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A Fundação Rockifeller e a Emergêncía 
da Genétíca no B rasíl ( 194 3 - 1960) 1 

Introdução 

Thomas Glick 

Embora a genética clássica tenha se difundido lentamente nas escolas 
brasileiras de agricultura e de medicina nos anos 20 e 30 do último século, 
sua implantação definitiva começou somente em 1943 quando Theodosius 
Dobzhansky começou a pesquisar no Brasil. 

Dobzhansky, um biólogo russo que imigrou para os Estados Unidos 
nos anos 20, introduziu um grupo de discípulos brasileiros aos métodos da 
genética da Drosophila e ensinou-lhes rudimentos da biologia de população e 
da teoria evolucionista neodarwiniana. Esta introdução expandiu-se durante 
o ano sabático de Dobzhansky no Brasil, em 1948-1949, provendo jovens 
geneticistas brasileiros de um sólido programa de pesquisa evolucionista e 
um canal já pronto para a publicação dos seus resultados, dos quais 
Dobzhansky participava. Todo o processo se iniciou sob a égide da Fundação 
Rockefeller, que fornecia fundos para equipamentos, auxílios para viagens e 
bolsas de pós-graduação para os biólogos brasileiros . No conjunto, tal fato 
representa uma história de sucesso da ciência na América Latina e ilustra a 
intervenção criativa de uma fundação dos Estados Unidos no desenvolvimento 
de uma disciplina científica no estrangeiro. 

A Genética Brasileira Pré-Dobzhansky 

Todos os antigos professores de genética no Brasil eram 'autodidatas' 
nesse campo. Carlos Teixeira Mendes (1928, 19 31), professor de agricultura 
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em Piracicaba, foi o primeiro brasileiro a ensinar genética mendeliana. 
Sua tese de 1917 sobre o aperfeiçoamento das variedades agrícolas baseou
se, em parte, em De Vries, e ele começou a ensinar genética no ano seguinte. 
Escreveu extensivamente sobre seleção, sendo que um dos seus temas 
comuns foi a seleção empírica para espécies de plantas e a criação de 
animais, que foram entendidas em termos tipicamente lamarckianos, mas 
poderia na verdade ser explicada por Darwin.2 

Dois colegas de Teixeira Mendes também ensinaram genética em 
Piracicaba. Um deles, Otávio Domingues, era professor de zootecnia e, até 
19 30, estava atualizado nos estudos de Drosophila da escola de Morgan. 3 

O outro, professor de zoologia, Salvador de Toledo Piza Jr., era contrário ao 
conceito de 'gene' real ou concreto. Os genes, na opinião deste professor, 
não eram nem formados de partículas, nem capazes de automultiplicação, 
mas simplesmente expressões de 'plastinemes' ou filamentos de núcleos 
de células .4 Piza Jr. teve um papel positivo na difusão da genética e 
padronizou sua terminologia técnica em português .5 

Outro autodidata, um dos que teve papel significativo na 
institucionalização da genética no Brasil, foi André Dreyfus, que começou 
ensinando genética na escola de medicina em São Paulo no final da década 
de 20 do último século . Ele pode ter sido o primeiro brasileiro a ter 
compreensão da síntese neodarwinista, pois citava Fisher em 1929, mesmo 
ano em que houve o Congresso de Eugenia no Rio de Janeiro, no qual ele 
falou que o lamarckismo devia ser abandonado, incluindo a noção favorita 
de que um bom ambiente teria impacto favorável sobre o perfil hereditário 
de uma pessoa.6 

A generalização da genética chegava com força em meados dos anos 30, 
quando o refugiado alemão Friedrich Brieger foi nomeado professor de 
citogenética em Piracicaba e quando Carlos Krug, formado em Cornell, 
tornou-se diretor do serviço de genética (fundado em 1929 com Edgar Taschdian 
como primeiro diretor) no Instituto Agronômico de Campinas. Krug ensinou 
genética até 1933, e Brieger começou em 1936. Brieger, na década seguinte, 
produziu uma importante série de artigos sobre evolução das orquídeas, e a 
pesquisa de Krug foi sobre a genética do café. No início dos anos 40, ambos 
publicaram importantes trabalhos sobre a síntese neodarwinista e o papel da 
genética no processo da evolução (.Krug, 1940; Brieger, 1944). 7 

Em 1934, Dreyfus tornou-se o primeiro professor de biologia na 
recém-fundada Universidade de São Paulo, onde, para começar o seu 
mandato, deu cursos sobre genética e evolução. Esta universidade foi uma 
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experiência para criar uma universidade de 'estilo americano' na América 
Latina, pois adotou o regime administrativo de 'tempo integral' para 
professores e pesquisadores, desfrutando amplo suporte da Fundação 
Rockefeller, cuja exigência em relação à ciência na América Latina era a 
absoluta insistência sobre as posições de 'tempo integral' para que os cientistas 
não tivessem vários empregos para sobreviver. Quando, em 1941, Dreyfus 
chamou a atenção de um pesquisador da Rockefeller para a América Latina, 
tudo estava pronto para a implantação da genética moderna. 

O Apostolado 

A cadeia de eventos que trouxe Theodosius Dobzhansky ao Brasil 
começou quando um funcionário da fundação, Harry NijÍ.ller, "fez sua 
primeira viagem abaixo do Caribe em 1941, para fazer uma avaliação das 
universidades da América Latina, procurando oportunidades para ajudar 
no ensino e nas pesquisas em ciência natural". 8 Durante a viagem ele 
encontrou Dreyfus e ofereceu-lhe uma bolsa para estudar nos Estados 
Unidos. Dreyfus estava preocupado com um substituto para seus cursos e 
Miller prometeu-lhe encontrar um americano para substitui-lo. 

Miller pensou que Dobzhansky podia fazer esta substituição 
admiravelmente. Em 18 de novembro de 1942, Dobzhansky procurou Miller 
para discutir "seu desejo de coletar espécies de Drosophila no Vale Amazônico, 
uma das únicas regiões do mundo onde não havia mudança climática 
sazonal" . Vários dias depois ele especificou ainda que gostaria "de passar 
nada mais do que dois ou três meses no Vale Amazônico e ir como professor 
visitante para o Departamento de Dreyfus". No dia seguinte, Miller disse
lhe que havia escrito a Dreyfus para avisá-lo sobre o desenrolar dos planos, 
observando que "mais um ponto a favor desta troca era que a área da 
genética não estava tão bem representada no Brasil", 9 sendo que os únicos 
nomes que lhe vinham à mente eram os de Brieger e Krug. 

No dia 24, Dobzhansky já havia preparado e enviado a Miller um 
plano para a pesquisa de campo no Brasil, na forma de um memorando 
intitulado Populações Genéticas na América Latina Tropical. Depois, 
examinando avanços na genética quantitativa e teórica de Wright, Fisher, 
Haldane e Müller, Dobzhansky observou que todos os estudos de população 
genética, até então, restringiam-se a espécies da zona temperada do 
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hemisfério norte. Todas as zonas temperadas eram marcadas por mudanças 
sazonais e os organismos necessitavam se adaptar a vários e diferentes 
ambientes em suas vidas. Porém, nada era conhecido sobre estruturas de 
população em países tropicais, onde havia pequena variação climática. Era 
importante, portanto, descobrir 

Se, ou não, em espécies tipicamente tropicais, as cotas de mutação são 
pequenas, as cotas de migração reduzidas ao mínimo; [se] a diversificação 
das populações em raças locais é alta, e prossegue até uma considerável 
extensão em linhas não adaptativas. 

Somente experimentos efetivos poderiam esclarecer essas dúvidas. 10 

Dobzhansky tirou amostras de coleções de Drosophila brasileiras, escolheu 
duas ou três para estudo intenso e transportou as culturas para Nova 
Iorque a fim de incrementar o trabalho. Mais tarde, ele admitiu que sua 
hipótese inicial - presumia que sem as flutuações sazonais não ocorreriam 
mudanças genéticas - estava errada (Dobzhansky apud Provine, 1986). 

O que emergiu no início de 1943 como o Grand Plan de Dobzhansky 
era uma continuação de sua famosa série de artigos sobre a genética das 
populações naturais sob condições tropicais no Brasil, objetivando 
comparar estes resultados com seus estudos de espécies temperadas, 
principalmente de Drosophila. 

Um pouco da história do próprio Dobzhansky colocará este plano em 
seu contexto histórico. O principal interesse de Dobzhansky na genética da 
Drosophila era o estudo da microevolução. Em 1922, ele havia percebido 
que, para compreendê-la, deveria adquirir informações sobre "distribuição 
geográfica e variabilidade entre populações, variabilidade individual entre 
populações e herança da variabilidade" (Provine, 19 81 : 11). Isto não poderia 
ser feito sob condições técnicas clássicas, num laboratório (como o de Morgan, 
onde Dobzhansky trabalhou por muitos anos), porque as espécies de 
Drosophila estudadas eram interestéreis. Para obter a informação que ele 
queria, deveriam ser estudadas as populações naturais . Estudos nos anos 
20 sobre D. pseudoobscura, por vários geneticistas, clarificaram o caminho a 
seguir. Esta espécie e a espécie irmã, D. persimilis, eram morfologicamente 
idênticas, mas, reprodutivamente isoladas, tinham muitos genes em comum 
e também exibiam considerável variação cromossômica em toda a população. 
Estudos em populações naturais de pseudoobscuras ofereciam a possibilidade 
de construir filogenias das espécies estudadas e mudavam o locus dos estudos 
de microevolução da origem das espécies para o de raças (Provine, 19 81). 
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Assim, o significado da evolução para o estudo desta espécie de 

população se tornava claro para Dobzhansky - quanto mais ele viesse a 
entender a teoria da seleção, de Sewall Wright. 

O mais flexível e eficiente meio da evolução na natureza, de acordo 
com a visão de Wright, acontecia quando várias espécies se subdividiam em 
muitas e pequenas raças locais com alguma migração, e os efeitos das seleções 
tanto quanto a mudança aleatória eram intermediados. A seleção seria, então, 
operada tanto em níveis intra quanto intergrupo (Provine, 1981: 61) . 

Logo que Dobzhansky percebeu que microevolução podia ser mais 
bem estudada por comparação de raças de Drosophila, ele mesmo coletou 
amostras de populações naturais, recortando um grande caminho geográfico 
no oeste da América, da Guatemala ao Alaska. 

A oportunidade de fazer coleções das espécies brasileiras de Drosophila 

foi, inicialmente, a principal atração para Dobzhansky. Ainda acreditando 
que o principal interesse em estudar Drosophila tropical era ver se a mudança 

genética na região era de pequena variação sazonal, Dobzhansky escreveu 
para Sewall Wright em janeiro de 1943, convidando-o a ir à Nova Iorque 
para uma discussão sobre as suas hipóteses . Wright não pôde fazer a 
viagem, e alguns meses mais tarde Dobzhansky viajou de trem a Chicago 
para um encontro de dois dias. O encontro deve ter sido frutífero, 

Dobzhansky logo esqueceu o enfoque sobre a mudança genética, mas os 
detalhes da conversa não foram gravados. 11 

Logo que chegou ao Brasil, em 1943, Dobzhansky viajou 
incansavelmente por áreas rurais com um jovem geneticista, Crodowaldo 
Pavan, sentindo-se um verdadeiro 'Colombo' descobrindo a América, o que 
lhe parecia ser o paraíso terrestre (se Drosophila podesse ser compara_da a 
ouro!) . Ele considerou a descrição de grupos de Drosophila sobre uma ilha 
no Rio Negro, em 1948, mas não há dúvida de que era uma correta 
representação de sua primeira viagem de campo na Amazônia também: 

Uma selva de enxames de 'Drosophila' . Nós chegamos numa ilha do Rio 
Negro e encontramos o chão coberto de frutas caídas de muitas espécies de 
árvores e sobre estas frutas haviam nuvens de Drosophila como eu nunca 
tinha visto nos meus quinze anos de colecionador de Drosophila na nature
za, nem com isca natural ou artificial. Havia seguramente milhares de 
indivíduos por metro quadrado na ilha, que nas minhas notas foi chamada 
de Ilha Paraíso da Drosophila. Mas até mesmo fora desta ilha, a fenomenal 
densidade populacional tem sido repetidamente encontrada. E existe em 
todas as coleções várias espécies diferentes, muitas vezes maiores do que 
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encontra-se na Serra Califórnia . O problema da mosca (não Drosophila) é 
que pelo menos metade destas espécies encontradas são novas, e nós não 
encontramos tempo para descrevê-las. Ainda mais, como interpretar estas 
observações se até mesmo sobre as espécies comuns nós não encontramos 
nomes? (Dobzhansky apud Glass, 1980: 81) 

Em 1943, Dobzhansky descobriu 23 novas espécies de Drosophila na 
breve expedição ao Amazonas, uma façanha que, nas palavras do posterior 
relatório brasileiro, "fez com que os brasileiros colecionassem para eles 
mesmos. Além de as ter enviado para a sua instituição no final do verão, 
com um zelo quase religioso pela nova ciência" . 12 O curso de Dobzhansky 
foi um sucesso igual ou maior. Como lembrou um dos participantes: 

Dobzhansky veio por três meses em 1943 e deu um excelente curso sobre 
evolução em português. Dreyfus, Pavan e Brito (então no segundo ano de 
estudos) traduziram as aulas que eram então publicadas pelo Ministério da 
Agricultura . Dobzhansky havia estudado português por três meses e pôde 
falar razoavelmente porque os sons russos são similares. ( ... ) 

Mais ou menos vinte estudantes assistiram, mas a maioria dos biólogos da 
Universidade de São Paulo também vieram para o curso tanto como vieram 
do Instituto de Biologia, Escola de Veterinária - Rocha Lima, Clemente 
Pereira, Zeferino Vaz, etc. Assim, o curso influenciou todos os biólogos de 
São Paulo. Krug, Brieger e Alcides Carvalho vieram de Piracicaba e alguns 
também de Campinas. 13 

Durante os três meses que Dobzhansky permaneceu no Brasil em 
1943, como ele mesmo lembrou, falando de Dreyfus : 

colocou-me sob suas asas, e decidiu usar minha visita como um meio de 
desenvolver seu departamento de biologia, iniciando a pesquisa genética. 
Sendo um homem de grande energia, fez o que pretendia fazer. Uma 
escola de genética apareceu no Brasil, uma escola que não existia antes, e 
é um verdadeiro desapontamento para mim que esta não tenha se desen
volvido, mais tarde, depois da morte de Dreyfus, tão bem quanto podia 
ter- se desenvolvido. 14 

A avaliação exageradamente pessimista de Dobzhansky, feita 20 
anos mais tarde, não deve obscurecer o fato de Dreyfus tê-lo usado para 
despertar interesse pela genética no Brasil com a sua completa 
concordância com o plano. 
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Os Biólogos se Organizam 

Segundo Cavalcanti, um dos discípulos de Dobzhansky da geração 
F

1
. a pesquisa sobre Drosophila no Brasil pode ser compreendida em três 

fasesY A primeira (1943-1948) foi completamente devotada à sistemática 
e morfologia. Em termos de pesquisa, o período começou com os estudos 
de Dobzhansky & Pavan ( 1943) sobre as espécies brasileiras de Drosophila, 

em 1943, e terminou com um artigo de Pavan e Antonio Brito da Cunha 
sobre o mesmo tópico em 1947. 

No Brasil, Dobzhansky identificou duas espécies que pareciam 
interessantes estudar, sendo que a idéia era comparar uma espécie de grande 
população com outra de população reduzida. As espécies selecionadas foram 
D. willistoni e D. prosaltans, cujas amostras ele levou para o seu laboratório 
em Nova Iorque, onde, ele e Boris Spassky as estudaram e prepararam 

grupos de experimentos. 16 Aqui, o trabalho com Drosophila continuou em 
São Paulo e, em 1944, Cavalcanti começou um grupo similar no Rio de 
Janeiro com Chana Malogolowkin e Oswaldo Frota-Pessoa. 

Durante o mesmo período, uma série de brasileiros passou pelo 
laboratório de Dobzhansky em Columbia: primeiro Pavan; depois, Brito 
da Cunha, Cavalcanti e Warwick Kerr e, mais tarde, Malogolowkin, 

Antonio Cordeiro e Frota-Pessoa . "Normalmente tínhamos pelo menos 
um brasileiro no laboratório, raramente dois e raramente nenhum", 
lembrou Dobzhansky mais tarde. 17 

Em seguida, veio a fase experimental, que começou com a segunda 
visita de Dobzhansky, em 1948-1949. Esse estágio foi quase 
completamente devotado a estudar a genética das populações naturais de 
duas espécies de Drosophila, willistoni e prosaltans, um grande e um pequeno 
grupo, respectivamente. Essa fase envolveu o treinamento dos geneticistas 
no campo; alguns deles já tinham trabalhado com ele em Nova Iorque, e 
logo depois criaram uma estrutura institucional de genética brasileira. 

Quando Dobzhansky voltou para passar o seu ano sabático, em 1948-
1949, estabeleceu dois grupos de trabalho em São Paulo. O primeiro foi 
composto por Dobzhansky, Pavan, Malogolowkin e Cavalcanti para estudar 
a variabilidade genética da D. willistoni e prosaltans . Este estudo mostrou 
que a freqüência dos genes letais em populações naturais era mais alta em 
regiões tropicais do que temperadas . O segundo grupo, que incluía 
Dobzhansky, Brito da Cunha, Cordeiro, Hans Burla, de Zurique, e Maria 
Wedel, de Buenos Aires, estudou variabilidade cromossômica. 18 Este grupo 
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estudou quatro espécies irmãs de Drosophila (willistone, paulistorum, 
tropicalis e equinoxialis). Padrões diferentes eram encontrados nos 
cromossomos das glândulas salivares: quando os pesquisadores tentaram 
cruzar as espécies, viram que eram interestéreis, embora elas fossem 
morfologicamente muito similares. Os padrões de freqüência de inversões 
nestas espécies mostraram a seleção darwiniana. O grau de variabilidade 
das espécies era correlato com a diversidade do meio. Willistoni, numa área 
seca da Bahia, tinha baixa freqüência de inversão, mas em um meio mais 
diverso tinha uma alta freqüência . Eles também descobriram que willistoni 
era ecologicamente mais versátil que tropicallis, que tinha muito menor 
variabilidade cromossômica. 

A comparação também revelou um ponto significativo sobre as relações 
entre competição e origem das espécies. No Vale Amazônico, a região que 
apresenta um número de nichos de Drosophila muito similares, os competidores 
próximos são espécies irmãs. Nesses lugares onde willistoni é abundante, a 
variabilidade é grande. Alta variabilidade mostra a capacidade de explorar 
mais nichos, especialmente em vista de competição com espécies irmãs.19 

Até o fim do ano de 1948, mais de 40 populações diferentes tinham 
sido estudadas, uma façanha que levou Dobzhansky e seus colegas 
brasileiros a várias partes do país, uma odisséia descrita no fascinante 
relatório de viagem de Dobzhansky, publicado, postumamente, com o título 
The Roving Naturalist (Glass, 1980). A viagem foi em barco e pelo ar: os 
aviões, resultado de importantíssimas apresentações fornecidas pela Força 
Aérea Brasileira, graças ao pai de Cavalcante, um brigadeiro. 

Quando Miller pediu a Burla para avaliar os anos de pesquisa, o 
suíço respondeu: 
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É muito mais difícil para mim ter uma idéia clara dos efeitos de seu awcHio 
para a genética no Brasil. Ambos, Pavan e Brito da Cunha, são bons e 
confiáveis pesquisadores . Cavalcanti e Cordeiro construíram seus 
laboratórios; os sucessos das atividades de cada um ficam para o futuro, 
como no meu caso. A luta contra a burocracia brasileira (sic) e a necessidade 
de tomar conta das relações pessoais são mais uma perturbação para o 
desenvolvimento de um trabalho eficiente, como você certamente sabe muito 
melhor do que eu. Mesmo assim eu penso que a maioria das condições são 
agora favoráveis no Brasil. Os trabalhadores têm seus programas, eles 
viram o exemplo de como se comportar, eles possuem excelente equipa
mento óptico para o trabalho de pesquisa, laboratórios com salas aclimatadas 
(em São Paulo) e bons salários para awciliares, que são mais altos que em 
muitos países da Europa.20 
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A Importância da Pesquisa em 1948-1949 

Em um admirável e conciso relatório publicado em 1949, Dobzhansky 
resumiu esta fase de sua pesquisa; as idéias fundamentais eram variação 
e adaptabilidade, "a principal força da evolução orgânica" (Dobzhansky, 
1948-49) . O estudo de Drosophilae tropicais foi planejado para explorar as 
diferenças de tempo e 'criatividade' da evolução nos trópicos, comparando 
com o mesmo processo em climas temperados. 

Começando em 1943 sua pesquisa com Pavan, Dobzhansky e seu 
grupo coletaram e examinaram 110 mil amostras individuais de 35 lugares 
ecológicos diversos no Brasil (Dobzhansky, 1948-49). A extrema diversidade 
das espécies de Drosophila em pequenas áreas vizinhas, até 30 espécies em 
áreas de menos de um quilômetro quadrado, sugeriu que o meio tropical 
continha "uma maior variedade de nichos ecológicos (oportunidades 
biológicas)" do que o meio temperado (1948-49: 206). A adaptação a esta 
diversidade de nichos pode ocorrer por duas razões: ou numerosas espécies 
se ajustarão ao mesmo nicho ou uma pequena parcela de espécies se tornará 
polimorfa para explorar uma variedade dos nichos. 

Drosophila, espécie particularmente receptiva à mudança, seguiu 
ambas opções e os experimentos eram criados para ilustrar cada processo. 
Primeiro, Burla, Brito da Cunha, Cavalcanti e Pavan demonstraram a 
diferenciação microterritorial, na qual a comunidade antes consistia de 
muitas espécies em competição que foram segmentadas "em microcolônias, 
com um muito menor número de competidores" (Burla et al., 1950: 352). 

Este estudo e outros que vieram depois provaram que diferentes 
populações de Drosophila demonstravam diferente gosto pelos alimentos . 
Pavan, Brito da Cunha e Dobzhansky coletavam Drosophila na sua 
alimentação natural (frutas fermentadas) e mostraram que as moscas 
apresentavam preferência por diferentes comidas, mas sem nenhuma 
especialização de dieta rígida. Para Dobzhansky não estava claro como 
explicar a variação da atração de alimentos, mas ele concluiu que esta 
flexibilidade aliviava a competição. 21 

No estudo citado, Burla et al. (1950) fizeram experiências de taxas 
de difusão, soltando moscas com uma característica mutante em um 
lugar próximo a São Paulo para comparar o número de mutantes e moscas 
selvagens de lugares dados . A experiência mostrou a propensão da 
Drosophila willistoni a formar colônias semi-isoladas . Estas experiências 
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serviram para ilustrar a dinâmica da população de Drosophila, levando 
à conclusão de que a densidade de populações agregadas era maior nos 
trópicos do que nas florestas temperadas da Califórnia, onde Dobzhansky 
havia colecionado dados comparáveis. Espécies similares dividiram 
nichos, aproveitando-se da grande variedade de alimentos disponíveis 
nas florestas tropicais. 

Uma outra série de experiências serviu para ilustrar a variabilidade 
genética ocultada na forma de polimorfismo cromossômico e para explicar 
as vantagens da adaptação que tal variabilidade transmitia. Polimorfismo 
cromossômico se refere ao fenômeno de inversão dos segmentos de 
cromossomos. Nessa série de experiências, o estudo-chave foi o de Cunha, 
Burla e Dobzhansky sobre polimorfismo cromossômico em willistoni 
(1950), o qual procurou explicar a importância da alta incidência de 
inversões cromossômicas nestas espécies : 34 diferentes inversões - "a 
mais flexível espécie conhecida", como Dobzhansky escreveu a Sewall 
Wright; pseudoobscura, a espécie de zona temperada mais estudada, tinha 
somente 20 inversões". 22 Dobzhansky procurou descrever esta memorável 
variabilidade genética para a observada flexibilidade de willistoni em frutas 
selecionadas para comer. A versatilidade ecológica da espécie era correlata 
à variabilidade genética : "a quantidade do polimorfismo adaptativo 
presente na população de uma espécie de uma dada região é, em geral, 
proporcional à variedade de hábitats que a espécie domina". Então, 
polimorfismo cromossômico era um meio "onde a espécie tornava-se 
capaz de ocupar e explorar eficientemente uma variedade de nichos 
ecológicos no meio em que vive" (Cunha, Burla & Dobzhansky, 1950: 234; 
Dobzhansky, 1948-49 : 210). 

Outras pesquisas logo testaram esta hipótese, com resultados 
discrepantes, e então Brito da Cunha e Dobzhansky publicaram um estudo 
adicional para esclarecer definitivamente a questão. Polimorfismo, eles 
reiteraram, era "um método no qual uma população pode vir a ser adaptada 
para um multiforme ambiente" (Cunha & Dobzhansky, 1954: 119) . As 
inversões eram mantidas na população, 'polimorfismo balanceado', devido 
à vantagem adaptativa transmitida para os heterozigotos . O polimorfismo 
cromossômico explicava a habilidade de willistoni e suas três espécies irmãs 
para explorar muitos nichos similares . 
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Na perspectiva de Dobzhansky, em 1950, o polimorfismo 
cromossômico ilustrava a característica-chave da evolução nos trópicos, 
chamada 'versatilidade adaptativa'. Um fato muito interessante que o levou 
a esta conclusão foi seu reconhecimento de que "a opinião dominante sobre 
a ausência de mudanças sazonais nos trópicos era uma falácia". O fato de 
que o meio ambiente tropical estava sujeito a mudanças mostrava que a 
variedade de nichos ecológicos e a complexidade do processo ecológico eram 
mais ricos do que inicialmente ele supunha. O meio ambiente tropical 
trazia mais "desvios evolucionistas" do que seu equivalente temperado. 
As respostas dos organismos "constituem evolução progressiva" 
(Dobzhansky, 1950: 217). 23 

Alguns anos mais tarde, falando na Academia Brasileira de Ciências, 
no Rio de Janeiro, Dobzhansky refletiu sobre a natureza da adaptação 
com os resultados da pesquisa sobre willistoni. Os traços morfológicos 
usados para classificar Drosophila apareciam como sendo adaptativamente 
neutros. O isolamento reprodutivo de willistoni e suas irmãs não era 
atribuído a um traço singular, mas a 'síndromes' de genes. Genótipos, não 
genes singulares, estão sujeitos à seleção natural, e seu valor adaptativo 
se manifesta na estrutura do fenótipo. A adaptabilidade de traços ou de grupo 
de traços, então, "não pode ser considerada a parte do padrão de desen
volvimento que facilita sua sobrevivência numa certa sucessão de 
ambientes" (Dobzhansky, 1956: 347). 

Este conjunto de experiências, expresso pelos dois artigos de Dobzhansky 
recém-citados, é considerado como um 'pilar de sustentação' pela literatura. 
Três dos artigos são citados por Sewall Wright (1968-78) em seu 'summa' 
sobre evolução e população genética referindo-se à freqüência de distribuição 
e variabilidade na e entre populações naturais .24 

Podemos observar também que a propensão à citação de alguns destes 
artigos (publicado por Science Citation Index) cresceu com o tempo. O artigo, 
de 1950, de Brito da Cunha, Dobzhansky e Burla sobre polimorfismo 
cromossômico (Cunha, Burla & Dobzhansky, 1950) foi citado 10 vezes 
entre 1965-1969; 8 entre 1970- 1974; 7 entre 1975-1979; subindo para 
14 vezes entre 1980-1984; e permaneceu citado, em 1990, 3 vezes. 
Igualmente, o artigo seguinte, de 1954, de Brito da Cunha e Dobzhansky 
(1948-49) foi citado 7 vezes entre 1965-1969; 10 entre 1970- 1974; 7 entre 
1975-1979; 18 entre 1980-1984; e 3 vezes em 1990. 
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O Apocalipse: Angra dos Reis 

Dobzhansky fez uma terceira viagem, no verão de 1952, a Belém e 
uma pequena parada, em 1953, para participar da banca de concurso de 
Pavan. A quinta e última viagem foi um outro ano sabático em 1955- 1956, 
"a viagem menos prazerosa de todo o grupo" , na visão de Dobzhansky, 
"numa expedição desde o início. 25 Dobzhansky, vendo do avião algumas 
ilhas tropicais na baía de Angra dos Reis (Rio de Janeiro), teve uma engenhosa 
e grandiosa idéia: "Uma tentação surgiu quase tão de repente quanto eu vi 
que pela primeira vez que podia utilizar alguma destas ilhas verdes como 
gaiolas gigantes de população para experiências com Drosophila" . 26 

A primeira experiência que Dobzhansky previu foi ver se as inversões 
cromossômicas eram adaptativas, soltando na ilha moscas continentais 
com inversões que não existiam na população selvagem. O objetivo era ver 
se a inversão se mantinha no meio, por quanto tempo, com que freqüência 
etc. 'O que exatamente aconteceu', de acordo com Dobzhansky, 

nós nunca descobrimos. Eu tenho forte suspeita de que um dos estudantes 
de graduação que formulara um problema subsidiário, que era soltar 
moscas de diferentes espécies( ... ) soltou D. Willistoni (Eu acredito que por 
engano) . Resumindo, toda a experiência foi por água abaixo.27 

Na verdade, as inversões das populações que foram soltas já existiam 
na população natural. O que Dobzhansky pensou que seria uma nova 
inversão não era novidade. Os brasileiros tinham uma explicação diferente 
do que foi o engano. Pavan e Brito da Cunha pensaram que a suposição 
inicial estava errada porque a população continental não tinha sido 
estudada adequadamente. Dobzhansky pensou que ocorrera alguma 
contaminação na população simples e decidiu que um estudante misturou 
as populações. Os professores brasileiros defenderam o estudante, o que 
era o fim do envolvimento de Dobzhansky com a genética brasileira. 28 

O projeto, entretanto, continuou e produziu significantes resultados, 
alguns dos quais foram publicados com o nome de Dobzhansky. Então, 
seus desentendimentos não foram tão fortes quanto suas memórias mais 
tarde indicaram. O resultado de uma segunda experiência foi de fato 
interessante: não havia diferenças entre Raios X induzidos e ocorrências 
naturais de genes letais detectadas em condições heterizogóticas. "Este 
resultado foi inesperado, porque por muito tempo se acreditou que genes 
selvagens, estando sujeitos à seleção natural por muito tempo, seriam 
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menos deletérios em condições heterozigóticas, que os letais induzidos 
recentemente".29 Este resultado parecia indicar que heteroziguismo per se 
tem um valor adaptativo. 

A Terceira Fase 

Até 1956 havia quase 12 centros de pesquisa genética no Brasil, 
muitos dos quais, incluindo o de Cavalcanti, no Rio de Janeiro, e o de 
Cordeiro, em Porto Alegre, fundado em 1949, começaram como centros 
de pesquisa em Drosophila. A terceira fase de Cavalcanti foi de pesquisas 
concebidas independentemente, sendo um projeto, dele mesmo, 
representativo sobre quantidade macho/ fêmea em D. prosaltans; de 
Malogolowkin sobre os caracteres genitais nas sistemáticas de Drosophila; 
de Warwick Kerr e Sewall Wright sobre o efeito da mudança genética na 
estrutura de uma população Drosophila melanogaster; de Francisco Salzano 
com Hampton Carson sobre fatores causadores do isolamento sexual em 
populações naturais de Drosophila, sem falar em vários projetos que tinham 
Drosophila como tema. 

Quando se considera o sucesso da genética no Brasil, deve-se levar 
em conta alguns fatores. Primeiro, como notou Dobzhansky no elogio a 
André Dreyfus, "Uma escola científica, quando se baseia numa importante 
e viável idéia, pode viver por longo tempo depois da morte de seu 
fundador". 30 O programa de pesquisa em si é a principal razão para o 
sucesso de uma disciplina . Além disso, a natureza das populações naturais 
de Drosophila, disponível no Brasil, dava grande vantagem aos 
pesquisadores locais . Melanogaster, lembrava Dobzhansky, pode ser 
estudada em qualquer lugar do mundo, 

mas um biólogo no Brasil tem uma vantagem enorme em utilizá-las como 
material para seu trabalho de espécies brasileiras de Drosophila, ou animais 

. das abundantes plantas tropicais dos fechados campos das florestas 
tropicais( .. . ) As moscas do tipo Drosophila mostraram-se o material mais 
favorável para estudos de problemas de população genética e de evolução. 31 

O programa de pesquisa, que era de Dobzhansky, combinado com o 
maravilhoso estoque local de Drosophila, criou o que Robert Merton chama 
um 'lugar estratégico de pesquisa', caracterizado por um programa que 
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está constantemente se desenvolvendo e produzindo grande quantidade de 
novos resultados, neste caso ainda, com acesso direto aos laboratórios 
americanos e publicações em geral. 

O segundo notável aspecto do sucesso dos brasileiros foi o estilo 
adotado pela pesquisa, que foi coordenado e em cooperação. Muito cedo, 
de acordo com Pavan (1989), foi deliberadamente tomada a decisão de 
limitar o número de projetos . A organização cooperativa de pesquisa, além 
disso, tornou possível formular continuamente generalizações que 
trouxeram novos e nunca vistos problemas de pesquisa. Em palestra de 
1952, Dobzhansky registrou que qualquer um podia publicar um artigo 
científico. O mais difícil era "desenvolver um coerente programa de pesquisa, 
que busque um importante objetivo, cujos resultados não preencham 
meramente páginas de revistas, mas resolvam ou revelem fenômenos até 
agora desconhecidos" (Cunha, 1989: 450). Esta coerência foi alcançada 
pela coordenação e cooperação entre os pesquisadores de um razoavelmente 
grande grupo central. Pavan observou estas vantagens em 1954: 

Nós acreditamos que este tipo de trabalho traz resultados consideravel
mente melhores do que os que podem ser obtidos de uma série de esforços 
independentes e descoordenados de vários trabalhos de investigações 
isolados. Afora a massa de dados obtidos, o trabalho resultou na formulação 
de algumas generalizações significativas para o interesse geral da biologia, 
embora tímida na época. Como freqüentemente acontece na pesquisa 
científica a solução de alguns problemas possibilita o surgimento de novos. 
Nós estamos ansiosos para explorar as possibilidades abertas pelos 
resultados obtidos até agora e para desenvolver mais trabalhos .32 

A Fundação Rockefeller, na pessoa de Harry Miller, gostava desse 
estilo e o encorajava, porque ele tendia a criar novos núcleos de pesquisa 
liderados por pessoas treinadas no programa do centro. Ele tinha isto em 
mente até o momento da segunda visita de Dobzhansky, cujo propósito 
(Miller anotou para si) era duplo : 1) "capitalizar sobre a presença de 
Dobzhansky (ele está de acordo)"; e 2) "estimular trabalhos com Drosophila 
em outros lugares, num continente virgem" .33 

Em resumo, a pesquisa de Drosophila se tornou um caminho nobre 
de sucesso da genética brasileira. Até alguns jovens pesquisadores que 
odiavam o tema traba1haram sobre ele da mesma forma. A saída de 
Newton Freire-Maia da linha oficial da pesquisa sobre Drosophila foi 
marcada por seus problemas com Dobzhansky em 1948: "Quanto mais 
ele havia estudado espécies que não apresentavam inversões 
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cromossômicas, seguia-se uma guerra com o big boss (Dobzhansky), que 
em geral criticava os estudos com espécies 'domesticadas ou 
semidomesticadas"' (Cordeiro, 1989: 445). 34 

Naturalmente, o patrocínio da Fundação Rockefeller para o 
empreendimento não foi um fator insignificante para o seu sucesso: primeiro 
enviando Dobzhansky; depois, apoiando qualquer membro do grupo de 1948 
que se dispusesse a ficar um ano no laboratório de Dobzhansky ou com 
algum outro geneticista: os geneticistas humanos gravitavam em torno de 
James Neel, em Michigan, e contavam com a grande flexibilidade de Miller 
em ouvir o que os brasileiros tinham a dizer. Os geneticistas brasileiros 
viram mais tarde o modus operandi distinto de Miller como uma grande 
contribuição para o sucesso da disciplina. Os pedidos iniciais eram feitos 
sempre oralmente: ele visitava o laboratório, para então ter uma discussão 
geral com o staff sobre quais eram os materiais necessários. Algumas 
semanas depois de providenciar o auxílio e somente depois, pedia para 
apresentar uma lista específica do pedido, geralmente equipamento e 
reagentes (Cordeiro, 1989: 446). O papel de Miller na alocação de bolsistas 
para estudar fora foi também significante. Como Brito da Cunha (1990: 11) 
descreveu mais tarde: 

Esta judiciosa política tem como seu melhor exemplo a Fundação Rockefeller 
e especialmente seu diretor, Dr. Harry M. Miller Jr., a quem é devido seu 
sucesso e a grata sabedoria com que ele atuou. Miller visitava nossos 
laboratórios uma ou duas vezes ao ano . Ele falava com todos os 
pesquisadores do laboratório para ver como ia a pesquisa. Ele aconselhava
se com o pessoal do laboratório e entrevistava cada candidato. Ele somente 
dava bolsa aos pesquisadores já aprovados para o doutorado e que tinha 
uma prova da garantia do emprego ao retornar ao país. Também mantinha 
contato cerrado com o bolsista no exterior, tanto quanto com seu professor. 
Ao retornar ao Brasil, o bolsista recebia fundos para aquisição de 
equipamento necessário para proceder seu trabalho. Desta maneira ele 
levou para fora somente um pessoal muito selecto e que já adquirira o que 
era possível aqui no Brasil.35 

A Fundação Rockefeller, além disso, tinha um conjunto específico de 
valores e, em geral, indefinidos, um modus operandi que era 'fazer os picos 
mais altos' para identificar os talentos científicos já imbuídos do sistema 
de valores da ciência ou representando uma boa chance para ser inculcado 
com este. Dreyfus observou em 1948, quando procurava possíveis membros 
para um time de estudantes : a Rockefeller Foundation, escreveu, "não está 
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interessada em diletantes", não importa quão brilhantes sejam. Somente 

aqueles que prometem continuar o trabalho começado com Dobzhansky 

seriam considerados. 36 Dobzhansky, naturalmente, promovia e professava 

os mesmos valores. 

Finalmente, eu considero que havia uma relação entre a grande onda 

da eugenia no Brasil neste período e o clima que afetou a recepção da genética 

mendeliana. Tal conexão poderia explicar parcialmente a predisposição dos 

futuros 'Drosophilistas' para a genética como um campo interessante e 

socialmente relevante, 37 e também iluminaria o clima dominante da opinião 

acadêmica e da burocracia governamental que apoiaria e até exigiria a criação 

de centros de pesquisa especializados neste campo. 

Notas 
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Artigo publicado inicialmente em Cueto (1994). A pesquisa para este artigo foi possí
vel graças ao auxílio da National Science Foundation. Uma versão anterior deste artigo, 
intitulada "Estabelecendo disciplinas científicas na América Latina: genética no Bra
sil, 1943-1960", foi apresentada no encontro "Ciência e Descobrimento" em Madri, 
junho de 1991. 

Sobre Teixeira Mendes, ver Piza Jr. (1963). 

Ver o artigo de Domingues (1929, 1930). 

Teoria que Piza Jr. estabeleceu em seu livro Localização dos Fatores na Linina Nuclear 
como Base de uma Nova Teoria sobre a Hereditariedade (1930) . 

Por causa de seus esforços, os geneticistas brasileiros soletravam 'cromossoma' em 
vez de 'cromozoma'; 'gametocito' no lugar de 'gametócito' etc. (Piza Jr. 1961). 

Ver Dreyfus (1929). 

Brieger naturalmente tinha lido o influente livro de Dobzhansky (1941 ); ele o cita 
assim como a Fisher (1930) na sua bibliografia. 

"Grants from the Foundation: a fundamental study of evolution", 1 jun. 1956. 
Rockefeller Foundation Archives (neste momento RFA), R.G. 1.2, Série 305, Caixa 45, 
Documento 392, Rockefeller Archive Center (neste momento RAC). 

Memos, 18 e 23 nov. 1942; Miller para William Vogt, 24 nov. 1942, RFA, R.G. 1.1 , Série 
200, Caixa 132, Folder 1631, RAC. 

Dobzhansky para Miller: 24 nov. 1942. RFA, R.G.1.1 Série 200, Caixa 132, folder 1631, RAC. 

Os documentos sobre este episódio são muito poucos. Ver Dobzhansky para Wright, 
26 jan. 1943; Sewall Wright Papers, (neste momento Wright Papers), American 
Philosophical Society (neste momento APS), e Provine, Sewall Wright, 386-388. 

Ver nota 8. 

Entrevista de Antonio Brito da Cunha a Thomas Glick. São Paulo, 22 mar. 1990. 
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Dobzhansky, Oral History Memoir, 548 14 nov. 1962. 

Cavalcanti, "Centro de Pesquisa de Genética da Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil", Atas, 53-58. 

Dobzhansky, Oral History Memoir, 559. 

Dobzhansky, Oral History Memoir, 556. 

De acordo com Brito da Cunha, em entrevista a Thomas Glick, estes oito eram os 
participantes-chave. Dobzhansky, além disso, usualmente incluía sua esposa, Natasha, 
e Nascimento Pereira. Pavan listou treze membros originais numa carta de 1953 e no 
ano seguinte colocou o número de onze; ver Pavan para Rubens Maciel: 24 fev. 1953; 
Pavan para Miller: 4 jun. 1954; e "Research Project of Study of Population Genetics and 
Ecology of Tropical Organisms", RFA, R.G. 1.2 Séries 305, Caixa 45, Folder 390, RAC. 
Outros como Dreyfus, Frota-Pessoa e Freire-Maia foram claramente envolvidos. 

Esta descrição dos resultados de 1948-1949 é de Brito da Cunha em entrevista a 
Thomas Glick. 

Burla para Miller: 1 dez. 1949, RFA, R.G. 1.2, Séries 305, Caixa 45 , Folder 390, RAC. 

Dobzhansky, Genetic Structure, 207, se refere à pesquisa finalmente publicada como 
Dobzhansky & Cunha (1955) . 

Dobzhansky para Wright: 28 set. 1948. Wright Papers, APS. 

Este artigo é um documento fundador da ecologia tropicaL 

Wright (1968-78, 4 v.) cita Pavan et aL (1951) no v.L , p.25; Burla et aL (1950) no v.4, 
p.124- 125; e Dobzhansky, Burla & Cunha (1950) no v. 4, p . 125-126. 

Dobzhansky, Oral History Memoir, 576 . 

Glass, no livro The Roving Naturalist (1980: 165). Havia outro fator surpreendente em 
Angra dos Reis, lugar apreciável para um particular tipo de experimento. Miller 
anotou no seu diário com atenção para o pedido de Pavan de cobalto-60 para tratar 
as populações do laboratório destinadas ao projeto: "Dobzhansky sente que este é 
provavelmente o único lugar do mundo onde tais estudos podem ser feitos sob tais 
condições tão favoráveis. Os resultados são esperados para esclarecer o que acontecia 
em população humana numa cidade de tamanho médio atingida pela bomba atômica". 

Dobzhansky, Oral History Memoir, 576. 

Francisco M. Salzano, entrevista a Thomas Glick. Porto Alegre, 30 mar. 1990. 

Relatório de Brito da Cunha e Crodowaldo Pavan (anexo 1), RFA, R.G., 1.2. Série 305, 
Caixa 45, Doc. 396, RAC. 

Citado por Pavan em Atas, 63 . 

Pavan em Atas, 64. 

"Research Project of Study of Population Genetics and Ecology of Tropical Organism", 2, 
RFA, R.G.1.2, Série 305, Caixa 45, Doc. 390, RAC. 

Miller Diary, 23 apr. 1956, RFA, R.G. 1.2, Série 305, Caixa 45, Documento 392, RAC. 
Pavan, na proposta enviada a Miller em 30 de dezembro de 19 57, deixou claro que a 
Comissão de Energia Atômica estava interessada nos efeitos da radiação nas populações 
de ratos e Drosophila para ver o que aconteceria com a população humana. A perspectiva 
nuclear não teve, entretanto, papel significativo na pesquisa. RFA, R.G. 1.2, Série 305, 
Caixa 45, Folder 396, RAC. 
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35 

31 

Cordeiro (1989). Salzano confirmou este fato: "Freire não gostava de Drosophila. Ele 
perguntava por que não trabalhar com moscas domésticas (melanogaster) e 
Dobzhansky ficava bravo. Newton dizia que inversões não eram adaptativas". De 
acordo com Salzano, Kerr era outro que não gostava de Drosophila (Salzano em 
entrevista a Thomas Glick). Em 1951, Freire fundou o laboratório de Genética Huma
na na Universidade do Paraná, Curitiba, onde, apesar de tudo, escreveu uma impor
tante série de artigos sobre polimorfismo cromossômico, tópico favorito de 
Dobzhansky, em oito populações naturais de Drosophila. Ver Freire-Maia, N. Labora
tório de Genética Humana da Universidade do Paraná, Atas, 213-217. 
Para outras retomadas de Miller, ver Cunha (1965); Cordeiro (1989); Rio de Janeiro (1984). 
Dreyfus para Edgar Santos: 16 fev. 1948, RFA, R.G. 1.2, Série 305, Caixa 45, Doc. 389, RAC. 
Mas como observado por Nancy Stepan, a vaga eugênica podia também t"er funcio
nado de outro modo, encorajando o mendelismo como uma forma de fugir da 
pseudoconsciência envolta na eugenia . 
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