foram diversos e suas trajetórias são importantes para compreendermos o campo
da genética no Brasil e as dificuldades de se fazer pesquisa no Rio de Janeiro na década
de 50 e 60, mas sua importância não se resume somente a isso.
Chana Malogolowkin e Oswaldo Frota-Pessoa ajudaram a conformar o campo da
genética no Brasil, a partir de sua formação no Rio de Janeiro, no CPGen. Eles viriam a
estabelecer as bases da genética evolutiva de drosófilas em Israel (Malogolowkin) e a de
populações humanas em São Paulo (Frota-Pessoa), levando a genética a outros
desenvolvimentos. Suas formações, sua educação, suas motivações e interesses
resultaram em histórias de vida que ajudaram a expandir o campo da genética, atraindo
os interesses de jovens e despertando curiosidades a respeito dos fenômenos da
hereditariedade. Eles eram pesquisadores, profissionais da ciência que se encaixavam no
campo da genética e que interagiram com diversos outros pesquisadores, assumindo
importantes posições profissionais. Pode-se dizer que eles tinham o habitus753 de
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Segundo Bourdieu, o habitus pode ser definido como "sistemas de disposições duradouras e
transponíveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, como
princípios geradores e organizadores de práticas e de representações", p. 80 In Pierre BOURDIEU, Le sens
pratique, Paris: Les Editions de Minuit, 1980.
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pesquisador, ou seja, que eles dominavam a linguagem científica do campo, que eles
tinham um tipo de conhecimento necessário ao campo ( da taxonomia das drosófilas), que
tinham uma certa posição no campo como membros do CPGEn e como seguidores da
escola Dreyfus-Dobzhansky, que tinham certas relações com outros membros
importantes do campo, que se empenhavam em divulgar a ciência que faziam (e a que
seus colegas faziam) e que conseguiam fazer ciência de maneira eficiente no Rio de
Janeiro e no Brasil, apesar das dificuldades. Este modus operandi ajudou a projetar o
CPGEn no campo da genética e dirigiu as escolhas que estes dois personagens fizeram
depois que saíram daquele centro de pesquisas, pavimentando o futuro deles na genética
e na ciência. Por entender que estas pessoas foram agentes da transformação e, ao mesmo
tempo, frutos da institucionalização da genética no Rio de Janeiro e no Brasil, é que
vamos nos deter a seguir no exame de suas trajetórias após suas saídas do CPGen.

201

Oswaldo Frota-Pessoa: novos caminhos, novos interesses

Frota-Pessoa voltou ao Brasil em 1957, mas ficou pouco tempo no Rio de Janeiro
no CPGen e logo foi para São Paulo. Ele havia sido convidado por Crodowaldo Pavan
para ir trabalhar na USP desde quando estava em Washington, já em 1956. Pavan fizera
o convite durante uma visita
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a Frota em Washington, quando este estava trabalhando

para a OEA.
Frota se mudou então com sua segunda esposa, Elisabeth, para São Paulo em 1958
e vai trabalhar no Departamento de Biologia da USP. No laboratório já chefiado por
Pavan, ele ficou dividido entre trabalhar com as drosófilas e começar algo novo:
estabelecer uma linha de pesquisa em genética humana na USP. Frota nos conta que ele
ficou muito tempo indeciso, mas que seguiu uma máxima de sua família: "o melhor
remédio para os dilemas é o tempo". Assim ele deixou o tempo passar e logo se viu
"envolvido exclusivamente com genética humana"755. Ele fundou então o Laboratório de
Genética Humana no Departamento de Biologia Geral da Faculdade de Filosofia,
Ciências e letras da USP.
Também na USP ele organizou um curso sobre genética humana junto com Pedro
Henrique Saldanha - que já estava na Faculdade de Medicina da USP
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dando aulas de

Genética Clínica - e diversos outros pesquisadores, como Newton Freire-Maia, Francisco
Mauro Salzano, o antropólogo Phyllis Eveleth, o hematologista F. Ottensooser e P. C.
Junqueira. Como resultado deste curso, Frota publicou com outros pesquisadores um
estudo genético e antropológico sobre uma colônia holandesa em Holambra, na cidade de
Jaguariúna (SP), com a colaboração dos alunos do curso 757.
Oswaldo Frota-Pessoa tornou-se, ao longo do tempo, uma referência nos estudos
de genética humana, colaborando com diversos pesquisadores. Com Pedro H. Saldanha
seus estudos se concentraram mais nas taxas de mutação na espécie humana. Com Nilda
Martello ele explorou a prevalência da Sídrome de Down nos estados brasileiros,
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Idem, ibidem, p. 591.
Idem, ibidem.
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Pedro H. Saldanha comandava o Laboratório de Genética Humana do Departamento de Química
Fisiológica da Faculdade de Medicina da USP.
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Para este estudo veja SALDANHA, P H et al, ESTUDO GENÉTICO E ANTROPOLÓGICO DE UMA
COLȎNIA DE HOLANDESES DO BRASIL, Revista de Antropologia, v. 8, n. 1, p. 1–42, 1960.
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incluindo áreas urbanas e rurais. Ele publicou junto com E.L. Gomes e Therezinha R.
Calicchio em 1963 na Science, uma nota de pesquisa sobre a compensação de dose do
fator IX, demonstrando que mulheres heterozigotas e portadoras do fator IX mutante
tinham o mesmo nível de atividade no teste de tromboplastina 758 que mulheres normais
e homens normais, comprovando a teoria de Mary F. Lyon
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de que um dos

cromossomos X de fêmeas torna-se inativado de forma aleatória 760.

A volta aos EUA: Wisconsin e a citogenética humana

Aproveitando que sua mulher, Elisabeth, estava indo para a Universidade de
Wisconsin para um ano sabático, Frota também resolveu, depois de terem se passado 10
anos de sua experiência em Columbia, voltar aos EUA. Com uma bolsa da "Comissão
Fullbright761", Frota foi para a Universidade de Wisconsin trabalhar no laboratório de
James Franklin Crow762, no Departamento de Pediatria e Genética Médica, também por
um ano763.
No laboratório de Crow, Frota aprendeu a fazer pesquisa em citogenética
humana764, tendo como objetivo adquirir conhecimentos para ajudar a desenvolver esta
linha de pesquisa em seu laboratório na USP. No laboratório também pesquisavam Klaus
Patau765, Eva Therman e John Marius Opitz766, cientistas que já eram referências no
campo da genética humana. Como resultado de suas pesquisas, do contato com
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O teste de tromboplastina ou teste de tromboplastina parcial ativada (TTPA) é um teste usado para
avaliar a capacidade de coagulação do sangue de uma pessoa e depende da presença de fatores de
coagulação, como o fator IX.
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Mary Frances Lyon (1925-2014) foi uma geneticista inglesa que criou em 1961 a hipótese da inativação
aleatória do cromossomo X, depois de ter observado o fenômeno em camundongos (Mus musculus).
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Cf. FROTA-PESSOA, O; GOMES, E L; CALICCHIO, Therezinha R, Christmas Factor: Dosage
Compensation and the Production of Blood Coagulation Factor IX, Science , v. 139 , n. 3552 , p. 348–349,
1963.
761
A "Comissão Fulbright" ou a Comissão para Intercâmbio Educacional entre os Estados Unidos e o Brasil
oferece bolsas de estudos a pós-graduandos, professores, pesquisadores e profissionais de todas as áreas do
conhecimento.
762
James Franklin Crow (1916-2012) foi um geneticista de populações norteamericano, mais conhecido
por ter criado, em conjunto com Motoo Kimura, a Teoria Neutralista da Evolução Molecular.
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Cf. FROTA-PESSOA, O. "A Rambling Rationalist", 1996, p. 592.
764
A citogenética humana é a uma subdivisão da genética que toma como base a análise dos cromossomos
humanos para a identificação de anomalias, síndromes e doenças.
765
Klaus Patau (1908-1975) foi um geneticista humano teuto-americano, mais conhecido por ter descrito
em 1960 a Síndrome de Patau, decorrente da trissomia do cromossomo 13.
766
John Marius Opitz (1935 -) é um geneticista humano teuto-americano, responsável pela descrição de
várias síndromes genéticas humanas, como a Síndrome BBB, A Síndrome N, a Síndrome de Opitz-Frias e
outras.
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pesquisadores da área e do domínio das mais modernas técnicas em citogenética humana,
Frota publicou seu primeiro artigo

767

sobre aconselhamento genético, junto com os

pesquisadores do laboratório768.

De volta ao Brasil: novos problemas, novos desafios

Oswaldo Frota-Pessoa voltou de Wisconsin cheio de idéias. Ele começou a
estimular a criação, em seu laboratório, de um grupo que estudasse citogenética animal.
Também começou o trabalho de citogenética humana, tanto analisando casos normais
como casos médicos. Deu início também a estudos sobre o efeito de drogas nos
cromossomos769.
Uma idéia que o levou a fazer trabalhos teóricos de peso foi estudar o tamanho e
a variação de tamanho do cromossomo Y. Ele se questionou sobre as diferenças entre o
tamanho do cromossomo Y (menor) em comparação com o cromossomo X (maior), e
propôs uma teoria da "degeneração" do tamanho do cromossomo Y
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causada por

endogamia, que levaria a uma variabilidade no tamanho deste cromossomo na espécie
humana, fato depois observado em alguns de seus artigos publicados 771. Esta linha de
pesquisas - a evolução do cromossomo Y - e também as pesquisas sobre a Síndrome do
X frágil foram, segundo Frota, "de valor especial".
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Oswaldo Frota-Pessoa ainda fez incursões no aconselhamento genético, fundando
um serviço na USP por volta de 1966. Este serviço funciona até hoje, no Centro de
Pesquisas sobre o Genoma Humano e células-tronco na USP, cuja diretora é Mayana
Zatz. Trabalhou também com genética psiquiátrica pouco antes de se aposentar,
interessando-se pela relação entre a predisposição ao alcoolismo e a depressão em
famílias, a relação entre suicídio e depressão, entre outros assuntos.
Ele também desenvolveu o conceito de poligenes comutativos, na tentativa de
explicar a ligação entre alcoolismo e depressão observada em seus estudos e sugerida
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Cf. FROTA-PESSOA, O F et al, Counselling in Diseases Produced Either by Autosomal or X-Linked
Recessive Mutations, Human Heredity, v. 18, n. 6, p. 521–533, 1968.
768 768
Cf. FROTA-PESSOA, O. "A Rambling Rationalist", 1996, p. 592.
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Idem, op. cit, p. 593.
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Veja para isso FROTA-PESSOA, O; ARATANGY, L R, The degeneration of the Y chromosome,
Revista Brasileira de Pesquisas Médicas e Biológicas, v. 1, p. 241–244, 1968.
771
Veja, por exemplo o trabalho MONSALVE, Maria Victoria et al, The human Y chromosome: Racial
variation and evolution, Rev Bras Genet, v. 3, n. 4, p. 433–446, 1980.
772
FROTA-PESSOA, O. A Rambling Rationalist, 1996, p. 593.
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também por outros autores. Acreditava-se na época que estas doenças tinham base
poligênica, isto é, são causadas por diversos genes em conjunto com fatores ambientais.
Sua teoria dos poligenes comutativos sugeria então que os genes que provocam
alcoolismo podem induzir a depressão e vice-versa. Complementando a visão dos
poligenes como causadores de doenças, Frota também desenvolve o conceito de
polimemes, derivado do conceito de memes de Richar Dawkins. Segundo este conceito,
alguns fatores ambientais que contribuem com os poligenes para uma característica
normal ou patológica são culturalmente transmitidos e carregam seu "fardo" ao longo das
gerações. Estes são os polimemes. Frota nos dá um exemplo de polimeme: o hábito de
proibir crianças de ingerir álcool entre os Irlandeses norte americanos, e o hábito oposto
de deixar as crianças ingerirem álcool entre os Ítalo-americanos ilustram este conceito.
No caso estes dois hábitos seriam alelos culturais diferentes de um mesmo polimeme 773.
Podemos ter uma idéia de sua produção na USP e a influência que ele teve na
genética por meio de seu relato feito em 1996 774, onde ele enumera os trabalhos que
publicou, os livros que escreveu, as teses que orientou e onde trabalhou.
Oswaldo Frota-Pessoa se aposentou na USP em 1981 como professor titular, onde
ficou e desenvolveu sua carreira acadêmica desde que se mudou do Rio de Janeiro.
Oswaldo Frota-Pessoa pesquisou diversos temas relacionados com a genética
humana. Ele pesquisou a freqüência da Síndrome de Down, da Coréia de Huntington, fez
pesquisas sobre a evolução do cromossomo Y e até a sobre hemofilia B, sempre buscando
por meio da genética de populações entender a evolução, a distribuição, a prevalência e a
incidência destas doenças ou marcadores genéticos. Frota-Pessoa se autodenominou "um
racionalista errante775", indo de um tema a outro e deixando contribuições significativas
para a ciência, mas sua paixão por tudo que envolvesse a genética e o seu
desenvolvimento foi uma constante. Mas esta não era a única característica de sua
personalidade: ele também adorava ensinar e divulgar a ciência para um público mais
amplo.
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Veja op. cit, p. 596. Para uma discussão sobre os memes veja Richard Dawkins, O gene egoísta, São
Paulo: Companhia das Letras, 2007 e também WAIZBORT, Ricardo, Dos Genes Aos Memes: A
emergência do replicador cultural, Episteme, v. 16, p. 23–44, 2003.
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Op, cit,
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Livre tradução nossa do título de seu artigo publicado em 1996, "A Rambling Rationalist".

205

Um divulgador da ciência e um educador

Oswaldo Frota-Pessoa também foi desde jovem um grande divulgador científico.
Ele publicava no Jornal do Brasil nos anos 50

776

uma coluna chamada "Ciência em

Marcha", sempre aos domingos, onde dava notícias científicas, fazia resumos de palestras
e discutia questões sobre biologia, genética, hereditariedade e ciência. Um exemplo que
podemos dar dessa atuação é uma discussão que Frota promoveu sobre a natureza da
ciência, tomando como base a crítica que Julian Huxley fez sobre a pseudo-ciência de
Lysenko e da genética russa.777.
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Oswaldo Frota-Pessoa assinou esta coluna de 8 de janeiro de 1950 até 22 de dezembro de 1956, quando
publicou sua última contribuição no Jornal do Brasil. Sua última contribuição saiu, excepcionalmente, no
sábado.
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Em uma destas interessantes colunas confirmamos que o CPGen de fato ficava na Rua Jardim Botânico,
no nº 1008, pois na coluna do dia 30 de abril de 1950 em que Frota escreve sobre "Matemática e Biologia"
ele dá, ao final da coluna, uma notícia de um "Curso de Estatística" que seria oferecido por diversas
personalidades do meio acadêmico, dando também direções sobre onde poderiam ser feitas as inscrições e
incluindo o "Centro de Pesquisas de Genética" entre um dos locais onde ele mesmo poderia ser achado.Veja
na Edição do Jornal do Brasil do dia 30 de abril de 1950, p.2.
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Figura 5: Artigo de Oswaldo Frota Pessoa na coluna "A Ciência em Marcha".
Fonte: Jornal do Brasil, 05 de fevereiro de 1950, p. 2, segunda seção.

Ele também publicou na Revista "Ciência para Todos", um suplemento do jornal
carioca "A Manhã" editado por Fernando de Sousa Reis que saía no último domingo do
mês, com cerca de 12 páginas por edição. Frota foi um dos colaboradores mais
importantes da revista, tendo sido responsável pela seção "A biologia ao alcance de
todos778", desde a fundação da revista em 1948 até o seu fim em 1953.
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Sobre a revista Ciência para Todos, seus colaboradores e sua história veja ESTEVES, Ciência na
imprensa brasileira no pósguerra: o caso do suplemento “Ciência para Todos” (1948-1953).
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Figura 6: Coluna "A biologia ao alcance de todos".
Fonte: Ciência para Todos, domingo, 25 de janeiro de 1948.
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Frota-Pessoa publicou também cerca de 12 artigos em "Ciência e Cultura", a
revista da SBPC, de 1960 a 1996779. Ele publicou ao total cerca de 700 artigos em jornais
ou revistas e outros 20 artigos sobre política científica e história da ciência 780.
Seu envolvimento com o ensino de ciências e biologia começou desde muito cedo.
O que movia Frota-Pessoa era o espírito de John Dewey e o exemplo que tivera com os
seus professores na UDF: um ensino diferente, baseado na pesquisa e na apresentação e
solução de problemas pelos alunos. Frota lecionou em escolas públicas no Rio de Janeiro
desde 1938 até 1958, quando sai do Rio de Janeiro. Ele se dedicou também a publicar
livros e manuais para alunos do ensino secundário, sendo o mais famoso deles o seu livro
"Biologia na Escola Secundária", que inspirou muitos a fazerem biologia ou a seguir a
carreira acadêmica.
Seus esforços no sentido de estabelecer um currículo para as ciências biológicas
no Brasil também estão entre os seus feitos. Além de seu período na OEA em 1956/57,
quando se dedicou à escrita do livro Biologia na Escola Secundária, Frota, juntamente
com Myriam Krasilchik 781, trabalhou na adaptação do Biological Science Curriculum
Studies (BSCS)782 no seu quesito de ecologia para o Brasil, substituindo as espécies
norteamericanas que apareciam nos textos didáticos por espécies brasileiras,
aproximando o conhecimento da realidade nacional.
Por todos estes esforços na divulgação e popularização da ciência, e também pelos
seus esforços no campo do ensino de ciências, Oswaldo Frota -Pessoa ganhou o 2º prêmio
José Reis de Divulgação Científica de 1980/81 e depois o prêmio Kalinga para a
Popularização da Ciência, outorgado pela UNESCO, em 1982.
Quando faleceu, uma semana antes de completar o seu 93º aniversário, Frota ainda
continuava ativo e estava trabalhando na 3ª. edição do seu livro "Caminhos da Vida" 783.
Como ele mesmo disse em seu artigo autobiográfico, ele continuava dando algumas
palestras, continuava colaborando com seus colegas em algumas pesquisas, participava
de seminários e estava escrevendo sobre história da ciência e política científica. Escrevia
também sobre ensino de ciências e se dedicou, nos seus últimos 10 anos, a escrever sobre
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Veja FROTA-PESSOA, O. A Rambling Rationalist, 1996, p. 597 a 600.
VIANNA-MORGANTE; OTTO, Oswaldo Frota-Pessoa (1917-2010): a successful three-lane road in
science. p. ii.
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Myriam Krasilchick é uma bióloga e educadora, mais conhecida pela sua produção e atuação na área
da educação formal do ensino de ciências, serndo uma referência no ensino de biologia.
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Idem, ibidem.
783
Idem, ibidem.
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ciência para a juventude, completando, como ele mesmo afirma, um tipo de ciclo em sua
vida, voltando ao princípio 784.
Embora a história de Oswaldo Frota-Pessoa seja muito rica e ainda exista muito a
ser estudado, nós pegamos os fatos principais mais diretamente ligados à sua carreira
acadêmica, não focando muito na sua personalidade e nem na sua atuação como consultor
da OMS para assuntos de genética. Achamos que a análise da vida de Frota-Pessoa vale
uma tese em si mesma, pois é muito rica e cheia de conexões, por se tratar de uma
personalidade com atividades múltiplas, porém infelizmente este não era o foco desta
tese.
No que diz respeito ao processo de institucionalização da genética no país,
Oswaldo Frota-Pessoa com certeza tem sua importância. Foi um pesquisador que se
tornou referência em diversos campos - tanto na genética de drosófilas quanto na genética
humana - mas não só nestes campos. Oswaldo Frota-Pessoa seguiu primeiro Dobzhansky,
estudando com afinco as drosófilas - mas depois seguiu seu próprio caminho e ajudou a
construir o campo da genética humana no Brasil, campo este que tomava força dentro da
genética nos anos 60, tanto no Brasil quanto no exterior. Assim Frota-Pessoa acabou "se
rebelando" contra o mainstream da genética de drosófilas, mas ele não estava sozinho.
Ele foi buscar nos EUA uma nova capacitação, foi aprender citogenética humana com os
melhores, para poder dominar - ou pelo menos ser uma peça importante - no novo campo
da genética humana que ajudou a fundar no Brasil.
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Cf FROTA-PESSOA, O. A Rambling Rationalist, 1996, p. 596.
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Chana Malogolowkin: uma drosofilista

O trabalho no CPGEn do ponto de vista de Malogolowkin: conquistas
e dificuldades

De 1950 a 1956, Chana Malogolowkin trabalhou como pesquisadora no Centro
de Pesquisas de Genética da Faculdade Nacional de Filososfia, fazendo pesquisas com
genética e evolução de drosófilas do gênero willistoni. Durante este período sua pesquisa
era conduzida, primeiramente, na própria sala de aula de biologia da FNFi, já que ainda
não havia um laboratório - segundo a entrevistada - com cultura de drosófilas.
Provavelmente foi somente a partir de 1951, quando Cavalcanti consegue a primeira
verba da Fundação Rockefeller 785, que foi comprada uma "câmara de temperatura
constante" que foi instalada no pequeno laboratório do CPGen da FNFi. Aqui temos um
problema que não pôde ser averiguado com outras fontes, mas que merece
esclarecimentos futuros: no capítulo III afirmamos que segundo uma nota da revista
Ciência e Cultura de 1950 - que noticia a inauguração do CPGEn - o mesmo começou a
funcionar na Rua Jardim Botânico, em um prédio no nº 1008, onde teriam sido instalados
equipamentos para a pesquisa, entre eles uma "câmara de temperatura constante".
Segundo o depoimento de Chana Malogolowkin, no entanto, as pesquisas aconteciam na
FNFi, no centro da cidade, em salas de aula - pois não havia ainda laboratório. Somente
depois foi instalado um laboratório na FNFi, pois a entrevistada afirma que quando voltou
de São Paulo para o Rio, ela não encontrou condições satisfatórias de trabalho, que havia
sim uma "câmara de temperatura constante", mas que esta estava sempre quebrando. No
trecho seguinte ela relata suas dificuldades de pesquisa:
CHANA
Eu voltei para o Centro de Pesquisas de Genética, mas eu
vi que as coisas lá não funcionavam. Eu trouxe material pra trabalhar,
material vivo, e com esse material eu tinha, nós tínhamos uma câmara
de temperatura constante onde eu colocava meu trabalho, eu trabalhava
com drosófila viva, de modo que toda vez a câmara deixava de
funcionar, e eu tinha que recomeçar tudo de novo, e vi que...
MIGUEL
Perdia o estoque todo.
CHANA
É. O Cavalcanti nunca ligou muito. Ele fundou o Centro
de Pesquisas de Genética. E eu trabalhei lá, o Frota também trabalhou
lá. E o Burla veio pra trabalhar lá, mas depois o Frota viu que ele não
conseguia fazer o trabalho como ele queria e então aceitou o convite em
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Vide cap. III.
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São Paulo e foi pra São Paulo. O Burla acabou voltando pra Suíça, e eu
fiquei lá no centro. Então depois eu voltei para os Estados Unidos 786.

Segundo Chana, Hans Burla desistira do CPGEn porque não encontrou condições
satisfatórias para pesquisar, o que vai ao encontro do que o próprio Burla relatou (como
visto no capítulo III) e Oswaldo Frota-Pessoa também teria deixado o CPGEn pelo mesmo
motivo, e não só pela oferta que a USP lhe fizera. Chana considera que Cavalcanti foi
"...um grande didata", mas que "...ele nunca foi cientista787...", que ele nunca se interessou
de fato pelo que Chana estava fazendo. Talvez esta avaliação sobre Cavalcanti por parte
da entrevistada seja rigorosa, mas para Chana ser cientista significava dedicar a maior
parte do tempo à pesquisa e à publicação, e o que Cavalcanti fazia, a seus olhos, pelo
menos naquele momento, não era pesquisa.
Mesmo assim Chana Malogolowkin conseguiu continuar sua pesquisa e publica
outros quatro trabalhos, descrevendo espécies novas de drosófilas, sobre a genitália dos
machos do sub-gênero Drosophila e sobre a mosca Zygotricha dispar - que já havia sido
estudada por Burla. Porém sua dedicação, conhecimentos e personalidade já haviam
captado a atenção de Dobzhansky e de Harry Miller Jr, que queriam que Chana fosse para
os EUA estagiar em Columbia, no laboratório de Dobzhansky.

A viagem para os EUA: trabalhando com Dobzhansky em Columbia

Chana Malogolowkin nos conta que ficou muito decepcionada com a saída de
Hans Burla e Oswaldo Frota-Pessoa do CPGen. Quando perguntada sobre o seu
relacionamento profissional com Hans Burla, Malogolowkin deixa claro que nunca houve
uma disputa em relação ao objeto de pesquisa dos dois, que era a Drosophila willistoni:
MIGUEL
A questão 14: como era ao seu relacionamento
profissional com o Hans Burla, e se houve em algum momento, entre
52 e 54, algum tipo de disputa sobre o objeto de estudo de vocês?
CHANA
Nunca! Nunca! O Burla era um cientista extraordinário.
Muito simples, uma pessoa.... Um cientista...(...) Era um cientista. Eu
não sei como dizer, mas nunca houve qualquer coisa entre nós dois,
meu Deus. Ele era extraordinário, uma pessoa muito boa, muito
simples, muito razoável788..
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OLIVEIRA, Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen. p. 16.
Idem p. 10.
788
Idem, p. 19.
787
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Sobre a dificuldade de pesquisar e sobre a relação entre eles, Chana ainda nos diz
o seguinte:
MIGUEL
Me desculpe eu perguntar isso dessa maneira, mas é que
às vezes consultando um tipo de fonte, a gente vê, por exemplo, o
professor Hans Burla trabalhava também com Drosophila willistoni a
senhora também trabalhava com Drosophila willistoni. E tem um
momento em que ele fala sobre o Centro de Pesquisas de Genética, em
que ele diz que se viu sozinho também, como a senhora já colocou, e aí
ele começou a trabalhar com outra espécie de drosofilídeo, e largou a
Drosophila willistoni. E aí eu fiquei com uma dúvida se por acaso havia
alguma disputa. Se o Lagden de repente falou assim: “Burla, você não
vai mais trabalhar com willistoni, quem vai trabalhar é a Chana”.
CHANA
Não. A única coisa que aconteceu, e por isso ele saiu,
porque o Cavalcanti não tinha interesse nenhum no Centro de Pesquisas
de Genética, e toda hora que.... Quando nós trabalhamos os dois juntos
em Drosophila willistoni, a câmara de temperatura constante toda hora
estava desligando, perdendo força, e a temperatura subia. Era um
problema sério com o nosso trabalho de pesquisa. Mas ele teve a
felicidade de poder ir embora pra Suíça onde ele podia trabalhar e eu
tive que ficar no Brasil.789

Dessa maneira, Chana acabou ficando com as duas estagiárias que Cavalcanti
havia colocado recentemente no CPGen: Leonor Emídio de Castro e Daysi Neves Falcão.
Porém, segundo ela as duas estagiárias eram ainda inexperientes e Cavalcanti pouco
aparecia no CPGen:
CHANA
Elas trabalhavam comigo... Pra dizer a verdade eu não
me lembro. A parte do Centro de Pesquisa estava tão sem um push de
um cientista ou de um professor que realmente se interessasse pelo
assunto, que tivesse vivência.... Eu tinha vivência ali. Nós éramos três
pessoas.... Eu era a única que tinha formação já e que tinha trabalhado
e que estava trabalhando no assunto. Mas as duas moças não tinham
experiência nenhuma, elas tinham terminado os cursos, e ele as colocou
no Centro.790

Nesta época Helena Salles, uma das colegas de Chana, já havia deixado o CPGen.
Com isso, Malogolowkin se viu sozinha, tendo que orientar os trabalhos das estagiárias e
realizar as suas pesquisas, sem saber o que Cavalcanti pretendia. Estes fatores foram
decisivos para que Chana aceitasse o convite de Dobzhansky para ir aos EUA.
Então em 1956, Chana Malogolowkin foi chamada por Theodosius Dobzhansky
para ir trabalhar em Columbia (EUA), financiada pela Fundação Rockefeller. Foi lá que
ela fez uma de suas mais importantes descobertas: ela viu que existia uma linhagem de
moscas da espécie Drosophila willistoni que não geravam machos – o então chamado

789
790

Idem, ibidem.
Idem, p. 17.
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fator sex ratio, pois alterava a proporção sexual entre machos e fêmeas - e por isso estas
linhagens poderiam ser usadas, por exemplo, em controle biológico de moscas. Sobre este
trabalho achamos interessante mostrar o seguinte trecho do depoimento de Chana:
MIGUEL
A questão do sex-ratio em drosófila, a senhora descobriu
lá ou nos Estados Unidos?
CHANA
Nos Estados Unidos.
MIGUEL
O.k. Foi com Dobzhansky lá em Columbia?
CHANA
Foi com o Dobzhansky lá em Columbia. E quando eu
descobri o sex-ratio, porque eu descobri em ovos de drosófila que eu vi
que eram escuros, então eu vi que devia ter qualquer coisa errada na
produção de ovos da drosófila. Então o Dobzhansky me indicou pra ir
pra Yale, aprender a técnica de injetar o líquido de ovos anormais no
abdômen de drosófila normal. Então eu fui pra Universidade Yale
trabalhar com o professor Poulson. O Poulson então me ensinou a
técnica e nós publicamos. Antes eu publiquei o trabalho sozinha e
depois eu publiquei em conjunto com ele. 791

Foi nos EUA que ela publicou os resultados desta pesquisa com D. F. Poulson
em um artigo na Science intitulado “Infective Transfer of Maternally Inherited Abnormal
Sex-Ratio in Drosophila willistoni”. Este foi o primeiro artigo de uma mulher brasileira
publicado nesta revista e o segundo artigo de um cientista brasileiro a ser publicado na
mesma, o que deve ser considerado um marco na ciência brasileira, tanto em relação a
questões de gênero quanto em relação às conquistas da própria ciência brasileira. O
impacto que este artigo causou na comunidade científica foi grande. A divulgação foi
muito abrangente também. a questão da herança citoplasmática estava em debate na
década de 50, como vimos no capítulo I, e esta descoberta parecia indicar que um fator
citoplasmático era o responsável por alterar a taxa sexual nas drosófilas. Um botânico
chegou a sugerir a Chana que patenteasse a descoberta, pois poderia vir a ser utilizada no
controle biológico de pragas, o que poderia lhe render um bom dinheiro, mas Chana não
levou esta sugestão à sério.
Em relação a esta questão de gênero, Chana não percebeu nenhum preconceito ao
longo de sua vida na ciência pelo fato de ser mulher, mas foi discriminada por ser judia,
como podemos ver a seguir:
MIGUEL - Então, antes de a gente passar pra essa parte, com seu
trabalho com Dobzhansky e Poulson, que a senhora já está me
adiantando um pouquinho aqui, eu queria voltar a perguntar. Sobre o
CPGen eu acho que eu já estou satisfeito. Mas a questão 17: a senhora
percebeu alguma dificuldade ou algum tipo de preconceito por escolher
a carreira cientifica, e/ou pelo fato de ser uma mulher cientista na época,
ou depois?

791

Idem, p. 21-21.
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CHANA
Nenhum. Ao contrário, fui muito bem recebida. Eu
sempre fui muito bem recebida em todos os lugares que eu ia. Talvez
justamente por ser mulher. Até tem uma cosia interessante: na
Universidade de Yale, eu fui como cientista visitante, eles me deram
um apartamento eu fiquei quase que um mês, ou duas semanas, não
lembro quanto tempo eu fiquei lá, só pra aprender a técnica, né. Mas
como professor visitante, fui convidada a almoçar no clube dos
professores. Foi uma homenagem que me fizeram. Então eu fui almoçar
com eles no clube. E eu sentei entre dois professores, que eu não lembro
o nome, mas não importa, e um deles me ofendeu dizendo: “A senhora
deve se sentir orgulhosa em almoçar no nosso clube, pois nunca
convidamos uma mulher cientista pra almoçar conosco, e também
nunca um judeu se sentou na nossa mesa”. Mas ele não sabia que eu era
judia, e isso me ofendeu, porém fiquei calada pois era a convidada. 792.

Embora a entrevistada não tenha percebido este tipo de discriminação como sendo
a de maior importância, fica claro aqui que havia sim um preconceito contra a mulher na
ciência, que ficará mais uma vez evidenciado em um momento posterior.
Em 1957 Chana Malogolowkin participa de um Simpósio sobre Estudos
Populacionais793, sob os pontos de vista da ecologia e da demografia animais, que
aconteceu em Long Island, entre os dias 03 e 12 de junho. Este simpósio reuniu nomes
como o próprio Dobzhansky, Richard C. Lewontin, Harry Shapiro, Bruce Wallace das
áreas de populações não humanas e demógrafos tais como A. J. Coale, N. Ryder, J. Hajnal
e L. Henry. Cerca de 150 cientistas foram a este simpósio, sendo que 40 deles eram de
fora dos EUA. Este simpósio parace-nos importante do ponto de vista simbólico: com
isso Chana estava devidamente apresentada a parte da comunidade científica dos EUA
por seu mestre, Theodosius Dobzhansky.

792

Idem, p. 21.
Veja THE BIOLOGICAL LABORATORY, Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology
Volume XXII - Population Studies: Animal Ecology and Demography, in: Cold Spring Harbor Symposia
on Quantitative Biology, New York: Cold Spring Harbor Laboratory of Quantitative Biology, 1957,
v. XXII, p. I – XIII.
793
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Figura 7: Dobzhansky e Chana Malogolowkin nos jardins do Cold Spring Harbor, 1957.
Da esquerda para a direita: Chana Malogolowkin, Bruce Wallace e Theodosius
Fonte: Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 1957, p. VII.

A volta ao Brasil: o Laboratório de Genética Bioquímica

Após a experiência com Dobzhansky e Poulson, em 1957 Malogolowkin volta ao
Brasil por um curto período. A bolsa que a Fundação Rockefeller tinha concedido a ela
acabara, e contrariando Dobzhansky que insistiu que ela ficasse nos EUA, Chana resolveu
voltar ao Brasil, pois ainda estava ligada à FNFi. Chegando ao Brasil, Chana sai do
CPGen e depois funda o Laboratório de Genética Bioquímica, na Cadeira de Química do
Departamento de Química, também na Faculdade Nacional de Filosofia, onde ela
continua seus estudos com a transferência citoplasmática do fator “sex-ratio” em
D.willistoni. Ela conseguiu abrir este laboratório graças ao apoio que recebeu do Dr. João
Chrsitovão Cardoso (chefe do departamento de Química da FNFi), do Professor João
Consani Perrone
794

794

e de Eremildo Viana, então decano da FNFi, que sempre a apoiou

Jõao Consani Perrone (1922 - 1979) foi um bioquímico brasileiro que era na época professor assistente
de química biológica da FNFi. Veja TROMBETTA, André, João Consani Perrone, NeglectedScience,
disponível em: <http://www.neglectedscience.com/alphabetical-list/p/joo-cousani-perrone>, acesso em: 26
de Janeiro de 2015.
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mesmo quando ela trabalhava no CPGen. O financiamento das pesquisas ficava por conta
da Fundação Rockefeller, do CNPq e da Universidade do Brasil. Esta última
aparentemente pagava os bolsistas recém formados, a Universidade do Brasil também
financiava algumas bolsas - além de pagar os honorários de Chana e Perrone - e a
Fundação Rockefeller financiava as viagens de coleta e a aquisição de equipamentos para
a pesquisa. Não temos nenhum registro das relações entre Chana e Harry Miller Jr, mas
podemos supor que Miller continuava apostando na capacidade científica de Chana,
devido, em parte, à confiança que Dobzhansky mostrara por ela e também pelo status
adquirido no campo da genética de drosófilas pela pesquisadora.
Neste período ela trabalhou com duas assistentes: Guiomar Gomes de Carvalho e
Mariza Campos da Paz. Com elas viajou pelo interior do Brasil fazendo coletas e publicou
dois trabalhos importantes: Interspecific Transfer of the “Sex-ratio” Condition in
Drosophila em 1960 na Genetics e "Direct and indirect transfer of the "sex-ratio"
condition in differente species of Drosophila", também na revista Genetics, em 1961.
Com estes trabalhos Chana e suas assistentes mostraram que era possível transferir o fator
que mudava a taxa sexual nas drosófilas entre linhagens portadoras e não portadoras do
fator "sex-ratio" e entre espécies diferentes. Também descobriram que linhagens de
Drosophila equinoxialis não podiam ser infectadas diretamente por D. nebulosa, mas que
primeiro era preciso infectar D.willistoni para depois conseguir, a partir destas, infectar
D.equinoxialis. Poulson e Bungo Sakaguchi descobriram em 1960 795que o que podia ser
transferido entre as linhagens de drosófilas e entre espécies diferentes de drosófilas era
na verdade uma bactéria

796

que alterava as taxas sexuais nas drosófilas, e não um outro

tipo de fator citoplasmático. No trabalho de 1961 Chana e suas colaboradoras já sabiam
que o que passava de uma linhagem ou de uma espécie para outra era um microrganismo,
porém este trabalho esclareceu que as relações entre o "parasita" e o hospedeiro não eram
tão simples, visto que a infecção não era obtida com a mesma eficiência, quando se dava
de forma direta ou indireta.
Sobre sua equipe do Laboratório de Genética Bioquímica sabemos o seguinte:
Guiomar Gomes de Carvalho era licenciada em História Natural pela FNFi e bolsista do
795

Veja POULSON, D F; SAKAGUCHI, B, Evidence concerning the nature of the sex-ratio agent in
Drosophila, in: Anatomical Record, New York: WILEY-LISS DIV JOHN WILEY & SONS INC, 1960,
v. 138, p. 376–377.
796
No início classificou-se a bacteria como um Treponema, mas depois ela foi re-classificada como uma
Spiroplasma, a Spiroplasma poulsonii. Ver WILLIAMSON, D L et al, Spiroplasma poulsonii sp. nov., a
new species associated with male-lethality in Drosophila willistoni, a neotropical species of fruit fly.,
International journal of systematic bacteriology, v. 49 Pt 2, n. 1 999, p. 611–8, 1999.
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laboratório797. Ela ainda viria a publicar na Science em 1962 uma nota de pesquisa,
juntamente com Marly P. da Cruz, sobre a transferência por ingestão do fator "sex-ratio"
em Drosophila willistoni 798. Marly P. da Cruz era uma assistente que mantinha os
estoques de Drosophila que Chana utilizou nos seus experimentos do artigo de 1961, pois
ela faz referência a ela nos "agradecimentos" neste artigo. Mariza Campos da Paz era
bolsista do CNPq e bacharel em História Natural pela FNFi 799. Além delas, o laboratório
contava também com Maria da Penha Macêdo (química formada pela FNFi, bolsista do
CNPq e da UB), Maria Auxiliadora C. Kaplan (química formada pela FNFi, bolsista do
CNPq e da UB) e o próprio Dr. João Consani Perrone.
Por algum motivo que não ficou claro na entrevista dada por Chana, o Laboratório
de Genética Bioquímica não foi adiante, apesar do financiamento, dos trabalhos
publicados e do apoio interno da FNFi. Chana nos conta então que ela decidiu voltar aos
EUA e que depois João Consani Perrone viera a falecer, o que teria determinado o fim do
Laboratório. No entanto é possível ver que Perrone continuou a trabalhar na área de
bioquímica, e que veio a intergar o corpo docente do Instituto de Química da UFRJ,
falecendo somente em 1979, muito tempo depois de Chana ter saído do Brasil. As razões
para a descontinuidade do Laboratório de Genética Bioquímica devem ser procuradas em
outros documentos, e a vida destes cientistas deve ser melhor investigada. Uma razão que
faria sentido e que explicaria o fim do Laboratório é bem evidente: sem uma doutora em
História Natural, sem uma geneticista de renome, não havia como continuar com esta
linha de pesquisa no departamento de Química. Provavelmente foi isso que selou o fim
do Laboratório.

O retorno aos EUA: o trabalho em Columbia

Segundo o seu depoimento, Chana Malogolowkin voltou em 1958 para a
Universidade de Columbia, EUA, trabalhando com Dobzhansky, ficando no
departamento de zoologia, o seu departamento, até 1964. Ela havia voltado com uma
797

Guiomar era bolsista do Laboratório de Genética Bioquímica pelo CNPq. Fonte: MALOGOLOWKIN,
Chana, Laboratório de Genética Bioquímica da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil,
in: A.BLUMENSCHEIN;, Antônio Brito da Cunha; Oswaldo Frota-Pessoa; (Org.), Atas do Primeiro
Simpósio Sul-Americano de Genética, São Paulo: Sociedade Brasileira de Genética, 1961, p. 59.
798
Veja CARVALHO, Guiomar Gomes de; CRUZ, M.P. da, Report: Transfer of the “Sex-Ratio” Factor in
Drosophila willistoni by ingestion, Science, v. 138, n. 5, p. 51, 1962.
799
Veja ATAS, op. cit., p. 59.
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bolsa que Dobzhansky conseguira junto à OEA800, para continuar seus estudos com a
genética de drosófilas.
O trabalho em Columbia era muito bom, e a confiança que Dobzhansky tinha no
trabalho da pesquisadora, como uma de suas seguidoras, era o melhor, como podemos
ver a seguir:
MIGUEL
E como foi o seu trabalho com Dobzhansky em
Columbia, no geral?
CHANA
Sempre foi muito bom. Ele foi um cientista incrível. Um
homem simples, desprendido, um homem que queria que todos aqueles
que trabalhavam com ele progredissem. Ele queria ver progresso em
todos aqueles que trabalhavam com ele. De modo que ele me ajudou
demais. Ajudou muito mesmo. Tanto que quando ele saiu da
Universidade de Columbia, quando ele foi aposentado, o laboratório de
drosófila ficou sem orientação. Ele tinha alunos doutorandos que
estavam trabalhando com ele e fazendo teses com ele. Porque na
universidade de Columbia o professor aposentado tinha que deixar o
trabalho e como ele estava com 65 anos e na Universidade de
Rockefeller eles aposentam com 70, ele então foi pra Universidade de
Rockefeller trabalhar e deixou o campo vazio. Então a universidade
tinha que escolher uma pessoa pra ficar no lugar dele. E indicaram três
nomes para substituí-lo e um dos nomes indicados foi o meu e teve
mais...801.

Malogolowkin também assumiu em Columbia a cadeira de Dobzhansky, quando
este se retirou para a Universidade Rockefeller, em 1962. Houve uma concorrência,
porém Dobzhansky havia indicado seu nome para substituí-lo. Ela narra este processo da
seguinte maneira:
MIGUEL
Quem indicou foi o Dobzhansky?
CHANA
Provavelmente. Ele indicou o meu nome e um outro
professor indicou outro nome. Tinham que ser dois nomes da
Universidade de Columbia e um nome de fora. Então o meu nome foi
indicado e mais uma geneticista de microrganismos foi indicada e o
terceiro nome foi uma pessoa de fora. E eu fui indicada para substituir
e fiquei lá802.

Com isso Malogolowkin assume o cargo de full professor803, ficando em
Columbia até 1964.
Em Columbia Chana ficou responsável pelo laboratório, orientou alunos de
doutorado e conduzia pesquisas com genética de populações de drosófilas. Lá, ela
publicou uma nota de pesquisa na Science intitulado “Races and Incipient Species in

800

A bolsa foi concedida pela Organização dos Estados Americanos. Veja OLIVEIRA, op. cit., p. 18.
OLIVEIRA, Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen. p. 22.
802
Idem, ibidem.
803
O equivalente a Professor Pleno no Brasil.
801
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Drosophila paulistorum”, em abril de 1962804, fazendo dela umas das poucas cientistas
brasileiras a publicar duas vezes nesta revista. Ela também publicou diversos artigos na
Evolution, na Genetics, com Dobzhansky e outros pesquisadores como H. Levene, Solima
Simmons, sobre Drosophila paulistorum, Drosophila willistoni, mas sempre sobre
genética e evolução de drosofilídeos. Durante este tempo Chana Malogolowkin achou
que ainda mantinha sua posição na Universidade do Brasil. Ela não sabia que já havia
perdido o seu cargo. Pode-se comprovar isso pois ela ainda assinava, em seus trabalhos
científicos do período de 1958 a 1964 como pertencendo a Universidade de Columbia e
também à Universidade do Brasil. Chana só foi descobrir que não tinha mais cargo na UB
quando resolveram fechar a pesquisa com drosófilas em Columbia, forçando-a tomar uma
decisão sobre seu futuro.

A ida para Israel: recomeço
Segundo Malogolowkin o departamento de zoologia da Universidade de
Columbia resolveu deixar de investir na pesquisa com drosófilas. Eles queriam passar a
investir na genética de vírus, pois esse era um assunto promissor naquele momento. Com
isso o laboratório de genética de drosófilas foi fechado e Chana foi indicada, por Richard
Charles Lewontin, para ir para University of North Carolina. Lewontin foi aluno de
Dobzhansky em Columbia, onde obteve seu Ph.D. em 1954. Ele trabalhava na época na
University of North Carolina e estava saindo para University of Chicago, onde foi
presidente do Programa de Biologia Evolutiva de 1968 a 1973. Dobzhansky ficou muito
satisfeito com a indicação de Chana para a Universidade de North Carolina, porém Chana
não aceitou a oferta. Ela explica sua recusa da seguinte maneira:
CHANA
Professor Lewontin que era geneticista também. Então
ele indicou o meu nome e o Dobzhansky ficou extremamente satisfeito.
Eu fui pra lá, fui aceita, e não quis ficar.
MIGUEL
Por quê?
CHANA
Porque eles me disseram que eu iria ficar somente
como... Eles me deram três anos para ficar como professor em
experiência. Mas isso é proforma e proforma eu não quis, porque eu
ainda tinha meu lugar na Faculdade de Filosofia no Rio de Janeiro.
Então eu disse pra eles: “Aceito ficar se eu puder passar...” Tinha lá um

804

Veja MALOGOLOWKIN, Chana, Reports: Races and Incipient Species in Drosophila paulistorum,
Science, v. 136, n. 3513, p. 327, 1962.
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professor que era matemático, o Nachbin805, trabalhava seis meses lá e
seis meses no Brasil. Então como o Nachbin trabalha seis meses lá e
seis meses aqui eu também aceito nessas condições. Então eles me
disseram que não, que o Narbin era professor de matemática e que não
fazia pesquisa. E eu tinha trabalho de laboratório, que eu não podia
deixar meu trabalho de laboratório por seis meses sem alguém que
atendesse... Eu digo: “Então nessas condições, sem a possibilidade de
ficar no Brasil, e ainda sem ter o trabalho fixo de permanente, então eu
prefiro não aceitar”. Aí o Dobzhansky brigou comigo806.

Dobzhansky não ficou nada satisfeito com a "rebeldia" de Chana, afinal ele havia
investido muito nela e ele temia que ela não conseguisse se estabelecer como
pesquisadora no Brasil, apesar do seu conhecimento e do seu status. Porém uma
pesquisadora, Elisabeth Goldscmidt, da Universidade Hebraica de Israel, ficou sabendo
da situação toda e convidou Chana Malogolowkin para ir para Israel. Sobre esta passagem
de sua vida, Chana nos diz:
CHANA
Ele (Dobzhansky) ficou muito, muito... Ele me disse: “O
que você vai fazer no Brasil? Você vai se perder lá no Brasil de novo,
aceita a posição”. Como a chefe do departamento de genética, Elisabeth
Goldschmit da Universidade Hebraica de Israel estava de visita na
época na Universidade de Columbia e sabia que iam fechar o
laboratório, ela me convidou pra vir pra cá. 807

Chana nos conta que aceitou o convite de Goldschmidt, mas que antes voltou ao
Brasil e procurou lugar para trabalhar. Foi aí que ficou sabendo que não tinha mais sua
posição na FNFi:
CHANA
.... Então eu aceitei. Quando eu voltei para o Brasil,
procurei lugar pra trabalhar. Eu não sabia que eu tinha perdido o lugar,
porque todo esse tempo eu não recebia salário.
MIGUEL
A senhora já tinha perdido a vaga na Faculdade Nacional
de Filosofia?
CHANA
Exatamente. Eu não sabia, eu achei que ainda
conseguisse o meu lugar e não consegui. Então resolvi aceitar a
Universidade hebraica de Jerusalém... 808

Elisabeth Goldscmidt 809, uma geneticista já de renome, acabava de fundar em
1963 o Laboratório de Genética na Universidade Hebraica de Israel. Assim Chana
Malogolowkin-Cohen foi para Israel em 1964 a convite da Universidade Hebraica de
805

O matemático brasileiro Leopoldo Nachbin (1922-1993). Veja para isso MUJICA, Jorge, Os trabalhos
de Leopoldo Nachbin (1922-1993), in: ?, Campinas: UNICAMP - Instituto de Matemática, Estatística e
Ciências da Computação, 1994, p. 22–36.
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OLIVEIRA, Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen. p. 22.
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Idem, p. 23.
808
Idem, ibidem.
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Sobre Elisabeth Goldschmidt veja FALK, Raphael, Elisabeth Goldschmidt 1912-1970, Jewish
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disponível
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Jerusalém, ficando lá por somente um ano. Ela já havia se casado e mudado seu nome
para Chana Malogolowkin-Cohen, passando a assinar assim em seus trabalhos. A
Universidade Hebraica era em Jerusalém, e a adaptação de Chana ao novo país, ao novo
idioma, não foi fácil. Além disso ela foi morar em Tel Aviv, e tinha que ir para Jerusalém
todos os dias, percorrendo a distância de cerca de 70 quilômetros. Como nos conta a
entrevistada, as condições de trabalho lá não eram das melhores, e ela trabalhava sozinha,
em um barracão de zinco, isolada do resto da faculdade:
CHANA
.... Vim pra cá, morava em Tel Aviv e viajava sempre de
Tel Aviv pra Jerusalém. Mas eu não consegui aguentar em Jerusalém,
porque eu já estava casada, não falava a língua, não falava hebraico, e
eu tinha doutorandos, mas que queriam que eu falasse em hebraico.
Então eu tive que aprender hebraico. Eu tive muita dificuldade aqui em
Israel, por causa da mudança. Foi uma mudança muito repentina, eu não
tinha as condições de trabalho que eu tinha na Universidade de
Columbia. Eu trabalhava num barraco que a Universidade daqui era
dispersada, como no Brasil na época era dispersada também. Então no
inverno era um frio, em Jerusalém neva, né, eu cheguei aqui em outubro
direto pra Universidade. Trabalhei num barraco com telhado de
alumínio que era frio, eu tinha só um aquecedor aos meus pés. E no
verão era um calor de matar. Eu então pegava o meu microscópio e ia
pra uma câmara de temperatura constante de 18º, com meu microscópio
trabalhava lá. Então no fim eu não aguentei, tive que ir embora. Eu pedi
que me desculpasse, pois conseguiram com muita dificuldade que
entrasse pra cá, e disse que não dava pra continuar. 810

Interlúdio: sem trabalho

Devido às duras condições de trabalho, ela desiste de trabalhar em Jerusalém e
fica em Tel Aviv, esperando encontrar emprego na cidade, mas acaba ficando sem
emprego durante alguns anos. Neste período de 1965 a 1969 Chana fica sem trabalhar em
genética. Ela faz uma entrevista em uma universidade religiosa, a Universidade Bar-Ilan,
em um subúrbio de Tel Aviv. Nesta entrevista Chana sofreu, mais uma vez,
discriminação, como podemos ver no trecho a seguir da entrevista:
CHANA - Fui entrevistada numa universidade, uma universidade
religiosa de Israel, que é a Universidade Bar-Ilan. Fui entrevistada pelo
reitor da universidade que era um químico. E eu pedi pra ser
entrevistada, pra ver se eu conseguia trabalho e quem me indicou foi
um amigo meu que era brasileiro, professor de matemática na Bar-Ilan,
e eu pedi a ele ver se conseguia uma entrevista com o reitor da
universidade. Então ele conseguiu a entrevista. Quando eu cheguei lá...
MIGUEL
Quem era esse amigo brasileiro?
810

OLIVEIRA, Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen. p. 23-24.
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CHANA
Era um matemático, filho de um rabino, Isaac
Tzikinovsky . Era filho de um rabino, que era rabino mestre lá no Rio
de Janeiro, que tinha vindo pra cá pra Israel.
MIGUEL
Entendi.
CHANA
Mas ele conseguiu pra mim a entrevista, e quando eu fui
entrevistada o reitor foi muito grosseiro. Era uma universidade
religiosa, eu não sou religiosa, eu sou completamente agnóstica, ele
disse: “A senhora é geneticista?” Eu digo, “Sou”. Ele disse: “Eu nunca
vi o seu trabalho publicado”.
MIGUEL
Estava mal informado!
CHANA
Eu digo: “O senhor é químico? Eu também nunca vi o
seu trabalho publicado”. E assim terminamos, né?
MIGUEL
Acabou a entrevista, né?
CHANA
Com isso acabou a entrevista e ele disse: “Lugar de
mulher é na cozinha”.
MIGUEL
Nossa senhora!
CHANA
Eu disse “muito obrigada”, levantei e fui embora. 811

Aqui vemos, mais uma vez, o preconceito contra a mulher na ciência, em um país
não latino.
Depois de um tempo sem conseguir trabalhar com genética, por ocasião de um
congresso internacional Chana Malogolowkin recebe diversos amigos para um lanche em
sua casa. Lá eles descobrem que ela está sem trabalhar com genética desde que saiu de
Jerusalém:
CHANA - De 65 até 69 eu fiquei sem trabalhar. Quando houve um
congresso internacional de genética aqui (em Israel), então vieram meus
amigos geneticistas que vieram da Alemanha, da Holanda e da Suíça ...
Foram quatro que vieram pra cá, me procuraram eu então ofereci um
lanche na minha casa pra eles. Conversando, me perguntaram: “Chana,
por que você deixou a genética? ” Eu digo: “Simplesmente porque eu
não encontro lugar pra trabalhar”.
812

CHANA... E aí quando esses meus amigos cientistas vieram pra cá, eu
disse qual era o problema. E eles então ligaram pra Universidade de
Haifa e falaram com o professor Nevo, chefe do laboratório de genética,
que me deu lugar para trabalhar. Então lá eu primeiro fundei o
laboratório de genética de drosófila e fundei o Instituto de Evolução 813
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Idem, p. 24-25.
Idem, p. 24.
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Idem, p. 25.
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Voltando à pesquisa: o laboratório de genética e o Instituto de
Evolução

Foi assim que Chana recebeu um convite para trabalhar na Universidade de Haifa
(Israel), em 1969. Foi Eviatar Nevo

814

que a recebeu no seu laboratório de genética, na

universidade de Haifa. Lá, ela viria a fundar o Laboratório de Genética de drosófila na
universidade com o auxílio da Fundação Rockefeller. Chana também foi de fundamental
importância na fundação do Instituto de Evolução:
CHANA
Recebi um auxílio enorme da Rockefeller Foundation
quando eu fui pra lá, recebi meio milhão de dólares para fazer o
laboratório, fundei o laboratório com a aparelhagem a mais nova
possível, e comecei a trabalhar. Eu recebia salário da universidade, mas
eu tinha duas assistentes, tinha uma técnica e trabalhei durante todo o
tempo maravilhosamente bem, fui muito bem recebida pela
universidade, com muita vantagem em toda direção, mas em 1979 meu
marido adoeceu, e eu tive que deixar a faculdade pra poder cuidar dele.
Ele teve câncer ósseo e com isso eu deixei a faculdade, mas continuei
ajudando no que era possível, viajava de Tel Aviv pra Haifa, eles
pediam pra eu ir uma vez por semana pra ajudar no laboratório. 815

Ainda sobre a fundação do Instituto, Chana nos revela que:
O Instituto de Evolução apareceu porque o chefe do departamento
estava muito interessado em fundar o instituto. Então eu fui uma das
fundadoras. Eu e mais um professor da Universidade Hebraica
fundamos o Instituto de Evolução e ele continua. Funciona em Haifa e
está muito bem equipado, tem cientistas trabalhando lá muito bons. Eu
de vez em quando ia lá pra dar um auxílio uma vez ou outra. Primeiro
eles pediram para.... Porque vinha cientista de fora e então pediram pra
eu dar um auxílio. Eu ia uma vez por semana, depois acabei indo duas
vezes por semana, depois três vezes por semana. No fim eu disse: “É
muita coisa, não dá para sair de Tel Aviv pra ir pra Haifa duas, três,
quatro vezes por semana”. Já não era possível. Então eu acabei
deixando. 816

Com o "auxílio" que recebeu da Fundação Rockefeller Chana pôde ajudar muito,
em termos financeiros, o Instituto nascente, que foi fundado em 1973. Nesta época ela
também reatou as relações com Dobzhansky. Chana nos revela que quando fez um
relatório de pesquisa, a pedido de Eviatar Nevo, detalhando seu programa de pesquisas
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Eviatar Nevo (1929 -) é um biólogo evolucionista. Fundador do Instituto de Evolução de Haifa, foi seu
diretor de 1970 a 2008. Veja Eviatar Nevo Ph.D, The Institute of Evolution, disponível em:
<http://evolution.haifa.ac.il/index.php/people/faculty-a-researchers/223-eviatar-nevo-ph-d>, acesso em:
30 de Janeiro de 2015.
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Idem, p. 35.
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para poder pedir dinheiro à Fundação Rockefeller, dobzhansky ficou sabendo e ficou
muito feliz em saber que Chana estava trabalhando em Israel com Nevo:
CHANA
Sobre a 29 (questão) eu disse aqui, eu recusei a cadeira
de full professor da Universidade de North Carolina e com isso a minha
relação com Dobzhansky estremeceu porque ele achou que eu tinha
feito a maior besteira do mundo em não aceitar a universidade e vir para
o Brasil. Mas depois, isso é outra coisa importante: depois quando eu
fui pra Universidade de Haifa trabalhar lá, o chefe do departamento
(Nevo) pediu para eu fazer um relatório de pesquisa pra que eu pudesse
pedir um auxílio da Rockefeller Foundation para poder formar o
laboratório em Haifa. Eu pedi o auxílio do Dobzhansky e do professor
Howard Levene, que era um estatístico, fazia estatística, era professor
de estatística na Universidade de Columbia. Então quando eu pedi o
auxílio e mandei pra ele o programa de trabalho de pesquisa que eu
queria fazer na universidade ele ficou tão entusiasmado que voltou a
falar comigo. Voltou e se prontificou a me auxiliar...
MIGUEL
Vocês trocavam cartas, correspondência?
CHANA
Exato.
Trocamos
correspondência
e
toda
correspondência com ele eu mandei para os Estados Unidos, a pedido
do professor Lewontin. Eles me pediram toda correspondência, toda
correspondência dele eu enviei pra lá. Se não me engano, está agora no
Centro de Pesquisas Filosóficas817, um negócio assim.
MIGUEL
Sim, é um arquivo do Dobzhansky, tá lá, eu já vi o nome
da senhora lá.
CHANA
Pois é. Ele me chamava de filha espiritual e o chamava
de pai espiritual.
MIGUEL
Olha que legal.
CHANA
É. E nós nos tratávamos pelo nome. Pra mim ele era
Dobi, não era Dobzhansky818.

A relação de Chana com Dobzhansky era muito boa, muito profunda, como
evidenciado acima. Dobzhansky era seu "pai espiritual". Ele era sua inspiração e seu
modelo. Dobzhansky, por sua vez, a tinha como uma "filha espiritual". Malogolowkin
seguiu os passos de seu mestre, nunca abandonando a genética de populações de
drosófilas, ao contrário de muitos de seus outros pupilos. Não foi à toa que Dobzhansky
deixou sua cadeira em Columbia para ela. Esta relação foi provavelmente a chave para
que Malogolowkin conseguisse o dinheiro para o laboratório na universidade de Haifa,
visto que contando novamente com o apoio de Dobzhansky, seria mais fácil conseguir a
aprovação da Rockefeller. Porém, com Malogolowkin, as coisas não eram calculadas
desta maneira. Simplesmente foi uma conjunção de fatores e circunstâncias que

817

Estas cartas estão hoje no acervo de Dobzhansky, na American Phylosophical Society. Nós não pudemos
viajar para ter acesso às cartas, mas seria interessante analisar a correspondência entre Dobzhansky e
Malogolowkin, o que deixaremos para um trabalho futuro.
818
Idem, p. 30.
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propiciaram que ela o conseguisse, e acima de tudo, seu próprio status no campo da
genética também contava naquele momento.

Final de uma carreira: os últimos anos de pesquisa

No laboratório e no Instituto, Malogolowkin continuou fazendo o que sempre
gostou: pesquisas em genética de drosófilas, excursões a campo, orientando alunos de
mestrado e doutorado e ensinando. Ela publicou um importante trabalho em 1979 sobre
as espécies de drosófila que ocorriam em Israel, incluindo Drosophila subobscura

819

,a

espécie que nos seus últimos anos de carreira científica foi o objeto preferido de suas
investigações.
Chana Malogolowkin se aposentou em 1979, porém ainda ia a Haifa quando era
chamada, dando palestras e fazendo pequenas assessorias. Continuou publicando neste
período e foi também professora visitante na Alemanha, por cerca de seis meses,
trabalhando com Diether Sperlich820 na Universidade de Tübingen, no início da década
de 1980, sempre com evolução de drosófilas:
MIGUEL
A senhora continuou publicando, a senhora tem um
artigo de 1981, né?
CHANA
É, eu tenho artigos publicados com os Sperlich da
Alemanha, que eu estive na Alemanha como professor visitante, passei
lá uns meses trabalhando com Sperlich. Com auxílio de uma fundação
alemã...
MIGUEL
Era um trabalho sobre Drosophila subobscura, não é
isso?
CHANA
É. E com isso terminou a minha fase de geneticista no
mundo inteiro. No Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na Alemanha,
acabou. 821
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Veja MALOGOLOWKIN-COHEN, Chana; LEVENE, Howard; NEVO, Eviatar, Climatic Determinants
of the Distribution and Abundance of Drosophila subobscura and Other Species in Israel, Revista
Brasileira de Genética, v. II, n. 2, p. 109–123, 1979.
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Ela publica um trabalho com Sperlich sobre a D.subobscura, espécie européia mas que se distribui
também no Oriente Médio. Veja MALOGOLOWKIN-COHEN, Chana; SPERLICH, D, The Effect of
Isolation and Marginality on the Inversion Polymorphism of Drosophila subobscura in Israel, Revista
Brasileira de Genética, v. IV, n. 2, p. 213–230, 1981.
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Ela também colaborou em um trabalho com S.M. Ferreira Perreira, Luis Edmundo
de Magalhães e S.A. Toledo Filho, sobre as esterases

822

em Drosophila pararepleta823.

Este trabalho foi feito em conjunto com estes pesquisadores do Instituto de Biologia da
USP, e publicado em 1981. Ele nos mostra que Chana sempre esteve interessada na
evolução da drosófilas, e procurava usar novas ferramentas - como as isoenzimas - paras
entender melhor a evolução desse grupo de animais.
Podemos aqui fazer uma pequena apreciação do impacto das descobertas feitas
neste domínio básico da genética. A importância da descoberta de Chana pode ser
avaliada, se bem que a posteriori, por um fato atual: hoje um outro endossimbionte 824- a
bactéria Wolbachia - já foi transplantada com sucesso para outros insetos e está sendo
usada, neste momento, em diversas partes do mundo, como Austrália, Indonésia, Vietnã
e Brasil, em um programa experimental para o controle do Aedes aegypti,825 tudo isso
derivado, pelo menos como conseqüência indireta, do trabalho de Chana Malogolowkin
com as drosófilas e o fator "sex-ratio". As conseqüências e o impacto que a pesquisa
básica podem ter em ciência, são, até certo ponto, imprevisíveis.
Em termos da institucionalização da genética no Brasil, Chana Malogolowkin foi
da maior importância: foi ela quem convocou a primeira reunião que resultaria na
fundação da SBG. Ela também foi a única no Brasil que desenvolvia uma pesquisa com
genética de drosófilas que considerava um fator citoplasmático como sendo responsável
pela mudança no sexo das drosófilas. Chana sempre lutou para que o CPGEn continuasse
as pesquisas, mas também não negou as oportunidades que se lhe apresentaram, apesar
das barreiras que lhe impunham. Com isso ela expandiu seus conhecimentos e depois de
trabalhar com Dobzhansky - sendo sempre uma discípula dedicada e amiga - assumiu sua
cadeira em Columbia, continuando seu legado naquela universidade. Já em Israel, Chana
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Esterases são enzimas capazes de quebrar ésteres em duas moléculas: um álcool e um ácido. Esta reação
ocorre na presença de água, em uma reação química chamada hidrólise. Um exemplo de uma esterase é a
acetilcolinesterase (AChE) que quebra o neurotransmissor acetilcolina - responsável pela sinapse - em
acetato e colina.
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Veja PEREIRA, S M Ferreira et al, A Study of Esterase Isozymes in D.mercatorum pararepleta
(Drosophila, Diptera), Revista Brasileira de Genética, v. IV, n. 3, p. 309–316, 1981.
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Endossimbionte é todo microrganismo que vive em relação de simbiose obrigatoriamente dentro das
células de um hospedeiro. A relação de simbiose entre dois organismos é caracterizada quando há um
benefício mútuo entre eles.
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Este é o "Programa Eliminar a Dengue - desafio Brasil", do qual a FIOCRUZ é a instituição que está
implantando o programa idealizado pela Universidade de Monash, em Melbourne, Australia. O Aedes
aegypti não possuía, na natureza, a bactéria Wolbachia: ela foi inserida em algumas linhagens de laboratório
deste mosquito, o que provocou um "efeito colateral": o vírus da Dengue, em um mosquito infectado com
esta bactéria, não consegue mais se multiplicar em seu interior. Este "efeito colateral" está sendo usado hoje
para tentar controlar a Dengue, reduzindo a capacidade de transmissão do mosquito em populações naturais.
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sempre continuou a trabalhar com genética de drosófilas, como sempre quis Dobzhansky.
Ela assumiu uma posição então de sucessão no campo da genética de populações de
drosófilas, porém não dispunha do mesmo apoio institucional em Columbia, só voltando
a tê-lo quando passou a trabalhar em Israel, apesar de suas primeiras dificuldades.
Primeira doutora em História Natural em 1951, fundadora da Sociedade Brasileira
de Genética em 1955 e a primeira mulher brasileira a publicar na Science, Chana
Malogolowkin-Cohen é uma das cientistas mais importantes para a história da biologia e
da genética em nosso país. Ela dedicou sua vida à pesquisa científica, ao ensino e à
disseminação da ciência. Ela também teve um nível de atuação científica internacional
que ajudou o país a se projetar no campo das ciências biológicas, contribuindo para a
genética brasileira e para o país como um todo, e por isso deve ser lembrada e relembrada.
Este relato que aqui está ainda é muito falho e não foi capaz de preencher algumas
lacunas, por isso achamos que sua vida e obra mereceriam uma tese dedicada somente à
sua trajetória como mulher, cientista e pioneira da ciência.
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Conclusões
Podemos observar, analisando os capítulos I, II e III desta tese, que a
institucionalização da genética no Brasil tem semelhanças e diferenças em relação ao que
ocorreu em outros países. Ela ocorreu primeiro, à semelhança do que aconteceu nos EUA
e Inglaterra, nas escolas agrícolas e estações experimentais do governo, mais
especificamente na ESALQ e no IAC, como visto no capítulo II. Também foi movida por
interesses econômicos, assim como nos EUA e Inglaterra, surgidos no Brasil nos anos
1920 com a crise do café, como já apontado por Paula Habib. O interesse econômico
parece ter sido o mote que convenceu as sociedades da necessidade dos estudos em
genética, embora para os cientistas envolvidos houvesse interesses internos, próprios da
ciência, ligados ao campo da hereditariedade e da evolução. Na Inglaterra e nos EUA a
clientela da genética, ou seja, aqueles que se beneficiariam de seus resultados de forma
mais imediata, eram os melhoristas, os horticultores e os cultivadores, ou seja, havia uma
"conexão agrícola"826 que foi explorada no Brasil pelo IAC e pela ESALQ, instituições
voltadas justamente para este tipo de clientela e a resolver os problemas da agricultura no
Brasil.
Em um segundo momento, à semelhança do que aconteceu na Inglaterra e EUA,
a institucionalização da genética também se moveu para dentro das universidades
brasileiras, com a criação de laboratórios de genética na USP, na UFRGS e na FNFi, que
foram fundados por pesquisadores como André Dreyfus, Antônio Brito da Cunha,
Antônio R. Cordeiro, Oswaldo Frota-Pessoa, Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti e
Chana Malogolowkin. Grandes personalidades também fundaram laboratórios e/ou
instituições importantes no exterior, como Bateson e o John Innes Horticultural
Institution na Inglaterra; Thomas Hunt Morgan e o Fly room nos EUA; Carl Correns e o
Kaiser Wilhelm Institute for Biology e também Erwin Baur e o Kaiser Wilhelm Institute
for Plant Breeding Research, ambos na Alemanha. Grandes personalidades científicas,
tanto aqui quanto no exterior, conseguiram estabelecer laboratórios e instituições de
pesquisas voltadas ao estudo da genética; conseguiram finaciamento, seja do governo ou
de instituições de interesse privado e/ou filantrópico e conseguiram atrair estudantes para
engrossar as fileiras de profissionais dedicados ao estudo da genética.

826

Como apontado por Harwood, 1993, op. cit., p. 156.
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Os cientistas brasileiros foram influenciados pela vinda de Dobzhansky ao Brasil
e pelo estabelecimento de uma escola de genética de populações, a escola DreyfusDobzhansky, produzindo estudos e uma maneira de fazer ciência ao gosto norteamericano. Com o estabelecimento da Sociedade Brasileira de Genética, a promoção de
seus primeiros encontros, o avanço das pesquisas, sua diversificação e o fim da
colaboração entre os brasileiros e Dobzhansky, um novo campo científico - no sentido
que Bordieu definiu - se estabelece no Brasil: o campo da genética. É neste campo que
doravante vão se dar todas as disputas pelo financiamento e pela conquista da autoridade
nesta ciência em nível nacional.

Podemos concluir também que deve ser dada a Brieger, e não à escola DreyfusDobzhansky, a primazia de utilizar, pela primeira vez, métodos mendelianos no estudo e
no melhoramento do milho na ESALQ, no fim da década de 1930, inaugurando assim a
"genética moderna" em solo brasileiro. É importante dizer que Paula Habib já apontava
para este fato, mas como sua tese não analisou a institucionalização da genética
considerando também a escola Dreyfus-Dobzhansky da USP, ela não o destacou. A
historiografia recente tende a contar uma história da genética no Brasil com um viés
uspiano, como se a genética "moderna" tivesse nascido exclusivamente na FFCL da USP
e se espalhado a partir dali. O trabalho de Habib e esta tese mostram que o que aconteceu
foi bem diferente, e envolveu tanto disputas internas - na própria ESALQ envolvendo
Brieger e Salvador de Toledo Piza Jr. - quanto disputas externas dentro do campo da
hereditariedade, como abordado no capítulo II.
Podemos concluir que a institucionalização da genética no Rio de Janeiro passou
pela formação, fundação e consolidação do CPGen como um centro de pesquisas na área
da genética de populações de drosófilas, seguindo a tradição dos drosofilistas iniciada por
Dobzhansky e Dreyfus, seguindo uma estratégia de alinhamento e sucessão em relação
ao programa de pesquisa estabelecido por Dobzhansky, pelo menos do fim dos anos 40
até 1960, que foram os seus anos mais produtivos, engendrando também pesquisas em
outras áreas. É possível dizer também que embora a FNFi tenha sido uma faculdade onde
a pesquisa científica não fosse uma prioridade nos seus primórdios, existem fortes
indícios de que ela estava institucionalizada, que havia espaço para a pesquisa e que
recebia apoio da comunidade acadêmica, do governo federal, do CNPq e da CAPES,
embora existissem dificuldades na criação e fixação de cientistas profissionais com um
regime de tempo integral, como aconteceu em outras universidades. É possível dizer
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então que a Faculdade Nacional de Filosoia, embora representasse um projeto mais
centralizador e mais burocrático, iniciado com o ministro Gustavo Capanema no Estado
Novo, dava condições ao desenvolvimento de pesquisas nas áreas científicas que se
destacavam. Em alguns casos a pesquisa nasceu dentro da FNFi - como é o caso da
pesquisa em física e matemática - e depois se estabeleceu fora dela, no CBPF e no IMPA.
Em outros casos, como é o caso do CPGen, a pesquisa nasceu e se institucionalizou dentro
da FNFi. Neste contexto Antônio Geraldo Lagden Cavalcanti investiu o tempo todo em
uma estratégia de sucessão em relação a Dobzhansky, tentando consolidar sua liderança
no Rio de Janeiro, conseguindo apoio da Rockefeller e da Universidade do Brasil para
fundar o CPGEn e utilizou seu capital científico, adquirido junto a Dobzhansky, para
impulsionar os estudos de genética de populações no Rio de Janeiro, realizando este feito
com sucesso por dez anos, porém ele falhou em manter dois de seus principais
pesquisadores no CPGen, Oswaldo Frota-Pessoa e Chana Malogolowkin, que adotaram
estratégias diferenciadas em relação ao campo da genética após saírem do CPGen.
Cavalcanti ainda tentou recuperar seus status na década de 60, quando tentou
implementar a Clínica de Hereditariedade, tentando ingressar no campo da genética
humana, mas sua investida falhou e isto parece indicar que havia uma disputa por recursos
e/ou um bloqueio em relação ao que Cavalcanti queria, pois neste momento a correlação
de forças no campo não lhe era mais favorável, visto que não contava mais com o apoio
de Dobzhansky, pois este havia se desligado das pesquisas no Brasil.
Oswaldo Frota-Pessoa se formou como taxonomista e drosofilista, e foi um grande
motor do CPGEn, mas em vista de condições melhores para desenvolver sua pesquisa e
movido por seus próprios interesses, arriscou-se em uma estratégia de subversão em
relação ao campo da genética de populações de drosófilas, mudando de campo e migrando
para a genética humana. Este movimento de Frota-Pessoa teve sucesso, se entendermos
que ele passou a ser uma das grandes referências no campo da genética humana no Brasil
a partir de 1948. Sua atuação como divulgador científico e educador também foi intensa,
colocando-o também como figura de destaque nestes campos.
Chana Malogolowkin-Cohen também se formou como taxonomista e drosofilista
na FNFi e no CPGen, também sendo uma figura fundamental no desenvolvimento e no
sucesso do CPGEn nos anos 50, porém também investiu na sua própria carreira e no seu
problema do sex-ratio, enveredando pelo campo da genética fisiológica, ou seja,
arriscando-se em outros campos e adotando uma estratégia de subversão em relação a
Cavalcanti e até mesmo em relação a Dobzhansky, em determinado momento.
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Analisando sua trajetória podemos ver como o preconceito de gênero e de etnia marcou
sua vida em algumas ocasiões, porém ela sempre soube dar menos importância a estes
fatos, levando sua vida acadêmica adiante. Ela foi a substituta de Dobzhansky em
Columbia, fato pouco ressaltado aqui no Brasil, porém reconhecido internacionalmente.
Existem indícios de que sua ida para os EUA não tenha sido concedida facilmente, pois
é possível que Cavalcanti sentisse que Chana Malogolowkin tinha um apelo maior que o
seu, em relação a Dobzhansky, porém não temos fontes documentais suficientes para
atestar este ponto de vista, sendo ele somente baseado em uma impressão muito forte
durante a pesquisa. Esta impressão advém também da crença de que, como Bourdieu
coloca, a luta pela autoridade dentro do campo científico se dá o tempo todo, sendo que
cada agente se torna, conforme seu capital científico aumenta, competidor em relação ao
outro. Algum nível de insegurança pode ter sido sentido por Cavalcanti quando
Malogolowkin foi chamada para Columbia e quando Frota-Pessoa foi chamado para ir à
USP. De algum modo, estes dois pesquisadores estavam "fugindo ao controle" de
Cavalcanti, e este, embora catedrático da FNFi, não tinha o poder econômico e nem o
intelectual para evitar a saída dos dois pesquisadores que já haviam acumulado um capital
científico próprio.
A Fundação Rockefeller também foi importantíssima para a implementação das
pesquisas em genética de populações de drosófilas no Rio de Janeiro, como o foi para a
consolidação da genética como campo científico no Brasil, como pudemos ver no capítulo
II, no entanto este papel foi sendo gradualmente assumido pelo CNPq e pela CAPES a
partir de 1960, quando a Fundação Rockefeller muda sua política, passando a apoiar mais
as pesquisas com genética humana. O CPGen sofreu muito com a perda de dois de seus
principais pesquisadores, Oswaldo Frota-Pessoa e Chana Malogolowkin, um para São
Paulo e outro para Columbia, respectivamente. Este fato ajudou a desencadear a
decadência do CPGen como centro produtor de pesquisas após os anos 1960. Estes fatos
internos também podem ter relação com a decadência da cidade do Rio de Janeiro como
centro político-cultural, a partir da transferência do Distrito Federal do Rio para Brasília,
durante o governo Juscelino Kubitschek, no entanto uma explicação mais geral tem a ver
com o fato de que a USP - e depois outras universidades como a UFRGS- estavam
conseguindo promover condições profissionais de trabalho na pesquisa científica
melhores do que as do Rio de Janeiro, assimilando assim diversos profissionais formados
em outras cidades, oferecendo-lhes melhores condições de trabalho e apoiando seus
projetos e seus interesses pessoais de pesquisas.
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A tentativa de Cavalcanti de fazer com que o CPGen ingressasse na nova era da
genética humana, que havia começado com os drosofilistas mudando de objeto de estudo,
por meio da instituição da Clínica de Hereditariedade foi frustrada, devido,
provavelmente, à falta de apoio que Cavalcanti tinha no campo da genética naquela altura,
então já dominado por Crodowaldo Pavan. Com isso, Cavalcanti jamais conseguiu
recuperar o status que teve antes e o AI 5 veio, com a dissolução da FNFi, acabar de vez
com os planos de Cavalcanti para os estabelecimento da Clínica.
O CPGEn revelou talentos científicos como Oswaldo Frota-Pessoa e Chana
Malogolowkin, que se destacaram como geneticistas e divulgadores da ciência, tanto em
São Paulo, quanto no exterior, levando mais longe e além das fronteiras do Brasil a ciência
que se produziu aqui no então Distrito Federal. O Centro também produziu ciência
original, que foi publicada e discutida, tanto internamente quanto externamente,
constituindo-se em ciência de ponta no campo em que atuava e servindo como referência
nos campos da herança extracromossomial e da taxonomia de drosófilas tropicais.

Questões que se colocam ou uma proposta para estudar a
institucionalização da genética de modo comparado

Outras questões importantes que parecem surgir nos estudos e na historiografia
sobre as origens e a institucionalização da genética em diversos países são: 1) A questão
do impulso inicial: quais atores sociais teriam apoiado e orientado os estudos das ciências
naturais no sentido de fortalecer a nova ciência da genética? 2) Onde a genética moderna
se institucionalizou e por que motivos a genética se desenvolveu e se disseminou? 3)
Quais foram os mecanismos e instituições que financiaram as pesquisas em genética e os
grupos de pesquisas? 4) Quando começa a existir o campo da genética no Brasil? Como
ele se constituiu?
Estas questões que surgem ao longo dos estudos das instituições, da história das
ciências e da institucionalização das ciências fazem com que, inspirados também pelas
metodologias que já foram adotadas por diversos autores, como Jan Sapp, Peter Bowler,
Robert Olby, Ernst Mayr e outros, possamos traçar uma espécie de método para estudar
a institucionalização da genética nos diversos países. Sugerimos aqui que se possa prestar
atenção aos fatores e a levantar na pesquisa as questões a seguir:
1. Quem são os principais atores sociais/personagens/autoridades?
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a. sempre que possível, entrevistar os personagens, buscando investigar sua
infância, formação, influências, origem social, e outros fatores
sociais/individuais que possam ter alguma relevância para o campo
estudado.
2. Existem "escolas" de genética diferentes induzidas por estes atores
sociais/personagens/autoridades?
3. Quais são os principais temas de pesquisa e principais desafios em um
determinado campo científico?
4. Como é composta a comunidade que lida com o novo campo?
a. Cientistas?
b. Horticultores?
c. Agrônomos?
d. Melhoristas?
e. Pecuaristas?
f. Outros?
5. Onde se dá a pesquisa?
a. em Universidades?
b. em Estações Experimentais?
c. em Colégios Técnicos?
d. Em outras instituições?
6. Como se dá a profissionalização no campo científico?
a. criação de postos profissionais;
b. criação de cadeiras em universidades;
c. criação de disciplinas dentro do currículo;
7. Quais foram as principais controvérsias locais & mundiais? O que as movia?
8. Quem financia a pesquisa?
a. Universidades?
b. Instituições filantrópicas?
c. Governo?
d. Associações?
e. Particulares?
9. Quais são os interesses mobilizados pela sociedade?
a. Aplicações imediatas?
i. melhoria na agricultura?
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ii. melhoria na saúde?
b. Movimento eugênico?
c. outros interesses?
10. Quais e quando foram criadas as revistas sobre o tema?
a. Quais foram as principais pesquisas sobre genética?
b. Quais foram as principais contribuições na área da genética das
pesquisas locais?
11. Quais e quando foram publicados livros sobre o tema?
12. Quando foram criadas as Sociedades de Genética e quem fazia parte delas?
13. Existiu uma política científica que promoveu o desenvolvimento de um
determinado campo científico?;
Sabemos que nem sempre foi possível responder a todas estas perguntas ao longo
deste estudo, sobre qualquer situação local, ou mesmo comparativamente, porém
acreditamos que, tendo em vista uma espécie de "roteiro esquematizado" para a pesquisa,
será sempre mais fácil perseguir as respostas que ajudam a descrever a história da
institucionalização da genética em qualquer contexto.
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35. Cavalcanti, A.G.L., D. Falcão and L.E. Castro, 1958 – Sex-ratio in D.prosaltans.
Proceedings of the X Int. Congress of Genetics. *
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Anexo II
Entrevista com Chana Malogolowkin-Cohen
MIGUEL

Primeiro eu gostaria de agradecer à senhora, sua atenção, a sua

disponibilidade em dar esta entrevista para a finalidade da minha tese. E eu gostaria de
agradecer também por que isso vai servir como história oral, vai servir como acervo da
história das ciências no Brasil, já que a senhora é uma pessoa muito importante para o
desenvolvimento da ciência, principalmente da genética, não só no Brasil, como no
mundo. Então eu gostaria de agradecer à senhora, desde já a sua disponibilidade em estar
atendendo estas questões, estar respondendo estas questões.
CHANA

Pois não.

MIGUEL

A gente pode seguir o roteiro de perguntas que eu mandei para a senhora?

CHANA

Pois não.

MIGUEL

Vamos à primeira, então. A senhora poderia nos falar sobre a sua infância?

CHANA

A minha infância foi uma infância de criança que morou em Minas Gerais,
na aldeia de Maria da Fé, atualmente já e cidade, com meus pais, imigrantes
russos, que vieram para o Brasil e tenho três irmãos, somos duas mulheres
e dois homens; todos formados em faculdade. Meu irmão mais velho era
médico, catedrático da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro
e médico na Escola de Reabilitação da ABBR, falecido em 01 de maio de
2006. E o meu irmão mais novo, nascido em Maria da Fé, é Mestre em Física
Nuclear e trabalhou no CBPF em física atômica também no Rio, e depois
deixou a física atômica quando se casou, e foi trabalhar na computação. E a
minha irmã formou-se em línguas Anglo Germânicas, foi professora do
Colégio Andrews até se aposentar.

MIGUEL

A senhora nasceu em que ano?

CHANA

Eu nasci em 1924, porém só fui registrada em 1925, como consta na minha
carteira de identidade. Mas como não tinha onde me registrar, na cidade não
havia onde me registrar, meu pai teve que me registrar meio ano depois e
pra não ter que pagar multa, na época dinheiro não sobrava; então ele me
registrou como nascida em 1925. Mas eu sou de 1924 e nasci em setembro,
dia 13 de setembro.
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MIGUEL

Quais eram os nomes dos seus pais? Aí eu tenho uma pergunta aqui, que eu
andei fazendo uma pesquisa, o seu pai era Morduch Malogolowkin?

CHANA

Sim, e minha mãe era Frima Malogolowkin.

MIGUEL

Seu pai era nascido em 1896, filho de Itshok Malogolowkin e Chana
Malogolowkin, que era sua avó.

CHANA

Eu tenho o nome da minha avó: Chana.

MIGUEL

Ah sim, interessante, porque eu vi aqui num diário oficial da união de 1939
onde o seu pai pede a naturalização.

CHANA

Exato.

MIGUEL

Então ele veio fugido do comunismo.

CHANA

Ele veio fugido do comunismo.

MIGUEL

E seu pai fazia o quê?

CHANA

Meu pai começou como comerciante em Minas Gerais. Quando ele veio
para o Brasil, não havia necessidade de passaporte, só tinha que ter um visto
pra entrar no Brasil. Então ele veio para o Brasil e foi direto pra Cristina em
Minas Gerais, onde ele trabalhou com um amigo dele, e depois ele resolveu
ir pra Maria da Fé pra poder ser um homem independente. E depois de Maria
da Fé, minha mãe quis que a gente soubesse que nós éramos judeus, e como
nós éramos os únicos judeus em Maria da Fé, nós - os filhos - não tínhamos
ideia do que era ser judeu. E meu irmão mais velho estava em colégio
interno em Minas Gerais, mas eu sei que ele não estava em casa. E eu ainda
não tinha idade pra entrar na escola, de modo que eu estudava em casa,
tínhamos professora particular em casa pra aprender o ABC, né?

MIGUEL

Até que idade a senhora estudou em casa?

CHANA

Até a idade de sete, oito anos. E depois eu fui pra escola pública que era a
única escola que tinha na aldeia. E depois disso, passado um ano, mamãe
quis que fôssemos todos pra uma cidade grande, onde nós fossemos
educados também como judeus, porque nós não tínhamos idéia do que era
ser judeu. Então papai tinha uma loja em Maria da Fé, vendeu essa loja e
fomos para o Rio de Janeiro.

MIGUEL

Era uma mercearia?

CHANA

Não, não. Era uma loja de roupa de cama e mesa e tecidos. Com o dinheiro
que ele trouxe de Minas ele começou a trabalhar como sócio. Com o
dinheiro que ele trouxe ele começou a trabalhar como sócio de um senhor
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também judeu, se não me engano foi ou no Méier ou no Engenho de Dentro,
num desses dois lugares. Porém, depois ele soube que esse sócio estava
entrando em bancarrota... Como é que chama?
MIGUEL

Bancarrota. Estava falindo, né?

CHANA

É, estava falindo. Então ele pediu o dinheiro dele de volta e resolveu entrar
em sociedade numa casa e fábrica de móveis. Quer dizer, de comerciante
ele passou a ser industrial. E ele dirigiu a fábrica de móveis finos e depois
essa fábrica pegou fogo e toda a aparelhagem de mobiliária queimou e tudo
foi embora e ele não conseguiu trazer novos aparelhos da Europa porque no
Brasil o governo não permitia a entrada de coisas do estrangeiro. Então ele
fechou a fábrica e foi fazer outra coisa. Foi ser construtor de edifícios.

MIGUEL

Qual era a formação de seu pai? Então ele tinha uma cabeça boa pra
negócios, tinha jeito pra negócios...

CHANA

Meu pai era um homem muito inteligente, honesto e trabalhador. Não só
fugiu do comunismo, como também na época os judeus na época eram
perseguidos.

MIGUEL

Claro. Eram perseguidos na Europa inteira, né.

CHANA

Exato. E na Rússia ele só fez o primário. Os judeus não tinham permissão
de estudar em ginásio; podia fazer o primário, mas o ginásio ele não tinha
direito. Mamãe não: mamãe não estudou em lugar nenhum, mas
simplesmente ela aprendeu a ler e a escrever com o irmão mais velho. Ela
era uma pessoa extremamente inteligente.

CHANA

Mamãe inclusive foi uma das fundadoras do Lar da Criança Judia no Rio de
Janeiro.

MIGUEL

Que interessante. Como era mesmo nome dela? Desculpa.

CHANA

Frima.

MIGUEL

Isso, Frima Malogolowkin. Bom, a senhora morou no interior de Minas até
que idade maios ou menos?

CHANA

Até a idade de nove anos.

MIGUEL

E depois por conta dessa mudança do seu pai...

CHANA

Eu fui para o Colégio Hebreu Brasileiro que era na Tijuca. E moramos
durante muito tempo na Tijuca até acho que 1950, se não me engano. E
depois da Tijuca fomos morar em Laranjeiras, ao lado do Corcovado, num
dos edifícios mais lindos que têm no Rio de Janeiro. Laranjeiras, 550.
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MIGUEL

Rua das Laranjeiras número 550? Que legal.

CHANA

Em 45 eu ainda morava na Tijuca. Em 50 eu fui com a minha mãe visitar
uma irmã dela nos Estados Unidos, porque tanto a família da minha mãe
quanto a família do meu pai, imigraram pros Estados Unidos ainda no século
XIX. E um avô já em mil oitocentos e não sei quanto já estava nos Estados
Unidos, o pai da minha mãe.

MIGUEL

Sim. Qual era o nome dele?

CHANA

O nome dele era Michael Sheinman. E a minha tia, que era a filha mais
velha, ele trouxe pros Estados Unidos pra ajudá-lo no trabalho a fim de
poder trazer toda a família, isto é, a minha mãe e os irmãos dela pros Estados
Unidos, mas nesse ínterim ele faleceu. E também havia uma cota dos
Estados Unidos para entrada de judeus, e essa conta meus pais perderam.
Daí eles vieram para o Brasil.

MIGUEL

E aí eles ficaram por aqui. Quer dizer que eles só viram para o Brasil porque
eles perderam a cota, foi isso?

CHANA

Perderam a cota e vieram para o Brasil.

MIGUEL

Entendi. Então, a senhora fique à vontade se quiser fazer uma pausa, se a
senhora se cansar.

CHANA

Não, está tudo muito bem.

MIGUEL

Então vamos pra segunda questão. A senhora já falou um pouco sobre a sua
infância, mas pode falar um pouco mais. A senhora disse que estudou em
casa até os sete anos e depois foi pra escola. E como é que foi esse período
de estudo e a sua adolescência? Quais eram seus interesses, alguns
professores e familiares que podem ter se destacado na sua formação e na
sua opção?

CHANA

Na verdade nós éramos os únicos, a não ser a minha família, meus pais e
meus irmãos, nós éramos os únicos da família que tinham vindo para o
Brasil, porque os demais membros da família do meu pai e da minha mãe
foram para os Estados Unidos. E no ginásio, eu pouco me adaptei no Hebreu
Brasileiro, porque eu não fazia idéia do que era ser judeu; e eu vim para o
Rio e todos os meus colegas riam de mim por que eu falava mineiro. Você
sabe como é falar mineiro, né? Então me chamavam de “mineira compra
bonde”. E eu então me fechei, eu era muito acanhada mesmo, tanto que eu
fiz todo o meu ginásio sem quase conhecer nenhum dos meus colegas
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homens. Dos rapazes não lembro nem do nome deles. Das mulheres algumas
eu me lembro. Por causa desse “mineira compra bonde” eu não tinha muita
ligação com as meninas também. Então eu vivia muito separada do grupo e
adorava a História Natural. Quando eu entrei para o ginásio, então comecei
a estudar história natural, eu adorava História Natural. Meu professor de
História Natural ditava as aulas. Eu acho que aprender História Natural eu
só aprendi porque ele ditava as aulas, nós copiávamos em cadernos e eu
depois pegava, por exemplo, quando falava sobre intestino, coração,
pulmão, fígado, eu tinha o livro do Potsch na época, isso foi em mil
novecentos e trinta e poucos.
MIGUEL

Tinha lido o que, desculpe?

CHANA

Eu pegava o livro do Potsch. Potsch pai. E como tinha fotografias dos órgãos
humanos, eu então copiava - eu gostava muito de desenhar e copiava os
órgãos e desenhava ao meu jeito. E a nota que nós recebíamos era pelo
caderno mais bonito, ou mais apresentável que os alunos traziam para o
professor ver. E eu sempre tirava dez. O meu caderno era um dos mais lindos
que se apresentava. E com isso eu comecei realmente a gostar da História
Natural.

MIGUEL

Então a senhora descobriu bem jovenzinha essa ciência?

CHANA

Essa tendência.

MIGUEL

Essa tendência também. E gostava de desenhar?

CHANA

Gostava de desenhar. Tanto que agora eu sou pintora, né?

MIGUEL

Ah é? Eu não sabia. A senhora já expôs?

CHANA

Já expus nos Estados Unidos e no Brasil, no Rio. E vendi também, né?

MIGUEL

Que interessante. A senhora gosta de pintar o quê?

CHANA

Eu gosto de pintar a óleo e pinto à aquarela.

MIGUEL

Mas tem preferência por temas?

CHANA

Eu gosto mais de paisagem. Eu não sou boa em retratar as pessoas. Eu vou
pra rua, vou pras praias, para os jardins, e então eu pinto.

MIGUEL

Senta, pega a tela e pinta. A senhora lembra do nome desse professor de
história natural?

CHANA

Não lembro o nome dele. Eu sei que era muito alto, com o pé muito pequeno.
O pezinho era pequeno pra altura dele, mas não lembro o nome dele.
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MIGUEL

Eu também fui fazer biologia por causa da minha professora de Biologia,
que me marcou muito.

CHANA

É. E quem me marcou muito mesmo foi o meu professor de Biologia no
Colégio Universitário. Quando eu fiz vestibular pra medicina, era o
professor Feio. O primeiro nome dele eu não me lembro, mas o sobrenome
dele era Feio. Se não me engano, ele também trabalhava no Museu de
História Natural do Rio de Janeiro.

MIGUEL

Na Quinta da Boa Vista.

CHANA

Ele foi meu professor no Colégio Universitário, quando eu estava fazendo o
complementar para medicina.

MIGUEL

Ah sim. A senhora fez um complementar para medicina, mas depois optou
por história natural, não é?

CHANA

Eu optei por história natural porque não tive outro remédio.

MIGUEL

Daí já entramos na terceira questão: como e por que a senhora foi fazer
história natural?

CHANA

Eu fui fazer história natural primeiro porque eu era muito influenciada por
dois cientistas extraordinários. Um deles foi Pasteur e a outra foi Madame
Curie. Eu era menina, eu era uma jovem de 15, 16 anos e quando eu li a
biografia dos dois, eu me entusiasmei demais. Isso também me deu um plus
pra ciência. Eu queria ser pesquisadora como eles eram.

MIGUEL

A senhora queria ser pesquisadora.

CHANA

Eu queria ser pesquisadora. E trabalhar posteriormente em Manguinhos,
porém Manguinhos não aceitava a não ser médicos formados. Então por isso
eu fui pra medicina. Fui fazer vestibular de medicina. Dois anos: fiz um no
Colégio Universitário, aí o colégio Universitário na época fechou, e nós
fomos então para o Pedro II.

MIGUEL

Esse Colégio Universitário era da UDF, da Universidade do Distrito
Federal?

CHANA

Era da Universidade do Brasil. Isso foi em 1941. Foi um ano, e então o
colégio Universitário fechou e todos os alunos foram transferidos para o
Pedro II. E no Pedro II, em 1942, eu fiz o segundo ano do complementar. E
terminado o segundo ano eu fiz vestibular pra medicina, quando fundaram
também a Faculdade de Filosofia. Soube então que Manguinhos iria aceitar
pessoas que fizessem história natural na Faculdade de Filosofia. Então eu
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deixei a medicina e fui pra Faculdade de Filosofia, já com o vestibular de
Medicina.
MIGUEL

Entendi. E lá na Faculdade Nacional de Filosofia, como era o curso de
História Natural?

CHANA

Como era uma faculdade pequena, nós fomos somente cinco alunos na
História Natural.

MIGUEL

Cinco alunos.

CHANA

Só cinco alunos. E dois professores extraordinários. Dois professores aos
quais eu era muito ligada. Um deles era o Lagden Cavalcanti que era muito
bom professor, era um didata de primeira grandeza. E o outro professor era
o Elysiário Távora Filho, que era professor de mineralogia, petrografia e
cristalografia. Os dois eram extremamente bons professores. O professor de
zoologia era o Aluízio de Mello Leitão e tinha o professor Tomaz Coelho
Filho, de geologia e paleontologia.

MIGUEL

Deixa eu só voltar atrás um pouquinho lá no Colégio Universitário da
Universidade do Brasil a senhora por acaso teve contato com algum livro do
Dr. Lagden?

CHANA

Ele não tinha livro, tinha?

MIGUEL

Ele tinha um livro chamado Noções de Protozoologia em 1940. A senhora
sabe me dizer se esse foi um livro usado no curso?

CHANA

Não, não.

MIGUEL

Não foi.

CHANA

Eu não me lembro de ter usado nenhum livro na época. (Trecho retirado a
pedido da entrevistada).

MIGUEL

E sua mãe achava o quê?

CHANA

Minha mãe era uma pessoa pacata, o que os filhos queriam ela concordava.
Ela sempre foi uma pessoa adaptável a todas as situações. Ela estava sempre
do lado dos filhos.

MIGUEL

Então ela sempre foi o braço direito de vocês.

CHANA

Foi. Papai era extremamente rigoroso e muito honesto. E no meu caso, eu
sempre fui muito revoltada. Eu fui uma moça na época, que tudo que eu
queria fazer eu achava que estava no direito de fazer e fazia.

MIGUEL

A senhora já desafiava os padrões.
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CHANA

Desafiava. Então quando eu fui fazer medicina ele não me dava dinheiro
para comprar livros de estudos, porque achava que eu tinha estudado o
suficiente. Mas quando abriram a Faculdade de Filosofia - por causa de
Manguinhos eu resolvi ir pra filosofia - meu pai ficou satisfeito, porque era
pra me formar como professora, né. Era uma faculdade pra formar
professores de ginásio.

MIGUEL

Mas me explique melhor essa conexão com Manguinhos. A senhora disse
que entrou na Faculdade de Filosofia por causa de Manguinhos. O que
significa isso?

CHANA

Porque eu sabia que lá era o centro de pesquisa e eu queria um centro de
pesquisa pra trabalhar.

MIGUEL

Sim, a senhora queria se formar na FNFi e depois ir pra Manguinhos.

CHANA

Exato. Se eu ia ser aceita ou não, o problema já não era meu. Era uma
necessidade minha de fazer alguma coisa que fosse de interesse público e
que fosse de interesse nacional e internacional. Eu já tinha uma ideia bem
formada do que eu queria fazer e Manguinhos era o local em que eu queria
trabalhar.

MIGUEL

Era uma referência.

CHANA

Exato, exato. Papai concordou que eu fosse ser professora.

MIGUEL

Aí ele concordou.

CHANA

Aí sim. Porque ser professora era outra coisa né? Ele achava que toda
mulher poderia ser professora. E depois ele achava que seis anos de
medicina, na época, pra uma mulher estudar seis anos...porém, eu acabei
estudando mais de seis anos na Faculdade de Filosofia. Eram três anos de
bacharelado, um ano de licenciado, são quatro anos de faculdade. E depois
eu fui fazer doutorado, não é?

MIGUEL

Pois é, voltando ao curso de história natural, a senhora disse que era uma
turma de cinco pessoas e que os dois principais professores que lhe
influenciaram foram o Lagden e qual foi o outro?

CHANA

O Távora, Elysiário Távora. Foram os dois professores que realmente... E
quando eu terminei a faculdade, o Elysiário Távora - eu gostava muito de
mineralogia - quis que eu fosse trabalhar com ele, mas ele sabia que eu
gostava muito de genética e biologia.

MIGUEL

A senhora já gostava de genética?
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CHANA

Já, já. Eu já tinha terminado biologia e tinha terminado genética. Quer dizer,
quando eu terminei o terceiro ano, eu já estava com a minha rota traçada.
Eu queria ir pra biologia e pra genética, mas o Cavalcanti não me convidou,
nem me falou nada sobre o assunto. O professor Távora então resolveu
perguntar ao Cavalcanti se tinha interesse em que fosse trabalhar na
biologia, se não, ele Távora, gostaria de ver-me trabalhando na mineralogia
e cristalografia. O Cavalcanti concordou em me receber e fui para a biologia.
E na época a assistente de biologia era Helena Salles. Os meus colegas
foram Silvio Potsch, o irmão do Potsch. Você conheceu?

MIGUEL

Eram quem, desculpa?

CHANA

Sílvio Potsch, o irmão do Potsch que você disse ter escrito um livro junto
com o Cavalcanti.

MIGUEL

Sim, sim, eu tenho esse livro.

CHANA

Isso, o irmão dele. A filha do professor de paleontologia, que é o professor
Tomaz Coelho, também era minha colega. Nós éramos três mulheres e dois
homens.

MIGUEL

Olha só. E como eram as instalações, laboratórios, bibliotecas, salas de
aula...?

CHANA

Nem em ginásio se vê classes como nós tínhamos naquela época. Era um
edifício que tinha sido da embaixada italiana na Avenida...

MIGUEL

Presidente Antônio Carlos?

CHANA

Presidente Antônio Carlos. E eram salas pequenas, a sala maior era da
Biologia. Nós tínhamos alguns microscópios que pouco eram usados.
Tinham lâminas de citologia...

MIGUEL

Citologia, histologia.

CHANA

Nós tínhamos que reconhecer as lâminas. O único que dava realmente aula
com prática e teórica era a mineralogia e a cristalografia.

MIGUEL

As outras aulas eram mais teóricas.

CHANA

...Vidros com animais em formol que nós tínhamos que reconhecer nos
exames práticos. Mais ou menos isso. Sem muita... Não era um ensino de
universidade pra dizer a verdade. Era um ensino muito primário. Eu só sei
que eu não lembro nada de botânica, absolutamente nada. O Mello Leitão
também lia as aulas. Os únicos professores que eram realmente muito bons
eram o Cavalcanti e o Távora.
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MIGUEL

E o Cavalcanti levava vocês para o laboratório dele? Ele já tinha um
laboratório lá? Como era?

CHANA

Não. Nós não tínhamos laboratório. Eu comecei a trabalhar em taxionomia
quando eu ainda estava terminando o terceiro ano da faculdade. Antes do
bacharelado. Apareceu o Frota-Pessoa, e o Frota-Pessoa que me incentivou
e a Helena Salles. O Cavalcanti não.

MIGUEL

Foi ele que lhe chamou, foi o Oswaldo Frota-Pessoa que lhe chamou?

CHANA

Foi. Oswaldo Frota-Pessoa. Ele que me deu o empurrão mesmo. Eu
trabalhava com ele; até nos sábados nós íamos pra faculdade pra trabalhar.
E tinha também a assistente do Cavalcanti que era Helena Salles, que depois
saiu da faculdade e casou-se, indo para a Bahia. Aí eu fiquei no lugar dela,
mas eu não fiquei como assistente, eu não ganhava nenhum tostão na época.
Cavalcanti convidou o Frota-Pessoa para o lugar de Helena Salles, mas antes
me perguntou se eu concordava e eu concordei.

MIGUEL

Sim, a senhora era como uma estagiária.

CHANA

Eu fiquei como auxiliar de ensino. Eu ajudava o Cavalcanti em uma coisa
ou outra, mas dar aula ou estar ao lado de alunos, não tinha disso. Eu
realmente comecei a trabalhar mesmo com o Frota-Pessoa. Ele que me
incentivou demais; não foi só um mestre, como foi um grande amigo. Ele
me levou pra Manguinhos a fim de conhecer o prof. Lauro Travassos por
causa da taxonomia.

MIGUEL

O Lauro Travassos?

CHANA

É, o Lauro Travassos, que foi um dos professores da banca de exame do
meu doutorado. O Cavalcanti fez parte da banca, mas... Eu pus
agradecimentos na minha tese, agradeci ao Travassos, agradeci ao FrotaPessoa, porque eles que me incentivaram ao doutorado. E o Travassos me
perguntou na banca, antes da banca: “Chana, como é que você não pôs o
nome do Cavalcanti na sua tese, você estava fazendo doutorado na cadeira
dele e o nome dele não consta”. Eu digo: “Porque o Cavalcanti nunca se
interessou em saber o quê ou com o quê eu estava trabalhando”. Ele nunca
realmente se interessou.

MIGUEL

Sei. Então quem incentivou mesmo foi o Oswaldo Frota-Pessoa, o
Cavalcanti foi um grande professor, um grande didata, mas...
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CHANA

Espetacular, um grande didata. Mas simplesmente um professor. Ele nunca
foi cientista, ele nunca trabalhou na ciência. Ele pode ter feito uma coisa ou
outra na ciência, mas cientista ele não foi.

MIGUEL

Sim. Então vamos voltar ao roteiro. Acho que a questão 5, quem foram seus
professores, quem foram seus colegas, acho que e já está ok. Como a
senhora conheceu Lagden Cavalcanti, conheceu como professor, não é?

CHANA

Como professor na faculdade.

MIGUEL

E aí a senhora, depois de formada - a questão 7 - quais foram seus primeiros
trabalhos? A senhora já estava trabalhando auxiliando Oswaldo FrotaPessoa e Cavalcanti, mas sem laboratório ainda, né?

CHANA

Sem laboratório. Quer dizer, nós tínhamos microscópio, né? Eu e FrotaPessoa e a...

MIGUEL

Helena Salles.

CHANA

Nós íamos pra lá no sábado pra trabalharmos. Eu fazia o trabalho de
taxonomia, a Helena Salles também em taxonomia, e o Frota-Pessoa
também em taxonomia.

MIGUEL

Mas vocês utilizavam as instalações das salas de aula, não um laboratório
separado?

CHANA

É. Só as instalações de sala de aula.

MIGUEL

Não tinha um laboratório separado que tivesse cultura de drosófila, alguma
coisa assim?

CHANA

Não, não, não tinha nada. Nem experiência de drosófila, nós não tivemos
nada de drosófila.

MIGUEL

A senhora então fazia taxonomia com exemplares já fixados...

CHANA

Não. Eu saí muitas vezes em excursão com o grupo do Lauro Travassos e o
Haroldo Travassos. O grupo do museu. Saía com eles e coletava. Nós
fizemos uma excursão pra caatinga da Bahia, e na caatinga eu colhi muito
material, e com esse material eu trabalhava. Até chegar de volta ao Rio, meu
material já estava fixado. E com ele eu trabalhava.

MIGUEL

Eu tenho um trabalho da senhora aqui que eu consegui, em PDF, de 1946
sobre o gênero Rhinoleucophenga com descrição de cinco espécies novas.
Isso foi feito em 46, isso foi feito dessa maneira que a senhora falou?

CHANA

Exato. Mas antes disso eu tinha publicado antes, eu tinha publicado um
trabalho sobre Drosofila ananassae. Eu acho que isso vem antes.
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MIGUEL

É esse, eu não tenho ainda, mas eu devo ter na relação aqui e vou procurar
depois.

CHANA

Foi publicado na revista Summa Brasiliensis biologiae. Eu não tenho os
trabalhos comigo. Quando eu mudei pra cá muita coisa eu tive que me
desvencilhar, porque eu não tenho lugar aqui no apartamento.

MIGUEL

A Sra. é uma referência em drosófila. Referência em taxonomia de drosófila.

CHANA

Isso eu devo muito ao Frota-Pessoa, viu? Eu devo muito a ele. Ele foi
realmente um mestre... Eu nem sei o que dizer, ele era realmente um
professor, um mestre e um amigo muito querido.

MIGUEL

Sim.

CHANA

E eu me dava muito com a família dele. Com a primeira esposa, nós éramos
muito amigas; os pais dele, eu adorava os pais dele. Com o pai dele eu
sempre jogava buraco!

MIGUEL

Jogava buraco? Eu gosto também.

CHANA

Quando eu ia a Santa Tereza quase todo dia eu almoçava na casa dele. Então
o velho Frota-Pessoa me disse uma vez: “Chana, vamos jogar um buraco?”
Então eu deixei o Frota com a esposa e as crianças, e ia eu com o velho jogar
buraco.

MIGUEL

Bem, a senhora então fez os seus primeiros trabalhos na Faculdade Nacional
de Filosofia mesmo antes de se formar.

CHANA

Não. Somente após a minha graduação como bacharel.

MIGUEL

E aí vem o doutorado, né?

CHANA

O doutorado é uma coisa que... Sabe que eu fui a primeira doutora em...

MIGUEL

Em História Natural.

CHANA

A primeira pessoa no Brasil, né. Da Faculdade de Filosofia.

MIGUEL

Sim, eu sei. Isso foi inclusive destacado num boletim da Faculdade
Nacional.

CHANA

E eu fiz doutorado não porque eu tinha interesse em fazer doutorado. Foi o
Dobzhansky que quis que eu fosse para os Estados Unidos pra trabalhar com
ele. Depois que eu trabalhei com ele em São Paulo... Eu tinha muita força
de vontade de progredir. Quando eu fui pra São Paulo pra trabalhar com ele,
ele viu que tinha com quem contar. Então ele me convidou pra ir trabalhar
com ele nos Estados Unidos na Universidade de Columbia, com uma bolsa
de estudos da Rockefeller Foundation. Mas a Rockefeller Foundation não
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aceitou a minha ida porque eu não tinha nem doutorado nem tinha tempo
integral na Faculdade de Filosofia, porque na minha época nós não tínhamos
tempo integral. Então o Dobzhansky me aconselhou a fazer o doutorado. Eu
já estava trabalhando em sistemática de drosófila e em evolução de
drosofilídeos.
MIGUEL

Isso. Como é que foi essa passagem do trabalho no Rio de Janeiro pra ir pra
São Paulo trabalhar com Dreyfus e Dobzhansky?

CHANA

Foi escolhido um grupo de jovens biólogos pra trabalhar com Dobzhansky
em 1948. No Rio de Janeiro, foi convidado o Frota-Pessoa, e no Rio Grande
do Sul, foi Antônio Cordeiro. Da Suíça foi o Hans Burla e da Argentina
Martha Wedel. Foram os convidados para trabalharem no laboratório do
Dreyfus com o Pavan e o Brito da Cunha. Não eu.

MIGUEL

A senhora não foi convidada? E como é que foi?

CHANA

Eu era muito jovem, recém-formada. Então eles convidaram o Frota-Pessoa.
O Frota tinha voltado de Campos do Jordão, depois de ter passado dois anos
em Campos do Jordão, em tratamento, porque ele teve tuberculose. Logo
depois que ele voltou, em 47, 48, foi a época em que ele foi convidado para
fazer parte do grupo em São Paulo. Então ele perguntou a mim se eu tinha
interesse de ir em vez dele porque ele não queria deixar a esposa e os filhos
por mais um ano.

MIGUEL

Quer dizer então que o foi o Frota que deu a vaga dele, vamos dizer assim.

CHANA

Sim, foi o Frota que me indicou em vez dele ir. E eles aceitaram,
provavelmente aceitaram, porque eu fui pra lá, né? Eu fui pra lá e eu tenho
a impressão que ninguém trabalhou tanto e tão bem quanto eu trabalhei.

MIGUEL

Com certeza, a senhora trabalhou muito.

MIGUEL

Eu ia pra lá às vezes 06h30min da manhã pra sair de lá meia noite, meia
noite e meia. Mas eu gostava, eu gostava de trabalhar. Então o Dobzhansky
quis que eu fosse com ele. Como eu não podia ir porque eu não tinha
formação ainda de doutorado e nem tempo integral, o Dobzhansky me
empurrou, ele disse “faça o doutorado”. E como eu estava fazendo a
evolução de genitália de drosófila, com isso eu fiz o meu doutorado. Eu fiz
o doutorado e então a Rockefeller me aceitou como bolsista e deixou de lado
o tempo integral. Não tem importância, não tem o tempo integral, mas pode
ir sem o tempo integral.
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MIGUEL

Sim. E isso foi Dobzhansky que conseguiu pra senhora?

CHANA

Foi o Dobzhansky que conseguiu pra mim.

MIGUEL

E qual era o papel do Lagden Cavalcanti e do Frota-Pessoa no projeto do
Dobzhansky e do Dreyfus lá? E o papel da senhora também lá?

CHANA

O Cavalcanti, como eu disse a você, ele esteve lá só nas férias de junho, ou
julho, não me lembro, ele foi passar umas três semanas em excursão com o
Dobzhansky. Foi a única coisa que ele fez lá. Mas ele não fazia parte do
grupo. E o Frota-Pessoa também não fez parte do grupo. O Frota-Pessoa foi
trabalhar com o Dobzhansky nos Estados Unidos depois.

MIGUEL

Isso. Mas, no entanto, eles publicaram juntos, o Lagden, o Frota-Pessoa, o
Dobzhansky, assim como a senhora também, Hans Burla, publicaram
juntos, né?

CHANA

Não, o Frota-Pessoa não.

MIGUEL

Ah é verdade, o Frota-Pessoa não.

CHANA

O Cavalcanti também não.

MIGUEL

É que tem um trabalho do Cavalcanti, do Hans Burla, a senhora e se não me
engano Pavan e Dobzhansky.

CHANA

Bom, eu já não me lembro. Provavelmente pela época, pelo mês que ele
passou conosco...

MIGUEL

Então qual era o seu papel nesse projeto do Dobzhansky e do Dreyfus, era
fazer um pouco de tudo, né?

CHANA

Não, ele colocou a mim para trabalhar com drosófila willistoni, pra fazer
cruzamentos e ver mutações e coisas desse tipo. Era no que todos nós
estávamos trabalhando, mas a minha parte era trabalhar com willistoni. Os
outros trabalhavam com outro material. Mas eu a esposa do Dobzhansky
trabalhávamos com willistoni.

MIGUEL

A senhora chegou a assistir o curso dado pelo Dobzhansky lá na USP, lá na
Faculdade de Filosofia?

CHANA

Quando, em 48?

MIGUEL

Acho que o curso foi de 43.

CHANA

Não, nessa época em 43 eu ainda estava começando meus estudos na FNFi.

MIGUEL

É verdade, a senhora ainda estava fazendo o curso, né? Mas qual foi o
impacto que a genética evolutiva, a genética moderna, trazida pelo
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Dobzhansky teve pra senhora? Como isso influenciou o seu pensamento
biológico?
CHANA

O que eu posso dizer? Não sei o que dizer. Todo trabalho de genética em
evolução sempre me interessou muito. Por causa disso trabalhei em
evolução de genitália de drosofilídeos porque era o quer me interessava
sempre. Este trabalho me serviu como tese de doutorado.

MIGUEL

Mas a senhora tinha notícia da genética que o pessoal do Instituto
Agronômico de Campinas fazia, ou que o pessoal de Piracicaba fazia?

CHANA

Não, não. Quando eu fui pra lá em 48 eu era muito jovem. Eu terminei a
faculdade em 46. Eu não tinha experiência nenhuma em genética, eu não
tinha conhecimento a não ser teórico do que o Cavalcanti deu em genética
na faculdade. Fora disso que não tinha conhecimento nenhum. Eu só vim a
trabalhar mesmo em genética por causa desse convite que o Frota-Pessoa
recebeu e eu fui no lugar dele. Dessa forma eu não tinha o menor
conhecimento de genética, a não ser teórico.

MIGUEL

Mas a senhora já tinha lido alguma coisa do Dobzhansky antes de ir pra São
Paulo?

CHANA

Não, não tinha lido nada. Eu nem sabia do Dobzhansky. O Cavalcanti
quando deu aula de genética, nunca mencionou o Dobzhansky como
professor de genética e evolução. Nós nunca tivemos ideia de Dobzhansky
na época.

MIGUEL

Entendo. A senhora foi descobrir quem era o Dobzhansky depois quando já
estava trabalhando com ele.

CHANA

Quando eu fui trabalhar com ele em São Paulo.

MIGUEL

E a senhora conhecia o Dreyfus antes de nome, ou não?

CHANA

Não, eu vim a conhecer o Dreyfus também em São Paulo. Eu não conhecia
ninguém do grupo, nem o Pavan nem o Brito da Cunha. Nenhum deles, o
único que eu conhecia mesmo era o Frota-Pessoa. Os demais membros do
grupo eu não conhecia ninguém, só tive conhecimento deles quando eu fui
pra lá.

MIGUEL

E depois do trabalho com o Dobzhansky a senhora ficou até quando lá na
USP?
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CHANA

Eu fiquei até terminar o projeto. E quando terminou a bolsa, porque nós
recebemos bolsa, né, nós trabalhamos e recebemos bolsa da Rockefeller.
Quando terminou a bolsa da Rockefeller cada um foi para sua casa.

MIUGUEL A senhora voltou pra casa?
CHANA

Eu voltei para o Rio, o Cordeiro voltou para o Rio Grande do Sul, o Antônio
foi pra Minas Gerais. Os únicos que ficaram em São Paulo foram o Brito da
Cunha e o Pavan que eram assistentes do Dreyfus. A Martha foi pra
Argentina e o Burla foi pra Suíça. Cada um voltou pra sua casa.

MIGUEL

Sim. E quando a senhora voltou para o Rio a senhora já voltou para o Centro
de Pesquisas de Genética? Como foi isso?

CHANA

Eu voltei para o Centro de Pesquisas de Genética, mas eu vi que as coisas lá
não funcionavam. Eu trouxe material pra trabalhar, material vivo, e com
esse material eu tinha, nós tínhamos uma câmara de temperatura constante
onde eu colocava meu trabalho, eu trabalhava com drosófila viva, de modo
que toda vez a câmara deixava de funcionar, e eu tinha que recomeçar tudo
de novo, e vi que...

MIGUEL

Perdia o estoque todo.

CHANA

É. O Cavalcanti nunca ligou muito. Ele fundou o Centro de Pesquisas de
Genética. E eu trabalhei lá, o Frota também trabalhou lá. E o Burla veio pra
trabalhar lá, mas depois o Frota viu que ele não conseguia fazer o trabalho
como ele queria e então aceitou o convite em São Paulo e foi pra São Paulo.
O Burla acabou voltando pra Suíça, e eu fiquei lá no centro.. Então depois
eu voltei para os Estados Unidos.

MIGUEL

Mas só um pouquinho, a senhora está falando do Centro de Pesquisas de
Genética, eu queria detalhar um pouquinho mais isso. Claro, a senhora fique
à vontade e responda como quiser. A senhora disse que no Centro de
Pesquisas de Genética vocês tinham dificuldade em trabalhar. Eu queria
detalhar um pouquinho mais: quais eram as dificuldades, se tinham recursos
humanos e financeiros suficientes. Quais foram as conquistas e decepções
que a senhora teve, como foram esses anos de trabalho no CPGen?

CHANA

A decepção que eu tive foi quando o Frota resolveu ir pra São Paulo, o Burla
resolveu voltar pra Suíça e eu fiquei lá sozinha. Eu fiquei sozinha com o
Cavalcanti que não se importava com o Centro. Ele raramente aparecia, se
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é que ele aparecia. Então eu tinha lá duas moças que começaram a trabalhar,
elas tinham sido alunas do Cavalcanti e ele as pôs pra trabalharem também.
MIGUEL

Eram Leonor Emídio de Castro?

CHANA

A Leonor e a Daysi Falcão.

MIGUEL

A Daysi Neves Falcão.

CHANA

Sim. As duas ficavam lá...

MIGUEL

Elas é que trabalhavam junto com a senhora?

CHANA

Elas trabalhavam comigo... Pra dizer a verdade eu não me lembro. A parte
do Centro de Pesquisa estava tão sem um push de um cientista ou de um
professor que realmente se interessasse pelo assunto, que tivesse vivência...
Eu tinha vivência ali. Nós éramos três pessoas... Eu era a única que tinha
formação já e que tinha trabalhado e que estava trabalhando no assunto. Mas
as duas moças não tinham experiência nenhuma, elas tinham terminado os
cursos, e ele as colocou no Centro.

MIGUEL

Entendi. Só pra esclarecer uma coisa, porque eu fiz um levantamento de
uma relação de pessoas que passaram pelo Centro: então nessa época Helena
Salles já havia saído do CPGen?

CHANA

Já.

MIGUEL

Então quem estava lá era a Daysi Neves Falcão, a Leonor Emídio de Castro
e a senhora?

CHANA

Sim.

MIGUEL

E Newton Freire Maia não chegou a passar, foi aluno?

CHANA

Não, não. Newton Freire Maia não teve nada com a Faculdade de Filosofia.
Na época em que eu estava no Centro ele trabalhava como professor na
Universidade de Minas Gerais. Não teve nada conosco.

MIGUEL

É que eu tenho notícia de um boletim que ele teria feito algum trabalho no
Centro de Pesquisas de Genética, mas eu tenho que checar isso.

CHANA

Não, não. Não na minha época. É possível que ele tenha estado lá depois
que eu fui para os Estados Unidos.

MIGUEL

E Carmen Lotti Montes, a senhor sabe alguma coisa de Carmen Lotti
Montes, já senhora já ouviu falar alguma coisa?

CHANA

Não. Eu saí do Brasil em 56. Eu fui para a Universidade de Columbia. Fiquei
lá um ano; voltei para o Brasil porque o contrato da Rockefeller Foundation
era de dar bolsa de estudo para os Sul-americanos voltarem para o país de
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origem e continuar trabalhando na pesquisa no país de origem. O
Dobzhansky quis que eu voltasse para os Estados Unidos, quis que eu
continuasse nos Estados Unidos, mas a Rockefeller não aceitou. Então eu
tive que voltar para o Brasil. Fiquei no Brasil uns meses até que Dobzhansky
conseguiu pra mim uma outra bolsa de estudos da Organization of American
States, e foi nesse período de seis meses que eu estive no Brasil que eu pedi
ao professor Cardoso para trabalhar no departamento de bioquímica para
trabalhar com o assistente dele, o Perrone. E aí eu voltei para o Brasil, passei
seis meses, no Centro de Pesquisas de Genética com muita dificuldade, não
conseguia trabalhar. E nesse período eu pedi ao professor Cardoso, que era
da bioquímica, perguntei se ele não queria... Ele tinha um rapaz, Perrone,
que trabalhava com ele... Eu gostaria de fazer qualquer trabalho, ou trabalho
de genética bioquímica, se é possível fazer no seu departamento. Ele aceitou
e então eu abri o Centro de Genética Bioquímica, mas eu voltei para os
Estados Unidos. De modo que esse Centro de Genética Bioquímica não teve
vivencia nenhuma, só apareceu como nome.
MIGUEL

Entendi.

CHANA

Eu voltei para os Estados Unidos e lá eu fiquei até 1964, quando casei e fui
pra Israel.

MIGUEL

A senhora chegou a publicar alguma coisa pelo Centro de Genética
Bioquímica, porque eu tenho aqui um artigo.

CHANA

É, mas é um artigo pequeno.

MIGUEL

Sim, mas é um artigo que a senhora publicou já pela Faculdade Nacional de
Filosofia pelo Centro de Genética Bioquímica.

CHANA

Eu não me lembro. Eu sei que eu trabalhei também um pouco na faculdade
de medicina, que eu fui convidada a trabalhar com o professor Paulo de
Góes. Também na Faculdade de Medicina eu publiquei um trabalho com
alguém, já não lembro mais.

MIGUEL

Era um trabalho sobre o quê?

CHANA

Não lembro!

MIGUEL

Mas isso foi em 1956?

CHANA

É, foi na época que eu passei no Brasil.

MIGUEL

Ah sim, foi em 57.

CHANA

57 sim.
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MIGUEL

Deixa eu só voltar um pouquinho atrás, só pra eu esclarecer algumas
coisas... A questão 14: como era ao seu relacionamento profissional com o
Hans Burla, e se houve em algum momento, entre 52 e 54, algum tipo de
disputa sobre o objeto de estudo de vocês?

CHANA

Nunca! Nunca! O Burla era um cientista extraordinário. Muito simples, uma
pessoa... Um cientista... Como é que diz em português...

MIGUEL

Completo.

CHANA

Era um cientista. Eu não sei como dizer, mas nunca houve qualquer coisa
entre nós dois, meu Deus. Ele era extraordinário, uma pessoa muito boa,
muito simples, muito razoável.

MIGUEL

Me desculpe eu perguntar isso dessa maneira, mas é que às vezes
consultando um tipo de fonte, a gente vê, por exemplo, o professor Hans
Burla trabalhava também com drosófila willistoni a senhora também
trabalhava com drosófila willistoni. E tem um momento em que ele fala
sobre o Centro de Pesquisas de Genética, em que ele diz que se viu sozinho
também, como a senhora já colocou, e aí ele começou a trabalhar com outra
espécie de drosofilídeo, e largou a drosófila willistoni. E aí eu fiquei com
uma dúvida se por acaso havia alguma disputa. Se o Lagden de repente falou
assim: “Burla, você não vai mais trabalhar com willistoni, quem vai
trabalhar é a Chana”.

CHANA

Não. A única coisa que aconteceu, e por isso ele saiu, porque o Cavalcanti
não tinha interesse nenhum no Centro de Pesquisas de Genética, e toda hora
que... Quando nós trabalhamos os dois juntos em drosófila willistoni, a
câmara de temperatura constante toda hora estava desligando, perdendo
força, e a temperatura subia. Era um problema sério com o nosso trabalho
de pesquisa. Mas ele teve a felicidade de poder ir embora pra Suíça onde ele
podia trabalhar e eu tive que ficar no Brasil

MIGUEL

Sim. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa: Cavalcanti conseguiu o dinheiro
da Rockefeller por duas vezes. Ele conseguiu em 1951 e em 1953 também.
Ele comprou equipamentos novos?

CHANA

Provavelmente. E assim nós conseguimos trabalhar um pouco. Ele
conseguiu os equipamentos, mas ele não trabalhou com os equipamentos.
Pra poder montar o Centro de Pesquisas de Genética, né? E pra montar o
Centro de Pesquisa é claro que a Rockefeller deu dinheiro, porque eles
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queriam que houvesse ciência no Rio de Janeiro, né? E a como a Faculdade
de Filosofia era única faculdade na qual nós trabalhávamos em genética,
então deram pra ele um auxílio.
MIGUEL

Entendi. A senhora acha que ele conseguia esse auxílio também pelas
conexões que ele tinha com Dobzhansky...

CHANA

Exatamente.

MIGUEL

Por causa do prestígio pessoal dele...

CHANA

Não, não. Com o prestígio do Dobzhansky e também como catedrático de
biologia da FNFi. Nós tínhamos ligação com o Dobzhansky. O Dobzhansky
fez muito pela genética no Rio de Janeiro. Por causa do nome dele. Por causa
do nome a Rockefeller deu.

MIGUEL

Deixa só eu esclarecer outra coisa, só pra constar mesmo: havia técnicos no
CPGen?

CHANA

Não.

MIGUEL

Não havia. Somente alunos e professores assistentes.

CHANA

Alunos e professores e um assistente.

MIGUEL

E pra finalizar em relação ao CPGen - a não ser que a senhora queira dizer
alguma coisa, com certeza -, qual seria o legado de pesquisa, se é que teve
algum pra senhora? Ou para a ciência?

CHANA

Nenhum. O único legado são os trabalhos que foram publicados. Foi a única
coisa que deu força para o Centro de Pesquisas de Genética, de outra forma
não. Nada.

MIGUEL

A questão do sex-ratio em drosófila, a senhora descobriu lá ou nos Estados
Unidos?

CHANA

Nos Estados Unidos.

MIGUEL

O.k. Foi com Dobzhansky lá em Columbia?

CHANA

Foi com o Dobzhansky lá em Columbia. E quando eu descobri o sex-ratio,
porque eu descobri em ovos de drosófila que eu vi que eram escuros, então
eu vi que devia ter qualquer coisa errada na produção de ovos da drosófila.
Então o Dobzhansky me indicou pra ir pra Yale, aprender a técnica de injetar
o líquido de ovos anormais no abdômen de drosófila normal. Então eu fui
pra Universidade Yale trabalhar com o professor Poulson. O Poulson então
e me ensinou a técnica e nós publicamos. Antes eu publiquei o trabalho
sozinha e depois eu publiquei em conjunto com ele.
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MIGUEL

Com ele na Genetics, né?

CHANA

É, com ele na Genetics.

MIGUEL

Então, antes de a gente passar pra essa parte, com seu trabalho com
Dobzhansky e Poulson, que a senhora já está me adiantando um pouquinho
aqui, eu queria voltar a perguntar. Sobre o CPGen eu acho que eu já estou
satisfeito. Mas a questão 17: a senhora percebeu alguma dificuldade ou
algum tipo de preconceito por escolher a carreira cientifica, e/ou pelo fato
de ser uma mulher cientista na época, ou depois?

CHANA

Nenhum. Ao contrário, fui muito bem recebida. Eu sempre fui muito bem
recebida em todos os lugares que eu ia. Talvez justamente por ser mulher.
Até tem uma cosia interessante: na Universidade de Yale, eu fui como
cientista visitante, eles me deram um apartamento eu fiquei quase que um
mês, ou duas semanas, não lembro quanto tempo eu fiquei lá, só pra
aprender a técnica, né. Mas como professor visitante, fui convidada a
almoçar no clube dos professores. Foi uma homenagem que me fizeram.
Então eu fui almoçar com eles no clube. E eu sentei entre dois professores,
que eu não lembro o nome, mas não importa, e um deles me ofendeu
dizendo: “A senhora deve se sentir orgulhosa em almoçar no nosso clube,
pois nunca convidamos uma mulher cientista pra almoçar conosco, e
também nunca um judeu se sentou na nossa mesa”. Mas ele não sabia que
eu era judia, e isso me ofendeu, porém fiquei calada pois era a convidada.

MIGUEL

Nossa, ele falou isso?

CHANA

É. De uma forma ele me ofendeu e de outra forma ele me elogiou.

MIGUEL

Sim. Dessa vez então teve um pouco disso.

CHANA

Sim. Eu vi que tinha um preconceito não contra a mulher, mas preconceito
contra os judeus.

MIGUEL

Ah, com certeza. Vamos voltar então a senhora fique à vontade, se estiver
cansada fique a vontade...

CHANA

Não, eu estou sentada muito bem na minha cadeira!

MIGUEL

Então tá bom. Então vamos voltar. A senhora foi trabalhar com Dobzhansky
em Columbia em mil novecentos e...

CHANA

1958. 58? Não, foi em 56. Em 57 eu vim para o Brasil passar seis meses e
voltei pra lá em 58. E fiquei lá até 64.

MIGUEL

E como foi o seu trabalho com Dobzhansky em Columbia, no geral?
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CHANA

Sempre foi muito bom. Ele foi um cientista incrível. Um homem simples,
desprendido, um homem que queria que todos aqueles que trabalhavam com
ele progredissem. Ele queria ver progresso em todos aqueles que
trabalhavam com ele. De modo que ele me ajudou demais. Ajudou muito
mesmo. Tanto que quando ele saiu da Universidade de Columbia, quando
ele foi aposentado, o laboratório de drosófila ficou sem orientação. Ele tinha
alunos doutorandos que estavam trabalhando com ele e fazendo teses com
ele. Porque na universidade de Columbia o professor aposentado tinha que
deixar o trabalho e como ele estava com 65 anos e na Universidade de
Rockefeller eles aposentam com 70, ele então foi pra Universidade de
Rockefeller trabalhar e deixou o campo vazio. Então a universidade tinha
que escolher uma pessoa pra ficar no lugar dele. E indicaram três nomes
para substituí-lo e um dos nomes indicados foi o meu e teve mais...

MIGUEL

Quem indicou foi o Dobzhansky?

CHANA

Provavelmente. Ele indicou o meu nome e um outro professor indicou outro
nome. Tinham que ser dois nomes da Universidade de Columbia e um nome
de fora. Então o meu nome foi indicado e mais uma geneticista de
microrganismos foi indicada e o terceiro nome foi uma pessoa de fora. E eu
fui indicada para substituir e fiquei lá.

MIGUEL

Ficou lá até 1964.

CHANA

Fiquei lá até 1964 como full professor. Depois eles fecharam o laboratório
de genética porque eles quiseram mudar o rumo para genética de vírus.

MIGUEL

Ah é mesmo, fecharam de drosófila?

CHANA

Então, meu nome foi indicado pra Universidade de North Carolina. O
professor de North Carolina indicou o meu nome, porque ele ia pra
Universidade de Chicago.

MIGUEL

Quem foi que lhe indicou pra North Carolina?

CHANA

Professor Lewontin que era geneticista também. Então ele indicou o meu
nome e o Dobzhansky ficou extremamente satisfeito. Eu fui pra lá, fui
aceita, e não quis ficar.

MIGUEL

Por quê?

CHANA

Porque eles me disseram que eu iria ficar somente como... Eles me deram
três anos para ficar como professor em experiência. Mas isso é proforma e
proforma eu não quis, porque eu ainda tinha meu lugar na Faculdade de
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Filosofia no Rio de Janeiro. Então eu disse pra eles: “Aceito ficar se eu puder
passar...” Tinha lá um professor que era matemático, o Nachbin, trabalhava
seis meses lá e seis meses no Brasil. Então como o Nachbin trabalha seis
meses lá e seis meses aqui eu também aceito nessas condições. Então eles
me disseram que não, que o Nachbin era professor de matemática e que não
fazia pesquisa. E eu tinha trabalho de laboratório, que eu não podia deixar
meu trabalho de laboratório por seis meses sem alguém que atendesse... Eu
digo: “Então nessas condições, sem a possibilidade de ficar no Brasil, e
ainda sem ter o trabalho fixo de permanente, então eu prefiro não aceitar”.
Aí o Dobzhansky brigou comigo.
MIGUEL

Ah, ele brigou com a senhora?

CHANA

Ele ficou muito, muito... Ele me disse: “O que você vai fazer no Brasil?
Você vai se perder lá no Brasil de novo, aceita a posição”. Como a chefe do
departamento de genética, Elisabeth Goldschmidt da Universidade Hebraica
de Israel estava de visita na época na Universidade de Columbia e sabia que
iam fechar o laboratório, ela me convidou pra vir pra cá.

MIGUEL

Em Haifa, né?

CHANA

Não, em Jerusalém. Então eu aceitei. Quando eu voltei para o Brasil,
procurei lugar pra trabalhar. Eu não sabia que eu tinha perdido o lugar,
porque todo esse tempo eu não recebia salário.

MIGUEL

A senhora já tinha perdido a vaga na Faculdade Nacional de Filosofia?

CHANA

Exatamente. Eu não sabia, eu achei que ainda conseguisse o meu lugar e não
consegui. Então resolvi aceitar a Universidade hebraica de Jerusalém. Vim
pra cá, morava em Tel Aviv e viajava sempre de Tel Aviv pra Jerusalém.
Mas eu não consegui aguentar em Jerusalém, porque eu já estava casada,
não falava a língua, não falava hebraico, e eu tinha doutorandos, mas que
queriam que eu falasse em hebraico. Então eu tive que aprender hebraico.
Eu tive muita dificuldade aqui em Israel, por causa da mudança. Foi uma
mudança muito repentina, eu não tinha as condições de trabalho que eu tinha
na Universidade de Columbia. Eu trabalhava num barraco que a
Universidade daqui era dispersada, como no Brasil na época era dispersada
também. Então no inverno era um frio, em Jerusalém neva, né, eu cheguei
aqui em outubro direto pra Universidade. Trabalhei num barraco com
telhado de alumínio que era frio, eu tinha só um aquecedor aos meus pés. E

286
no verão era um calor de matar. Eu então pegava o meu microscópio e ia
pra uma câmara de temperatura constante de 18º, com meu microscópio
trabalhava lá. Então no fim eu não agüentei, tive que ir embora. Eu pedi que
me desculpasse, pois conseguiram com muita dificuldade que entrasse pra
cá, e disse que não dava pra continuar. E vim pra Tel Aviv esperando que
em Tel Aviv eu fosse encontrar trabalho e não encontrei. Foi uma outra
história, né. Uma outra história bem mais séria, porque aí eu procurei
trabalho e não consegui, e é uma história muito mais séria. Até que consegui
trabalho justamente por causa dos cientistas estrangeiros que vieram pra cá,
procuraram por mim, e não me encontrando na Universidade Hebraica,
queriam saber por que eu tinha abandonado a genética. Aí me telefonaram.
Eu disse: “Eu não abandonei a genética, simplesmente eu não encontro lugar
de trabalho”.
MIGUEL
CHANA

Quando foi isso, a senhora sabe precisar?
Eu vim pra cá em 64, trabalhei até 65. De 65 até 69 eu fiquei sem trabalhar.

Quando houve um congresso internacional de genética aqui, então vieram meus amigos
geneticistas que vieram da Alemanha, da Holanda e da Suíça ... Foram quatro que vieram
pra cá, me procuraram eu então ofereci um lanche na minha casa pra eles. Conversando,
me perguntaram: “Chana, por que você deixou a genética?” Eu digo: “Simplesmente
porque eu não encontro lugar pra trabalhar”. Fui entrevistada numa universidade, uma
universidade religiosa de Israel, que é a Universidade Bar-Ilan. Fui entrevistada pelo
reitor da universidade que era um químico. E eu pedi pra ser entrevistada, pra ver se eu
conseguia trabalho e quem me indicou foi um amigo meu que era brasileiro, professor de
matemática na Bar-Ilan, e eu pedi a ele ver se conseguia uma entrevista com o reitor da
universidade. Então ele conseguiu a entrevista. Quando eu cheguei lá...
MIGUEL

Quem era esse amigo brasileiro?

CHANA

Era um matemático, filho de um rabino, Isaac Tzikinovsky . Era filho de um
rabino, que era rabino mestre lá no Rio de Janeiro, que tinha vindo pra cá
pra Israel.

MIGUEL

Entendi.

CHANA

Mas ele conseguiu pra mim a entrevista, e quando eu fui entrevistada o reitor
foi muito grosseiro. Era uma universidade religiosa, eu não sou religiosa, eu
sou completamente agnóstica, ele disse: “A senhora é geneticista?” Eu digo,
“Sou”. Ele disse: “Eu nunca vi o seu trabalho publicado”.
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MIGUEL

Estava mal informado!

CHANA

Eu digo: “O senhor é químico? Eu também nunca vi o seu trabalho
publicado”. E assim terminamos, né.

MIGUEL

Acabou a entrevista, né.

CHANA

Com isso acabou a entrevista e ele disse: “Lugar de mulher é na cozinha”.

MIGUEL

Nossa senhora.

CHANA

Eu disse “muito obrigada”, levantei e fui embora. E aí quando esses meus
amigos cientistas vieram pra cá, eu disse qual era o problema. E eles então
ligaram pra Universidade de Haifa e falaram com o professor Nevo, chefe
do laboratório de genética, que me deu lugar para trabalhar. Então lá eu
primeiro fundei o laboratório de genética de drosófila e fundei o Instituto de
Evolução. Recebi um auxílio enorme da Rockefeller Foundation quando eu
fui pra lá, recebi meio milhão de dólares para fazer o laboratório, fundei o
laboratório com a aparelhagem a mais nova possível, e comecei a trabalhar.
Eu recebia salário da universidade, mas eu tinha duas assistentes, tinha uma
técnica e trabalhei durante todo o tempo maravilhosamente bem, fui muito
bem recebida pela universidade, com muita vantagem em toda direção, mas
em 1979 meu marido adoeceu, e eu tive que deixar a faculdade pra poder
cuidar dele. Ele teve câncer ósseo e com isso eu deixei a faculdade, mas
continuei ajudando no que era possível, viajava de Tel Aviv pra Haifa, eles
pediam pra eu ir uma vez por semana pra ajudar no laboratório.

MIGUEL

Quando foi isso?

CHANA

Eu parei em 1975... Não, 79, perdão. 1979 eu deixei.

MIGUEL

A senhora continuou publicando, a senhora tem um artigo de 1981, né?

CHANA

É, eu tenho artigos publicados com os Sperlich da Alemanha, que eu estive
na Alemanha como professor visitante, passei lá uns meses trabalhando com
Sperlich. Com auxílio de uma fundação alemã...

MIGUEL

Era um trabalho sobre Drosophila subobscura, não é isso?

CHANA

É. E com isso terminou a minha fase de geneticista no mundo inteiro. No
Brasil, nos Estados Unidos, em Israel, na Alemanha, acabou.

MIGUEL

Vamos voltar um pouquinho atrás. A senhora foi um pouquinho a frente nas
questões, mas tá ótimo, eu acho que a senhora já respondeu várias delas.
Mas eu queria voltar um pouquinho atrás pra saber um pouquinho mais de
detalhes, se a senhora quiser.
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CHANA

Pois não.

MIGUEL

A senhora diz que foi trabalhar com o Poulson pra aprender a técnica de
injetar citoplasma de oócito em abdômen de drosófila.

CHANA

Exato.

MIGUEL

Isso foi em 57?

CHANA

Foi em 57 .

MIGUEL

E como foi trabalhar com ele, com o Poulson?

CHANA

Foi ótimo. Ele era uma ótima pessoa, um grande cientista. O que eu posso
dizer, não era um Dobzhansky, mas era um grande pesquisador. Foi muito
bom trabalhar com ele.

MIGUEL

E havia um debate (na questão22) sobre a herança citoplasmática na década
de 50, né?

CHANA

Sim.

MIGUEL

Como é que a senhora contribuiu nesse debate, se é que o CPGen também
contribuiu para esse debate?

CHANA

Não houve debate. Quando eu descobri que não era realmente herança
citoplasmática, que era uma infecção... E essa infecção foi passada de
geração a geração e tanto que quando eu descobri isso e foi publicado na
Science, alguém pensou que isso fosse uma descoberta que fosse dar
dinheiro, então queriam que eu, como é que chama em português, fosse
registrar....

MIGUEL

A patente.

CHANA

Isso. Fosse registrar a patente, que eles pagariam pra registrar a patente. Eu
achei isso tão gozado, eu fiz disso uma piada, porque eu telefonei para o
Poulson e disse, “olha, pediram pra eu registrar a patente”, e foi um botânico
que quis, por causa da possibilidade de uso desta descoberta no controle de
pragas. Com a dispersão de fêmeas e sem macho, não iria haver dano em
vegetais.

MIGUEL

Então a recepção do artigo que a senhora publicou na Science em 57 foi...

CHANA

Foi muito propagado no mundo inteiro. Por isso que eu consegui fazer o
meu centro lá na Faculdade de Filosofia, porque quem me ajudou muito foi
o diretor, na época, o professor Eremildo Viana. Ele me ajudou muito
quando eu precisava de dinheiro, de finanças pra fazer o trabalho de
pesquisa, ele sempre me ajudou muito.
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MIGUEL

Diretor da Rockefeller?

CHANA

Não, não, no Brasil. Na época que eu voltei, que eu passei meio ano, talvez
mais, eu fazia excursão com duas das minhas assistentes que trabalharam
comigo. Não era nem a Leonor e nem a Daysi. Eram duas moças que
trabalharam comigo e que publicaram um trabalhinho na época. Uma delas
era Guiomar Carvalho e M.C. da Paz. Tem um trabalhinho delas publicado
na época. E com uma delas eu viajei por todo o interior do Brasil, com uma
carta do Eremildo Viana.

CHANA

Ele me ajudou muito. Quando eu precisava de alguma coisa para o Centro
de Pesquisas de Genética ele me dava, sempre me ajudou financeiramente
no Centro de Pesquisas de Genética. E quando eu tive que fazer excursão
pra colher material de pesquisa... Eu fui apanhar material de pesquisa de
drosófila por todo o Brasil, desde o Amazonas...

MIGUEL

Era o então diretor da Faculdade Nacional de Filosofia?

CHANA

Da faculdade Nacional de Filosofia. Por causa dele em todo lugar, em todos
os Estados que eu aparecia para colher drosófila, eles me davam o jipe e eu
com a minha assistente íamos de jipe para o interior das florestas apanhar
material.

MIGUEL

E isso a senhora já estava trabalhando com o Laboratório de Genética
Bioquímica?

CHANA

É.

MIGUEL

Então, vamos voltar um pouquinho a isso. A senhora publicou na Science
em 57, a senhora volta ao Brasil em 57 e vai trabalhar por seis meses no
Laboratório de Genética Bioquímica.

CHANA

Exato.

MIGUEL

Com essas duas assistentes.

CHANA

Exato.

MIGUEL

Continuando seu trabalho com a questão da herança citoplas...

CHANA

As duas assistentes que eu tinha era no Centro de Pesquisas de Genética
Bioquímica com o Perrone.

MIGUEL

Então vamos esclarecer só um pouquinho essa transição da saída do Centro
de Pesquisas de Genética, quando isso se deu e em que circunstâncias.
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CHANA

Foi em 57 quando eu voltei. Quando eu voltei ao Brasil em 57, então eu pedi
ao professor Cardoso pra trabalhar com o assistente dele que era o Perrone
e com isso então nós abrimos o... Como é...

MIGUEL

Laboratório de Genética Bioquímica.

CHANA

Exato.

MIGUEL

E aí vocês publicaram só esse trabalho?

CHANA

É. Esse trabalho e eu publiquei um trabalho com alguém da faculdade de
medicina, da biofísica.

MIGUEL

Sim, a senhora falou. Carlos Chagas Filho?

CHANA

Não foi com o Carlos Chagas, foi com o professor Paulo de Góes.

MIGUEL

A senhora sabe onde a senhora publicou isso?

CHANA

Foi um jornal médico.

MIGUEL

Deixa eu só esclarecer mais algumas coisas.

CHANA

Pois não.

MIGUEL

Por que o Laboratório de Bioquímica que a senhora fundou não teve
continuidade? A que a senhora atribui isso?

CHANA

Por que eu fui embora. Fui embora e o Perrone faleceu. Aí não teve
continuidade.

MIGUEL

Aí a senhora foi pra Columbia.

CHANA

É, voltei pra Universidade de Columbia.

MIGUEL

O que a senhora sabe sobre a Clínica de Hereditariedade que Cavalcanti
fundou na Faculdade Nacional de Filosofia?

CHANA

O que tem?

MIGUEL

Eu tenho notícia, pelo boletim da Faculdade Nacional de Filosofia, e por um
depoimento que o próprio Cavalcanti deu a uma pesquisadora que estava
pesquisando a Faculdade Nacional de Filosofia também, que ele criou uma
Clínica de Hereditariedade dentro da Faculdade Nacional de Filosofia, mas
que não teria dado certo. A senhora sabe alguma coisa sobre isso?

CHANA

Não, não sei porque eu já não estava no Brasil. Quando é que se deu isso?

MIGUEL

Isso foi por volta de 1960.

CHANA

Não, eu já não estava no Brasil.

MIGUEL

É, a senhora já estava lá em Columbia.

CHANA

Ele nunca me deu notícia de nada, eu nunca soube de nada. O que o
Cavalcanti fazia ele nunca dava notícia pra ninguém. Fazia isso por livre e
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espontânea vontade sem consultar ninguém. Ele simplesmente fazia o que
ele achava que era mais interessante pra faculdade ou para ele.
MIGUEL

A senhor deseja falar mais alguma coisa sobre como era o Cavalcanti, sobre
como era a personalidade dele?

CHANA

Pra dizer a verdade, é difícil falar sobre a personalidade do Cavalcanti,
porque o Cavalcanti vinha à faculdade, dava as aulas dele e ia embora. Ele
nunca passou conosco uma temporada a não ser quando o grupo, Cavalcanti,
Frota-Pessoa, numa época antes de eu ir para os Estados Unidos, bem antes,
quando eu terminei a faculdade... Então nós íamos para Barra da Tijuca lá
pelas nove, dez horas da noite pra tomar um chope e comer camarão frito.
Isso com Aloísio Neiva, que era médico, com o Frota-Pessoa, com o
Cavalcanti. Éramos umas cinco, seis pessoas. Helena Salles uma vez foi
também. E eu. Eu era a única mulher. Isso é o que eu me lembro do
Cavalcanti. Então nós passávamos umas boas horas juntos, mas
socialmente. Mas profissionalmente o contato era muito pequeno.

MIGUEL

O seu contato mais forte então foi com o Oswaldo Frota-Pessoa,
Dobzhansky... Mas o relacionamento de Cavalcanti com Oswaldo FrotaPessoa era bom, ou não?

CHANA

Era. Era bom comigo também. Ele nunca foi grosseiro comigo. Mas ele não
se importava com o trabalho, ele nunca se interessou, ele nunca deu um
puxão pra ver as coisas progredirem.

MIGUEL

A senhora acha que Cavalcanti era mais um educador do que eu
pesquisador?

CHANA

Era mais não: é educador. Ponto final.

MIGUEL

Perfeito.

CHANA

Ele não foi cientista. Ele publicou um trabalho, mas por causa da publicação
de um trabalho ou um livro, não faz de um homem um cientista.

MIGUEL

Isso. Então o que a senhora acha que faz de uma pessoa um cientista?

CHANA

O trabalho de publicação. O cientista pesquisa e publica.

MIGUEL

Eu vou passar então pra questão 31, porque quanto às outras questões acho
que a senhora já respondeu, a não ser que a senhora queira acrescentar mais
alguma coisa. A senhora está com o questionário na sua frente?

CHANA

Eu tenho até a questão 29.

MIGUEL

Qual é a questão 29 pra senhora que tá ai?
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CHANA

Sobre a 29 eu disse aqui, eu recusei a cadeira de full professor da
Universidade de North Carolina e com isso a minha relação com
Dobzhansky estremeceu porque ele achou que eu tinha feito a maior besteira
do mundo em não aceitar a universidade e vir para o Brasil. Mas depois, isso
é outra coisa importante: depois quando eu fui pra Universidade de Haifa
trabalhar lá, o chefe do departamento (Nevo) pediu para eu fazer um
relatório de pesquisa pra que eu pudesse pedir um auxílio da Rockefeller
Foundation para poder formar o laboratório em Haifa. Eu pedi o auxílio do
Dobzhansky e do professor Howard Levene, que era um estatístico, fazia
estatística, era professor de estatística na Universidade de Columbia. Então
quando eu pedi o auxílio e mandei pra ele o programa de trabalho de
pesquisa que eu queria fazer na universidade ele ficou tão entusiasmado que
voltou a falar comigo. Voltou e se prontificou a me auxiliar...

MIGUEL

Vocês trocavam cartas, correspondência?

CHANA

Exato. Trocamos correspondência e toda correspondência com ele eu
mandei para os Estados Unidos, a pedido do professor Lewontin. Eles me
pediram toda correspondência, toda correspondência dele eu enviei pra lá.
Se não me engano, está agora no Centro de Pesquisas Filosóficas, um
negócio assim.

MIGUEL

Sim, é um arquivo do Dobzhansky, tá lá, eu já vi o nome da senhora lá.

CHANA

Pois é. Ele me chamava de filha espiritual e o chamava de pai espiritual.

MIGUEL

Olha que legal.

CHANA

É. E nós nos tratávamos pelo nome. Pra mim ele era Dobi, não era
Dobzhansky.

MIGUEL

Era como?

CHANA

Dobi. Todo mundo chamou de Dobi. Pra ver como o homem era simples,
como o homem era amado por todos aqueles que estavam em volta dele.

MIGUEL

Tem um pesquisador aqui em que eu me baseei pra fazer meu projeto de
pesquisa, pra entrar no doutorado, que a gente precisou fazer um projeto de
pesquisa antes, que ele meio que afirmava que houve uma ruptura do
Dobzhansky com o grupo do Brasil, com o Pavan, com o grupo do Brasil
que estava pesquisando. A senhora concorda com isso, a senhora acha que
houve isso mesmo?
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CHANA

Houve sim porque o Dobzhansky se decepcionou muito; não é por culpa dos
Brasileiros, é por causa da falta de interesse que o governo brasileiro tinha
com relação à pesquisa no Brasil. Então eles começaram a se virar para
outros ramos. O Pavan foi ser diretor não sei da onde. O único que realmente
continuou como pesquisador foi o Antônio Brito da Cunha. O Frota-Pessoa
foi orientador em genética humana. Mas ele foi mais orientador do que
pesquisador. Então todo o grupo de genética de drosófila deixou a drosófila.
E isso muito doeu ao Dobzhansky. Porque ele queria ver continuação de
genética de drosófila no Brasil, e não foi continuado. Ninguém trabalhou
mais em genética de drosófila. O único que ficou em genética de drosófila
foi o Antônio Brito da Cunha. O Antônio Cordeiro não sei mais o que ele
foi fazer, mas os demais foram pra genética humana.

MIGUEL

Mas na USP hoje existe um laboratório de genética de drosófila muito
importante, na UNICAMP também e UFRJ também, no departamento de
genética. E eu posso estar errado, mas eu creio que eles são o legado... Por
exemplo, o daqui da UFRJ eu acho que é o legado do Centro de Pesquisas
de Genética de vocês. Porque quando acabou o Centro de Pesquisas de
Genética, quando acabou a Faculdade Nacional de Filosofia em 1968, o
Cavalcanti foi chamado pra ser diretor pro tempore do Instituto de Biologia
e organizar os departamentos lá, e ele levou alguns pesquisadores, eu acho
que ele levou Daysi Neves Falcão, infelizmente eu não tenho mais como
conversar com ela, porque ela faleceu em 2005. Mas tem um laboratório de
genética lá, inclusive que um professor, que foi meu professor na
UNICAMP em Campinas, saiu desse laboratório de genética em drosófila.

CHANA

Ah é?

MIGUEL

E ele foi depois dar aula em Campinas.

CHANA

É, mas provavelmente aconteceu depois que o Dobzhansky faleceu. Então
a desilusão dele na época em que ele estava vivo é que ele queria que o
grupo que ele tinha formado continuasse a trabalhar no mesmo assunto. E o
grupo que ele formou não trabalhou mais no assunto. Só alguns que
trabalharam.

MIGUEL

A senhora acha que foi só por isso ou foi alguma questão de erro
metodológico que alguém tenha cometido? Porque esse autor José Franco
de Monte Sião, se não me engano, ou é a Dayana de Oliveira Formiga, eles
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tem duas teses em que eles escrevem como se deu a institucionalização da
genética em São Paulo através do grupo Dreyfus–Dobzhansky da qual a
senhora fez parte. E Thomas Glick que é um pesquisador norte-americano
que estuda a influência de Dobzhansky na genética e tudo mais, ele diz que
houve essa ruptura, porque os pesquisadores brasileiros resolveram ter outro
objeto de estudo, e também porque teria havido um erro num experimento
no qual Dobzhansky teria planejado a soltura de uma espécie de drosófila
com um marcador genético, com uma inversão determinada, e ele teria
acusado que o grupo, na hora de soltar, teria soltado o marcador genético
errado.
CHANA

Isso eu já não sei mais.

MIGUEL

A senhora não sabe.

CHANA

Isso eu não lembro e não chegou aos meus ouvidos, não. Provavelmente se
ele diz que isso aconteceu. A única fonte de informação para isso seria o
Antônio Brito da Cunha.

MIGUEL

Sim. Antônio Brito da Cunha, perfeito. O.k. Então acho que a gente já está
finalizando a entrevista, eu só gostaria de perguntar algumas coisinhas pra
senhora. Mas a senhora fique à vontade para falar o que a senhora quiser.

CHANA

Pois não.

MIGUEL

A pergunta 31: o que a senhora pensa sobre o desenvolvimento científico no
Brasil? Tanto nas décadas de 50 e 60 que a senhora trabalhou ativamente no
Brasil, como depois e agora? Se a senhora pudesse...

CHANA

Antes houve um florescimento enorme, com a chegada do Dobzhansky e
depois da saída dele, o pessoal trabalhou intensivamente. Depois disso, com
sinceridade, eu não sei, porque eu fui embora e não voltei mais, de modo
que eu não acompanhei o desenvolvimento científico no Brasil. Eu estava
tão imbuída nas minhas coisas aqui em Israel e nos Estados Unidos que eu
não acompanhei. E depois, eu não sei, eu fiquei um pouco desiludida porque
eu fundei a Sociedade de Brasileira de Genética.

CHANA

A Sociedade Brasileira de Genética foi fundada por mim e pelo Warwick
Kerr e depois eles fizeram uma homenagem de sócio não sei o que mais e
nunca mais. Quando havia um congresso, uma reunião internacional eles
nunca me mandaram notícia ou me convidaram. De modo que eu fiquei
muito separada do grupo do Brasil. E fiquei muito sentida também com isso,
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porque apesar de todos os pesares, eu acho que forneci alguma coisa pra
genética brasileira e fui esquecida por eles.
MIGUEL

Mas a senhora está sendo relembrada agora, nunca é tarde.

CHANA

Obrigada.

MIGUEL

Com certeza, a senhora foi a segunda brasileira a publicar na Science. O
primeiro brasileiro a publicar na Science foi Carlos Chagas.

CHANA

Eu sei, eu sei.

MIGUEL

Isso não é pouco pra mim. Ainda mais que eu sou da área de biologia,
também de genética, eu sei o quanto isso significa. E eu acho que esse
depoimento que a senhora está nos dando é de crucial importância para a
história da ciência no Brasil e a história da ciência da genética no Brasil está
só caminhando e eu acho que eu tenho um pouco a contribuir com isso, mas
a senhora contribui muito com a genética no Brasil. A senhora por
exemplo...

CHANA

Eu espero que com isso eu tenha contribuído alguma coisa.

MIGUEL

Com certeza. E o que a senhora pensa sobre a questão... Isso é mais uma
pergunta que estou fazendo em relação ao meu programa, que tem gente que
estuda isso, gênero e ciência. O que a senhora pensa sobre a questão de
gênero e ciência no Brasil na década de 50, 60, que foi que a senhora viveu
aqui? Isso intensamente

CHANA

Gênero?

MIGUEL

É. A questão de ser mulher ou ser homem fazendo ciência ano Brasil.

CHANA

Não faz diferença nenhuma. Eu nunca achei que fizesse diferença em ser
homem ou mulher e fazer ciência no Brasil. Eu acho que nunca houve uma...
Homem e mulher trabalhando em ciência no Museu Nacional. Homem e
mulher trabalharam em São Paulo no... Não houve uma...

MIGUEL

Havia mais mulheres do que homens, mais homens do que mulheres...?

CHANA

Ah sim, claro. Também, isso era de se esperar, né. Porque as mulheres
começaram a aparecer em ciência... Muito poucas mulheres apareceram na
ciência. Antigamente as mulheres se dedicavam mais a casa, isso é verdade.
Aliás, na minha época, poucos eram os homens que queriam ver mulher
cientista, né. Casar com mulher cientista não era nada agradável, né. Ou
mulher profissional. Uma médica, uma engenheira, ou uma advogada. Não
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era comum. Quando aparecia uma advogada ou uma engenheira ou uma
química elas eram recebidas como iguais.
MIGUEL

Sim. E como foi isso pra sua vida? A senhora teve filhos...? Como foi isso
pra senhora, conviver com a vida de cientista e com a vida de mãe e de
esposa?

CHANA

Olha, o meu marido sempre foi muito legal nessas coisas, porque ele sabia
que ia casar com uma mulher profissional. Eu casei muito tarde, né. Não
casei cedo, eu não queria casar. A verdade é que... Mas meu marido me
perseguiu e acabou vencendo. Então eu impus a condição. Eu disse: “Olha,
você vai casar com uma profissional. Se você quiser casar com uma
profissional, muito bem. Se não quiser pode deixar o casamento e casar com
outra pessoa, mas a minha profissão eu não vou deixar”. E ele concordou.
Nós morávamos em Tel Aviv e eu ia pra Jerusalém, e eu não sabia a língua,
não conhecia o povo, pra mim era tudo diferente do que eu conhecia, do que
eu sabia, a situação na Universidade Hebraica, como eu disse, era muito
precária, para trabalhar era muito difícil. Foi muito difícil viajar diariamente
para Jerusalém e ser esposa.

MIGUEL

Não é fácil não.

CHANA

Não foi fácil, Eu chegava em casa à noite, eu cozinhava, eu arrumava a casa,
porque aqui não tinha empregada. Eu fazia todo o serviço de casa e ainda
levantava as 05h30min da manhã pra ir pra Universidade de Jerusalém. Isso
todos os dias com exceção de sexta e sábado, porque eu aproveitava para
trabalhar em casa, preparando as coisas todas para poder trabalhar a semana
toda em Jerusalém. Sexta-feira trabalhava lá também, mas eu pedia os dois
dias livres pra poder trabalhar em casa. E na sexta e sábado eu preparava
todas as coisas de casa, comida, compras... Tudo o que uma mulher faz
quando é casada, né.

MIGUEL

A senhora teve filhos?

CHANA

Eu não tive filhos, mas eu tenho uma filha adotada. A filha que eu adotei é
sobrinha do meu marido. Ela perdeu a mãe oito meses após o meu
casamento.. Eu peguei a menina com seis anos de idade. Na época da Guerra
dos Seis Dias. Eu trouxe a menina pra minha casa e ela ficou comigo. Eu
eduquei a menina, eu casei a menina.

MIGUEL

É a sua filha, com certeza.

297
CHANA

É a minha filha pra todos os efeitos. E os meus netos são meus netos.

MIGUEL

Claro.

CHANA

Eu não tive filhos porque eu casei muito tarde também.

MIGUEL

Como é que foi fundar esse Instituto de Evolução, doutora?

CHANA

O Instituto de Evolução apareceu porque o chefe do departamento estava
muito interessado em fundar o instituto. Então eu fui uma das fundadoras.
Eu e mais um professor da Universidade Hebraica fundamos o Instituto de
Evolução e ele continua. Funciona em Haifa e está muito bem equipado, tem
cientistas trabalhando lá muito bons. Eu de vez em quando ia lá pra dar um
auxílio uma vez ou outra. Primeiro eles pediram para... Porque vinha
cientista de fora e então pediram pra eu dar um auxílio. Eu ia uma vez por
semana, depois acabei indo duas vezes por semana, depois três vezes por
semana. No fim eu disse: “É muita coisa, não dá para sair de Tel Aviv pra
ir pra Haifa duas, três, quatro vezes por semana”. Já não era possível. Então
eu acabei deixando.

MIGUEL

Cansativo.

CHANA

Demais, demais. Eram cinco horas de viagem de ida e vinda. Eu ia de carro.
Duas vezes no meu carro eu adormeci na direção. Uma vez eu quase fui em
cima de um carro que ia na minha frente e a outra vez eu dei uma volta de
360º e cai num... Não era bem buraco, numa trilha. Foi minha sorte. Eu saí
muito tarde da universidade e não tinha ninguém na estrada. Foi a minha
sorte. Um casal que vinha de muito longe viu o que tinha acontecido.
Pararam, pensaram que eu tivesse furado o pneu da frente. Mas valeu,
comecei a viajar só de trem. De trem ida e volta. É um trabalho, né, muito
trabalho.

MIGUEL

A senhora ainda vai lá de vez em quando?

CHANA

De vez em quando. Eles me chamam... Quando tem um doutorando e eles
me pedem pra fazer parte de banca de exame... Mas isso já passou, já faz
tempo. Há dois anos eu saí de casa e há uns cinco, seis anos que eu já não
tenho mais ligação nenhuma com as universidades. A não ser uma visita ou
outra. Acabou meu caro, chega. Eu já tenho 89 anos.

MIGUEL

Uma vida muito produtiva e ainda continua sendo. Pra finalizar então, eu
vou fazer só mais duas perguntinhas.

CHANA

Pois não.

298
MIGUEL

Como a senhora definiria o lugar da história natural, da biologia e do Centro
de Pesquisas de Genética na sua vida? Essas três coisas

CHANA

Foi a minha vida. Eles foram a minha vida. Sem eles eu não seria nada. A
saudade da genética, a saudade do trabalho, a saudade da atividade é tão
grande que você não pode imaginar.

MIGUEL

Dá saudade mesmo, eu sei como é que é porque trabalhei em laboratório
também.

CHANA

Era a minha vida. A minha vida de casada não senti tanto quanto senti de
pesquisa e de trabalho. Era a minha vida. Sem isso eu não sei como eu
poderia me arrumar. Eu não conheci outra coisa se não isso.

MIGUEL

Sim. Doutora, só mais uma última pergunta: como a senhora se definiria em
poucas palavras?

CHANA

A mim? Não sei. Você pode me definir, eu não sei como me definir.

MIGUEL

Doutora, a senhora é uma grande cientista, grande pessoa também. Por esse
contato que eu estou tendo com a senhora...

CHANA

Obrigada. E no que eu puder ajudar, enquanto eu estiver viva e por aqui eu
estou pronta a ajudar. Se tiver alguma coisa a mais pra perguntar, alguma
coisa mais que queira saber é só me telefonar que eu terei prazer em ajudar.

MIGUEL

Tá bom então doutora. Pra finalizar eu gostaria de agradecer muito a sua
gentileza e interesse em dividir a sua história e as suas memórias conosco,
mais uma vez ressaltando a importância de seu depoimento como fonte de
pesquisa para todos os interessados na história da ciência do nosso país.

CHANA

Muito obrigado.

MIGUEL

Eu também agradeço a sua dedicação e interesse pela ciência e pela biologia,
pela genética...

CHANA

Eu só espero que o Brasil forme pessoas de gabarito e que o nome do Brasil
seja um nome que pessoas de gabarito possam se orgulhar dele. Eu adoro o
Brasil, pra mim o Brasil é mais do que... É o meu país.

MIGUEL

É o seu país, a senhora ainda tem esse sentimento, né. A senhora pretende
vir ao Brasil esse ano?

CHANA

Eu estou com vontade de ir ao Brasil. Eu disse a você, eu tenho muita
vontade de ir ao Brasil esse ano. Mas eu não sei se eu vou poder porque eu
tive uma trombose na perna e os médicos me aconselharam a não viajar. A
trombose desapareceu e com isso eu viajei para o Brasil o ano passado. E a
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minha irmã também já está velhinha e muito doente e eu gostaria demais de
vê-la de novo. Os amigos brasileiros que eu sempre ia ver... A cada dois
anos eu vou ao Brasil. Então eu visitava o Frota, visitava o Pavan e passava
os dias na casa do Frota com a esposa dele, saíamos e aproveitávamos,
batíamos papo, ele tocava violão e nós tomávamos chope juntos.
Passávamos umas horas agradáveis. Agora o Pavan faleceu, o Frota faleceu
e não tenho mais quem visitar em São Paulo, porque o meu grupo todo já
foi embora.
MIGUEL

Mas no Rio a senhora tem quem visitar, né?

CHANA

Claro!

MIGUEL

Eu quero que a senhora saiba que pra além de tudo isso a senhora tem um
amigo aqui no Rio de Janeiro.

CHANA

Muito obrigada.

MIGUEL

E que a senhora vindo pra cá eu faço questão de lavá-la aonde a senhora
quiser ir.

CHANA

Muito obrigada, viu? Eu terei imenso prazer em estar com você. Se eu for
ao Brasil eu vou procurá-lo.

MIGUEL

Com certeza, eu que agradeço a sua dedicação e interesse por tudo, pela
biologia...

CHANA

E você também, qualquer coisa que for pela Internet você pode me procurar.

MIGUEL

Tá o.k. doutora. A senhora deseja acrescentar mais alguma coisa a esta
entrevista?

CHANA

Não. Foi ótimo falar com você e foi ótimo recordar.

MIGUEL

Com certeza. É muito bom. Como diz a música, recordar é viver também,
né?

CHANA

Exato. E eu vivi estas horas muito bem. Espero que você também tenha
aproveitado.

MIGUEL

Eu também aproveitei muito doutora. E que a senhora fique em paz e vindo
ao Brasil me avise.

CHANA

Eu vou avisar.

MIGUEL

O que eu vou fazer agora é transcrever esta entrevista e mandar para a
senhora para sua aprovação, o.k.?

CHANA

Pois não, meu filho.

MIGUEL

Tá bom?
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CHANA

Um grande abraço pra você.

MIGUEL

Obrigado doutora, boa noite pra senhora.

CHANA

Boa noite.

