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■ De fala man sa, o 
m i  n e i  r o  M ag  n o 

An to nio Pat to Ra ma lho con
ta que a es co lha da pro fis são, 
fei ta por fal ta de op ção, foi a 
de ci são mais acer ta da da sua 
vida. “Hoje es tou cada vez 
mais con vic to de que apren
de mos a gos tar das coi sas”, diz 
o pro fes sor do cur so de agro
no mia da Uni ver si da de Fe de
ral de La      vras (Ufla), em Mi nas 
Ge rais, es pe ci a li za do em 
ge né ti ca e me lho ra men to de 
plan tas. Fi    lho de pai fer ro vi á
rio, cons tan te men te trans fe ri
do de ci da     de, Mag no que ria 
ser en ge nhei ro ci vil, para 
cons tru ir fer ro vi as e ser um 
pro fis si o nal bemsu ce di do. 

Aos 15 anos, de pois de vá ri as 
mu dan ças, vol tou para Ri bei
rão Ver me lho, ci    da de ao sul de 
Mi nas on de nas ceu, com cer ca 
de 4 mil ha    bi tan tes. Após ter
mi nar o co  le gial em La vras, 
mu ni cí pio vi zi nho, de ci diu 
es tu dar agro no mia ali mes mo, 
já que não ti nha como se 
man ter em Be lo Ho ri zon te 
para cur sar en    ge     nha ria ci vil.

O ca mi nho pro fis si o nal de 
Mag no Ra ma lho, hoje com 59 
anos, ca sa do e pai de dois fi lhos 
adul tos, co me çou a ser tra ça do 
em 1968, quan do es ta va no 
se gun do ano da fa cul da de. “O 
pro fes sor de ge né ti ca me dis se 
que es ta va indo em bo ra e que 
eu fi ca ria no lu gar dele”, con

ta. Al guns anos de pois isso efe
ti va men te ocor reu. Logo após 
a for ma tu ra foi con tra ta do em 
1971 como au xi li ar de en si no 
e co me çou a dar au las, ini ci al
men te de es ta tís ti ca. O pro fes
sor de ape nas 22 anos teve 
como pri mei ro de  sa fio en ca rar 
uma tur ma com 180 es tu dan
tes. Na que la épo ca, eram pou
cos pro fes so res para mu i tos 
alu nos. Em pou co tem po re a
li zou a pro fe cia do an ti go pro
fes sor e co me çou a dar au las de 
ge né ti ca na uni ver si da de. Pas
sa dos 36 anos, Mag no Ra ma
lho já par ti ci pou da for ma ção 
de mais de 4 mil agrô no mos. 
Em 1972, um ano após ser 
con tra ta do pela uni ver si da de 
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mi nei ra, mu douse para Pi ra
ci ca ba, no in te ri or de São Pau
lo, para fa zer o mes tra do em 
agro no mia ge né ti ca e me lho
ra men to de plan tas pela Es co la 
Su pe ri or de Agri cul tu ra Luiz 
de Quei roz (Esalq) da Uni ver
si da de de São Pau lo, onde 
tam bém fez o dou to ra do. 

Ain da na gra du a ção viu 
des    per ta do seu in te res se pela 
cul tu ra do fei jo ei ro. “Es co lhi o 
fei jo ei ro para meu tra ba lho de 
con clu são de cur so por que é 
uma cul tu ra de ci clo cur to”, 
con ta o pro fes sor. “Foi amor à 
pri mei ra vis ta e des de en tão 
te nho tra ba lha do com me lho
ra men to des sa plan ta.” Mag no 
Ra ma lho tra ba lhou com 
ou tras es pé ci es du ran te cur tos 
pe    rí o dos de tem po, mas cal cu
la que 85% da pes qui sa re a li za
da nes ses anos to dos tem como 
te  ma o fei jão. O foco prin ci pal 
do me lho ra men to ge né ti co, 
área de sua pes qui sa, é au men
tar a pro du ti vi da de da cul tu ra. 
“Para isso pre ci sa mos de cul ti
va res to le ran tes ao es tres se bi ó
ti co cau sa do por agen tes pa to
gê ni cos”, re la ta. 

■ Nas três úl ti mas dé ca
das par ti ci pou ati va

men te do pro ces so de re du
ção de da nos pro vo ca dos 
pe las doenças, com ex pres si
vos avan ços. “Inú me ras li nha
gens de cul ti va res re sis ten tes a 
uma ou mais ra ças de de ter
mi na do pa tó ge no fo ram ob ti
das, mas a vi    da útil des sas 
li nha gens é efê me ra e logo 
apa re cem no vas ra ças exi gin
do a subs ti tu i ção da cul ti var”, 
diz. Ra ma lho res sal ta que esse 
é um tra ba lho con jun to, fei to 
por um pe que no gru po de 
me lho ris tas que tem de di ca
do a vida a isso. Por essa ra zão 
acre di ta que o prê mio re ce bi
do por ele é tam bém um 
re co nhe ci men to ao tra ba lho 
dos co le gas. 

Além do tra ba lho com os 
pa tó ge nos, com a in tro du ção 
do fei jãoca ri o ca, o pes qui sa
dor e ou tros me lho ris tas de ram 
iní cio à se le ção para ob ter vá ri
os ti pos de fei jão se me lhan te 
ao ca ri o ca, po rém mais pro du
ti vos que o ori gi nal. “O me lho
ra men to é uma acu mu la ção de 
van ta gens, va mos sem  pre acres
cen tan do al gu ma coi sa nova”, 
diz. Isso re sul tou em no vas 
li nha gens sur gi das nes ses 30 
anos que o fei jãoca ri o ca está 
no mer ca do. A bus ca é sem pre 
por li nha gens que as so ci em alta 
pro du ti vi da de, re sis tên cia a 
inú me ras do en ças, cor de grãos 
den tro do pa drão co mer ci al e 

boas pro pri e da des cu li ná ri as. 
“Para con se guir um fei jão com 
pa drão co mer ci al, exis tem 
mu i tas di fi cul da des a se rem 
ul tra pas sa das”, re la ta o pes qui
sa dor. 

Ape nas com a cor do grão 
exis tem pelo me nos 18 ge nes 
des cri tos. Isso sig ni fi ca que 
quan do se cru za uma li   nha
gem ca ri o ca com ou tra de 
pa drão de cor di fe ren te, o pre
 to por exem plo, para re cu pe rar 
uma ou tra li nha gem com 
pa drão ca ri o ca, é ne ces sá rio 
ma nu se ar al guns mi lha res de 
plan tas, pois a pro ba bi li da de 
de se con cen trarem to dos os 
ale los (ge nes que de ter mi nam 
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ca rac te rís ti cas) fa vo rá veis à cor 
de se ja da é mu i to pe que na. 

Du ran te um cur to pe rí o do, 
de 1979 a 1981, es te ve afas ta do 
da uni ver si da de, mas man te ve 
o vín cu lo. Foi quan do, a con
vi te, ocu pou o car go de che fe 
ad jun to téc ni co da Em bra pa 
Mi lho e Sor go, em Sete La go
as, Mi nas Ge rais. “Foi uma 
ex pe ri ên cia mu i to boa, que 
me per mi tiu en ten der me lhor 
o agro ne gó cio e as vá ri as 
nu an ces das pes qui sas em um 
país da di men são do Bra sil”, 
diz o pes qui sa dor. Em 1982 
vol tou para a uni ver si da de e 
en vol veuse de fi ni ti va men te 
com o en si no de ge né ti ca. Em 

e aten di men to a agri cul to res. 
“O con ta to com os agri cul to
res é es sen ci al para os me lho
ris tas, sig ni fi ca a opor tu ni da de 
de iden ti fi car pro ble mas que 
po dem ser re sol vi dos pelo 
me lho ra men to ge né ti co”, 
re la ta. 

■ O livro Genética na agro
pecuária, de au to  ria de  

Ramalho em parceria com 
João Bosco dos Santos e César 
Augusto Pereira Pinto, está na 
terceira edição e é utilizado 
em quase todos os cursos de 
ciências agrárias do Bra     sil. 
En tre as vá r i as ati vi da des 
ad mi nis tra ti vas que to mou par
te des ta camse o car go de pre
si den te re gio nal de Mi nas 
Ge rais da So ci e da de Bra si lei ra 
de Ge né ti ca, de mem bro do 
co mi tê as ses sor da Co or de na
ção de Aper fei ço a men to de 
Pesso al de Ní vel Su pe ri or (Ca
pes), do Mi nis té rio da Edu ca
ção, e de mem bro da Co mis
são Téc ni ca Na ci o nal de Bi os
se gu ran ça (CTNBio), do 
Mi nis té rio da Ci ên cia e Tec
no lo gia. Pre si de atu al men te a 
So ci e da de Bra si lei ra de Me lho
ra men to de Plan tas, as so ci a ção 
que aju dou a cri ar em 1993, e 
tam bém é mem bro do co mi tê 
as ses sor de agro no mia do Con
se lho Naci o nal de De sen vol vi
men to Cien tí fi co e Tec no ló gi co 
(CNPq). “Mi     nha luta é para 
que os ór gãos de fo men to per
    ce bam que o me lho ra men to 
con ven ci o nal não pode aca bar, 
por que a so ci e da de hu ma na 
sem pre vi veu em fun ção dis  
so”, diz Ra ma lho. “As téc ni cas 
bi otec no ló gi cas mo der nas são 
uma fer ra men ta adi ci o nal, mas 
a se le ção de plan tas foi, é e 
con ti nu a rá sen do a prin ci pal 
for ça que a so ci e da de tem para 
mol dar as plan tas e os ani mais, 
vi san do aten der os seus in te
res ses de ali men tos, fi bras, fru
tos e me di ca men tos.” ■
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1986 par ti ci pou da cri a ção do 
pro gra ma de pósgra du a ção da 
Ufla, que já ti tu lou cer ca de 
300 mes tres e dou to res em 
ge né ti ca e me lho ra men to. 
Des ses, pelo me nos 70 mes tres 
e 20 dou to res fo ram ori en ta
dos por Ra ma lho, que tam
bém foi co or de na dor do pro
gra ma en tre 1988 e 1993. “Em 
todo o lu gar do Bra sil que eu 
vou en con tro um exalu no”, 
diz o pro fes sor. “Isso sig ni fi ca 
que aju dei a for mar al guém, 
dar um rumo na vida.”  A 
ex ten são uni ver si tá ria tam bém 
sem pre es te ve pre sen te em sua 
vida pro fis si o nal, por meio de 
pa les tras, dias de cam po, vi si tas 
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