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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar o impacto causado pelas visitas de 
Theodosius Dobzhansnky (1900-1975) ao grupo da Universidade de São Paulo lide-
rado por André Dreyfus (1897-1952), relativamente às publicações sobre genética de 
populações naturais no Brasil. Esta pesquisa encontrou 90 publicações de Dob-
zhansky e seus colaboradores brasileiros, em aproximadamente 20 periódicos distin-
tos, entre 1943 e 1960. Neste período ocorreram quatro visitas de Dobzhansky ao 
Brasil (1943, 1948-49, 1952 e 1955-56). Na primeira visita percebemos que o objetivo 
principal foi identificar diversas espécies de Drosophila de região tropical e escolher 
duas espécies para serem estudadas em 1948-49. A segunda visita foi marcada por um 
grande número de publicações, principalmente sobre Drosophila willistoni, em variados 
periódicos do Brasil e do exterior. Nas terceira e quarta visitas, que basicamente de-
ram continuidade ao projeto de 1948-49, constatamos um declínio no número de 
publicações. No entanto, mesmo com a redução de publicações em relação ao segun-
do período, percebemos que os brasileiros, independentemente de Dobzhansky, 
publicaram um número significativo de artigos em vários periódicos. Também verifi-
camos que os autores que mais publicaram foram Antonio Brito da Cunha e Crodo-
waldo Pavan, da Universidade de São Paulo. A Revista Brasileira de Biologia foi o perió-
dico brasileiro com maior número de publicações, num total de 16, representando 
19,8%. Evolution foi o periódico estrangeiro com mais publicações (10) representando 
12,3% de todas publicações. Nesta pesquisa foram consultados a base de dados da 
Royal Society, a base de dados da Universidade de São Paulo (Dedalus) e artigos que 
aparecerão no corpo deste trabalho. 
Palavras-chave: história da Genética no Brasil; bibliometria; Dobzhanky, Theodosi-
us; Dreyfus, André; genética de Drosophila  

Theodosius Dobzhansky’s contributions to the development of genetics in 
Brazil (1943-1960): a bibliometrical study 

Abstract: The aim of this paper is to analyze the impact produced by Theodosius 
Dobzhansky’s (1900-1975) visits to the group of the University of São Paulo leaded 
by André Dreyfus (1897-1952), concerning publications on genetics of natural popu-
lations in Brazil. This research found 90 works written by Dobzhansky and his Brazil-
ian collaborators, from 1943 to 1960, published in approximately 20 different jour-
nals. During this period Dobzhansky made four visits to Brazil (1943, 1948-49, 1952 
and 1955-56). We noticed that the aim of the first visit was to identify several species 
of Drosophila found in the tropical region and to choose two of them to be studied 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 2, p. 203-225, 2007. 

during the next visit (1948-1949). The second visit was characterized by a great 
amount of papers dealing with Drosophila willistoni, in Brazil and abroad. In the third 
and fourth visit (1948-1949), there was a decline in the amount of publications. How-
ever, in spite of this, the Brazilian researchers published a significant number of pa-
pers in several journals, without the participation of Dobzhansky. We also detected 
that most of these publications were authored by Antonio Brito da Cunha and Cro-
dowaldo Pavan, from the University of São Paulo. The largest number of papers may 
be found in Revista Brasileira de Biologia (16 papers, representing 19, 8%) followed by 
the foreign journal Evolution (10 papers, 12,3%). In this research we consulted the 
Royal Society data base; the University of São Paulo (Dedalus) data base as well as some 
papers that will be mentioned in this work.  
Keyswords: history of Genetics in Brazil; bibliometry; Dobzhansky, Theodosius; 
Dreyfus, André; Drosophila genetics 
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As contribuições de Theodosius Dobzhansky para o 
desenvolvimento da genética no Brasil (1943-1960): 

um estudo bibliométrico 

José Franco Monte Sião* 
 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o desenvolvimento da genética tomou um grande impulso a 
partir da década de 19301, principalmente em três centros de pesquisa bio-
lógica localizados no Estado de São Paulo: Instituto Agronômico de Cam-
pinas (IAC), cujo líder foi Carlos Arnaldo Krug; Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz (ESALQ), em Piracicaba, cujo líder foi Friedrich 
Gustav Brieger (1900-1985); e a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo (USP), cujo líder foi André Dreyfus (1897-
1952). 

Podemos dizer que as pesquisas brasileiras em genética nessa época es-
tavam divididas em duas linhas. A primeira delas se concentrava no melho-
ramento vegetal e era desenvolvida no IAC e na ESALQ2, desde a época 
de sua fundação. A segunda linha de pesquisa, ligada ao estudo de animais, 
principalmente invertebrados, foi adotada pelo grupo da USP.  

                                                      
* Mestrando do Programa de estudos Pós-graduados em História da Ciência da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo; Bolsista da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo. E-mail: jfmontesiao@ig.com.br  
1 O início da genética no Brasil pode ser datado de 1918 quando o assunto foi lecionado 
pelo Prof. Carlos Teixeira Mendes na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Araújo, 2004, pp. 468-469).  
2 Neste trabalho não entraremos em detalhes sobre o desenvolvimento das pesquisas e das 
pessoas que fizeram parte dos dois grupos mencionados. Daremos ênfase ao terceiro centro 
de pesquisa, o da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, liderado por André 
Dreyfus.  
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Neste artigo iremos nos concentrar nas contribuições do grupo de An-
dré Dreyfus que era constituído por Crodowaldo Pavan (nascido em 1919), 
Antônio Brito da Cunha e Rosina de Barros, entre outros. Dreyfus trouxe 
para o Brasil o geneticista Theodosius Dobzhansky (1900-1975), cujo no-
me está relacionado à “Síntese Evolutiva” ou “Teoria Sintética da Evolu-
ção”, movimento dentro da biologia que procurou integrar diversas disci-
plinas da área biológica, durante o período entre guerras (Araújo, 2006, p. 
5; Smocovitis, 1996). Dobzhansky interagiu com vários geneticistas do 
grupo de Dreyfus, produzindo uma série de publicações tanto individuais 
como conjuntas. 

O objetivo deste artigo é, através de um estudo bibliométrico, procurar 
averiguar o impacto produzido pelas diversas visitas de Dobzhanky no 
desenvolvimento da genética no grupo da USP e no Brasil, no período 
compreendido entre 1943 e 1960.  

Dobzhansky visitou o Brasil várias vezes, especialmente a Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. No entanto, 
estudos historiográficos recentes sugerem que foi apenas em quatro visitas 
(1943, 1948-49, 1952 e 1955-56), consideradas mais longas, que ele deixou 
contribuições significativas (ver Araújo, 1998, p. 49).  

2 O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DESTA PESQUISA  

Tomamos como ponto de partida a leitura de fontes secundárias mais 
gerais sobre a questão. Percebemos que a maioria delas não trazia muitas 
informações sobre as fontes primárias. Sendo assim recorremos, inicial-
mente, à bibliografia bastante completa apresentada por Edmund Brisco 
Ford (1977) em sua biografia de Dobzhansky. Neste levantamento consi-
deramos apenas as publicações de Dobzhansky com brasileiros – estudos 
de genética de populações com Drosophila – no período compreendido 
entre 1943 e 1960. 

Como Dobzhansky em suas visitas ao Brasil desenvolveu os projetos 
em parceria com a Universidade de São Paulo, e esta dispõe de uma base 
de dados Dedalus que inclui a produção científica dos seus docentes3, resol-
vemos utilizar esta base para fazer um levantamento dos principais pesqui-
sadores brasileiros que trabalharam nos projetos coordenados por Dob-

                                                      
3 Base de dados on line Dedalus, da Universidade de São Paulo, disponível no endereço 
<http://dedalus.usp.br>. 
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zhansky. Começamos o levantamento pelas publicações de Dobzhansky 
em co-autoria com brasileiros.  

Nessa busca encontramos dois artigos que não estavam registrados na 
bibliografia utilizada como ponto de partida (Ford, 1977). Estes foram 
escritos por Dobzhansky e Antonio Brito da Cunha e tratavam da diferen-
ciação nas preferências de nutrição nas espécies de Drosophila, tendo sido 
publicados em dois periódicos brasileiros: Ciência e Cultura (1953) e Revista 
Brasileira de Química (1954). Realizamos também um levantamento das pu-
blicações feitas somente pelos brasileiros bem como com outros autores. A 
partir daí, acreditamos que esgotamos quase todas as possibilidades de 
publicações armazenadas no Dedalus dos principais brasileiros que fizeram 
parte das pesquisas em genética de populações no Brasil. No entanto, está-
vamos certos de que não havíamos atingido o objetivo, que era conseguir 
localizar o maior número de publicações possível. Para tanto, selecionamos 
dentre os artigos levantados na base de dados da Royal Society e no Dedalus 
cerca de doze, que consideramos relevantes. Estes foram publicados em 
periódicos como, Genetics, Evolution, The American Naturalist, Ecology, The 
Journal of Animal Ecology, Ciência e Cultura, entre outros. Consultando sua 
bibliografia obtivemos a referência de mais de oitenta publicações em vari-
ados periódicos nacionais e internacionais. Além disso, acrescentamos 
alguns artigos que constam da bibliografia de um artigo Pavan & Brito da 
Cunha (2003) que não havíamos localizado em nosso levantamento anteri-
or. Na bibliografia final incluímos uma amostra significativa das obras que 
foram levantadas. 

3 AS PUBLICAÇÕES LEVANTADAS 

Nosso levantamento não detectou publicações de autores brasileiros 
sobre genética de populações com Drosophila antes de 1943. Não por acaso, 
as primeiras publicações dos brasileiros sobre este assunto surgiram após a 
chegada de Dobzhansky ao Brasil pela primeira vez em 1943, já que foi ele 
que introduziu este tipo de estudo em nosso país. Após este ano, as publi-
cações de brasileiros sobre o assunto se tornaram freqüentes. 

Constatamos que os principais brasileiros que publicaram no período 
aqui estudado foram: Antonio Brito da Cunha, Crodowaldo Pavan, Rosina 
de Barros, Newton Freire-Maia, André Dreyfus, Antonio Geraldo Lagden 
Cavalcanti, Osvaldo Frota Pessoa, Antonio Rodrigues Cordeiro, Luiz Ed-
mundo de Magalhães e Francisco Mauro Salzano. Alguns dos autores, 
como Newton Freire Maia e Frota Pessoa, em determinado momento 
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mudaram o enfoque de suas pesquisas (ver Araújo, 2004, p. 473), o que 
explica a redução da quantidade de suas publicações sobre o assunto em 
determinados períodos.  

Apresentaremos alguns gráficos que mostram as publicações dos brasi-
leiros individualmente e em co-autoria com outros brasileiros ou com Do-
bzhansky.  

De 1943 a 1948 encontramos 12 publicações; de 1949 a 1952, 35 publi-
cações; de 1953 a 1955, 23 publicações e de 1956 a 1960, 13 publicações. 
Evidentemente, isso não quer dizer que, por exemplo, as 35 publicações 
levantadas de 1949 a 1952, período entre a segunda e a terceira visitas de 
Dobzhansky ao Brasil, sejam necessariamente publicações exclusivas do 
segundo período (1948-1949) que corresponde à segunda visita de Dob-
zhansky ao Brasil. Podem resultar da colaboração feita no período anterior. 
No entanto, constatamos que a grande maioria das publicações aparece no 
segundo período.  

Também pudemos perceber que, do segundo para o quarto período, 
houve uma significativa queda de publicações. Das 83 publicações levanta-
das, 4 são teses, 3 são publicações de congressos e 76 são artigos publica-
dos em mais de 20 periódicos distintos.  

 
 Periódico Nº publicações % 

Advances in Genetics 1 1,3 
American Naturalist 2 2,6 
Annual Review of Entomology 1 1,3 
Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da USP 

7  9,2 

Ciência e Cultura 9 11,8 
Chromosoma 1 1,3 
Cultus 2 2,6 
Dusenia 1 1,3 
Ecology 4 5,3 
Evolution 10 13,2 
Forma et Functio 1 1,3 
Gazeta Clinica 1 1,3 
Genetics 3 3,9 
Hereditas 1 1,3 
Heredity 2 2,6 
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Journal Animal Ecology 1 1,3 
Nature 2 2,6 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences USA 

5 6,6 

Revista Anhembi 3 3,9 
Revista Brasileira de Biologia 15 19,7 
Revista Brasileira de Química 2 2,6 
São Paulo Médico 2 2,6 

 
Os gráficos abaixo, construídos utilizando os dados assim obtidos, refe-

rem-se apenas a publicações referentes a genética de populações com estu-
do de Drosophila, de 1943 a 1960. Os mesmos autores publicaram outros 
trabalhos, além desses, que não foram computados. 

 

 
Gráfico 1. Publicações de Dobzhansky com brasileiros, não importando a ordem 
de autoria.  
 

 
Gráfico 2. Publicações individuais de Antonio Brito da Cunha. 
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Gráfico 3. Publicações de Antonio Brito da Cunha em co-autoria. 
 

 
Gráfico 4. Publicações individuais de Crodowaldo Pavan. 
 

 
Gráfico 5. Publicações de Crodowaldo Pavan em co-autoria. 
 

 
Gráfico 6. Publicações individuais de Rosina de Barros. 
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Gráfico 7. Publicações de Rosina de Barros em co-autoria.  
 

 
Gráfico 8. Publicações individuais de Newton Freire-Maia. 
 

 
Gráfico 9. Publicações de Newton Freire-Maia em co-autoria. 
 

 
Gráfico 10. Publicações individuais de André Dreyfus. 
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Gráfico 11. Publicações de André Dreyfus em co-autoria. 
 

 
Gráfico 12. Publicações individuais de Osvaldo Frota Pessoa. 
 

 
Gráfico 13. Publicações de Antonio Geraldo Lagden Cavalcanti. 
 

 
Gráfico 14. Publicação individual de Antonio Rodrigues Cordeiro. 
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Gráfico 15. Publicações de Antonio Rodrigues Cordeiro em co-autoria. 
 

 
Gráfico 16. Publicação individual de Luiz Edmundo de Magalhães. 
 

 
Gráfico 17. Publicações de Luiz Edmundo de Magalhães em co-autoria. 
 

 
Gráfico 18. Publicação individual de Francisco Mauro Salzano. 
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Gráfico 19. Publicações de Francisco Mauro Salzano em co-autoria. 
 

 
Gráfico 20. Publicações dos brasileiros (sozinhos ou com outros), de 1943 a 1960 
(num total de 90 publicações). Somente trabalhos relacionados com o estudo de 
genética de populações com Drosophila. 

4 AS QUATRO VISITAS 

Em 1943, Dobzhansky permaneceu no Brasil durante quatro meses. 
Nesse período ministrou um curso sobre evolução e coleta de duas espé-
cies de Drosophila. Desta primeira visita resultaram três artigos. Dois deles, 
escritos em co-autoria com Crodowaldo Pavan, descreviam 23 novas espé-
cies de Drosophila que haviam sido coletadas em São Paulo e Rio de Janeiro 
bem como o complemento cromossômico de três outras espécies4. O ter-

                                                      
4 Há uma diferença em relação a esta informação em três artigos publicados. No primeiro 
deles aparece “22 novas espécies e redescrição de outras 8” (Pavan, 1950a, p. 172). Em um 
segundo aparece: “23 novas espécies em um total de 31” (Araújo, 1998, p. 49). Nesse se-
gundo caso, o autor está considerando as 23 espécies e as 8 “redescritas”. Em um terceiro 
artigo aparece: “28 novas espécies e redescrição de outras 8” (Pavan & Brito da Cunha, 
2003, p. 388).  
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ceiro artigo foi elaborado em parceria com André Dreyfus e tratava de 
aberrações cromossômicas em Drosophila ananassae. Além desses artigos, 
Pavan e Brito da Cunha publicaram uma monografia intitulada “Espécies 
brasileiras de Drosophila” em 1947. Entre 1944 e 1946 Dobzhansky publi-
cou mais sete trabalhos sobre o material obtido no Brasil .  

Em nosso estudo constatamos que não houve publicações nos anos de 
1944 e 1945. Acreditamos não haver publicações por parte dos brasileiros 
neste período por dois motivos. Na época, o principal colaborador brasilei-
ro de Dobzhansky era Crodowaldo Pavan. Pavan estava envolvido com 
sua pesquisa de doutorado sobre “Os peixes cegos das cavernas de Iporan-
ga e a evolução”, tendo como orientador o Prof. André Dreyfus. Pavan 
obteve o título de doutor em 1945. O outro motivo, teria sido a viagem de 
Pavan para os Estados Unidos, a convite de Dobzhansky. Nesta viagem ele 
iria trabalhar por um ano e meio na Universidade de Columbia (ou seja, até 
agosto de 1946) com financiamento da Fundação Rockefeller. 

No ano de 1946 encontramos quatro publicações de brasileiros: um ar-
tigo de Antonio Brito da Cunha sobre polimorfismo; dois artigos de Pavan 
sobre variações cromossômicas em Drosophila nebulosa e um artigo de Os-
valdo Frota Pessoa onde ele estudou a espécie Bunostoma brasiliensis. Tais 
artigos foram publicados em periódicos como, Heredity, Genetics e Proceedings 
of the National Academy of Science USA, o que é um indício de que já havia 
nesta época, uma maturidade científica destes brasileiros, já que se tratava 
de periódicos conceituados.  

Em 1948, Dobzhansky voltou ao Brasil e aqui permaneceu durante um 
ano. Considera-se este período importante porque a Fundação Rockefeller 
concedeu bolsas de estudos a vários pesquisadores brasileiros e estrangei-
ros. Essas bolsas estavam relacionadas à sua participação em um projeto 
bastante amplo cujo principal objetivo era investigar variabilidade genética 
associada aos cromossomos II e III de Drosophila willistoni e de Drosophila 
prosaltans, provenientes de várias regiões do Brasil (Araújo, 1998, p. 49).  

A escolha dessas duas espécies de Drosophila foi feita estrategicamente e 
está relacionada ao projeto de 1943. Drosophila willistoni foi escolhida por ser 
comum em áreas não habitadas por humanos e Drosophila prosaltans por ter 
estado presente na maioria das amostras coletadas, embora fosse uma es-
pécie rara (Pavan, 1950a, p. 172). Tais espécies foram trabalhadas em Nova 
York e seus cromossomos marcados. Este trabalho foi desenvolvido prin-
cipalmente por Stanley Zimmering, Boris Spassky e Dobzhansky (Pavan, 
1950a, p. 172). Das publicações levantadas, percebemos que uma boa par-
te, estava relacionada com o estudo de Drosophila willistoni, embora no pro-
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jeto inicial, segundo Pavan (1950a, p. 172), o estudo devesse ter incluído 
não apenas Drosophila willistoni, mas também Drosophila prosaltans. 

Nesse período, os principais estudos com Drosophila prosaltans estavam 
sendo feitos por Antonio Geraldo Lagden Cavalcanti no Rio de Janeiro 
(Pavan, 1950a, p. 172). Foi a partir das publicações relacionadas a essa 
segunda visita, que notamos a influência marcante de Dobzhansky no de-
senvolvimento da genética e na formação de uma escola no Brasil. Isso 
pode ser constatado, não só pelo grande volume de publicações, mas tam-
bém pela variedade de publicações e participação de autores brasileiros nos 
principais periódicos do Brasil e do exterior. 

O projeto de 1948 (“Research project of the University of São Paulo 
and Columbia University on genetics and ecology of tropical Drosophila”), 
como o próprio nome indica, envolveu investigações sobre a genética e 
ecologia da Drosophila tropical, feitas em parceria pela Universidade de São 
Paulo e da Universidade de Columbia. O resultado foi, de acordo com 
Pavan, a publicação de onze trabalhos que estavam diretamente relaciona-
dos ao projeto (Pavan, 1950a, p. 182). Constatamos que dentre os onze 
artigos, cinco foram publicados no periódico Evolution, dois no periódico 
Ecology, um no periódico Genetics, um no periódico The American Naturalist, 
e um no periódico The Journal of Animal Ecology. Em todos eles ocorreu a 
participação de brasileiros: seja na condição de autores, seja na condição de 
co-autores. Os autores brasileiros que mais publicaram durante o período 
(1949-1951) foram Antonio Brito da Cunha (sete artigos) e Crodowaldo 
Pavan (seis artigos). Estas publicações se deram entre 1949 e 1951, sendo 
duas em 1949, seis em 1950 e três em 1951. Do período de 1949 a 1951 
levantamos pelo menos outras vinte publicações que envolviam Pavan, 
Brito da Cunha, Rosina de Barros, Antonio Rodrigues Cordeiro, André 
Dreyfus, Newton Freire Maia e Osvaldo Frota Pessoa.  

Em 1952, Dobzhansky voltou ao Brasil, onde permaneceu durante três 
meses. Durante este período estudou as inversões cromossômicas nas 
populações naturais de Drosophila. O objetivo do projeto responsável por 
sua viagem, era dar continuidade ao projeto de 1948-49, sobre genética e 
ecologia da Drosophila tropical, feito em parceria entre as Universidades de 
Columbia e USP. A primeira publicação diretamente relacionada a este 
projeto foi chamada de “contribuição nº 12” de Brito da Cunha e Dob-
zhansky (Brito da Cunha & Dobzhansky, 1954). O artigo tratava do poli-
morfismo cromossômico em Drosophila willistoni. A “contribuição nº 13” 
(Dobzhansky & Brito da Cunha, 1955), portanto segunda publicação dos 
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dois autores, discutia a preferência de alimentos de algumas espécies brasi-
leiras de Drosophila.  

Tendo em vista que a quarta e última visita de Dobzhansky ao Brasil se 
deu em 1955-56, percebemos que as publicações diretamente relacionadas 
ao projeto de 1952 sofreram uma significativa redução. Observamos que a 
segunda publicação ocorreu apenas em 1955, ano da quarta visita. Este 
seria um aspecto que mereceria uma investigação, uma vez que detectamos 
no período quase trinta publicações envolvendo brasileiros.  

Em 1955 Dobzhansky retornou ao Brasil, por um período de um ano, 
para coordenar um projeto sobre o estudo do valor adaptativo das inver-
sões cromossômicas em Drosophila nas ilhas da baía de Angra dos Reis, 
litoral do Rio de Janeiro (Araújo, 1998, p. 51). Nesse período, verificamos 
uma diminuição nas publicações. Constatamos ainda que todas eram de 
autoria de brasileiros, sem a participação de Dobzhansky. Aldo Araújo 
apontou alguns dos prováveis motivos para isso:  

O projeto de Angra dos Reis tomou grandes proporções, quem sabe bem 
ao gosto de Dobzhansky (apenas a título de ilustração, Provine, 1981 – o-
pina que uma das diferenças entre Dobzhansky e Sturtevant que devem ter 
se somado quando do rompimento entre ambos, era de que Sturtevant, a-
lém de ser um detalhista – ao contrário de Dobzhansky – era também a-
vesso a mega-projetos, como, por exemplo, foi este de Angra dos Reis). A 
leitura do projeto, bem como as entrevistas com alguns dos participantes 
mostram alguns erros no planejamento e inclusive a falta de rigor na análise 
dos resultados. (Araújo, 1998, p. 51)  

Em relação ao que foi sugerido por Araújo, percebemos alguns outros 
detalhes interessantes. Acreditamos que o rompimento entre Dobzhansky 
e os brasileiros após a última visita em 1955-56, esteja relacionado a alguns 
fatos que vinham acontecendo, pelo menos, desde a segunda visita em 
1948-49, que discutiremos a seguir.  

O referido projeto como afirmou o próprio Pavan tinha vários objeti-
vos:  

O objetivo de nosso projeto, em agosto de 1948, era estudar: a) Posição 
sistemática de D. willistoni e D. prosaltans em relação a espécies mais afins; b) 
Número de espécies de drosófilas no Brasil, com suas várias freqüências 
nas várias regiões climáticas e em meses diferentes; c) Dados ecológicos de 
D. willistoni; d) Estruturas citológicas das populações de D. willistoni e D. 
prosaltans; e) Estrutura genética das populações de D. willistoni e D. prosal-
tans. (Pavan, 1950a, p. 172) 
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Através de nossa pesquisa encontramos indícios de que vários desses 
objetivos deixaram de ser trabalhados. Em nosso levantamento e a partir 
do exame de vários publicações percebemos que a maioria delas tratava de 
Drosophila willistoni, o que indica que os estudos que estavam programados 
para serem feitos com Drosophila prosaltans foram de, certa forma, deixados 
de lado, comprometendo os objetivos previstos. O trecho que reproduzi-
mos logo abaixo reforça essa interpretação:  

Nas amostras do Rio Negro e Rio Mucajaí, na Amazônia, o número de es-
pécies foi também superior a trinta, mas dessa região apenas oito ou dez já 
são descritas; as outras não descritas ainda continuam nesse estado, por 
não termos tido tempo para nos dedicar à parte sistemática propriamente 
dita. (Pavan, 1950a, p. 174) 

Em nosso levantamento encontramos algo que nos surpreendeu. Trata-
se de um artigo sobre a diversidade de árvores na floresta Amazônica de 
autoria de George Alexander Black, Dobzhansky & Pavan (1950). Apesar 
do excesso de trabalho e das dificuldades com que o grupo se deparou, 
alguns de seus membros ainda encontraram tempo (mesmo este sendo 
escasso, pelo que afirmou Pavan) para estudar algo que aparentemente não 
era objeto direto dessa parceria em 1948-48. O trabalho não foi simples. É 
possível perceber as dificuldades nele envolvidas na passagem que se se-
gue:  

O reconhecimento de espécies de árvores na floresta Amazônica é muito 
difícil ou impossível sem examinar as flores e os frutos. Esta dificuldade e-
xiste nas vizinhanças de Belém [...] O aliviar dessa dificuldade, nos foi dado 
pelo auxílio da experiência dos mateiros. Esses homens, apesar de não se-
rem letrados, tinham um critério para identificar as árvores que deixou os 
autores impressionados. Textura, cheiro, gosto, a cortiça, presença ou au-
sência de látex, fibras e outras características secundárias como folhagens, 
flores e frutos. Os nomes comuns das árvores usualmente usados pelos 
mateiros, geralmente coincidiam com as espécies reconhecidas pelos botâ-
nicos. (Black, Dobzhansky & Pavan, 1950, pp. 414-415) 

Publicações mais recentes (cerca de 37 anos depois) sobre a florística 
tropical ainda se reportam às dificuldades encontradas nesse tipo de estudo 
conforme se pode observar no texto abaixo que faz parte de um artigo de 
autoria do botânico Hermógenes de Freitas Leitão Filho: 

O estudo florístico da floresta Amazônica representa uma tarefa imensa, 
que nos dias de hoje está ainda escassamente tateada. Alguns problemas 
são muito complexos nesta fisionomia de vegetação: a extensão territorial, 
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a diversidade florística, o acesso às áreas de amostragem, a altura das árvo-
res e a dificuldade de coleta, a enorme sinonímia vulgar existente, a escas-
sez de taxonomistas e as dificuldades de preparo do material botânico são 
os principais óbices para um entendimento mais global da floresta de Terra 
Firme da Amazônia. (Leitão Filho, 1987, p. 42) 

A pesquisa sobre florística desenvolvida por Black, Dobzhansky e Pa-
van em 1950, não teve como foco apenas a floresta de Terra Firme. Eles 
também investigaram a floresta de Igapó, ficando evidente o grau de difi-
culdade da pesquisa em questão. O artigo dos três autores publicado em 
um conceituado periódico especializado (The Botanical Gazette) foi utilizado 
como referência por botânicos respeitados, como Leitão Filho (1987, p. 
43). Este tipo de estudo, que certamente demandou tempo e energia, não 
tinha ligação direta com os principais objetivos do projeto.  

Além do artigo acima mencionado, um outro, também de autoria de 
Dobzhansky sobre a evolução nos Trópicos, publicado no mesmo ano no 
periódico American Scientist, também chamou nossa atenção. Neste segun-
do, Dobzhansky utilizou alguns dados de pesquisas variadas feitas por 
alguns autores sobre regiões temperadas procurando fazer uma compara-
ção entre a diversidade de regiões tropicais com temperadas. Ele conside-
rou para isso o número de espécies de pássaros (Ernest Mayr), número de 
espécies de cobras (Charles Mitchill Bogert), polimorfismo cromossômico 
em Drosophila (estudos feitos por ele e os brasileiros, principalmente com 
Antonio Brito da Cunha) e, a pesquisa sobre diversidade de espécies de 
árvores na Amazônia (Black, Dobzhansky & Pavan, 1950). Mesmo com 
todas as dificuldades e os vários objetivos que o grupo tinha em 1948-49, a 
atitude de Dobzhansky confirmou a afirmação que lhe é atribuída: “um 
mês sem um artigo enviado para publicação é um mês perdido” (Provine, 
apud Araújo,1998, p. 50). 

Encontramos ainda mais duas publicações sobre botânica de Dob-
zhansky e outros autores (Pires, Black & Dobzhansky, 1953 e Pires & 
Dobzhansky, 1954). Além do assunto tratado não ter relação direta com os 
objetivos do projeto, os parceiros de Dobzhansky nas duas publicações 
citadas não faziam parte do grupo que estudava genética de populações 
naturais com Drosophila.  

Acreditamos que a atitude de Dobzhansky ao se envolver com outros 
assuntos que não tinham relação direta com o objeto de estudo do Projeto, 
bem como com outros parceiros tenha sido um dos fatores que contribuí-
ram para o rompimento deste com os brasileiros e, que este tipo de atitude 
possa ter iniciado um desgaste desde a segunda visita em 1948-49. Além 
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disso, que esta atitude tenha contribuído para o comprometimento dos 
resultados do Projeto em suas últimas fases.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo bibliométrico ofereceu uma idéia da contribuição de Dob-
zhansky durante o período de 1943 e 1960 para o desenvolvimento da 
genética de populações em Drosophila no Brasil a partir de sua interação 
com os membros do grupo de Dreyfus. O exame das obras levantadas, por 
outro lado, propiciou o esclarecimento de alguns aspectos relevantes. O 
levantamento realizado indicou que antes de 1943 nenhuma pessoa do 
grupo publicava sobre o assunto. Mostrou também que a primeira e se-
gunda visitas de Dobzhansky tiveram um resultado mais significativo, pro-
duzindo um grande número de publicações. Além disso, indicou que entre 
a segunda e a quarta visitas houve um decréscimo em relação ao número 
de publicações, o que sugere a existência de problemas, que merecem ser 
investigados mais cuidadosamente. Alguns deles foram apontados neste 
artigo. Indicou que alguns membros do grupo pararam de publicar sobre o 
assunto em determinados períodos. Procurando investigar as causas que 
levaram a isso, confirmamos que eles haviam mudado sua linha de pesqui-
sa passando a se dedicar a outros assuntos. Por outro lado, mostrou que a 
partir de um dado momento o geneticista ucraniano parou de publicar com 
os brasileiros sobre o assunto, o que merece uma análise mais detalhada.  
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