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A química Blanka Wladislaw pesquisou e ensinou  

com a mesma intensidade

Atividade ininterrupta

Blanka nos 
anos 1950 
na biblioteca 
do prédio da 
alameda GleteT

enacidade, capacidade de tra-
balho e vocação para pesquisa e 
ensino – tudo em grandes doses 
– foram as qualidades inatas de 

Blanka Wladislaw, nascida Wertheim, 
apontadas pelos pesquisadores do Insti-
tuto de Química da Universidade de São 
Paulo (IQ/USP). Natural de Varsóvia, na 
Polônia, tornou-se uma das principais 
cientistas do instituto e fez escola – seus 
discípulos se contam às dezenas, espa-
lhados em universidades pelo país todo. 
Blanka morreu no dia 21 de janeiro na 
capital paulista aos 94 anos. 

A futura química chegou em 1934 em 
São Paulo, aos 14 anos, com os pais e o 
irmão mais novo. Em três meses apren-
deu a língua para prestar exame de re-
validação do ginasial (atual ensino fun-
damental) e foi aprovada em português, 
história do Brasil e geografia. Quatro 
anos depois, em 1938, estava cursando 
química no prédio da alameda Glete, on-
de funcionavam alguns cursos da USP 
antes da criação da Cidade Universitária. 
Antes, casou com Anatol Wladyslaw, um 
engenheiro que viria a se tornar artista 
plástico renomado.

Blanka teve como professores os ale-
mães Heinrich Rheinboldt e Heinrich 
Hauptmann. Formada em 1941 e sem 
emprego imediato na universidade, ela 
optou por trabalhar em empresas priva-
das, mas em 1945 voltou como estagiária 
no laboratório de Hauptmann. Douto-
rou-se em 1949 e começou a dar aulas 
de química orgânica. Sua principal linha 
de pesquisa era o estudo de compostos 
orgânicos de enxofre. Em 1953 estagiou 
no Imperial College of Science, Tech-
nology and Medicine, em Londres, com 
bolsa do Conselho Britânico. A livre- 
-docência foi obtida em 1958 e em 1971 
tornou-se professora titular.

“Quando Hauptmann morreu em 1960, 
ela assumiu as funções didáticas dele, a 
orientação de uma doutoranda e, ain-
da assim, não diminuiu o ritmo de sua 
pesquisa e aumentou significativamente 
a preparação das aulas”, conta Liliana 
Marzorati, do IQ, que teve Blanka como 
orientadora. “Foi ela quem introduziu os 
estudos de eletrossíntese orgânica no Bra-
sil, uma área diversa da qual trabalhava”, 
afirma Hans Viertler, ex-diretor do IQ e 
o primeiro dos 29 pós-graduandos que 
Blanka orientou do começo ao fim. 

“Ela formava pessoas para que achas-
sem suas próprias linhas de pesquisa e, 
por sua vez, formassem outros pesquisa-
dores”, diz Paulo Roberto Olivato, outro 
dos discípulos que alçou voo próprio. “O 
objetivo era fazer o aluno andar com as 
próprias pernas.” Ativa até o fim, no se-
mestre passado Blanka fez sua última 
orientação de tese. nfo
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Uma de suas características era formar 
pesquisadores que aprendessem a criar 
seus próprios grupos de pesquisa 


