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Fita 1 – Lado A 

 

 

LO - Estamos hoje no dia 12 de novembro de 1986. Você pode abrir isso? 

NM - Bom: Começamos hoje, dia 12 de novembro de 1986, uma série de gravações com 

a professora Enilda [Lins da Cruz] Gouveia, da Faculdade de Nutrição da Universidade 

do Rio de Janeiro. Ela teve profunda experiência no SAPS, e isso diz respeito ao Projeto 

INAMPS, FIOCRUZ, História Oral da Assistência Médica na Previdência Social. Para 

começar, professora, nós gostaríamos de saber: Quando e onde a senhora nasceu? 

EG - Eu nasci na cidade de Palmares, interior de Pernambuco, e gosto muito de 

acrescentar que fica localizado na zona da mata úmida de Pernambuco. E  quando eu 

nasci, nasci no 1921, no dia 3 de janeiro. Para acrescentar mais ainda e como é muito 

comum aqui fazer sempre uma exploração, eu sou de capricórnio. 

NM - Capricórnio, não é? Professora Enilda, a senhora nasceu na Zona da Mata, 

pernambucana. O seu pai, a sua mãe eles eram daquela região? 

EG - A minha mãe era, toda a família dela foi, os meus avós, apesar de não tê-los 

conhecido com profundidade, mas minha mãe, toda família, os meus tios, foram todos 

daquela Zona da Mata, da área de Palmares, e Água Preta. Porém eu nasci em Palmares, 

mas posteriormente vou lhe explicar, que também Água Preta tem um profundo vínculo 

com a minha vida. E o meu pai era da Paraíba. E eu não sei se devo acrescentar, que meu 

pai, aqui não tem, no meu nome, que o Lins é da minha mãe, mas ele era da família 

Pessoa, do João Pessoa, do Epitácio Pessoa, eles eram primo-irmãos. 

NM - Sei. Professora, qual a origem social da sua família? Por parte de mãe, e por parte 

de pai? 

EG - Por parte de mãe: os meus avós, ou melhor, meu avô mantinha realmente alguns 

engenhos, e esses engenhos, depois passaram para meu pai. Agora, confesso a você, que 

eu não tenho muito conhecimento da família do meu pai, talvez porque ele tenha perdido 

os irmãos muito cedo. Então eu só tinha conhecimento maior com um dos meus tios, que 

é o Tito Lívio. Na época ainda era pequena, quando depois ele faleceu. Eu não posso lhe 

acrescentar muita coisa. Agora, a minha mãe era assim: eles eram realmente senhores de 

engenho. Minha avó também. Então, eles tiveram uma vida muito de donos de terras. 

Aquele engenho que na época era se chamado Engenho Bangüê. Não sei se hoje ainda 

tem essa conceituação. 

LO - Eu queria que a senhora falasse um pouco desse universo do engenho, da vida do 

engenho. 



 

EG - É, realmente tão amplo, mas eu vou começar a pensar de quando eu vivi na época 

do engenho, que foi mais quando o meu pai faleceu. Então, eu nasci em Palmares, como 

se diz, por uma programação dos meus pais. Os primeiros filhos deles foram nascidos no 

engenho. Esse engenho dele, que ele morava, como eu disse anteriormente, dos meus 

avós. E talvez por morte, talvez por morte dos meus avós. O meu pai tinha uma ambição 

muito grande. A ambição dele era de ser dono de usina, porque na época um engenho só 

não tinha aquele grande valor. E ele então fez um plano, plano de vida que depois nós 

chegamos a conhecer, e, entre um, dois ou três engenhos, que ele passou a adquirir, ele 

viveu exatamente no engenho que tem um lindo nome: Fanal da Luz. E foi lá, onde nós 

tivemos a primeira ... eu tive os primeiros anos de minha vida. Tanto que eu não me 

lembro muito bem dessa época, porque os meus pais, nós ... era uma família, teve uma 

família numerosa de dez filhos, e eu fui a penúltima. Então, vejam vocês que quando os 

mais velhos já estavam precisando de uma educação mais aprimorada, e isso eu posso até 

elogiar os meus pais, eles tiveram uma preocupação muito grande: dar formação a todos 

os seus filhos, adequada. E lá no interior, no engenho era inteiramente impossível. Ele 

então pensou logo dentro de pouco tempo, que os mais velhos começaram a ter seis, 15 

anos, ou 16, 17, a morar no Recife. Então, essa minha  de eu ter nascido em Palmares, era 

uma programação de meu pai. Toda vez que a minha mãe engravidava, vejam que eram 

dez filhos, os primeiros ainda foram nascidos no engenho, mas os últimos ... Então, existia 

uma pequena casa, uma casinha, que meu pai realmente tinha na cidade de Palmares, que 

este engenho o Fanal da Luz, ele é do Município de Palmares. Então, minha mãe 

programava de uns dois meses antes ficar morando, ou ir para esta casa em Palmares, e 

tinha, e dava luz aos seus filhos. Por isso que eu nasci, talvez acidentalmente em Palmares, 

não é? E acontece que logo quando eu tive mais ou menos uns quatro anos, o meu pai, 

dentro dessa necessidade de dar uma educação mais adequada para os seus filhos, porque 

ele não podia colocar justamente os filhos todos eles, ou interno, ou em casa de família 

deles no Recife. Ele programou a passar a morar no Recife, mas ele não deixou de ter a 

sua atividade nos engenhos, ou melhor, nesse engenho mais especificamente onde existia 

a nossa conhecida, que vocês talvez vejam, a casa grande, não é? Tanto que Gilberto 

Freyre teve aquele livro tão conhecido, que me é muito peculiar, é Casa Grande e 

Senzala, e toca muito em mim. Quando eu comecei esta parte de nutrição, a ler muitos 

livros de Gilberto Freyre, então, o caso do engenho: depois dos quatro anos, foi quando 

eu fui para Recife e morei, ainda me lembro quando vocês, eu, o grupo, a minha família. 

Se você ainda se lembra de todos os endereços, do seu endereço do Recife? Parece que 

ainda está na minha memória. Eu, meu pai, essa primeira casa foi no Largo da Soledade, 

Rua Nunes Machado, número 449. Era um casarão, que na época eu chamava casarão. 

Hoje eu vejo esse casarão lá, um pouco abandonado, e acho ele até pequeno, mas era 

considerado um casarão, porque eram dois andares, e em cima a casa era imensa, era 

enorme. Então, eu me lembro que eu era tão pequena, existia um corredor que ligava a 

sala de visita para a sala de jantar, antigamente existia muito essa parte, a sala de visita 

estava sempre preparada para receber as visitas, com aqueles seus móveis, e a sala de 

jantar. Então, entre a sala de jantar e visita existiam três quartos, e um quarto onde morava 

a empregada, que as empregadas não moravam fora na casa, era um quarto assim, meio 

escuro, era talvez entremeado de paredes, nós chamávamos o quarto escuro. Eu era tão 

pequena, e nós os menores, que tinham medo quando determinada hora da casa, que 

quando nós íamos atravessar, que chegávamos na porta de entrada, para passar para a sala 

de jantar, e só passava no corredor correndo, com medo do quarto escuro. Veja como era 

interessante essa parte. Mas você me fez uma pergunta sobre essa vida do engenho. Meu 

pai quando passou para o Recife, infelizmente ele não viveu muito tempo, ele morreu 

com 59 anos, e eu tinha na época já fazendo os meus nove anos mais ou menos. Mas não 



 

deixou realmente de ficar a minha vida, ligada a esses engenhos, a essas terras, a esta área 

de Palmares, porque a minha irmã mais velha já era casada, e eu ainda vejo mais a minha 

irmã mais velha como se fosse uma irmã que me tivesse uma ascensão muito grande de 

direção, de influência na minha formação, porque a minha mãe sempre permitia que as 

minhas irmãs mais velhas, as duas primeiras foram justamente mulheres, e que se casaram 

novas, tomasse assim sempre uma ascendência para os menores. Então, na realidade essa 

parte dos engenhos, foi interessante que meu cunhado, que é casado com a minha irmã 

mais velha, o Manuel Marques, ele tomou a frente, quando minha mãe enviuvou, e tomou 

conta de todos os engenhos. Eu não me lembro muito bem desta fase de como o meu pai 

evoluiu, e comprou outras terras, porque eu era muito pequena, muito ... talvez com três, 

quatro anos. E confesso a você que a minha memória não chega a esses dois, três, quatro 

anos. O que me grava mais, talvez é por informações da minha família, informações 

outras daquela área, e que eu passei a freqüentar muito nas minhas férias. Então, aí sim, 

eu vivi com muito carinho, com muito amor, que até hoje eu me emociono. Eu me sinto 

assim emocionada, porque eu me lembro de toda aquela parte da minha mãe, e do meu 

pai. Mas vamos para a nossa ... 

NM - E como é que era o dia a dia ... 

EG - De lá de ... 

NM - Da criança no engenho ... 

EG - Foi ... 

NM - E do próprio trabalhador do engenho. 

EG - Uma coisa fantástica. Isso recordar é uma coisa horrível para mim. Eu não gosto de 

recordar. E vocês estão aqui justamente para saber o meu dia a dia, como foi, como não 

foi. Eu me lembro, como já falei a vocês, que eu tinha muito as minhas férias. Então, 

aquilo era sagrado na minha família. Quando dava o mês de novembro, todos nós íamos 

para o engenho. Então, como eu ia te falando, não era um engenho não, meu pai teve 

aquela ambição que não realizou. Foi justamente a de ampliar, e ter mais terras, para dali 

formar uma usina. Esse engenho, que eu falei a vocês, o engenho Fanal da Luz, ele era 

engenho Bangue. Não sei se vocês sabem, que o Engenho Bangue é aquele que moia, 

plantava e moia. Havia, até hoje, a monocultura, como existe. E então, esse engenho Fanal 

da Luz era engenho que plantava e moia. Então, isso eu me lembro com muito nítido, 

porque eu passei a ter minhas férias, com a morte de meu pai, e com a frente do meu 

cunhado, a esses engenhos que meu pai deixou. Ele deixou realmente cinco engenhos, 

Fanal da Luz; Parnaso, que foi exatamente da minha mãe, dos meus avós. Vocês me 

fizeram a pergunta anterior, justamente da família da minha mãe. E meu pai foi que 

realmente tomou assim, teve possibilidade de fazer, e evoluir, fazendo, adquirindo 

aquelas terras, que eram dos seus cunhados. Então, ele pegou Parnaso, Fanal da Luz, o 

engenho Parnaso, o Santo Antônio, São Caetano, e tinha um outro que não ... Prata Fina. 

Eram esses cinco engenhos, sendo que Prata Fina era um engenho pequeno. E os dois 

grandes engenhos dele era exatamente o engenho Fanal da Luz, e o engenho Parnaso. 

Sendo que o engenho Parnaso tinha essa recordação da família da minha mãe. A casa 

grande depois, quando o meu cunhado passou a morar lá, ele morou em Fanal da Luz, 

mas depois passou a morar na casa grande de Parnaso. Que era uma bela casa, e muito 

bonita mesmo, tipo da casa grande com aquela parte embaixo, onde, realmente colocavam 



 

um, não, vamos dizer, assim: colocavam alimentos, que eram corta... como banana, 

laranja, que tinham grandes quantidades, ficava justamente ali como depósito de 

alimentos. Isso é coisa mesmo, coisa de casa grande. Mas isso daí é só ... realmente vivi, 

depois que meu pai faleceu. Eu me lembro muito bem, foi quando ele, eu ia para o Fanal 

da Luz, foi quando eu tive assim um contato maior. Então, no Fanal da Luz foi uma coisa, 

essas férias da gente era assim  como se diz? Esperada com ansiedade enorme. Então, iam 

todos os nossos irmãos, todos! O irmão mais velho, quer dizer, o mais velho depois de 

mim, mas ele era do meio na família, porque eram dez. Vocês viram, que os dois primeiros 

eram casados, os dois segundos passaram a estudar para Medicina, ficaram mais na 

cidade, eles não tinham assim, a possibilidade de ir exatamente aos engenhos. Então ia o 

grupo menor, e eu então fazia parte do grupo menor, que era a minha irmã mais nova, eu, 

o Clélio, e Eudes, hoje já são falecidos, e ia também Nair. Nós íamos para onde? 

Exatamente para casa dessa minha irmã mais velha. Que nós já tínhamos, ela já tinha duas 

filhas, que hoje eu considero esta minha sobrinha, eu chamo sobrinha irmã, que ela foi 

criada comigo. E meu cunhado, como era sempre festa, como é período de férias grandes, 

que nós chamávamos na época. Então, tinha um período de Natal, e o período de Ano. E 

ele fazia assim, aquela grande festa no engenho. Eu me lembro bem, até hoje está nítido 

na minha mente, a bagaceira, era o período da moagem, que quando eles moíam. Então, 

aquele cheiro gostoso da cana-de-açúcar, fervendo nas diferentes tachas. E que nós 

tínhamos assim, era o dia da botada. Isso era uma festa espetacular! Era uma coisa linda! 

Então, viviam todos, todos viviam. Eu até, não sei se entre aí no parêntese, para ficar 

somente no passado. Que quando eu vejo hoje esse movimento político, esses 

movimentos do interior, essa crítica que fazem aos engenhos, eu talvez sinta que no 

período do meu pai, no período do meu cunhado, neste período da minha vida infância, 

não existia essa exploração do homem dono de engenho com o homem do campo. Porque 

meu pai tinha uma maneira de agir, ele foi sempre muito correto, muito honesto. Não por 

ser meu pai! Porque eu tinha meus tios, que também eram donos de engenho. Tio João 

tinha um engenho próximo da gente, o Prato Grande, que foi também da família dele, que 

ele ficou. Ele tinha a maneira de agir diferente. Meu pai não andava armado. Meu pai não 

tinha problema de ir defender um trabalhador que estivesse discutindo, tivesse brigando. 

Então, na época da Primeira Grande Guerra, vocês devem lembrar, que existiam títulos 

comprados. Meu pai, apesar de não ser político, ele gostava muito dessa parte. Então, ele 

comprou o título de coronel. Ele era chamado coronel Ismael. Meu pai tinha o nome 

Ismael Pessoa da Cruz Gouveia, ele era chamado Ismael Pessoa. E o nome dele lá, nas 

terras dele, lá na época, e até quando eu tive assim, uma vivência maior, ele sempre foi 

lembrado como coronel Ismael. Mas não era o coronel militar, era o coronel de título 

comprado, que vocês devem conhecer isso muito de literatura, não é? 

LO - Mais ou menos, em que ano que morreu seu pai? 

EG - Morreu no ano de 1930. Exatamente na Revolução, que ele acompanhava, ele 

acompanhou a Grande Guerra, que foi [19]14, [19]18, e depois, quando ele pegou, quando 

começou o movimento da Revolução de [19]30, esse movimento no Sul. E que ele 

começou, nós estávamos exatamente passando para o Recife. Ele tinha um interesse 

político, embora não fosse político. E eu tenho também do meu pai essa mesma coisa. Eu 

tenho interesse político, mas não sou político, meu voto é flutuante. Meu voto é flutuante. 

Eu gosto de política, leio política, acompanho política, mas não sou política, e não sou de 

nenhum partido. Então, meu pai tinha essa mesma situação. Tanto que quando ele morava, 

isso não que eu vi, mas pelo contar, e todo mundo dizia, e que minha mãe sempre dizia, 

falava. Meu pai, como morava, vocês já sabem disso, que ele morava no engenho, mas 



 

todos os sábados, na época da feira era ordem, de que quando fizessem a feira em 

Palmares, trouxessem todos os jornais de que estivesse lá. Então, vinha o jornal, o Diário 

de Pernambuco, o Jornal do Comércio, e aqueles outros de Palmares. E meu pai tinha 

um grande hábito: deitava-se na sua rede, pedia silêncio, porque existia ainda aquele 

domínio do pai sobre os filhos. Então, nós íamos brincar fora, e ele ficava lendo os seus 

jornais. E a mudança dele para o Recife, ele não deixou de ter esse mesmo hábito da 

leitura dos jornais, e de acompanhar, quando ele chegou exatamente ele morreu em 

[19]30. Mas ele dizia: Vai haver uma revolução, vocês esperam. Minha mãe se chamava 

Felipa. Então, ele disse: “Olha, Felipa. Nós estamos numa situação muito difícil, vai haver 

um movimento muito grande, e vai haver uma Revolução. Eu talvez não veja isso.” 

Porque ele já vinha com um problema de saúde, que os médicos realmente não chegaram 

a diagnosticar, e que aquilo foi evoluindo até que ele chegou à morte, no dia 27 de março 

de 1930. Então, ele morreu no ano de 1930. Então, voltando ao assunto dos engenhos, foi 

muito marcante para mim lá exatamente as festas de Natal e de Ano. Porque, nós somos 

católicos, uns praticantes, outros pelo menos católicos de família, não é? E então, ia padre 

para nosso engenho. Na nossa casa existia um quarto, sempre que chamava quarto de 

hóspede, nunca era usado, ficava e sempre ia um padre, no nosso caso, na nossa família 

era um padre jesuíta, do Colégio Nóbrega. Eu me lembro bem do primeiro, que era Padre 

Gesou, já era mais de idade, e que tinha muito, era muito íntimo com minha mãe. Ele 

tinha muita influência, e era como até um consultor da orientação da família, quando 

minha mãe ficou viúva. E até na orientação da educação, por isso que os meus primeiros 

irmãos, eles tiveram a sua educação em colégio jesuíta, que lá no Recife era,  é ainda o 

Colégio Nóbrega. Então, essa festa para mim, até hoje ainda me marca. Eles faziam a 

Missa de Galo. Reunia todas as pessoas dos outros engenhos no nosso engenho, o padre 

sempre ia três dias antes, e isto era de meu pai, passou para o meu cunhado. Que eu não 

sei até como poderia interpretar. Para efeito de assistência àqueles trabalhadores, eles 

compravam fazendas, peças e peças de fazendas, e aquele Natal, do meu pai era dar, que 

ficou também para o meu cunhado, dar justamente peças, quer dizer, partes, peças de 

fazenda, então era até escolha, não se cortava. Vamos dizer assim, eu me lembro bem, 

porque eu perguntava assim: “Você quer do vermelho, ou quer do azul?” Veja como 

aquilo gravava,  porque tinham peças e peças de uma mesma estampa. Então, era 

comprado um vermelho, cor azul. A moça, a dona de casa, ou aquela mulher do engenho, 

que vinha, ela tinha até uma livre escolha, se era do azul queria o seu vestido. Então, ali 

era cortado, e davam para elas. Isso até hoje, as eleições talvez, se vocês lembram bem, 

sai no jornal, como eles compram os eleitores mandando,  dando peças de roupa, e dando 

calçados. Então, isso daqui é um pouco da minha infância, que eu bem me lembro. Mas 

o meu pai tinha uma coisa, que hoje eu me lembro, eu recordo, quer dizer, eu estou muito 

associada a minha área, que é nutrição, que meu pai não era assim, que o trabalhador 

ficasse isolado, sem ter terras para poder cultivar. Então, toda a casa era do meu pai, 

porque o terreno e casa. E eles quando eles eram contratados para ser  exatamente o 

empregado daquele engenho, ele dava a casa e um terreno. E eles plantavam, plantavam 

mandioca, plantavam aí, como é? Lá nós chamamos macaxeira, plantavam mandioca, 

porque tinha uma casa de farinha do engenho, que eles tinham direito a fazer a sua farinha; 

eles plantavam a sua, não digo horta, mas eles plantavam o seu tomate, seu quiabo, seu 

maxixe, e sua abóbora, que lá nós chamamos jerimum. Plantavam o seu jerimunzinho. 

Tanto que isso é uma questão nossa, e que nós recordamos: quando dava aquele  muito 

jerimum, de vez em quando aparecia lá na casa grande aquele grande jerimum. E que eles 

batiam lá, e diziam assim: “Olha aqui, o que nós trouxemos para o coronel Ismael.” Então, 

quando nós víamos era um jerimum assim, gigante! Eles tinham assim, uma atenção 

muito especial de levar como presente, para meu pai aquele jerimum que ele achou uma 



 

coisa enorme! Uma coisa especial. Então, ele tinha uma atenção muito especial. Isso eu 

às vezes, quando eu estou lendo coisas de movimento de reforma agrária, eu lembro muito 

dessa parte do que eu vivi, e que era um pouco diferente do que hoje existe, existe hoje já 

não... não muito essa orientação, é mais talvez uma exploração realmente do homem, e 

eu lá existia mais como uma família. E eles tinham realmente uma atenção muito especial, 

porque meu pai era assim, muito correto, muito honesto, olhando, até uma escola ele 

colocou na época. Veja que já faz muito tempo. E ele lembrava para colocar aquela 

moçada da área, do engenho, que sabia um pouquinho de ler, e escrever, era professora 

dos menininhos daquele engenho. E você veja, que hoje isso todo mundo fala, não é? 

“Temos de ter uma escola no interior, através do Governo.” Por que só o governo? Então, 

isso tudo a gente tem de lembrar. Por que eles mesmo não podem fazer? Aqueles donos 

daquelas terras não podem fazer? Quando eu lembro em cooperativa, lembro realmente 

nessa orientação, eu acho que é muito mais válido, do que ficar como a maioria acha, que 

é responsabilidade do governo. Eu tenho minha opinião um pouco diferente. Mas ... Quer 

fazer alguma pergunta, assim mais definida? 

LO - Eu queria saber se o pai da senhora tinha alguma opção política dentro da política 

da Paraíba ? 

EG - Não. Eu confesso que nessa parte eu não posso lembrar muito da opção política. É 

apenas, eu acredito que dentro de uma tendência nossa, dentro de uma tendência da época, 

quando houve a Revolução, você quer mais ou  menos da tendência política da Revolução. 

Ele era mais exatamente do João Pessoa, do grupo do Epitácio Pessoa, do grupo que 

depois, que na Revolução, veio a Revolução de [19]30, que foi realmente derrubada, ele 

era da época. Salvo engano: ele se chamava peerrepista, não é? Não sei se era esse nome. 

LO - É. Mas o João Pessoa venceu com a Revolução de [19]30, ele parece que ... 

EG - Ele venceu com a Revolução de [19]30, mas logo depois ele foi assassinado em 

Recife com um ... 

LO - Ele foi assassinado antes até. 

EG - Foi assassinado antes, antes de [19]30. Ele foi assassinado antes, isso mesmo. Olha, 

a história aí falando. Ele foi assassinado antes, que também foi um marco na minha vida, 

eu me lembro bem disso. 

NM - A senhor poderia descrever o assassinato do João Pessoa. O que foi a Revolução 

de [19]30? Como é que a senhora muito jovem viu esses acontecimentos? A memória que 

a senhora tem da história. 

EG - A Revolução de [19]30 para mim foi mesmo assim, meio negativa. Porque meu pai 

tinha falecido, e o movimento maior lá no Recife, quer dizer: ele, o João Pessoa morreu 

antes de [19]30, e veio a Revolução de [19]30. E depois veio uma segunda revolução, que 

foi a Revolução de [19]35, e que lá nós chamamos a Revolução Comunista. Eu não sei se 

dentro da sua história isso realmente cabe. Então, essa Revolução foi quando houve a 

queda do nosso governador, que foi, agora estou esquecida do nome. E eu bem me lembro, 

que eu era pequena, e nós precisávamos de sair realmente dessa casa, que eu te falei que 

era na Rua da Soledade, Rua Nunes Machado, 449. Então, a Revolução, meus irmãos 

eram com 18 para 19 anos. Eles foram convocados, foram chamados porque eles estavam 



 

servindo na época. E isso daí nós tínhamos, minha mãe tinha uma preocupação muito 

grande. Que isto era na época ela estava viúva, tinha enviuvado, que foi a Revolução de 

[19]30, foi em março; a Revolução foi salvo engano em outubro, não foi? 

NM - Outubro. 

EG - Foi em outubro. Eu vejo, ela estava muito recente viúva. E, então, com essa 

Revolução lá, o Recife foi um foco da Revolução. E a Revolução de [19]35, que eu me 

lembro, também nós tivemos de sair. Foi também outro foco foi o de Recife. Nessa 

Revolução eu tive só um marco muito grande, porque houve informação, e foi solicitado 

todos os vizinhos, que éramos obrigados a sair. Mas na Revolução propriamente dita a 

nossa casa ficou no cruzamento da Revolução, entre um grupo que estava alojado no pátio 

da Fábrica Fratteli Vita, que era defronte à nossa casa, no pátio da Soledade; e o grupo do 

Derby, que era onde tinha a Polícia Militar, e que lá eles também fizeram foco de governo. 

Então, nós ouvíamos as balas, como é? Passarem por cima da nossa casa. E nós tínhamos 

a nossa casa, era de dois andares. E, com essa situação foi orientado que, justamente meu 

cunhado que tomou, ficou à frente das nossas, das terras da minha mãe, então, meu 

cunhado foi que orientou, e tudo. Nós tivemos que ficar, quase que só na área térrea: na 

sala de jantar, na sala de copa, e na cozinha, sem poder sair da nossa casa, porque a 

Revolução era realmente dois grupos: o grupo contra, e o grupo à favor que lutavam para 

como poder ele vencer. 

LO - Isso em [19]35, a senhora está falando? 

EG - Isso foi em [19]35. E em [19]30 também aconteceu essa parte, que nós tivemos que 

sair, mas nada aconteceu. Entre [19]30 e [19]35, eu me lembro, eu confundo até um pouco 

entre [19]30, [19]35. O [19]35 houve a queda de Paulista, lá do Recife. Na mão dos 

comunistas, que nós chamamos lá, chamávamos lá “os comunistas”. Mas, Recife não 

chegou à queda total. Que nós chegamos até, também nós saímos da cidade. Todos os 

dois, tanto em [19]30 como em [19]35, nós saímos onde nós morávamos. Então, fomos 

para uma casa de um arrabalde, de uma família amiga, não me recordo muito bem do 

nome, e que nós fomos caminhando. Caminhando por demais, e os carros todos saindo. 

“Tem de sair! Tem de sair, porque a cidade vai ser bombardeada.” Isso foi em [19]30. Foi 

quando saiu o nosso governador. Não me lembro bem agora, eu estou querendo lembrar 

o nome do governador, e dizem até, que ele saiu vestido de mulher, e com um rebocador 

atrás do Palácio, porque o Palácio ... 
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LO - Pode continuar. 

EG - Então, dizem até isso, que ele justamente tinha saído, porque disseram que a cidade 

do Recife, ia ser bombardeada. Isso bem me lembro. Então, nesse período, quando nós 

saímos, nós saímos da nossa casa, do Pátio da Soledade, e fomos caminhando para um 

arrabalde. Como fosse aqui, não sei se chegasse aqui até, vamos dizer, na época fosse 

talvez na Barra. E nós fomos caminhando, toda aquela família, todos nós. Então, nossos 



 

irmãos, nossa mãe, a minha irmã mais velha, a minha sobrinha-irmã, aquele grupo da 

família. O que nós mais víamos na rua era isso. Eram todas as famílias saindo, se 

retirando, porque houve a informação, e que foi solicitado, eles solicitaram que se 

retirasse, se retirasse da cidade, do centro mais próximo da cidade, porque a cidade ia ser, 

ia ser bombardeada, mas não foi. Então, nós fomos exatamente para essa casa de uma 

pessoa amiga, que era um sítio em Casa Forte. Isso daí eu me lembro bem, foi uma coisa 

que gravou, e eu era pequena mesmo, já tinha talvez aquele  nove, chegando aos dez, 

porque eu sou de janeiro, e isso daí me gravou bastante, eu andando naquela rua, naquela 

multidão, vendo cadáveres, vendo tudo isso, e tudo isso eu vi. Eu só me lembro desse 

momento assim, agora a política que interessa maior, eu não tenho assim uma lembrança 

para informar. 

LO - A senhora falou do assassinato de João Pessoa, que a senhora tinha uma lembrança. 

EG - Me lembro bem, porque aí, aquilo dali marcou demais a cidade do Recife. E hoje 

ainda existe a rua, que é a Rua Nova, e me lembro bem a casa de chá em que ele morreu, 

não sei se chamava na época casa de chá, ele passou depois a ser uma casa de chá, que 

hoje é esquina com a que fica, como é? Defronte à nossa casa Sloper de hoje. Mas eu me 

lembro bem, que existia ali uma casa de chá, que se transformou depois numa camisaria, 

Camisaria Confiança. Esta casa de chá eu aí conta, eu não sei se eu já estou sabendo isso 

por leitura, ou por informação, e já porque eu tenho lido livros sobre a parte de João 

Pessoa, e, agora recentemente, há uns quatro anos passados minha irmã deu exatamente 

um livro para que eu pudesse ler um pouco ... a morte. Mas aquilo quando eu li, era aquilo 

que eu tinha realmente na minha mente. Que sempre falavam, que estava João Pessoa 

exatamente nessa casa de chá, e que veio exatamente o João Dantas, não? Que foi o 

assassino, o que assassinou. Ele foi nessa casa de chá, e quando ele entrou, isso tudo falam 

coisa, e apareceu. Ele,  dizem, e saiu no jornal, foi comentado. Ele disse assim: “João 

Pessoa!” Ele aí se empertigou, que o João Pessoa era muito, enfrentava muitas coisas. 

Talvez eu tenha até um pouquinho, esse meu temperamento de enfrentar as coisas. Então, 

ele quando se apresentou, não chegou a se apresentar, ele recebeu realmente os tiros, e 

caiu. Isso daí foi um momento enorme! Então, houve aquela dúvida. Eu era pequena, e 

estava em casa, e me lembro muito disso. Aí  foi um movimento enorme dentro da cidade. 

Agora, o que eu sei mais do caso de João Pessoa, em termos, porque João Dantas foi para 

lá. Foi uma questão política, de lá de dentro da Paraíba, que eu sei através de literatura, 

de livros, e de ... 

LO - Agora, não havia uma certa rixa entre as pessoas de Pernambuco, e as pessoas da 

Paraíba?  

EG - É, mas o Pessoa de Queiroz, não é? 

LO - Pessoa de Queiroz? 

EG - Pessoas de Queiroz, que eram de Pernambuco, e o Pessoas de lá. Pessoas de Queiroz 

de cá, era uma política, mas era uma política mais talvez de, eles eram donos de usina, e 

eram donos, era uma política diferente, talvez de um interesse de, como se diz? Como 

vou dizer? Eu não sei se poderia chamar de dinheiro. Um interesse econômico, talvez 

muito disso. Mas o grupo de João Pessoa é que tinha mais a influência política, dentro da 

própria política, e que João Pessoa realmente sempre lutou pela parte política, política 



 

mesmo. Eles eram políticos. Já o Pessoa de Queiroz, não foi assim de político. Não foi da 

linha política. 

LO - Agora, o seu pai, o seu cunhado, eles se filiavam a qual desses dois grupos? 

EG - Mais o de João Pessoa, de João Pessoa da Paraíba, mais o de João Pessoa, do 

Epitácio Pessoa. E que hoje ainda tem a família Pessoa da Paraíba, que nós nos 

consideramos parentes pela descendência, mas nós não damos mais muito com a nossa 

família, porque ficamos mais na parte do Recife, nossa família evoluiu, nossos irmãos 

casaram, e o nosso Pessoa saiu. Tanto que papai é que tinha o Pessoa. E ele era conhecido 

Pessoa. 

NM - E da sua família, mais diretamente envolvida, no seu núcleo familiar, as pessoas 

fizeram uma trajetória política partidária, ou não? 

EG - Não. É uma coisa, a nossa família não tem, eu não tenho assim, tivesse irmão, não 

tenho cunhado, não tenho um assim tio, da minha família mais aproximada, não, nós não 

temos; é mais na linha do meu pai, gosta de política, mas não é político. Então, era o caso 

do Pessoa de Queiroz, eu não acredito que o Pessoa de Queiroz tenha entrado assim na 

política, que ele tenha sido ... Ele fez por um interesse, quer dizer, interesse dele, interesse 

econômico. E claro que nessa hora, está aí o Ermírio de Morais se candidatando a ser  

governador de São Paulo, que ele nunca foi de política, quer dizer, foi política por 

interesse. O pai dele que é de Pernambuco. Eu me lembro bem ainda da época, esse 

Ermírio de Morais é da linha de Pernambuco. E realmente, quando começaram a falar no 

Ermírio de Morais, o pai dele foi de Pernambuco, e veio para São Paulo, e realmente fez 

as suas empresas. E ele agora entrou numa política assim assustadoramente, que a gente 

fica assim numa situação difícil de dizer: ele é político? Eu não sei se ele é político. Eu 

acredito que ele não é político, ele entrou na política, mas não é político. 

LO - Professora Enilda, a figura da sua mãe, ela lhe marcou, era uma pessoa... 

EG - Eu acredito que a minha mãe foi um marco maior na minha família, se eu comparar 

ao meu pai. Porque o meu pai, vocês, eu já falei aqui, eu perdi com nove anos, mas com 

uns quatro anos antes dos nove foi quando ele se mudou para o Recife, e o contato com 

meu pai era relativamente pequeno. Ele vinha todos os fins de semana, eles passavam,  

ele passava três, quatro dias no Recife, e nós íamos também passar as férias lá. Mas, a 

minha mãe assumiu assim um marco muito grande na minha família, porque quando ela 

enviuvou, e eu  sendo uma das mais novas, quer dizer, era a penúltima. Então, ela assumiu 

uma responsabilidade muito grande. Apesar, não estou falando assim na minha mãe, por 

ser minha mãe em si, ela era uma mulher muito boa, era uma mulher de um coração muito 

bom. Todo mundo dizia: “Dona Filipinha!” Ela se chamava a minha mãe. Porque ela era 

uma pessoa assim, de dar mais do que receber, ela dava mais. Tanto que quando ela 

enviuvou, minha casa já era grande, já tinha muitos, ela já tinha muitos filhos. Mas quando 

o irmão dela precisou de colocar os filhos para estudar no Recife, ela abriu as portas, 

apesar de ter um problema muito grande de dez filhos, e saber como criar, que ela soube, 

realmente, assumiu. Ela sempre tinha, então sempre na nossa casa, além de nós, nós 

tínhamos os nossos primos, e nós tínhamos um primo, uns outros primos, que eram de 

Campina Grande, e que passaram para nós. Então, ela era assim. Então, ela nos criou 

assim de uma maneira, de muita responsabilidade, ela deu justamente a nós, não somente 

a mim, não, a todos, todos nós temos essa capacidade de auto-suficiência. Capacidade, 



 

não estou dizendo, que sejamos de auto-suficiência. Então, de iniciarmos, sabermos o que 

queremos. Porque quando nós estávamos estudando, ela não foi mãe de ir lá, e de dizer 

assim: “Chegou o pagamento.” Ela confiava nos filhos, para dizer assim: “Mamãe, hoje, 

amanhã, saiu no quadro que vai ser o pagamento da mensalidade tal.” Então, ela nos dava, 

e controlava. E controlava sempre nós pelas informações de um boletinzinho. Hoje ainda 

tem, aqueles boletins de notas, e informações sobre os alunos, e ela acompanhava. 

Quando precisava, ela ia no colégio, voltava. Mas não era aquela super-mãe. Ela era uma 

mãe que dava, para que nós assumíssemos a responsabilidade. Então, ela marcou muito 

em nós, porque foi uma fase nossa, a fase da adolescência, que na realidade nós ficamos 

com ela, e com meus irmãos mais velhos. Ela chegou a um ponto de dar aos meus irmãos 

mais velhos a responsabilidade de quando fôssemos à festa, quando fôssemos, qualquer 

problema, quando ela quisesse resolver qualquer coisa, ela reunia a família, e tirava 

realmente uma opinião de todos, para saber que poderia fazer, e como fazer. Em termos 

de colégio, em termos de estudos, em termos de festas, em termos de tudo isso. Então, 

veja como hoje eu sinto, por isso que eu tenho assim eu, a minha irmã, o outro meu irmão, 

uns mais, outros menos. Mas com a responsabilidade pela educação, que minha mãe deu. 

E quando ela enviuvou, hoje a gente chama hoje, quer dizer, na época atual até então, a 

gente sente que minha mãe poderia até dar mais para nós, face o que ela tivesse, não que 

ela tivesse muito, mas ela dizia que como ela tinha muitos filhos para educar, que nós 

tivéssemos sempre em mente, o que ela ia deixar para nós seria justamente educação. 

Então, ela olhava mais a educação, do que um presente rico, do que um brinquedo rico. 

Eu não tive essas coisas em termos. Mas ela nunca deixava do Natal, do aniversário, dar 

um presente. Mas não em excesso. Então, hoje eu vejo coisas diferentes na minha família. 

Porque às vezes os nossos sobrinhos, não haveria necessidade de dar aquelas coisas tão 

super, com exagero, às vezes de sacrifício para dar. Minha mãe não fez isso comigo. Não, 

comigo não, conosco. Eu estou falando em termos de nós. Porque ela botou sempre em 

nossa mente, o que ela dava para nós, o que deixaria para nós, seria o máximo de herança, 

a educação. E ela realmente deixou. Ela educou todos os filhos, os dois mais velhos foram 

médicos, o terceiro filho homem foi engenheiro agrônomo, o outro filho foi Clélio, foi 

engenheiro químico, e o outro, quando meu pai faleceu, ele tinha 12 para 14 anos, que era 

o Aguinaldo, ele entrou no comércio, mas não deixou, condicionou minha mãe, foi 

trabalhar com o outro meu cunhado da minha segunda irmã. Disse para ela: “Disse para 

ele: “Olha, o João. O Agnaldo vai trabalhar com você, mas condiciona: ele tem 

prioritariamente de estudar, e caminhar qualquer carreira.” Então, ele teve o curso de 

contabilidade, que hoje é ciências contábeis, então, ele se dedicou ao comércio, e graças 

a Deus ele foi realmente em termos econômicos, talvez fosse de todos o que tivesse 

melhor, como é? Nível econômico, no entanto nós tivemos os dois médicos, o agrônomo, 

o químico, o engenheiro. Cada um se dedicando à sua profissão com carinho, e com amor. 

Isso foi o que minha mãe colocou em nós, que deixou. E essa parte de responsabilidade, 

e até nós definirmos aquilo de melhor para nós. Isso é um fato que você perguntou: 

Deixou um marco? Isso deixou um marco que recordo até para os nossos sobrinhos. Na 

época, quando nós moramos nessa casa, nós passamos a morar duas, ou três, até que 

minha mãe conseguiu construir a casinha dela, uma casa suficientemente grande, para 

poder acomodar os seus filhos, uma casa de cinco quartos, eu chamei casinha, era uma 

casinha. Hoje é casarão, mas na época era uma casa de cinco quartos simples. E ela com 

esforço conseguiu. Foi na rua Gervásio Pires, 631. Quem quiser jogar no bicho, agora 

pode. Na Rua Gervásio Pires, já no final de rua, que tinham poucas casas, ela construiu. 

Eu me lembro bem, nesta época eu já era mais adolescente. 

LO - Isso no Recife. 



 

EG - No Recife já, não é? Ainda no Recife. Então, eu me lembro bem, que nessa casa, 

para mostrar assim, a responsabilidade que minha mãe dava, até de selecionar as pessoas 

com quem nós andávamos. Era tão interessante que ela perguntava: “Você vai sair com 

quem?” Então, nós dizíamos. Aí ela perguntava: “Ela é filha de quem?” Então, nós 

perguntávamos. Isso tudo realmente dava uma situação para gente, de assumir uma 

responsabilidade, e um respeito à nossa mãe de dar exatamente a ela a quase não encobrir, 

a não fazer as coisas às escondidas. Isso daí foi muito interessante, que era esse fato para 

eu contar que nós éramos muito amigas de um grupo, de uma família, mas tinha uma 

garota na época que não era, que nós chamamos levada, um pouco diferente, não é? Já 

andava, tinha uma vida um pouco diferente, mas minha mãe sempre selecionava. Quando, 

sempre quando nós íamos a qualquer festa, a qualquer jogos, que nós gostávamos muito 

de acompanhar os jogos de vôlei, e de basquete. E ela sempre dizia assim para mim: “Com 

quem vocês vão? Vai algum irmão?” Perguntava quem, e se ia um irmão. Sempre um dos 

nossos irmãos iam conosco. Então, que quando uma das vezes, isso que eu quero chegar, 

nós íamos a um jogo de vôlei, ali, na época, oito horas da noite, tardíssimo, oito horas da 

noite, e que nós não fomos com um irmão, e nem os irmãos das meninas foi. Então, nós 

dissemos às pessoas com quem íamos, uma das quais era essa. Ela foi, e disse assim: 

“Vocês vão, porque já disseram ao grupo que vocês iam, então eu não vou proibir de 

vocês irem com ela. Mas fiquem cientes, que da próxima vez se vocês combinarem a ir 

com este grupo, eu vou lhe negar, e vocês não vão sair de casa.” Então, veja, isso até hoje 

marca a responsabilidade que a nossa mãe nos dava, no que diz respeito, até à seleção das 

pessoas com quem nós andávamos. Não era ela que ia, ou que não ia, tinha de estar, não. 

Ela nunca foi assim, uma vez ou outra, assim conosco acompanhando, sempre era os 

irmãos, ou com quem vai? Então, nós é que selecionávamos aquele com quem nós 

andávamos. 

NM - É, eu gostaria de voltar um pouco ao mundo da fazenda. Uma família tão grande, 

cercada de tanta gente ligada ao trabalho na fazenda, certamente deveria ocorrer diversos 

casos de doenças, doenças até pequenas, uma gripe, um resfriado, alguma coisa simples. 

Quando acontecia algum desse tipo de acontecimento, qual era o procedimento que se 

tinha? Existiam médicos no local? 

EG - Não, não existia médico no local. Então, como você me fez essa pergunta: Se existia 

algum médico no local. Geralmente nós íamos à Palmares. Na época meu pai levava a 

pessoa, e levava à Palmares. E existia o médico da família, que também era da nossa 

família. E hoje tem até uma praça com o nome, que confunde com o nome do meu pai. 

Era doutor Ismael Gouveia. Então, a praça que tiver em Palmares com o nome doutor 

Ismael Gouveia, era desse médico, que era o médico da família. Então, foi o médico da 

nossa família. Que era ainda parente nosso, porque é da família Gouveia. Já da família do 

meu pai, que lá estabeleceu, e ele era conhecido. Então, independente disso, claro que  

existiam os remédios caseiros, que na época realmente se utilizava muitos chazinhos. E 

existiam até em termos especiais, quando a pessoa adoecia, era a dieta do chá, a dieta da 

maçã. Maçã, e comer uva, quando estava doente, era uma coisa especial. É tão 

interessante que hoje a uva, e a maçã aqui, é uma fruta corriqueira. Mas ainda me recordo, 

toda vez que eu pego aquela uva, eu pego aquela maçã, eu volto àquele meu passado. E 

como a gente estava doente, doente! Uma doença simples, uma doença de que comeu 

muito, comeu muita fruta. Isso daí nós vamos também entrar mais detalhes, de que então, 

disse assim: “Você vai entrar, você vai fazer dieta.” Por isso que hoje na nutrição, quando 

se faz dieta, ainda se pensa que a dieta é aquela dieta, a gente passava a chá, torrada, a 

frutinha, maçã, e a uva. Então, a uva todas as outras crianças não comiam, ficavam tudo 



 

de olho grande para comer a uva. A uva era da criança que esta do irmão, da criança que 

estivesse doente. Então, a gente adorava ficar doente, para comer uva, e para comer maçã. 

NM - A explicação para comer a uva, qual seria? Qual seria a função terapêutica dela? 

EG - Não, não existia porque era uma .... limitava. Eu tenho impressão até que fosse talvez 

explicação econômica. Porque não era fruta corriqueira na minha casa, não podia ser na 

dos outros, ma na nossa não era. Então, entrava uva, e entrava maçã quando havia uma 

doença. Então, pode ter uma coisa especial de comer fruta, era uva, era maçã, a pêra. A 

uva, maçã e a pêra, mas a uva era uma coisa especial que outro irmão da gente, quando 

estava doente que vinha, eles ficavam rondando para lá e para cá para ver a ausência da 

mãe da gente, ou coisa para poder tirar aquela uvinha daquele coisa, e sair correndo atrás 

da uva. Mas a uva era da pessoa doente. Agora, essa questão de doença maior eu  acredito 

que não tenham assim, na época assim um conhecimento. Era doença de criança, que nós 

tivemos. Foi doença, quer dizer: sarampo, catapora, então entrava na célebre dieta do chá, 

a dieta da frutinha, da maçã e da uva, era mais assim. E como eu disse anteriormente, 

quando no período de ter a criança que  os primeiros ainda foram tidos, os primeiros, 

como é? Meus irmãos, os mais velhos, o atendimento foi feito por parteira, parteira do 

engenho mesmo, aquela parteira curiosa, que hoje se chama a parteira curiosa, não tinha, 

nem teve assistência médica, posteriormente foi que meu pai tendo esta casa menor na 

cidade... Às vezes tinha festa na cidade de Palmares, então nós íamos para a festa, e 

ficávamos nessa casa, como se fosse um ponto de apoio para a pessoa ir à festa. A festa 

da padroeira da cidade de Palmares. Então, o coronel Ismael levava toda a sua família, e 

nós realmente tínhamos lá, a parte de ... 

NM - Como é que era a relação desse médico com a comunidade? 

EG - O doutor Ismael, é aquele médico que todo mundo chama hoje, que querem colocar 

aqui o médico da comunidade. Ele era um indivíduo que ele nunca foi rico, mas foi um 

homem respeitado. Ele tinha a sua cabeleira branca, me lembro bem dele. Sua barba, a 

barba já era branca na minha época naturalmente, porque eu era a mais nova de todas, só 

vi ele velho. Então, era assim um respeito, aquele carinho especial. Quando ele ia visitar, 

porque nós íamos na cidade que ia justamente ter aquele atendimento médico, era um 

ritual receber o médico. Isso acontecia até mesmo no Recife. Eu me lembro que no Recife 

eu tive também um problema intestinal, já não era esse médico. Também já continuava 

tendo na família, também foi o mesmo ritual. E o doutor Ismael atendia as famílias mais 

pobres quase que um atendimento gratuito, e atendia as famílias, vamos dizer, assim, dos 

engenhos, porque ali tudo era engenho. O número de engenhos era muito grande. E duas 

grandes usinas dominavam. Era a Usina Treze de Maio, e a Usina Catende, não é? Eram 

duas grandes usinas, que ali dominavam na época. Tanto que os engenhos de meu pai 

tinham um,  uns eram engenhos que realmente moíam, e chegavam até ao açúcar pelos 

seus pães de açúcar; um tipo de copos grandes de madeira, que se colocava o mel já 

batido, para depois se transformar em açúcar. E os outros que apenas plantavam. E existe 

um, justamente essas, como é? Esses convênios, que hoje a gente chama hoje de convênio, 

mas na época devia ser algum contrato, que eles teriam de fornecer para usina “X” 

toneladas de cana-de-açúcar. Então, essas duas usinas. O doutor Ismael, ele era de toda 

aquela comunidade, ele era um médico da comunidade. Talvez na época ele fosse, talvez 

até o médico maior da cidade de Palmares, porque deveria ter outros, mas eu não tenho 

lembrança de ter outros não. 



 

NM - Na literatura a gente sempre encontra referência ao médico, ao padre, ao fazendeiro. 

EG - É. 

NM - Como os elementos que compõem a estrutura de poder .. 

EG - Exato. 

NM - Do interior. A senhora diria que isso é verdadeiro, pela sua experiência? 

EG - Eu considero que é. O médico, o padre, e você veja quanto eu estou falando aqui, 

nada mais é o que está na literatura, porque até esta questão de ir ao padre, que nós 

levávamos o padre do Recife, isso era um luxo. Porque na realidade existia o padre de lá. 

Tanto que as festas da padroeira, eu quando disse aqui, o coronel Ismael tinha de levar a 

sua família, era o que? Nada mais do que o domínio do padre, quando eles queriam, eles 

assumiam, visitavam. “Oh! Quem vem ali? É o padre naquele cavalinho. Oh! Padre desce, 

olha aqui”. Não era cafezinho, era licorzinho, hoje já é cafezinho, já passou para 

cafezinho, agora já é o licorzinho. E geralmente ficava para almoçar, e ficava para jantar. 

A comida tinha de ser farta, como sempre foi, não era um prato, ou dois. E ali o padre 

também. Mas não nossa família, que eu me lembre, dentre a influência minha, como você 

falou agora o padre, nós tínhamos, dava, nós nos dávamos ao luxo de trazer um padre do 

Recife, que era o padre que já tinha influência quando nós íamos mudar, tínhamos nos 

mudado para lá, que foi os jesuítas. Eu falei primeiro no padre Gesou, mas depois padre 

Gesou faleceu, depois veio o padre Abranches. Quem foi do Recife, e foi da PUC do 

Recife, da Universidade Católica do Recife, conhece muito bem o Padre Abranches. E  

depois ainda veio por último, poucas vezes, o Padre Mosca, que ele foi realmente da PUC, 

ele foi um educador maior que os outros, mas era do curso secundário, e do curso 

primário, e secundário. Então, o padre realmente tem essa influência. Então, essas missas, 

que eu falo, e que marcam, que marcaram, eram feitas na bagaceira. Eu não sei se vocês, 

o nome está dizendo, o que era bagaceira? A bagaceira era que quando o engenho moía, 

Fanal da Luz, as canas saíam, não é? Eram moídas e as canas saíam já secas, espremidas. 

Aquele bagaço da cana era jogado no pátio da frente da casa grande para secar pelo sol, 

a secagem era pelo sol. E quando eles iam secando, secando, aquele bagaço ia ficando, 

aquele verde da cana ia perdendo e se tornando branco. Então, você olhando um pouco 

de longe, ele tinha mais uma tonalidade de branco, do que uma tonalidade de verde, e a 

gente chamava assim: “Ficava na bagaceira.” A bagaceira era esse pátio onde estava a 

parte de cana. Nessas festas meu pai mandava tirar todo o bagaço, colocar um tipo de 

depósitos especiais, que ele dava o nome, que chamava casa do bagaço, e eles, como é? 

Depositavam ali, para que servisse de combustível para a segunda botada no engenho. 

Aquilo era guardado de um período para outro. Isso era lindo! Era realmente ... Você 

olhando essa bagaceira, quando eles estavam montando aquele bagaço, naturalmente que 

deixavam caminhos para passar, mas a gente passava por entre os bagaços da cana jogada, 

para que o sol secasse. 

LO - Em que época do ano era isso, a senhor lembra? 

EG - Era justamente no final, quer dizer, agora o período, agora começa justamente a 

botada, que eles chamam, é quando eles começam a colocar, a botar no engenho, a passar 

a moer. Então, já no final, em dezembro ainda existia o engenho moendo, ainda existia a 

bagaceira, e ainda existia o bagaço seco. Então, isso muito marcou a época, é quando o 



 

engenho estava moendo. E eu passei muito minha época nesse engenho de Fanal da Luz. 

Muito embora depois nós passássemos a ir ao Engenho Pardaso, porque meu cunhado 

quando assumiu, por tempos depois ele passou a  morar no outro engenho, na outra casa, 

que eu já estava realmente maior, e assim no final já não tinha essas missas de Natal, não 

tinha festa de Ano, que havia reunião de todos os trabalhadores dos engenhos, não era só 

de um engenho. Ele, meu pai, e meu cunhado depois mandava avisar os outros senhores 

de engenho, que ia ter a missa de Natal, convidava os senhores de engenho para ir para a 

casa grande, e os trabalhadores todos eles vinham. Então, tinha Mamulengo, tinha Bumba 

Meu Boi, tinha justamente o Pastoril, o Pastoril a gente ficava lá torcendo pela, como é? 

Pelo vermelho, ou pelo azul, que até hoje ainda existe, isso folclore da época. 

LO - Eu vou trocar ... 

 

Fita 2 – Lado A 

 

 

LO - Professora Enilda, a figura do seu cunhado, parece que ele substituiu o seu pai, pelo 

menos na área financeira, é e como pai para senhora, quer dizer ... 

EG - Realmente, ele realmente ele foi, o meu cunhado foi realmente quase, como se diz, 

que substituiu meu pai. Em tese, economicamente foi ele, porque, quando meu pai faleceu 

os dois meus irmãos mais velhos estavam mais ou menos no segundo ano de Medicina. 

E outra coisa que meu pai tinha como desejo, é que os filhos, um dos filhos dele fosse 

médico, porque ele, apesar de ser do engenho, e viver no engenho, meu pai tinha uma 

leveza de mão tão grande, que ele fazia esses pequenos curativos, ele sarjava, como 

chamava antigamente, sarjava, e no interior, com uma mão que ele, se ele fosse médico, 

ele talvez fosse até um cirurgião. Então, quando meu pai faleceu já os meus dois irmãos, 

o primeiro mais velho, o outro é mais novo dois anos, também seguiu. Houve qualquer 

problema talvez do curso do meu mais velho, do meu irmão mais velho, tanto que o Edgar 

e o Reinaldo, como mais velhos, eles passaram a cursar o mesmo ano da Faculdade de 

Medicina. Então, o meu cunhado economicamente assumiu, e passou até a morar com a 

minha mãe. Tanto que nesta minha casa, na casa que nós mudamos, quer dizer, do Largo 

do Machado nós fomos para a Avenida Rui Barbosa, e depois minha mãe construiu a casa 

dela, e depois nós esperamos que construísse casa. Um quarto desta casa era para o meu 

cunhado, quer dizer, da minha irmã e do meu cunhado. Ninguém usava. Então, aquela 

cama de casal, aquilo tudo, porque quando ele vinha, depois e a minha irmã, às vezes ela 

passava período no engenho, e período na nossa casa. E os dois filhos dela, que ele teve 

dois filhos também na parte de educação eles passaram a morar com a avó. Então, por 

isso que nós consideramos eles dois nossos irmãos. Porque Lisa era mais nova do que eu 

um ano, era minha sobrinha de um ano. Você falou que ele substituiu o pai. Em tese, eu 

não diria porque minha mãe assim, não permitiu. A responsabilidade coube realmente, a 

educação como um todo, da minha mãe. Agora, ele teve realmente uma certa ascendência, 

porque tudo que se era determinado ele participava, e os dois irmãos mais velhos meus, 

principalmente o Edgar e o Reinaldo, esses que estudavam Medicina, também eles 

passaram a ter uma ascendência muito grande. Tanto que nós tínhamos uma empregada 

aqui mesmo,  minha mãe criou, ela hoje ainda vive, então, a Maria do Carmo, quando ela 

queria fazer um pouco de medo da gente, que tivesse fazendo trela, e que ele colocava, 

ele não dizia assim: “Olha, dona Felipa não!” (minha mãe) Ele dizia assim: “Olha, doutor 

Edgar vem aí”! E Edgar tinha uma mania muito grande, que até hoje isso, a gente  “Olha, 



 

os chinelos de Edgar.” Ele fazia assim: “Olha, os chinelos.” Não era para bater, não. 

Porque Edgar quando andava com os chinelos, ele deixava os chinelos arrastar no chão. 

Então, a gente ouvia as pisadas do Edgar pelo chinelo. “Chiiiii” Fazendo assim: “Chiii ... 

Chiii.” Então, isso era uma coisa, ele teve um pouco de ascendência. Então, eu tive 

respeito a meu irmão mais velho. Nós, quer dizer, eu tive, e Nise e Renato tinham um 

pouco. Então, ele também. Mas, em termos de dizer, a responsabilidade, e como chefe da 

família foi minha mãe. Agora, teve influência, porque economicamente, foi meu cunhado 

que tomou conta, e o controle econômico, o dinheiro que chegava para casa, para as 

despesas, para tudo, estava realmente na mão do meu cunhado. E tanto que quando meu 

pai faleceu, ele não deixou assim, dizer em termos: ele ficou devendo às usinas. O último 

engenho que ele comprou, ele estava pagando. Ele podia ter implantado, justamente, uma 

meia usina para ir para frente. Mas ele sempre dizia do plano: “Quando eu terminar de 

pagar este último engenho, eu vou implantar a minha usina.” Então, ele tinha um objetivo, 

então, o objetivo eu acredito, dentro hoje das informações, era ser usineiro, mas  ele tinha 

cinco engenhos, um último ele estava pagando. Manuel assumiu toda a responsabilidade, 

e sempre foi cobrado por minha mãe para que nada ficasse, e que o nome do meu pai 

tivesse problemas entre eles. Então, ele teve assim, uma influência muito grande. E mais 

ainda, ele passou a ser o mais velho. Ele era mais velho do que os meus irmãos mais 

velhos, que era casado com a minha irmã mais velha. E a gente não chamava ele nem tio 

Manoel, nem Manoel, não. O nome dele era Manoel mesmo e ficou por isso. 

LO - Professora Enilda, a escola? Como é que a senhora entrou na escola? O grupo 

escolar, onde que a senhora começou a estudar? 

EG - Na parte do, olhe, eu comecei a estudar já no Recife. Então, quando justamente meu 

pai passou a morar no Recife, levou a família, como se diz, e se transferiu definitivamente 

para se estabelecer no Recife, claro, eu estava naquela idade de iniciar as primeiras letras. 

Mas os outros filhos já estavam, ele transferiu alguns porque já estavam realmente 

matriculados. Então, tinha eu, e tinha a irmã menor que não freqüentava ainda. Agora, 

acontece que no Recife, negócio de amizades, eu tive uma amizade muito grande; Luci 

Dantas, que era da minha idade, e eu tive assim, uma amizade muito, muito! Amizade de 

vizinho, amizade de morar assim, duas casas depois, ali na Soledade. E eu me afeiçoei 

muito à Luci, talvez pela idade. Então, foi muito engraçado, na hora de colocar, me 

matricular na escola, minha mãe disse para meu pai assim: “Coloque no colégio de Nair.” 

Nair é uma irmã minha, que ainda, até não falei nela, mas ela merece até ser bem situada, 

porque ela foi o braço direito da minha mãe, na época que meu pai faleceu, ela tinha mais 

ou menos uns 17, 18 anos. Então, ela foi assim, o braço direito de minha, no atender às 

pessoas, no atender aos irmãos. Então, ela estava na adolescência. Então, Nair estava 

estudando no Colégio de Margarida, porque era uma transversal lá próximo a essa Rua 

da Soledade. E eu não quis. Disse: “Eu gostaria de estar no Colégio de Luci.” Era isso 

que eu falava. Então, mas meu pai disse assim: “Não, você vai para o Colégio da sua 

irmã.” A minha irmã era Nair, era a mais velha, os outros eram homens, as duas mais 

velhas casadas, depois vinham dois homens, eu e Reinaldo. Então, eu estava naquela 

época naturalmente com quatro, cinco anos, ou cinco anos mais ou menos, estava 

entrando na escola, no jardim da infância. E por opção dos meus pais, eu fui matriculada 

no Colégio Margarida, que era um colégio, não era de freira, era um colégio realmente de 

duas senhoras, e que realmente tinha esse colégio muito bom. Mas eu não me adaptei, e 

isso foi um marco também. Você perguntou: “E a sua entrada na escola?” Foi drástica. 

Foi tragédia, porque todas as vezes que eu ia meu pai,  façam como agora faz o Nilson: 

“Vou levar a minha filha para o colégio”, que ele faz todo dia. Mas ela vai tranquilinha, 



 

bonitinha. Eu não ia. Então, meu pai é que me levava. Ele dava aquela saída, quando 

estava sempre lá, naquele período maior. Quando ele estava lá, era ele que levava. Então, 

os primeiros dias foi ele que começou a me levar. Não era minha mãe, era meu pai. Então, 

eu dizia que não queria. Então, saía de casa chorando, chegava lá chorando, passava o dia 

chorando, e voltava chorando, distraía um pouquinho. Eu me lembro isso, um fato tão 

grande, que uma das vezes, que eu esperneei, passei, acho que não cheguei nem a um 

mês. Se você me perguntar: Que período eu passei no Colégio Santa Margarida, foi Santa 

Margarida, eu não me lembro. Mas essa tragédia toda eu me lembro bem. E meu pai me 

puxando, meu pai me empurrando, e meu pai colocando, conversando com a moça, a 

moça me pegava, botava para dentro. Tudo isso até hoje eu me lembro. Então, uma das 

vezes, eu não sei se o período eu ia, ou não ia, eu não me lembro bem se passei muito 

tempo no colégio, um fato, eu saía gritando assim: “Eu quero ir para o colégio de Luci, 

eu quero ir para o colégio de Luci.” Chorando pelo meio do caminho, pelas ruas afora. E 

uma das vezes, quando meu pai chegou, não sei como foi. Minha mãe enfiou no bolso do 

meu pai, e que quando ele saiu, que eu puxei o bolso dele, caiu fora. Isso foi um marco, 

para ele disse: “Não tem mais jeito. Tem de tirar a Enilda, e botar no Colégio de Luci”. 

Então, eu acho que quando eu estraçalhei, mas não sei como foi, aconteceu, isso daí 

marcou. Então eu sei que eu me mudei, eles acharam por bem de me colocar no Colégio 

de Luci, o Colégio de Luci foi o Colégio das Dorotéias, quase defronte da minha casa, 

enorme o colégio, porque Luci estudava lá, também pequena, mas que eu me dava com 

ela, então fui tranqüila, tranquilíssima para minha aula, vinha tranquilíssima para minha 

aula, e voltava tranquilíssima, como foi bem. Então, eu tive a minha formação primeira, 

dos meus primeiros anos assim de formação pelo Colégio, pelas Dorotéias, que era o 

colégio delas, de freiras. 

NM - Era um colégio tradicional em Recife. 

EG - Tradicional. Até hoje existe já ... 

NM - Até hoje. 

EG - Já evoluiu. Na época ele era somente curso primário, e ... 

NM - Ele reunia a elite econômica, cultural ... 

EG - Exatamente. 

NM - De Recife. 

EG - Toda essa parte. E que até hoje também. 

NM - A senhora se lembra dos colegas? 

EG - Me lembro, ih! Me lembro dos colegas, dos coleguinhas primeiros. Deveremos estar 

chegando naquela parte que ele gosta! Então, eu fui realmente para lá tranqüila. Então, lá 

existia realmente um colégio de freira, aquele colégio tradicional, colégio onde as famílias 

realmente colocavam. Muito embora o Santa Margarida também era, mas não era aquele 

Colégio de Dorotéia. Porque o Colégio Santa Margarida já era de três senhoras, 

tradicionalista mesmo, aquela coisa toda. Mas era um colégio menor. E este Colégio 

Dorotéia não, ele evoluiu, hoje tem as Faculdades, todas têm lá, transformaram-se em 



 

faculdade. Compraram um terreno na Conde da Boa Vista, próximo mas enorme, e hoje 

esse edifício, onde eu estudei, hoje é o pensionato das Dorotéias. Ainda ele existe lá, 

próximo da igreja, a igreja é defronte. Então ali realmente existe umas famílias, essas 

famílias, tinha família Colasso, que eu me dei, e minha mãe se dava muito com ela, a 

família Colasso Ferreira, que era muito conhecida, e que minha mãe começou a se dar 

muito com ela. E como o Nilson quer saber um pouquinho essa parte, eu vou dizer assim: 

realmente (TI) que um colégio assim meu privilegiado, que tinha assim aquela abertura. 

Na época que minha mãe me colocou lá, então, era tão perto o colégio, que às dez horas, 

quando tocava o sino do colégio para ser o colégio, o recreio e o lanche, eu não levava 

meu lanche, meu lanche saía de casa feito, levado pela minha empregada, e todo mundo 

sabia. Então, alguns, pessoas, algumas famílias ali, algumas meninas, que quem morava 

ali perto, quisesse mandar o lanchezinho de casa, na hora, feitinho, pãozinho cortado, o 

queijinho colocado, o copinho de leite feito na hora batido, então, era levado. Então, eles 

tocavam lá, a gente estava no recreio. Só o sino tocando, em casa já se sabia: “Olha, o 

lanche. Olha, o lanche de Enilda”, depois ficou o lanche de Nise, depois minha irmã foi, 

mas minha irmã teve outro probleminha. Então, quando naquela, como que se diz? 

Entrada de colégio, São Bento tem a campainha, que a irmãzinha que abre. Então, quando 

tocava o lanche era a família Colasso, “As Colasso!” Aí as Colasso vinha, era os 

lanchinhos delas. A gente comia o lanche assim, um pouco separado lá, tomava aquele 

copinho de leite, a empregada tomando coisa, não ficava assim comum não, mas ficava 

lá brincando no pátio, aquele célebre pátio. Parece que eu estou vendo aquele pátio assim 

quadrado. São José. Colégio São José, sabe? Lembrei do nome, era das Dorotéias, mas o 

Colégio era São José. E um São José bem no centro. Então, também tinha a mesma coisa 

comigo. Quando tocava, a empregada sabia, a irmãzinha já vinha, ela ia assim fora para 

o pátio, chamava: “As Gouveia!” Porque geralmente chamava a gente pelo sobrenome, 

aí as Gouveia já sabia, quando gritava “Gouveia”, estava associado, parecia o reflexo do 

Pavlov. Então, a gente vinha  e tomava aquele leitinho, tomando de “gut-gut”, como a 

gente dizia: “De gut-gut!”, quer dizer, era rápido, para poder fazer aquele “gut-gut” na 

garganta, e nós tomávamos. E assim foi essa parte especial. Teve na família também, da 

família sem ser Ferreira, a família Ferreira, que morava próximo de nós também nós 

tivemos muita amizade. Tanto que essa família Colasso, que eu chamei foi o primeiro 

nome, é porque a Dona Inalda, que era viúva, como minha mãe era viúva também, e como 

sempre as viúvas que na época tinham essa pouco, naturalmente um nível econômico, não 

digo rico, porque não era rico, mas era um nível médio suficiente para poder educar seus 

filhos, então era chamada as viúvas ricas. Minha mãe era chamada viúva rica, e dona 

Maria, dona Inalda Colasso também era chamada viúva rica. E os padres também na 

época, já não é o padre do engenho, já era o padre da Igreja da Soledade. Todas as festas, 

as viúvas ricas eram chamadas para dar uma doação para isso ou aquilo. E lá minha mãe 

sofria um pouco, porque o esquema da nossa família mudou, apesar de ter terras, não 

tinha dinheiro. É muito diferente de ter terras, de dinheiro. Então, minha mãe teve esse 

problema muito grande, de ter terras, e não ter o dinheiro. Porque uma vez que já foi 

arrendado, depois meu cunhado arrendou as terras, ela teve quase que dentro de um limite 

de um assalariado, porque era por renda de terra. Então, a família Colasso, a dona Inalda 

foi minha madrinha de crisma. Quer dizer, até um ponto de amizade, que quando eu me 

crismei já um pouco, uns três anos depois assim, já de vivência com o Colégio, então, a 

dona Inalda Colasso foi minha madrinha de crisma, chegou a um entrelaçamento de 

comadres e afilhados. Essa família Colasso foi assim. Mas tinha outras, tinha a família do 

Bartolomeu Marques, que hoje é conhecido, as filhas dele, uma é casada com o professor 

Luiz Delgado, conhecido, já falecido, mas por demais conhecido no Recife. Eu tenho, até 

bem pouco tempo. O Rubens Marques, o irmão dela, mas o seu Bartolomeu era do 



 

comércio, era altamente, um alto comerciante de lá, e que também suas filhas passaram, 

e coisa. Eu não tive muito contato como assim como colega minha, mas já da minha irmã 

mais velha com a família, com a família Marques. Mas então eu tive. Eu tive o meu curso 

primário praticamente iniciando no colégio das freiras, por um período muito grande, e 

que muito me influenciou, e me serviu muito de hoje às vezes eu fazer minha comparação. 

Eu tenho uma formação muito boa dentro desse colégio, porque pela disciplina, até pela 

formação religiosa, que eu tive hoje já a oportunidade de ir a Israel. Eu lembro muito 

daquilo que eu tive na minha formação religiosa, no meu colégio das Dorotéias, do 

Colégio São José. E que hoje tenho uma Bíblia junto de mim, não assim como Bíblia para 

leitura, eu tenho Bíblia como um livro de conhecimento daquilo que eu estudei no colégio 

das Dorotéias de São José. E o que eu vi há dois anos passados, quando eu fui a Israel, e 

que vi tudo aquilo que eu conheci quando eu era criança, e conheci agora já com a idade 

que estou, dois anos passados. E que me deu uma vontade muito grande de ler com 

profundidade a Bíblia. Então, eu tenho a Bíblia, lendo e vez em quando, quando eu não 

tenho, não quero fazer nada de nutrição, nada daquilo, eu leio a Bíblia, olhando aqueles 

passos, aqueles fatos do que eu tive no Colégio das Dorotéias, de formação. E então, nessa 

parte, foi nesse período exatamente, que minha irmã também, uns dois anos depois ela foi 

para o Colégio. Minha irmã também foi colocada lá, mas ela teve pouco tempo, que ela 

teve uns problemas, a saúde dela não era muito boa. Ela teve assim, como fosse, estourou 

assim, como se diz? Na época dizia assim: umas feridas, e que eu não me lembro bem, na 

realidade o que foi que aconteceu. Ela teve de sair do Colégio e tentar professora em casa, 

para não perder muito o ensino dela, porque ela teve problemas. A minha irmã mais nova. 

Mas fiquei eu e Nise, a minha sobrinha, que eu chamei, foi criada comigo, que é minha 

sobrinha-irmã, eu considero, foi criada, nós três,  o quarto nosso era nós três, eu, Reinaldo 

e Nise. Então, isso daí foi quando meu pai faleceu. E eu tinha assim uma influência muito 

grande que teve uma freira, quer dizer, influência, a freira muito que me influiu, foi madre 

Santos. Eu era para ela uma aluna toda especial, uma aluna que ela me tratava com o 

maior carinho. E eu tinha pela madre Santos como fosse um apoio maior dentro daquele 

colégio. 

LO - Ela era professora? 

EG - Ela era professora, mas professora de trabalhos manuais, porque nós tínhamos aula 

à tarde. Nós almoçávamos em casa, e voltávamos para os trabalhos manuais, assim de 

uma às três horas da tarde, ou quatro horas. Nós ficávamos fazendo trabalhos manuais: 

bordando, pontinho de cruz, ou almofadas. E essa freira, eu até quando eu voltei a Recife, 

há pouco tempo, até uns dez anos passados, ela já existia bem velhinha, e estava no 

Colégio São José, já no outro edifício, e eu fui visitá-la. Para ela foi uma coisa 

extraordinária me encontrar, me reencontrar, porque eu me lembrei dela, eu vou ver se 

madre Santos ainda existe. Eu já estava morando no Rio. E realmente localizei a madre 

Santos no Colégio. Ela me levou de colégio adentro, já agora, e foi mostrar: “Essa foi 

minha aluna, essa foi minha aluna do tempo de quando ela tinha quatro anos, cinco anos, 

seis anos de idade. E hoje eu ainda tenho, ela já faleceu, ela me deu um Agnus Dei, me 

deu um tipo de um, não era um santinho não, uma coisa assim, e botou: “Uma lembrança 

sempre daquela mestra, que não me esquece ...” 

NM - A senhora se lembra como é que era a rotina, o clima, as relações com os colegas, 

com os professores, como é que eram as brincadeiras ? 

EG - Nessa época? 



 

NM  - Nessa época. É. 

EG - Nessa época que eu estou falando, foi mais a parte mais de infância, que teve talvez 

uns três anos, ou quatro anos no Colégio, no Colégio São José, foi quando meu pai 

faleceu. Então, exatamente quatro, para cinco, meu pai faleceu eu tinha nove anos. Então, 

veja que foi um marco muito grande para mim, porque ainda permaneci, mau pai faleceu 

em março, eu ainda permaneci esse final de ano, mas no outro eu tive de sair. Isso daí foi 

um marco muito grande na minha vida. Então, mas lá, a nossa amizade era comum, uma 

amizade realmente muito, como vou dizer assim? Muito normal, de freiras, os 

professores. Eu sempre fui aluna bem comportada. Aliás, aqui na nossa escola, eu sou 

bem comportada. Sou a professora certinha, a professora que tem de ter o regimento na 

mão, a professora que tem estar no horário, a professora que ai de que quem não fizer, 

porque não se faz. Então, aquilo tudo aí, eu era assim. Então, como eu era talvez, 

cumpridora das minhas obrigações, das minhas lições. Eu sempre fui muito estudiosa, 

cumpria as minhas lições. Eu nunca tive assim, problemas maiores. A não ser a questão 

de língua, que até hoje eu sinto isso, na minha formação, na minha parte profissional. Eu 

nunca dei muito para línguas, e isso me prova, porque quando entrou o francês no meu 

estudo, que eu já comecei estudar o francês com Madre Cardoso, que ela deu o francês, 

depois deu o inglês, Madre Cardoso, eu fiquei numa segunda época, que na época se 

chamava segunda época, e depois a gente fazia repetição em janeiro, fevereiro, ficava 

estudando. Então, olha o engenho, eu ia para o engenho, passava o mês de dezembro, com 

aquelas festas, com aquilo tudo, quando dava o mês de janeiro, quem ficou para estudar, 

voltava para o Recife. Isso era o maior sacrifício da gente, maior castigo, que se poderia 

ter, era soltar o engenho, aquela vida que a gente estava livre, e todo andando, 

caminhando. Como a gente caminhava ali naqueles canaviais, visitava aquilo tudo, nos 

perdíamos, chegávamos atrasadas, quer dizer, tudo isso você dar, ter a obrigação de voltar 

para o Recife, para poder estudar inglês, para poder passar. Não era horrível? Eu sou a 

favor do agora: ou perde, ou não perde, acabou e vai embora. E outra coisa foi depois, o 

caso do inglês, que também o inglês,  quando entrou o inglês eu tive também problema, 

e realmente eu fiz uma segunda chamada. 

NM - Isso ... 

EG - Então, mas a minha relação de professor aluno, eu nunca tive problemas com 

professor, e nem fui aluna assim ... 

NM - No caso do inglês, e no caso do francês, a senhora já não estava mais no Colégio 

Santa Dorotéia. 

EG - Já estava. 

NM - Já estava? 

EG - Já, já, já, já tinha estado, foi logo, o nosso inglês foi logo, logo no principiozinho, 

quem quisesse estudar inglês, entrava no inglês. 

NM - Quando a senhora saiu do Colégio Santa Dorotéia, a senhora foi para onde? 

EG - Eu fui para o Instituto de Educação. Então, é o que se diz: foi um marco, porque o 

ambiente do Colégio São José, o ambiente, a maneira de agir, que talvez tivesse mais 



 

proteção, fosse mais protegida, mas sem necessidade de você tomar iniciativa, do que o 

Instituto de Educação. Então, justamente isso, quando minha mãe, isso foi um marco, 

porque minha mãe enviuvou, não senti muito, mas quando chegou no outro, eu vim a 

sentir. Porque o Colégio Dorotéia, é um colégio pago, era um colégio que pesava, que 

precisava de colocar outra irmã no colégio, então todos os outros também precisavam 

estudar. E tudo isso foi um marco, em termos econômicos da minha família. Para minha 

família, quer dizer, para a minha mãe, que na minha época minha mãe, então, ela, 

reunindo aqui os irmãos, o cunhado. Isso tudo era sempre nessa base da coisa. Ela então, 

achou que deveríamos ir para o Instituto de Educação. Por orientação de outras pessoas, 

que era uma boa formação. E eu tive realmente a formação do Colégio. Mas eu já estava 

mais ou menos no segundo ano de ... 

NM - Ginasial? 

EG - É, que a época, hoje é ginasial, na época eram cinco anos. O ginasial entrou com a 

reforma Gustavo Capanema, e eu não fui, eu fui da reforma Gustavo Capanema depois. 

Então, eram cinco anos, e eu estava no segundo ano, não sei como se chamava, do curso 

médio. Então, foi transferida, a minha irmã fez já o admissão, como ela estudou um pouco 

em casa, ela fez o admissão no Instituto de Educação. Então, foi para mim um impacto, 

um impacto, que eu não digo hoje que foi para ruim, na época eu senti, eu senti muito! 

Me senti isolada. 

LO - O motivo principal então, para essa mudança foi a ... 

EG - Econômica. 

LO - Econômica. 

EG - Foi justamente isso. Como minha família era muito grande, os outros começaram 

entrar em faculdades, os outros estavam no curso de outros colégios. Então, minha mãe 

começou, primeiro e segundo, quer dizer, quando chegou a aumentar cada vez mais, 

naturalmente com a época de crise, que eu não sei se na época também tinha crise, minha 

mãe pressentiu que era muito peso para todos. Então, ela começou a acomodar 

adequadamente a educação dos seus filhos. E uma das coisas, no meu caso específico, foi 

justamente ir para o Colégio de Aplicação. O Instituto de Educação, que eu considero 

muito bom hoje, não é de hoje não, há muito tempo que eu digo. Eu tive uma formação 

básica muito boa, mas eu tive muito boa também no instituto. Apenas na época que eu 

estava, eu sinto, e reconheço que eu senti demais entrar no colégio, no Instituto de 

Educação. Então, os primeiros meses, os primeiros seis meses foi uma adaptação muito 

grande. Que vocês sabem muito bem que o Instituto de Educação, há uma independência 

muito grande, o aluno tem que ser, tem de se jogar para você ganhar terreno. Então, os 

professores passaram a ser todos professores, a maioria homem, homem professor mesmo 

de universidade, de universidade. O professor de Matemática era professor de Matemática 

da Faculdade de Engenharia. Então, o professor de Português, era o professor Sizenanio 

Silveira, de renome. Tanto que o Pelópidas Silveira, filho dele, até hoje conserva o nome. 

É prefeito, não é prefeito, é prefeito, do Partido Socialista. E esta parte todinha eu senti. 

Então, eu senti assim, claro aquele impacto, ou você vai para frente e se determina, ou 

coisa, ou você não vai. O professor não tinha interesse em saber se você sabia, não tinha 

interesse em saber se você, da nota alta, da nota baixa. Se você tivesse nota baixa, ele lhe 

chamava e dizia, explicava, por quê. E acabou e ia embora. Então, isso daí me deu uma 



 

outra oportunidade de eu saber como lutar na minha vida. E a minha sobrinha, a Nise, 

continuou ainda um ano no Colégio São José, porque filha já do meu cunhado, meu 

cunhado já tinha uma vida diferente da minha mãe, que a minha mãe era viúva, ele era 

realmente diferente, que depois ele teve o engenho dele, engenho Guarida. Então, já era 

diferente, mas no ano seguinte Nise também foi para estudar lá. Então, nós éramos 

chamadas lá: “As Gouveias”. Então, as Gouveias independente, porque eram três já, não 

era um só. Era a Gouveia Nilda, a Gouveia Nise, e a Gouveia, a Gouveia, como é? 

Grenalda. Então, nós tínhamos uma independência muito grande. E mudanças de direções 

também variavam muito, de determinações em cima dos alunos. Um deles, o Gilberto 

Costa Carvalho, professor Gilberto, ele foi diretor. Quando ele foi diretor, ele proibiu aos 

jovens, aos alunos se pintarem. E eu já estava, exatamente já entrando segundo ano, doze 

anos, treze anos, quatorze. E nós sempre com aquela pinturinha, um batonzinho, aquele 

negocinho, mas não podia. E ele botava uma mulher bedel, para olhar quem se pintasse 

tinha que tirar, quem se pintasse tinha de tirar na hora, com a pia, que estava do lado. 

Então, as Gouveias eram impossíveis, passaram a ser impossíveis, passaram a ser 

incontroláveis, porque lá ela dava em cima, mandava a gente lavar o rosto. A gente 

entrava dentro do Instituto de Educação de rosto lavado, era horrível! Chegando à 

conclusão, que tinha que tirar mesmo era a pintura, e botar o pozinho de arroz, e entrar. 

Isso ... 

Fita 2 - Lado B 

EG - Agora, em termos de ensino eu considero o ensino do Instituto de Educação teve 

uma grande influência em mim, na minha formação, nos meus conhecimentos. Porque os 

professores tinham outra maneira de agir, agiam de uma maneira que eles tinham, o 

sentido de ensinar, não é? E a técnica, naturalmente a metodologia do ensino deles era de 

uma maneira diferente, existiam lá salas de laboratório, sala laboratório de História. O 

Estevão Pinto tem livros publicados, que quem conhece a História, conhece o Estevão 

Pinto. Lá ele foi meu professor de História, então, tinha sala laboratório de História, 

quando você entrava naquela sala era tão imensa. Mas o que ele queria de mapas, disso, 

daquilo, de informações, de coisa, estava lá dentro da sala de laboratório. Então, o 

material didático do Instituto de Educação era superior ao material didático que era lá, 

mais aula expositiva. 

NM - E a composição social do alunato ? 

EG - Já entrou justamente a diferença. Quando eu digo para vocês, já foi diferente. Então, 

já mudamos, como se diz? Até na parte dos nossos colegas. Que nós tivemos a vantagem 

do professor em si, nós também tivemos a outra parte, de que nós tivemos uma adaptação. 

Então, dentro do Instituto de Educação era cada um por si, e como diz o ditado: “Deus 

por todos.” Claro que existiam depois as suas colegas, as suas amizades, que até hoje eu 

as tenho. Então, tem uma Jorgeta Coelho Leal, que, apesar de ela ser protestante, a Djanira 

Miranda, a Jandira, irmã dela, todas que foram da nossa, da minha turma. Até hoje eu 

tenho amizade com elas, quando eu vou a Recife às vezes, dá um toquezinho de telefone. 

Quando ela vem aqui, ela vai na minha casa, a gente fica lembrando isso que eu estou 

lembrando. “Você se lembra quando o doutor Carneiro Leão fez isso, ou aquilo? Você se 

lembra como, como a gente colou em Geografia com o Décio, como é? Dácio Rabello?” 

Que Dácio Rabello, colar com Dácio Rabello era ser herói. Então, aquilo até hoje a gente 

se lembra. “Você se lembra como a gente colava, colou!” Como colou! Um dia, porque 

não, ele não deixava colar. Mas era um senhor professor: Dácio Rabello. 



 

NM - A senhora estava acabando o ciclo, a Escola Normal, aproximadamente em 1937 

... 

EG - Mais ou menos. 

NM – [19]38, era a época do Estado Novo ... 

EG - [19]39. 

NM - [19]39? A senhora então ainda pegou o Estado Novo? 

EG - Peguei o Estado Novo.  Quais as influências que eu tive no Estado Novo, pelo Estado 

Novo? Olha, eu estou dizendo, olha, a parte da política como vai ser falha. Mas eu posso 

recordar, porque hoje a gente vai, hoje o que a gente sente, que no Estado Novo a 

influência que eu estava na Escola era que existia, como se diz? A obrigatoriedade das 

nossas célebres paradas estudantis, ou juvenis, e que nós desfilávamos naquelas paradas 

obrigatórias do Estado Novo, não é isso? Da parte do Estado Novo. E que nós éramos 

obrigados também a decorar aqueles hinos. E vou dizer: no próprio Instituto de Educação 

eles faziam, às vezes, reuniões para que todos os alunos cantassem os nossos hinos. E que 

na época o hino de Pernambuco, não sei se foi nesta época, que teve uma época que o 

hino de Pernambuco saiu, não foi? Foi do Estado Novo? Foi do Estado Novo, está vendo? 

Eu me lembro ... 

NM - E figuras como Getúlio Vargas, Agamenon Magalhães. Como é que eles fluíam 

junto à sua juventude, junto ao seu grupo familiar? 

EG - Olha, o Agamenon foi um marco muito grande, mas eu digo mais em termos talvez 

regional, na parte política, que o Agamenon realmente, ele até hoje ainda é lembrado pelo 

que fez, e pelo período que ele governou, que ele governou duas vezes. Então, a primeira 

vez, que foi o Estado Novo, ele governou com pulso de ferro, realmente foi um Estado 

Novo, foi aquele Estado que diz que  eram interventores, eles não eram governadores, era 

interventor, primeira vez ele foi interventor, o Agamenon Magalhães. E que ali existia o 

próprio governo que mandava diretamente. Então, o nosso, eu já estava dentro do Instituto 

de Educação, e que a influência nossa maior, que eu tenho lembrança, era mais em termos 

assim do nosso grupo, de como agir naqueles dias festivos de datas nacionais. Que nós 

éramos obrigadas a ir para a rua, e para ir desfilar. Isso realmente. Mas eu sempre desfilei 

talvez umas duas vezes, porque as outras, ou três, eu sempre arranjava qualquer coisa, e 

botava um atestado médico não sei de quem, não sei de como. E que na época, na hora 

da parada, aquela parada, se lembra da parada? Que ela hoje ela ainda existe um 

pouquinho. 

NM - O Dia da Raça? 

EG - Mas o nosso era diferente! 

NM - Era, chamava Dia da Raça? 

EG - Dia da Raça, dia da Independência, dia do, tinha, eram vários, eu acho que desfilava 

umas quatro vezes por ano. Era muito desfile, na época. 



 

NM - E a senhora, acabando o curso, a senhor foi direto fazer a faculdade? 

EG - Não. 

NM - Não? 

EG - Eu, quando terminei esse curso, o curso médio, o ensino médio era de cinco anos. 

Esse ensino médio nosso foi muito bem feito, na época em termos,  falando em termos da 

educação. Eu considero na época, nas mudanças da educação, nas modificações da 

educação, que eles passaram de cinco anos veio a reforma Capanema, não foi? Que 

passou a ter quatro anos de ginásio e três de colégio. Então, eu já tinha terminado os meus 

cinco anos, e entrei no curso de professora. Eu sou professora primária. Lá nós 

chamávamos curso pedagógico, mas aqui chamam muito curso de professor primário. Eu 

tenho esse meu diploma. Mas isso foi mais por uma, vamos dizer assim, eu posso dizer 

até que imposição de família. Porque minha mãe achava sempre que nós deveríamos ter 

uma profissão. E se eu fosse dali partir, depois da Reforma, partir para os dois, que era 

clássico ou científico, na época tinham cinco primeiro, e depois você partia ou para o 

clássico ou para o científico para chegar ao nível superior. Minha mãe determinava, e 

achava, era de opinião dela, e isso teve influência, orientava que se fizesse o curso 

Normal, que é o curso pedagógico. Porque você tinha definido uma profissão, e esta 

profissão então, depois desse curso Normal, que então tomássemos por conta própria a 

nossa liberdade de seguir o curso superior que nós quiséssemos. Então, eu terminei, 

dentro do Instituto de Educação, o meu curso médio, professora completa, dá direito a ir 

ao superior completando. Então, eu fiz exatamente o curso de professora em dois anos, 

porque eu tinha cinco, e dois sete. Depois passou para quatro, e o curso de professora 

passou para três, na Reforma Capanema. Eu não peguei a Reforma Capanema, eu fiz os 

cinco, e fui talvez assim de ano, de época, aquele grupo que terminou o curso de colégio 

com dois anos. Eu terminei exatamente o curso de colégio. Mas eu comecei a trabalhar. 

Então, eu tive um intervalozinho, querendo ir ao nível superior, quando eu estava ainda o 

curso do colégio, eu já estava então evoluindo na nossa casa da Rua Gervásio Pires, que 

nós já estávamos exatamente querendo alguma coisa, que já você quer algo, mas não dá 

porque sua mãe não tem condições, então, eu almejei trabalhar. Eu fui talvez, depois 

minha irmã trabalhou. Quando eu fui à minha mãe pedir para ela que gostaria de trabalhar, 

e que tinha uma colega, não era colega minha, era de Nise, que ia deixar o emprego para 

casar, e eu gostaria de ficar no lugar do emprego, no departamento de educação física, 

que era Estado, minha mãe teve um problema assim meio impacto, e perguntou para mim: 

“Você tem certeza, que você quer trabalhar?” Eu disse assim: “ Eu tenho.” Nessa época 

eu estava com 17 anos para 18, acho que eu já tinha 18 anos. Foi quando ela fez uma 

reunião. Nessa reunião, meus irmãos já estavam casados, meus irmãos já tinham, como 

se diz, já eram médicos, os dois mais velhos. Então, ela fez uma consulta aos dois meus 

irmãos, batendo papo, conversando, que eu gostaria de trabalhar. Qual era a opinião 

deles? Então, Edgar, o mais velho, achava que eu não deveria trabalhar. Foi de opinião 

contrária. E o outro meu irmão o Lorinaldo, que foi mais, era mais comigo, eu tinha mais 

afeto a ele, ele tinha mais a mim, o Lorinaldo. Ele pagava para eu estudar piano. Estudei 

piano seis ou oito anos, tudo por causa de Lorinaldo. Que ele gostava assim muito de mim 

assim, tinha uma dedicação. Das irmãs mais novas ele tinha uma deferência por mim. 

Então, ele disse que se achava, se eu queria trabalhar, por que não trabalhava? E o lugar 

que eu ia era muito bom, que ele conhecia, conhecia, um dos colegas dele, que era médico, 

doutor Luiz Inácio de Andrade de Lima, doutor Manoel Caetano Escobar de Barros, e o 

coronel, quem trabalhava lá era o coronel Roberto de Pessoa, hoje é general aposentado. 



 

Coronel, que realmente o ambiente era ótimo. Que achava que eu deveria trabalhar. Não 

via razão porque não trabalhar. Então, dentro dessa situação, minha mãe opinou, apesar 

de ter um e outro, e ela naturalmente, foi ela o voto de Minerva, e achou conveniente que 

eu queria trabalhar, e foi. Então, perguntou, disse: “Olha, meu filho, vamos resolver. Eu 

vou conseguir ver se coloco a Enilda neste lugar de Jaci”, que era no Departamento de 

Educação Física”. E eu estava saindo do curso pedagógico. 

LO - Departamento de Educação Física do Estado? 

EG - Do Estado, era do Estado. E que eu não fui para a Educação Física. Na Educação 

Física tinha um serviço de orientação para, como vou dizer? Para a ginástica, para a 

Educação Física dos escolares do estado. Era nesse serviço que eu ia trabalhar. Que era 

antropometria. Que eu, depois vou ligar isso, até hoje, o que eu faço, está ligado à minha 

área de trabalho que eu comecei. Então, a Jaci disse: “Olha, Dona Felipa”, ela foi lá, 

conversou com mamãe, aquele movimento, família, colega, e eu, aquela ansiedade. E eu 

estava até ganhando meu dinheirinho, porque tinha um aluninho particular. Eu recém-

formada, num esforço danado para saber como era que ensinava, um garoto, Hélio, ainda 

me lembro do nome do menininho. Ele ia na minha casa para eu orientar as coisas. 

Ganhava meu dinheirinho. Então, isso talvez me despertou eu querer trabalhar. Aí a Jaci 

disse: “Olha, o mais certo, dona Felipa, a senhora só vai conseguir esse lugar, se falar 

com o coronel Roberto de Pessoa, diretamente com ele, ele é que vai definir se quer ou 

não quer.” Aí foi muito engraçado, que minha mãe, apesar disso tudo, que você viu, que 

ela não ia muito nas coisas, ela era muito determinada, muito definida. Ela fazia muitas 

coisas com determinação, apesar de ter um coração grande, bondoso. Ela era uma mulher 

bondosa. Ela foi e disse assim: “Como eu falo com o coronel Roberto Pessoa?” Ela disse: 

“Olha, vá na casa dele, que é melhor do que lá na diretoria.” Porque ele era o diretor, ele 

era o diretor da Diretoria de Educação Física. E tinha o curso de Educação Física, e esse 

serviço. Tinham duas coisas. Ela, eu sei que conseguiu, marcou audiência com o coronel. 

E nós, ele marcou na casa dele mais ou menos antes do jantar dele, vamos dizer assim: 

seis horas da tarde, antes do jantar, quando ele chegasse. Ele não conhecia mamãe, mamãe 

não conhecia ele. Mas ela foi, foi um pedido assim informal, e que ela disse para ele a 

situação dela. E ela me levou. É como sempre, você leva a vítima, que era eu, a interessada 

que era eu. Aí levou e disse para ele: “Olha, Coronel, desculpa eu estar aqui incomodando, 

num horário impróprio, me lembro tanto que ela falou assim, negócio que não era 

impróprio, por causa do jantar.” A introdução dela foi mais ou menos isso. “Mas a minha 

filha está querendo trabalhar. E eu achei, apesar de ter Pessoa irmão dela, meu filho que 

achou conveniente de não trabalhar, eu acho que ela deve, porque eu sou a viúva.” Aí ela 

disse a situação dela: “Eu sou uma viúva, com muitos filhos, e tenho de educar muito 

deles ainda. Porque tinha a Íris, tinha Clélio na faculdade, pagando faculdade, tinha 

Eudes, tinha todos os outros. Tudo estudando! Quer dizer, tudo naquela fase aguda de 

estudo. E então, eu acho que é conveniente, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, 

ele olhou assim para ela. Naturalmente ele sentiu a sinceridade, não é? Então, ele disse 

assim: “Dona Felipa, ponha o nome dela. Eu vou estudar o caso, a situação, como é? De 

lá da Diretoria, e depois eu dou uma resposta para senhora, se há possibilidade. Em 

princípio eu estou vendo que não. Ela ficará no lugar da Jaci. Mas eu vou dar uma resposta 

para senhora.” Então, ela agradeceu. Foi uma coisa tão rápida! Foi tão simples! Ele olhou 

ela assim com uma sinceridade tão grande. Que você sabe que logo depois ele manda se 

comunicar com a minha mãe, não sei como, não me lembro bem se foi por Jaci, que disse 

que eu ia ser aproveitada. Não no lugar de Jaci, porque aí a outra tinha direito, uma coisa 

assim qualquer. Que eu ia ficar efetiva. Então, a outra tinha direito, porque estava no lugar 



 

contratado. Mas ela vai ser contratada no lugar da outra, que vai ficar efetiva. Então, ela 

vai ser aproveitada. Pode, tranqüilo. Que todo tempo que sair a Portaria, a senhora vai ser 

comunicada na sua casa. Então, assim eu comecei o meu emprego, e tive um hiato na 

minha formação. Porque eu fiz o professor. Quando estava querendo iniciar o professor, 

gerou esse emprego. E eu queria realmente seguir o nível superior, mas acharam que eu 

deveria estudar o curso de colégio. É o caso de colégio: três de ginásio, quatro de colégio. 

E como estava logo no início, no caso do colégio, eu fiquei com o emprego, fiquei com 

dificuldade de horário, como, e aquilo parou um pouco. E a coincidência, isso o futuro 

me gravou muito, porque o trabalho que eu fui fazer, a minha parte do meu trabalho, 

entrei lá justamente como contratada, era para pesar, medir, fazer a parte de medidas 

antropométricas dos escolares do Município do Recife, para que o professor Manoel 

Caetano classificasse os alunos de acordo com a ginástica que ele ia fazer. Podia ter algum 

menino com um problema cardíaco; podia ter um problema com uma lordose; com um 

problema às vezes com uma deficiência física. E ele mandava dar um tratamento especial. 

Então, aí eu comecei a ter um enfoque da parte de Antropométrica de criança; e de 

alimentação escolar. Porque a alimentação do escolar também estava vinculada a tudo 

isso. E esse trabalho para mim, eu fiquei trabalhando assim uns dois ou três anos. Foi 

quando, realmente, eu tive assim um período assim meio difícil, de como eu continuar 

estudando, e como eu continuar trabalhando. Como eu trabalhei, eu entendi assim que era 

maior, não é? E parei um pouco de trabalhar, de estudar. Mas eu entrei no trabalho. Foi 

quando minha mãe faleceu. Então, vamos dizer, que eu tinha mais ou menos 22 anos. 

LO - A senhora continuava na escola ainda ... 

EG - Aí eu não continuava na escola. Aí eu estava trabalhando naquela expectativa. 

Depois que minha mãe faleceu, foi que eu comecei a estudar. Aí foi quando o falecimento 

de minha mãe foi um marco. Outro grande marco na minha vida. Porque muitos já tinham 

se casado, a minha família já tinha diminuído, lá na nossa casa estava minha irmã, essa 

Nair, que eu disse que foi o braço direito da minha mãe, estava noiva, estava por se casar. 

E muito breve ela casaria. Então, como ficaria a Nise, que era a minha sobrinha, teria o 

meu cunhado, também tava se formando, e ela voltou assim, tava numa fase de como 

fazer a vida dela, tava em Pedagogia, porque ela era um ano mais nova que eu. Então, ela 

já estava lá indo mais ... morando em Parnaso. Por causa de Manoel, que estava nos 

engenhos. E ela lá arranjou um noivo, daqueles noivos também de engenho, que foi o 

Agenor, o ... casado com ela. E o casamento dela foi mais ou menos até rápido. Ela viu a 

primeira vez, ele disse que ia casar com ela. Na segunda foi lá visitou. Na terceira pediu 

a moça. Dentro de um ano a Nise casou. Então, Nise ficou para lá. Ficou então, o Rildo, 

que era o irmão, os dois filhos da minha irmã, e nós três, quando minha mãe faleceu. Eu 

senti um vácuo enorme na minha vida. Não tanto quanto meu pai. 

LO - A senhora continua trabalhar? 

EG - Aí eu continuei trabalhando. E minha vida foi marco. Essa casa, a gente teve de 

desfazer. Como desfizemos. Minha mãe morreu em junho. Então, de repente, então, eu 

não sabia assim como fazer? (chora), aqueles irmãos. Eu, Grenalta e Clélio. Então, nós 

não fizemos nada (fala com a voz embargada). Mas meus irmãos mais velhos disseram 

assim: “Vamos ficar cada um com eles, e vamos resolver.” Eu estava trabalhando, minha 

irmã não trabalhava; e meu irmão Clélio estudava Química. Já no final do Química. Então, 

para não desfazer nada, e não ficar uma casa sem Nair, nós ainda ficamos esses três ou 

quatro meses, Nair casou, casou de luto, quatro meses depois. Nesse casamento então, era 



 

verão, eu fui para casa do meu irmão, que morava em Olinda, com Grenalta. E foi nós 

resolvemos. Foi aí a definição da minha vida. Eu disse: “Que é que vocês querem? Já 

éramos moças. E disseram assim: “Que é que vocês querem? Ficar morando com seus 

irmãos ou temos de desfazer a casa, e saber como.” Que o Inventário continuou. Aí nós 

combinamos, nós três. Vamos morar sozinhos. E fomos morar sozinhos. Então, fomos 

para uma, deixamos no mês de janeiro, já foi seis meses depois eu e Clélio, Grinalta, 

fomos morar numa casa. E começamos uma vida independente, cada um tomando conta 

de si, mas todos um só. Então, nós éramos nós três morando numa casinha pequena, essa 

casa era na Rua Sebastião Lopes, que era até de um médico amigo de meu irmão. Ele 

tinha assim, cinco casinhas pequenas. E nessas cinco casinhas pequenas ele disse assim: 

“Não, Lorinaldo, não tem problema, eu posso ceder para os seus irmãos.” E nós ficamos 

morando. Era uma casa bem pequenininha, tudo era pequenininho. Parecia uma casa de 

boneca. Tinha três quartinhos em cima. Ficou um quarto de Clélio, um quarto meu e de 

Grinalta, e o outro pequenininho a gente botou o santuário, que era de minha mãe, e uma 

caminha, quando viesse uma pessoa tivesse lá. E nós moramos muito tempo. Aí foi que 

eu voltei a estudar, foi quando eu voltei. Foi uns três anos depois, quando minha mãe 

faleceu. Não foi nem três anos. Minha mãe faleceu um ano depois. E lá eu fui, disse assim: 

“Olha, eu vou fazer meu curso de colégio.” Aí porque o curso de professora não dá o 

lastro básico, para você continuar, não é isso? Aí você vai fazer o teu estudo de colégio. 

Então, quando eu fui fazer, fui, voltei para o Instituto de Educação. Mas não foi assim, 

uns dois, três anos depois da Reforma Gustavo Capanema, eles diziam assim: “Quem 

tiver o curso pedagógico, entra no segundo ano, e faz o segundo e o terceiro.” Foi o meu 

caso. Eu voltei para o Instituto, estudei de noite. Voltei àquele meu Instituto de Educação, 

àquelas mesmas salas, àquelas mesmas, àquele mesmo pátio. Aí revi muitos dos 

professores, tinha o Valdemar de Oliveira. Veio o que deu Matemática para nós voltou. 

E eu entrei também, olha aí o Latim, eu entrei em Latim com o Vandick Londres da 

Nóbrega, que vocês devem conhecer, que ele foi do Conselho Federal de Educação, 

faleceu há dois anos passados. Foi aqui do Pedro II. O Vandick foi meu professor. Ele era 

novo! Novo! Vandick podia ter uns 22 anos naquela época, e estava entrando para ensinar. 

Era germanófilo por demais, ele. Até hoje ele ainda era aqui, e ele era assim, categórico. 

Um rapaz jovem, e magricelinho. Então, as meninas davam em cima dele, aí a parte do 

professor aluno, essa coisa que você quer. Como a garotada dava em cima do Vandick, 

porque a turma jovem, os outros professores eram tudo casadões, tudo já com filhos. E 

ele foi uma coisa assim. Foi o movimento da época, quando eu me lembro bem, que todas 

as meninas davam em cima dele. E aí eu fiz meu Curso de colégio. E foi nesse curso de 

colégio, que tinha justamente aquelas matérias básicas para a formação do nível superior, 

que eu fiz o primeiro ano, fiz o segundo, fiz o terceiro à noite, porque eles abriram curso 

noturno de colégio. Lá não existia. Eu acredito que agora não exista mais. E eu tive esse 

privilégio. E quando eu quis voltar para estudar, estava de noite. Então, eu fiquei 

estudando,  trabalhando durante o dia, na Diretoria da Educação Física. E ao mesmo 

tempo, quando eu voltava, jantava, e voltava ao Instituto de Educação para terminar. E 

eu completei meu curso de colégio exatamente no Instituto de Educação. 

NM - Como a senhora então, pensou em fazer a faculdade? 

EG - Aqui. De nutrição foi uma coisa assim, inesperada. Porque eu sou muito da 

Matemática. E eu gosto muito de números. Então, lá eu não sei como, não sei se por 

influência de Engenharia, eu tive uma colega, que foi a Terezinha, nossa já do curso de 

colégio, foi muito nossa amiga, estudávamos muito juntas. E eu nunca tive problema de 

notas de Matemática. Nunca tive! Eu sempre passei direto. Tive em francês, tive em 



 

inglês, em francês e inglês, mas em Matemática eu era direto. No Instituto de Educação 

tirar sete era o máximo. Isso eu digo aqui, para os meus alunos. Vocês aqui perseguem 

um oito, perseguem um nove, perseguem dez. Eu não entendo isso, porque minha 

formação, tirar sete era o máximo. Eu agradecia o professor, só faltava beijar, quando 

tirava sete. Aqui é o contrário. Então, eu tive assim, uma influência de estudar arquitetura. 

Tanto que eu tenho assim, muita tendência para decoração, para arquiteta, para fazer 

planta, para fazer não sei o que. Eu tenho muito isso. O desenho, desenho arquitetônico 

com o Ivan, Ivan Tavares, que ele era o nosso professor, ele era demais. E eu não estava 

me preparando assim: vamos estudar arquitetura. E entrou no mérito com a Terezinha, 

que queria. Vamos Enilda estudar? E eu me influenciei, porque eu tinha tendência para 

essa parte. Mas eu gostava muito de História Natural com o Valdemar de Oliveira. Então, 

a parte da Biologia, lado de cá, o lado da Nutrição. E aquilo me confundiu um pouco. Não 

era que confundia, é que todos dois eu tinha uma tendência para isso. Gostava das coisas. 

NM - Esse seu trabalho na Secretaria de Pernambuco, fazendo medidas, observando é 

grupos sociais, carências alimentares. Isso daí de alguma forma influenciou na sua 

decisão? 

EG - Olha, em parte houve assim, até teve uma influência. Porque nós pegávamos muita 

criança, e mostrava a criança quando era desnutrida, quando era nutrida. Mas sem até 

pensar em Nutrição. Então, eu não sei se isso, indiretamente, pelo subconsciente me 

tivesse influenciado. Então, é a parte da Biologia, eu gostava de História Natural, na época 

era História Natural. E eu trabalhava com a criança, e via aquele peso. Depois quem 

classificava era o professor Caetano, ele era médico, e tinha o curso de médico aqui de 

antropometria, na Escola de Educação Física. Ele classificava o aluno. Quando era 

desnutrido ele dizia: “Desnutrido”. “Obeso”, “Obesidade discreta”, que até hoje está aqui 

o que eu comecei lá, estou aqui: “Obesidade discreta”, ou “Obeso”, “Obesidade”. Ele 

fazia “Obesidade Discreta”. Aí dizia assim: “Cifose”, aí “veja aí um raquitismo”, “dá 

Cifose”, dá isso, dá aquilo. Eu não sei se isso tudo misturava. E por influência da minha 

colega, eu não sei porque comecei a estudar. E pegamos o prospecto, o programa de 

arquitetura, e começamos a estudar. Mas aconteceu que apareceu abertura do curso de 

Nutrição no Recife, para estudar no Rio de Janeiro, a parte de nutrição. Quando a gente 

ouviu o programa, eu me entusiasmei. Quer dizer, veio assim, uma gota, uma coisa, um 

estalo, uma coisa em cima de mim. E eu estava me preparando para o vestibular em 

janeiro. É, quer dizer, terminando o curso de colégio, estudando com Terezinha em casa, 

e terminando o curso de colégio, quando aí aparece essa parte de Nutrição, convocando. 

Eu fui abrindo. “Você sabe de uma coisa? Eu vou fazer este concurso. Você não vai, 

Terezinha?” “Não, não vou” “Vai Terezinha”. Aí eu é que estava influenciando ela, já era 

o contrário. Eu influenciando ela para fazer o concurso. Quer dizer, era seleção do Serviço 

de Alimentação da Previdência Social. Ele vai entrando na minha vida. Então, este curso 

daqui, é o do Serviço de Alimentação da Previdência Social. E eu fui, disse assim: “Eu 

vou fazer”. Aí nós fomos, na época chamava-se as Delegacias Regionais do Serviço do 

SAPS. Tomei as informações. E ela Terezinha, a Beatriz, e eu, fomos fazer o concurso. 

LO - A senhora tinha uma Delegacia Regional em Recife? 

EG - Tinha, a Delegacia Regional do SAPS. 

LO - De ... 



 

EG - Foi o primeiro contato. 

LO - Isso foi mais ou menos [19]42, por aí? 

EG - Não. Já foi mais em cima, porque eu tinha feito, já tinha feito,  falecido minha mãe, 

foi em [19]48. 

LO - [19]48. 

EG - Eu já tinha trabalhado. 

NM - E a senhora já sabia ... 

EG - Foi [19]49. 

NM - A senhora já sabia o que era SAPS? 

EG - Não. 

NM - Como é que essa sigla surgiu na sua vida? 

EG - Não. O caso do SAPS eu não sabia, eu não sabia como era SAPS. Apenas apareceu 

o nome SAPS, porque eu vi nutrição, que se vinculou à biologia. E que quando eu vi isso, 

eu me influenciei. Agora, em lugar dela me influenciar para a arquitetura eu influenciei 

para fazer nutrição. 

LO - Está. Então, tudo bem. 

EG - Então, está.... 

LO - Eu só queria saber: O curso então, era oferecido pelo SAPS? 

EG - O curso era oferecido pelo SAPS. Aí foi onde entrou o Serviço de Alimentação da 

Previdência Social na minha vida. Foi justamente, mas eu não sabia. Porque ele 

convocava, e abria regional. Então eu quero somente acrescentar na época, porque o 

SAPS na época, quando abriu esses cursos, ele tinha determinadas regiões, e selecionava, 

chama bolsista. Ele jogava em determinados estados bolsas de duas, ou três pessoas, para 

poder fazer o curso o Rio de Janeiro. Então, nesta época o Recife foi pleiteado. Quando 

apareceu isso no jornal, eu tive de ir o que? À Delegacia Regional do SAPS. Para saber 

como era, para saber o prospecto, para saber influência, para saber a seleção. 

LO - E o SAPS já tinha restaurantes em Recife? 

EG - Já. 

LO - Tinha um restaurante em Recife. 

EG - Já.  



 

LO - A senhora conhecia o restaurante? 

EG - Já. Não conhecia, não conhecia. Não, o SAPS, nada. Eu conhecia, apenas eu fui 

através do curso. Eu fui procurar informações do curso de Nutrição. 

LO - A Previdência Social  senhora já conhecia, não é? 

EG - Já. A Previdência Social alguma coisa. 

NM - A senhora já ouvia falar em IAPI, IAPC, IAPB... 

EG - IAPC, IAPB ... 

Fita 3 – Lado A 

 

LO - A senhor estava falando do seu irmão. 

EG - Não, quando você me perguntou se eu já conhecia IAPB, IAPI. Eu disse: Já. E já 

conhecia IAPB, IAPC, IAPI, IAPM. Quando eu falei no IAPM, eu justamente, o meu 

irmão, o Edgar ele era médico otorrinolaringologista, e ele então já era, ele naquela época 

ele era médico do IAPM. Existia o IAPM, e meu irmão era médico do IAPM. E eu me 

lembro bem, que ele falava muito do Hospital do IAPM. Na época do meu irmão. E ... 

NM - É em Recife? 

EG - E no Recife, isso é no Recife. Eu estou no Recife. Estou no Recife ainda. Então, 

exatamente o caso dos IAPS, que eles chamam, eu já conhecia por causa disso. E o caso 

do SAPS eu na conhecia, não tinham um vínculo SAPS com o IAPI, IAPB, não tinha. 

Apenas eu fui pelo curso, e fiz essa seleção. E voltando à parte de seleção: Quando foi a 

seleção, nós fizemos e ficamos estudando, porque eu tinha terminando meu colégio. Foi 

quando eu tinha terminado o colégio, aí veio o resultado, mandaram me chamar no SAPS, 

na Delegacia Regional do SAPS, de Recife. Então, mandaram me chamar e disseram que 

nós tínhamos sido, das três, duas tinham sido classificadas. Eu tinha sido a primeira 

classificada, e Beatriz tinha sido a segunda classificada. Quer dizer, eu e Beatriz. A 

Terezinha, que estava na tendência, não foi. Então, eles mandaram  toda parte do 

prospecto, para poder justamente preencher, e fazer a solução. Eu já estava trabalhando. 

Vocês se lembram, que eu disse assim: “Fez um hiato na minha vida.” Que foi justamente 

aquele período que eu perdi minha mãe, que eu fiquei nessa situação meio difícil, que eu 

resolvi, que eu resolvia terminar o curso de colégio, que eu não tinha terminado. Eu fiz o 

pedagógico de professora. Então, quando aconteceu toda essa parte, eu chamei e 

perguntei: “Como é, Beatriz, você vai? Ou não vai?” Então, seria uma outra oportunidade 

de mudança na minha vida. E na realidade, ela disse assim: “Eu vou realmente pensar 

para ...” ela tinha os pais dela. E o meu o contrário. Eu disse assim: “Eu vou conversar 

com meus irmãos.” Então, entra novamente a família, fator família. Porque desde a época 

da minha mãe, a família então, me determinava, principalmente quando eu perdi meu pai. 

Então, eu consultei aos meus irmãos. Principalmente, você já teve conhecimento dos 

meus irmãos mais velhos: o Edgar e o Lorinaldo, ambos médicos. E eu conversei com 

ele, e eu já estava nessa época, sabem, morando com o meu irmão e com Grinalda. Ele 

disse: “Eu não acho nada de mais, o problema de você é como você sair de Pernambuco, 

porque você sendo funcionária, você tem de arranjar qualquer coisa.” Eu voltei à 



 

delegacia, e automaticamente perguntei para ele, disse: “Olha, eu sou funcionária, eu sou 

estável.” Quer dizer: tinha sido nomeada, na época já estava. “E quero saber que 

situação?” Eles disseram assim: “Não há problema. Nós vamos fazer um ofício para o 

governo, e pedir permissão para que você viaje, e o governo vai lhe dar autorização, com 

os seus vencimentos, para fazer um aperfeiçoamento no Rio de Janeiro.” Então, eu vim 

com os meus vencimentos, com a bolsa dada pelo SAPS, que era pouquíssimo, mas eu 

vim com os meus vencimentos, e ficou autorizada por um ano. Quando o curso começou, 

posteriormente, eu fiz mais um ano. E eu vim justamente com uma portaria do governador 

do estado Etelvino Lins. Vocês gostam muito da parte de coisa. Na época do Etelvino. E 

para poder justamente eu vir ao Rio de Janeiro fazer o curso de Nutrição, condicionava a 

eles, que eu teria de voltar a Pernambuco, e a exercer as minhas atividades em 

Pernambuco. E eu assumi essa responsabilidade, de voltar e exercer essas atividades em 

Pernambuco. E foi daí então, que eu comecei, quer dizer, voltei como se diz, a primeira 

vez que teve um contato direto com a delegacia do SAPS. E eu então, com a autorização 

do governo, eu tive a oportunidade de vir fazer o meu curso de Nutrição aqui no Rio de 

Janeiro. 

NM - Antes, de falarmos um pouco no SAPS, eu gostaria de retomar os comentários, a 

questão do seu irmão, que era médico do IAPM. Qual era a impressão que a senhora 

tinha? O que ele comentava? Como ele via o funcionamento da assistência médica no 

IAPM? Existia algum tipo de comentário? 

EG - Não. Olha, como na época, ele também não era um médico antigo, na época que eu 

entrei, que na realidade eu vim para cá, ele era um médico recém-formado, e entrando. 

Não posso nem lhe informar se ele entrou pelo IAPM por concurso. Eu sei que ele passou 

a ser médico do IAPM. Agora, assim detalhe, que ele desse alguma informação do IAPM, 

e do serviço, eu só posso informar, que naquela época sempre, como dizer? A assistência 

às atividades de saúde, sempre eram muito bem aceitas, eram muito bem vistas e ele nunca 

fez comentário assim, em termos negativos. Isso daí ele nunca fazia, ao contrário, esse 

tinha uma satisfação muito gran0de de estar integrado na equipe médica do IAPM. Isso 

daí bem, eu lembro bem. Foi uma coisa assim, como fosse uma vitória muito grande, 

quando ele já trabalhava no IAPM. Porque ele conseguiu,  vamos dizer, um emprego, um 

emprego dentro de uma instituição, que era considerada uma instituição de elite. Então, 

não houve assim: Qual a crítica? Qual o comentário? Qual nada? Porque sempre ele foi 

até a aposentadoria dele foi também, ele teve uma aposentadoria pelo IAPM. 

NM - Quer dizer, que a imagem dos IAPs ... 

EG - Eram boas. 

NM - Especificamente eram boas? 

EG - Eram boas. Até naquela época eram boas. Até a minha chegada aqui ao Rio. Todos 

eles depois é que houve aquela transformação, em ... 

NM - INPS. 

EG - Em INPS. Porque existia o Instituto de Aposentadoria e Pensões do Comerciário, 

do caso dele, o dos Marítimos. Ele foi dos Marítimos. 



 

LO - Vamos então dar uma pausa, e continua semana que vem. Está ok? 

EG - É vamos, que senão minha garganta não … 
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Fita 3 – Lado A (continuação) 

NM - Você tem alguma pergunta para fazer, retomando. Que eu me lembro, que eu e você 

tínhamos a mesma questão, quando a gente saiu daqui. Ela tinha suscitado uma questão 

para nós dois, que eu tinha achado assim, para gente bem interessante. Que você e eu 

repetimos. É alguma ... 

LO - Eu não anotei. 

NM - Você não anotou, não. 

LO - Vamos começar assim: 19 de novembro de [19]86, mais uma vez professora Enilda 

Lins, da Escola de Nutrição. O Nílson, e o Luiz Octávio. Continuando com o que nós 

estávamos, que era o início, não é? 

NM - Bom, a senhora falava, nós terminávamos nosso encontro, na semana passada, 

quando a senhora falava sobre a sua vinda para a Escola Central de Nutrição, eu gostaria 

de saber em primeiro lugar, por que Escola Central de Nutrição? 

EG - Na realidade essa pergunta, quando eu vim para fazer o curso de Nutrição, na época, 

não tinha esse... a escola não tinha esse nome, era um curso de Nutrição dentro do Serviço 

de Alimentação da Previdência Social. Então, depois de uma reforma do Serviço de 

Alimentação da Previdência Social, por orientação do professor Dante Costa, que na 

época realmente foi um grande educador e orientador, ele, justamente achou conveniente 

de sugerir na reformulação do SAPS uma Central de Nutrição, porque o SAPS na época 

já tinha aquelas duas Escolas Regionais de Nutrição, que eram as Escolas de Visitadores. 

Uma ... 

LO - Só um instantinho. É que tem o pedaço que ficou mal gravado: a senhora falou que 

já tinha dentro do SAPS, a senhora pode repetir este trecho? 

EG - Ah, sim, quando eu vim fazer o curso de Nutrição, não existia no SAPS o curso de 

nutricionista, o curso de Nutrição. Mas não com o nome de Escola Central de Nutrição. 

Esse nome surgiu de uma reformulação posterior, possivelmente em [19]56, salvo 

engano, quando o SAPS sofreu uma reestruturação muito grande. E nesta área de ensino 

foi que o professor Dante Costa teve uma influência muito grande. E como existiam outras 

Escolas, que a Escola de Visitadores de Alimentação, localizada a primeira em Fortaleza, 

e a segunda em Belo Horizonte, ele deu essa nomenclatura. A Escola Central de Nutrição 

era aquela localizada na Sede do Serviço de Alimentação da Previdência Social, onde 

funciona, onde vinha funcionando já o curso para nutricionista, e o curso de 

especialização para médicos. As outras duas escolas, localizadas no Ceará e em Minas 

Gerais, receberam o nome de Escolas Regionais de Nutrição. Essa é a origem do nome, 

Escola Central de Nutrição. 

NM - A senhora falou em Dante Costa. Ele foi diretor e professor da Escola de Nutrição. 

Além deles que outros professores, a senhora iria definir como marcante na sua trajetória 

dentro da Escola de Nutrição? 



 

EG - Eu gostaria de me deter um pouco no professor Dante Costa. Que essa minha citação 

foi quase informar do interesse na parte do nosso ensino. Mas o Dante Costa foi um dos 

pioneiros do Serviço de Alimentação da Previdência Social. Ele foi realmente do grupo, 

que, ao ser criado, ele já estava dentro, e ficou dentro da área de ensino. Ele iniciou as 

suas atividades no SAPS, como um técnico, na época se chamava técnico de alimentação. 

E ele se dedicava muito à pesquisa, que era outra linha que o SAPS realmente se 

desenvolveu, e se projetou dentro do nosso país. Agora, o doutor, o professor Dante Costa, 

que era médico e professor da Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, ele foi dentro da nossa escola um grande reformador. Que na época ele foi 

realmente, ele foi o fundador, do grupo fundador do Curso de Nutricionista em 1942. E 

um grande reformador do curso da área de ensino de nutrição, no ano de 1900, vamos 

dizer assim, quando ele assumiu a direção em 1947, ele saiu depois em [19]50, e 

novamente ele voltou duas vezes como diretor. Então, o doutor Dante tinha assim, uma 

afeição, uma dedicação. Ele realmente foi que soergueu, e projetou o SAPS, no que diz 

respeito a essa área de ensino. Tanto que eu tenho, aliás, ainda tenho nos meus arquivos, 

um artigo do Dante Costa publicado em Paris, porque ele era um admirador enorme de 

Paris. E ele era da Unesco. Então, ele tinha muita oportunidade de ir a Paris, e lá em Paris 

ele projetava, até, o SAPS na área de ensino, na Unesco, onde ele era membro. Então, ele 

para mim, dentro dos meus professores, eu não digo que foi o único, mas foi um dos 

professores, que marcou muito. Porque ele é por demais conhecido. Ele hoje é falecido, 

faleceu. Mas ele foi um homem que se dedicou demais às pesquisas. Depois, nós falarmos 

na pesquisa do SAPS, nós vamos ver que ele teve vários momentos, onde ele se dedicou 

principalmente a essa área. E posteriormente ele se dedicou a essa parte de ensino. Ele 

era nosso professor exatamente da disciplina básica, que hoje é nutrição e dietética, e que 

na época era dietética. Ele tem vários livros publicados, ele tem, ele era escritor; tem 

livros em termos de narrações, como livros em, como é? Descrevendo a parte de uma 

visita que ele fez a Paris. Muito interessante! E também que não ele foi a Israel. E 

infelizmente, dentro desse último momento revolucionário, o professor Dante teve uma 

maneira de agir tal, que o governo que tomou conta do nosso país, ele foi até censurado 

em nível do Serviço de Alimentação da Previdência Social. Ele teve assim um momento 

muito de tristeza, muito de mágoa. E hoje até dizem, que talvez isso fosse um dos motivos, 

que ele teve um problema muito sério de saúde. E ele faleceu, não me lembro bem assim 

a data, mas já faz pouco tempo. Agora, o outro professor, que realmente me marcou bem, 

foi o Bandeira, professor Bandeira de Mello, que era o nosso professor de Administração 

e Higiene. 

LO - Pode continuar. 

EG - Posso continuar? O professor, Jorge Bandeira de Mello. Ele era professor da UERJ, 

e realmente ele não foi muito em termos da Nutrição em si, ele foi um médico sanitarista. 

E este professor era um professor íntegro, era um professor que realmente, que se 

dedicava assim, ao ensino. Ao ensino assim, como fosse ensino professor-aluno, que ele 

olhava exatamente esse enfoque. E dava assim, uma ênfase muito grande à parte 

preventiva. Eu não sei se, como eu me dediquei na área profissional à área da nutrição 

social, da prevenção, e não da área hospitalar, talvez seja esse um dos motivos que o 

professor Bandeira de Mello me marcou muito. E quando eu tinha assim, problemas na 

área da nossa profissão de nutricionista, que eu gostaria de colocar assim, o momento 

para nós, ele nos ajudou muito no enfoque da regulamentação da profissão, e do enfoque 

do posicionamento do nutricionista, exatamente para a sua regulamentação da profissão. 

Então, esses dois assuntos, esses dois momentos, que eu tive muita oportunidade de estar 



 

sempre com o professor Bandeira de Mello, eu achei ele uma criatura realmente 

extraordinária. E até hoje eu transfiro para os meus alunos, ou pessoas que comigo 

trabalham, que mentir realmente, a pessoa não deve, e não deve ser sempre honesto. Mas 

o professor Bandeira de Mello dizia assim: “Mas Enilda, uma mentirinha! Uma 

mentirinha não faz mal a ninguém. Quando a gente não tem oportunidade, uma mentirinha 

é válida.” E isso até hoje a gente realmente chega àquela conclusão. Que todos nós 

fazemos, damos aquela mentirinha. Embora não seja uma pessoa totalmente desonesta, 

desprovida realmente de cumprir as suas obrigações. 

LO - Mas por que ele falava isso? Tinha algum exemplo concreto? 

EG - Era, ele dizia o exemplo, porque quando nós estávamos realmente na 

regulamentação da profissão, nós tivemos uma regulamentação da profissão muito 

tumultuada. E o professor Bandeira de Mello ao chegar ao processo no Ministério da 

Saúde, ele participava de um colegiado. Parece que do Conselho Nacional de Saúde. E o 

Processo caiu exatamente na mão dele. Quando caiu na mão dele, nós então, ele nos 

chamou, e particularmente me chamou. Porque eu já era nutricionista. E ele me chamou: 

“Enilda, eu gostaria de conversar com você em particular, para justamente conversar com 

você do processo, que caiu em minhas mãos.” Então, eu comecei a relatar o problema que 

existia muito grande, da regulamentação.  Porque era uma regulamentação da área social. 

E essa regulamentação corria juntamente com o processo de sociólogos, embora cada um 

na sua. E nós fomos vetadas exatamente, os sociólogos foi vetada a regulamentação deles 

em um mês, e o Castelo Branco veta a nossa profissão posteriormente. Então, nessas 

conversas de mentir, ou não mentir, vamos assim, colocar (TI) para poder justificar a 

nossa profissão, é que ele sempre dizia isso. Disse: “Não, mas uma mentirinha, uma 

mentirinha assim, não é nada demais.” 

LO - Mas parece que não deu certo, porque não foi regulamentado. 

EG - Não, mas depois foi. O dos sociólogos é que, não sei até hoje... Está regulamentada 

já? Eu não sei se cabe aqui falar nesse processo da regulamentação. Que foi um momento 

para nós nutricionistas foi um momento áureo, porque nós fomos vetados, mas soubemos 

realmente continuar a nossa luta junto ao Congresso Nacional. E o relator da nossa 

matéria era o professor Erito Velho. Ele era médico do Rio Grande do Sul, professora da 

Universidade do Rio Grande do sul, e que teve muito apoio a nós. Mas quando foi 

regulamentado, eu não sei se nós estávamos na área,  Nutrição é da área social. Como nós 

sempre sabemos disso, que é uma área, é uma ciência, como é? Multidisciplinar, não é? 

Então, os sociólogos foram na frente. Estava tudo aprovado, caiu na mão do Castelo. 

Naquele foco logo do início, daquele período revolucionário, iniciado, revolucionário. 

Então, os sociólogos quando foram vetados, eles colocaram quase que as mesmas razões, 

que eles vetaram dos sociólogos, eles vetaram para os nutricionistas. Mas nós tivemos 

uma linha diferente. Porque na época eu era presidente da Associação de Nutricionistas. 

Então, eu acompanhei muito bem esse processo. Na realidade quando foi nesta época, os 

Sociólogos atacavam o governo de uma maneira assim, direta, feroz. Assim diretamente, 

até o Presidente da República. Então, nós nos reunimos, e nós íamos com os sociólogos, 

mas não paralelo aos sociólogos. Mas fizemos uma linha, de não apoiar a maneira de 

como os Sociólogos estavam agindo com a imprensa, com o rádio. Quando a imprensa ia 

para nós, até na nossa casa, era uma coisa espetacular, assim. Eu e a professora Neusa, 

que era na época a nossa vice-presidente. Toda a diretoria se reuniu, então nós fizemos 

uma linha, a linha era que o Presidente Castelo Branco estava mal assessorado. Então, 



 

nós jogamos a resposta do veto, para a assessoria. Porque nós sabíamos realmente, que o 

nosso projeto caiu neste Conselho de Saúde e teve três, estavam três médicos que 

realmente, como é? Conseguiram de uma maneira, de uma maneira especial, exatamente 

dar suas informações contra o nosso processo. E que achou que deveria realmente, era 

uma profissão muito vinculada à área social, que estava acarretando prejuízo para o 

profissional médico. Então, nós temos esse problema de médico há muito tempo, e desde 

que ele foi, como é? Desde que nós fomos criados, até no nosso Serviço de Alimentação. 

LO - A senhora concorda com esta tese de que o nutricionista disputa espaço com o 

médico na área social? 

EG - Não. Eu não concordo com essa parte que disputa a área com o médico. É porque a 

área de nutrição, ela é muito vinculada, como dizem também que o economista quando 

chega na área social, também o economista está todo em cima da área de alimentação. 

Então, ele não vai disputar com o nutricionista. Nós disputamos, o nutricionista, nós 

estamos no nosso espaço.  Na área médica, que é mais vinculada, nós somos realmente 

mais vinculados à área de saúde, é porque no levantamento já feito por nós nutricionistas, 

colegas nossos, como a professora Nely Davidovitch, que é titular hoje da UFF, ela 

sempre já colocou, há mais de 15 anos, provando por informações, que os médicos não 

têm uma formação adequada na área de Nutrição. Ou então, que nós pleiteávamos não, 

nós concordamos com o grupo de médicos, como o caso do professor Nelson Chaves de 

Pernambuco, que foi muito amigo nosso, muito ao lado da nossa profissão, quando ele 

diz que o que cabe ao médico, é que na formação médica ele tivesse uma disciplina, um 

enfoque de ensino de Nutrição, para ele, pudesse dialogar com o nutricionista. Então, o 

médico fica realmente alheio à área de Nutrição, e o serviço de Nutrição, principalmente 

na área hospitalar, é que é um pouco, não sei se ainda com o prestígio que ele deve, 

acompanhando as situações patológicas do paciente. Então, há um espaço, que o médico, 

ele dá a orientação do diagnóstico, da parte clínica, da parte médica, da parte 

medicamentosa. Mas a parte do alimento em si, do cálculo, da informação, da evolução 

da doença, e acompanhar, é uma parte do nutricionista. Então, o que acontece é que não 

é o médico, que eu estou falando, é quando ele é nutrólogo, quando ele entra numa área 

da especialização, então, ele tem o mesmo, além da Medicina, ele quando entra nesta 

parte dentro dos hospitais, ele assume realmente um critério de querer fazer até a parte do 

cálculo em si, da informação, da evolução dietoterápica do paciente. Mas não há 

realmente, eu não concordo com que o médico tenha, venha invadindo a área do 

nutricionista, como o nutricionista vá invadir a área médica. Eu acho que cada um na sua, 

dentro de uma formação, dentro de um trabalho de equipe. 

NM - Professora, aproveitando que nós falamos de Dante Costa, Bandeira de Mello, eu 

gostaria de que a senhora me desse informações sobre, se foram ou não, importantes e se 

foram, em que medida, o trabalho de Nelson Chaves e Josué de Castro, para a nutrição 

no Brasil? 

EG - Realmente você tocou num assunto que já vai assim, um leque da importância da 

nutrição. A gente vai entrando exatamente naquela área, que é a evolução da nutrição. Se 

nós olharmos assim, tem a evolução da nutrição: como e por que seguiu. Nós vamos 

chegar exatamente na criação do nosso SAPS. Então, na realidade o professor Josué de 

Castro, todos nós sabemos que ele era de Pernambuco. E ele era da Universidade Federal 

de Pernambuco. Depois foi que ele se transferiu aqui para o Rio de Janeiro. E já em 



 

Pernambuco, lá no Recife, ele tinha uma dedicação muito especial a essa parte da 

nutrição. Então, os livros, que todos conhecem,  ... 

NM - Geopolítica da fome, A geografia da ... 

EG - De Josué de Castro: Geopolítica da fome, Geografia da fome. Uma e mais uns 

outros. Ele então, enfoca muito esse ciclo, até naquele que ele fala entre a vida dos grupos 

que mora nos Mucambos, lá chama-se Mucambo, e nos Alagados, lá daquela parte dos 

Alagados, ele faz aquele ciclo do caranguejo com o pobre, não é isso? É um livro especial 

que tem o Josué de Castro, que ele até explica que já está dando um enfoque exatamente 

da área de Nutrição. E mais especificamente: Ele fez uma pesquisa alimentar dentro da 

cidade do Recife, no ano de 1930, antes da criação do SAPS, quer dizer, antes de ele vir 

aqui para o Rio de Janeiro. Então, no caso do Josué, ele muito se dedicou já a essa parte. 

Como o Dante Costa também, aqui, quando o SAPS foi criado, o professor Dante já vinha. 

Tanto que ele foi um criador, um que trabalhou e evoluiu dentro do serviço. Mas foi o 

ano, já em 1940. Mas ele já vinha, o Dante Costa era de Belém do Pará, Josué de Castro 

era pernambucano. E já o Nelson Chaves, ele realmente foi mais fisiologista. E quando 

ele tentou realmente, se dedicou à Fisiologia, e ao lado da Fisiologia ele começou a se 

dedicar à Nutrição, ele sentiu lá no Recife, ele fez escola no Recife, quando ele sentiu a 

necessidade de uma criação mais específica da área de Nutrição. Ele criou dentro da 

Universidade do Recife, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto de 

Fisiologia e Nutrição, que hoje é Instituto de Nutrição. E posteriormente, quando ele criou 

este Instituto, ele teve a idéia de criar o profissional nutricionista. Quando ele teve essa 

idéia, já foi mais adiante, em [19]55, ele veio ao Rio de Janeiro. Contatou-se exatamente 

com a Escola de Nutrição do SAPS, já com a Escola de Nutrição, como é? Da 

Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a outra Escola de 

Nutrição, que já estava funcionando em nível municipal. Para ele tirar assim, uma idéia, 

de como criar o curso de Nutrição, e fazer a sua escola dentro de Pernambuco. Então, na 

realidade dentro dessa escola dentro de Pernambuco. Então, na realidade dentro dessa 

época do ano de [19]40 a [19]50 é que houve realmente, esses expoentes da Nutrição. 

Sem deixar de esquecer também, o Franco de Moura Campos, de São Paulo. Ele foi um 

grande pesquisador, e foi mais da área experimental. E ele foi da Universidade,  hoje a 

USP. E que dentro da área de Nutrição nós não podemos deixar de esquecê-lo. Tanto 

quanto o SAPS, evoluindo, ele fez os seus concursos, o Moura Campos foi uma ou duas 

vezes premiado com seus livros. 

NM - É, bom, falando, mudando um pouco, voltando à questão da escola central, nós já 

falamos de alguns professores, eu gostaria de saber quem eram os alunos? Quais as 

expectativas que eles tinham? Qual a origem social, a origem de classe deles? A visão de 

mundo que eles tinham naquela época? 

EG - A Escola de Nutrição do SAPS, ele era interessante, que ele abria algumas bolsas 

de estudos para os alunos, vamos dizer, para candidatos bolsistas de diferentes estados. E 

isso foi exatamente logo após a criação do Serviço de Alimentação da Previdência Social, 

e na gestão do professor Dante Costa, mais ou menos em [19]45 e [19]46, [19]47, e até 

um pouco mais à frente, foi adiante. 

LO - Em que período se formou a Escola? 



 

EG - Foi quando ele formou a escola em [19]43. Ele foi um grupo que a Escola de 

Nutrição, ela está embutida na criação do SAPS, vamos ver que ela está embutida na parte 

do SAPS. Que o SAPS foi criado em 1940, e já em [19]42, nos primeiros decretos leis, 

que foram justamente para a organização, e delinear realmente a estrutura do SAPS. Em 

[19]42 eles deram a oportunidade e criação de cursos, que eles chamara cursos. E logo 

em [19]43 foi criado o Curso de Nutrição do SAPS. Que ele é pioneiro aqui no Rio de 

Janeiro, que na época era Distrito Federal. E há uma dúvida, quem foi que nasceu 

primeiro: se foi o curso do SAPS, o curso de Nutrição do SAPS, ou o curso de Nutrição 

de São Paulo. É semelhante às faculdades de Direito, quem discute quem nasceu primeiro. 

Foi o Direito de Pernambuco, ou foi a escola, o ensino de Direito de São Paulo. Então, 

isso existe, mas a gente chega à conclusão que tudo partiu de uma evolução. A nossa 

escola, vamos falar assim, mais ou menos como ela foi criada. Ela foi criada em [19]42, 

logo quando o SAPS foi ... 

Fita 3 - Lado B 

LO - Tinha outros profissionais? Além dos técnicos em alimentação? 

EG - É. Tem. Eram os técnicos de alimentação. Porque além da formação, quando foi 

criado o curso de Nutrição, o SAPS tinha outros técnicos, que eram voltados para a área 

de alimentação, e que então, quando ele criou o curso, ele deu oportunidade, que aqueles 

que tivessem o curso de auxiliar de alimentação, eles poderiam complementar, e sair 

formado como nutricionista. Então, aí nasceu o curso de Nutrição. Então, dentro dessa 

parte do ensino de Nutrição, a nossa escola. Logo que ela foi criada, eles tiveram assim, 

uma orientação muito ampla, a nível nacional. Apesar do SAPS, ele estar muito envolvido 

aqui dentro do Distrito Federal. Então, o curso era, vamos dizer assim, eram dadas 

oportunidades a 25 vagas, 20 ou 25 vagas. Ele colocava sempre cinco ou oito vagas, ele 

colocava em um ano, ele dava, vamos dizer assim, aquelas vagas, para determinados 

estados. Então, havia bolsistas em um ano, ora de Bahia, Pernambuco, teve do Amazonas, 

de Belém do Pará, do Ceará. Então, era distribuído. Por isso que eu vim estudar aqui no 

Rio de Janeiro. Pernambuco não tinha ainda Escola de Nutrição. Então, era dentro dessas 

bolsas, quando foi realmente lá pela delegacia do SAPS, abriu essa vaga, distribuída para 

o estado de Pernambuco. Então, isso foi muito importante, que quando nós chegamos 

aqui na escola, que é a pergunta, por exemplo: como era realmente a nossa escola de 

Nutrição? Nós encontrávamos com quatro, cinco, seis jovens, que vinham exatamente de 

diferentes estados, para exatamente cursar o curso de Nutrição, com os alunos que eram 

selecionados dentro do Distrito Federal. Então, no meu ano, eu bem me lembro, que eu 

tinha, eu era, eu vim de Pernambuco. Tinham uma, a Zenaide Tilba, era do Amazonas; e 

a Nice Crespo era da cidade de Campos. Então, era na época do Estado do Rio de Janeiro. 

Então, haviam essas três bolsas do momento, não eram muitas. Mas em compensação, 

quando nós tínhamos chegado aqui, logo no ano anterior, e no ano seguinte, eu tive a 

oportunidade de conviver com pessoas, com colegas do Rio Grande do Sul, vindas, 

selecionadas pelas delegacias dos estados. Neste ano eram três bolsistas do Rio Grande 

do Sul, e confesso, que eu também tive uma colega, que eu esqueci, que era Alaíde, ela 

era de São Paulo. Então, nós tínhamos quatro bolsistas no nosso grupo. E também o São 

Paulo estava conosco. Mas aí nós tínhamos exatamente assim, aquele confronto de 

pessoas de diferentes estados, que vinham ao Rio com uma bolsa pequena, dada pelo 

SAPS. E, no meu caso particular, que eu já falei anteriormente, quando eu já era 

funcionária do governo do Estado de Pernambuco, eu solicitei uma licença para cursar a 

Nutrição aqui. E me foi autorizado pelo governo por um período de dois anos, e depois 



 

me deram mais um ano, para eu terminar o curso. E, aqui nós recebíamos uma bolsa de 

estudos. Agora, outras pessoas não, ficavam em casa de família, ficavam em casas de 

irmãos, que era o caso da Alaíde, ela tinha um irmão médico. Então, com aquela bolsa 

que o SAPS dava realmente, não era nem para se manter, mas para um transporte, para a 

alimentação, e outras uma ajuda, como eles diziam. Agora, nós bolsistas, tínhamos assim, 

uma atenção muito especial no SAPS. Porque ser bolsistas, eram justamente pessoas de 

fora, nós tínhamos, eu gostaria aqui de lembrar, a nossa secretária, a Maria Olímpia, e 

que era secretária do curso. Ela foi assim, era como se fosse a mãe daquelas bolsistas que 

chegavam aqui no Rio de Janeiro, sem família, sem pessoas, sem, às vezes assim, em uma 

procura de uma cidade tão grande, de alguém que justamente desse aquele apoio. Então, 

a dona Maria Olímpia era, não era nem secretária, ela era quase como uma orientadora 

daquelas moças, que chegavam aqui, do nosso curso de Nutrição. E muito especial, os 

diretores sempre se reuniam com esses alunos. Tanto que, na evolução do SAPS, logo 

depois, foi criado o pensionato, para dar assistência a essas estudantes de Nutrição, aqui 

no Rio de Janeiro. 

LO - Pensionato do SAPS? 

EG - Do SAPS. O SAPS também teve um pensionato. Então, agora estou vendo mais, às 

vezes, como o SAPS era verdadeiro povo, como ele realmente tinha, como é? Tinha 

sustentáculos nas diferentes áreas. Até um Pensionato do SAPS, na Almirante Cochrane, 

45. Quando vocês passarem por lá, vocês vão ver uma casinha, lá ainda ela existe. Então, 

este pensionato ... 

LO - Só para alunas? 

EG - Só paras alunas de Nutrição do SAPS. E tinha uma, tipo de uma pessoa, uma 

senhora, que tomava conta, administrava. Chamava-se mesmo a administradora do 

pensionato. Era uma funcionária do SAPS, que foi contratada para isso, uma senhora de 

um nível relativamente bom, tratável. E que, justamente, ela assumia a responsabilidade 

e a ordem daquele pensionato. Então, o pensionato, eles reuniram então, essas moças, 

quem quisesse realmente ir para lá, poderiam ir, e tinham, justamente, a alimentação 

gratuita, e a pensão gratuita, dada pelo próprio SAPS. 

LO - Qual o cargo do professor Dante Costa? Ele era o Presidente do SAPS, não? 

EG - Não. O Dante, ele foi do grupo que criou o SAPS, juntamente, mas ainda com o 

Josué de Castro. Josué de Castro também foi um do grupo que criou o SAPS. Agora, o 

Dante quando ele foi criado, o SAPS, em 1940, ele foi da equipe de médicos selecionados, 

que trabalhava dentro da área de nutrição. Não somente o Dante Costa, como nós temos 

até há bem pouco tempo, e ainda hoje, tem aqui na nossa Escola, embora já aposentado, 

mas colaborando no curso de especialização, o professor José João Barbosa. Tinha o 

Silvio Soares de Mendonça, que se aposentou agora, no mês de outubro. E também um 

antigo do SAPS foi o Luiz de Brito. Então, ele foi um técnico de alimentação, juntamente 

com esses outros. Agora, o Dante se dedicou muito à parte de pesquisa. Então, ele foi 

dentro do SAPS, se dedicou à parte de chefe do setor de pesquisas, quando o SAPS logo 

foi criado. Ele tem vários trabalhos publicados na parte da parte de pesquisa, de pesquisa 

experimental da pesquisa  da Bioquímica. E também ele foi três vezes diretor do Curso 

de Nutrição. E até da nossa própria Escola de Nutrição. Então, veja como ele era mais um 



 

educador, mais voltado para educador. Onde ele via a parte da pesquisa, e a parte do 

ensino. Então, até hoje ... 

LO - Por que a senhora acha que havia essa preocupação, duas preocupações. Primeiro: 

formar um grupo de nutricionistas; e outra, de transformar isso em uma admissão 

nacional, quer dizer, por que vão buscar na sua interpretação, porque ... 

EG - A minha interpretação, depois a gente conhecendo bem, quando a pessoa passa a 

trabalhar no SAPS, como foi o meu caso, então, a gente conhece bem, porque ele tem 

essa preocupação. Porque o SAPS tem a preocupação de formar o seu pessoal. Então, 

essa foi a idéia maior do SAPS, logo quando ele foi criado. Porque, ele criado em [19]42, 

em [19]40, que digo, em [19]42 ele fez uma reformulação, justamente dentro dessa 

reforma foi quando ele deu a idéia logo de formar o seu pessoal. Por que ele foi buscar 

esse pessoal? Porque já nesta época o SAPS se expandia. Se expandia nos diferentes 

estados, através das suas delegacias, chamadas Delegacias Regionais do SAPS. Então 

havia Delegacia Regional do SAPS, logo quando ele foi criado, no princípio de [19]42, 

já existia delegacia do SAPS em Belém do Pará, já existia no Ceará, Pernambuco. Então, 

eles jogavam, justamente, essas bolsas de estudo do seu curso de Nutrição, que era recém 

criado. Eu cheguei, vamos dizer, [19]50. Ele já formava com o intuito de trazer aquele 

pessoal, e aquele pessoal formado, voltar para trabalhar na sua área. Tanto que eu voltei 

para Pernambuco, por nomeação do SAPS, para trabalhar no Recife. E por exemplo, 

quando ele mandava para Campos, essa minha colega ela voltou para Campos, e trabalhou 

em Campos. A Alaíde, que era paulista, ela voltou para Campos. Então, qual a idéia do 

SAPS? Era formar o seu pessoal, para aproveitar exatamente na área onde ele já estava 

atuando. O Rio Grande do Sul, quando ele botou a sua Delegacia Regional no Rio Grande 

do Sul, ele mandou, e veio, foi buscar realmente o nutricionista, ou melhor, o futuro 

nutricionista, para voltar e trabalhar nesta área técnica. Então, formar os seus técnicos. 

Tanto que o Dante, o Barbosa, o Silvio, professor Silvio, e muitos outros no momento, 

eles já eram médicos, que já estavam realmente formados, e criaram inicialmente os 

cursos de auxiliares de alimentação. Eles foram enquadrados no SAPS, quando ele foi 

criado, quando o SAPS foi criado, como técnicos de alimentação. E posteriormente, 

quando foi criado o curso de nutricionista, e o curso de especialização para médico, para 

formar o médico nutrólogo, na nova reforma do SAPS, na nova reestruturação do SAPS, 

então, foi criado um quadro de médico nutrólogo. Todos aqueles médicos, que eram 

técnicos de alimentação, que tinham já o curso nutrólogo! Lindomar Castro da Silva, a 

Edelweiss Ramalho Kramer, todos eram médicos já com o curso. Eles então foram 

enquadrados como médicos nutrólogos. E todas aquelas pessoas nutricionistas, que na 

época eram visitadores, eram visitadoras não, eram auxiliares de alimentação, eles foram, 

quem fizesse o curso de nutricionista foram enquadrados como nutricionistas. Agora, ao 

lado deles tinha um outro curso, que era o de visitadores de alimentação. Eu já falei 

anteriormente, que tinham duas escolas: uma em Fortaleza e uma em Belo Horizonte. 

NM - Mas o que é mesmo visitadora de alimentação? 

EG - Eles formaram essas visitadoras de alimentação, porque o SAPS, quando foi criado, 

tinha um objetivo. Qual é a finalidade do SAPS? Uma delas era de exatamente de educar 

o trabalhador, a sua família. Tanto que, posteriormente, nós vamos talvez, ter 

oportunidade de entrar mais em detalhes do próprio SAPS, nós vamos ver que na 

realidade o SAPS não era só de dar alimentação ao trabalhador. Era de educar, 

conscientizar exatamente a família, para a importância da alimentação, exatamente no 



 

que diz respeito à parte  orgânica. E no caso do trabalhador, que foi mais do que 

comprovado através de trabalhos, na época do IAPI, foi de onde nasceu o SAPS, o 

Instituto dos Industriários, que justamente provou da necessidade de dar ao trabalhador 

uma atenção especial à alimentação. Então, as visitadoras de alimentação, quando foram 

criadas, ela ficou mais com a parte de educação à família do trabalhador. Então, essas 

visitadoras de alimentação, que seriam as visitações domiciliares, ela tinha uma 

responsabilidade de visitar as famílias dos trabalhadores previdenciários, não era 

qualquer trabalhador. Desde que eles fossem da Previdência Social. Tinha de ter aquele 

vínculo. Então, estivesse realmente dentro dessa seleção, desse enquadramento do SAPS. 

Essas visitadoras de alimentação iam à casa das suas famílias. De uma médica essas 

famílias eram visitadas umas quatro vezes no mês, ou mesmo podendo dizer, uma vez 

por semana, e que essas visitadoras davam às donas de casa uma orientação da boa 

alimentação, de como alimentar seus filhos, de como alimentar a família, do valor 

nutritivo do alimento, e até das preparações do alimento. Isso cabia realmente às 

visitadoras de alimentação. Por isso que o nome era vi-si-ta-do-ras de alimentação, porque 

ela visitava as famílias dos trabalhadores domiciliarmente. 

LO - A senhora sabe se esse programa chegou a ser deslanchado em termos nacionais? 

Quais as dimensões? 

EG - Ele chegou sim. Quando existia realmente as visitadoras. Porque eles também, da 

mesma maneira que selecionavam no Distrito Federal o nutricionista, ou melhor, as 

pessoas para vir fazer o curso de Nutrição, eles também, naquelas duas escolas, que foram 

criadas. Uma foi logo quando o SAPS foi criado. Já a Escola de Belo Horizonte foi em 

[19]55, [19]56. Eles, quando convocavam as visitadoras, as moças para fazer o curso de 

visitadoras de alimentação, eles não ficavam somente dentro da cidade de Fortaleza, eles 

convocavam das outras cidades. Então, a cidade de Fortaleza ficou para área do Nordeste. 

Então, o grupo, que tem visitadores, que ficavam visitadoras em Pernambuco, elas iam 

ao Ceará, eram justamente instruídas e orientadas para parte da visitação alimentar. E 

voltavam exatamente para os seus estados. Da mesma maneira que faziam isso com o 

nutricionista a nível de Distrito Federal, fazia exatamente nas outras escolas. 

Principalmente na região Nordeste, que era uma Região que até hoje é uma região 

problema. Então, esta colega minha, que eu acabei de falar, quando fui selecionada para 

Pernambuco, foi dada para Amazonas, uma bolsa de estudos, esta colega nossa, Zenaide 

Tiuba, ela era do Amazonas, e visitadoras de alimentação. Ela já trabalhava no Amazonas 

como visitadora de alimentação do SAPS. Então, ele se irradiava, se expandia exatamente 

dentro desse critério de uma descentralização. Não ficou a Escola de Visitadoras aqui, 

aqui eles faziam cursos, eles chamavam até cursos técnicos, na época, não era Escola 

Central de Nutrição. Eles faziam justamente esses cursos de visitadoras e de alimentação, 

aqui, dentro da prioridade. E, às vezes, eles traziam até visitadores, que o Rio sempre foi 

uma cidade que atrai a todos nós, que não somos daqui, do Rio de Janeiro. Então ele 

formou também seu serviço de alimentação aqui, com muitas visitadoras, que eram 

formadas pelo de Belo Horizonte, ou de Fortaleza. Eles trouxeram realmente cinco, ou 

seis pioneiras. 

NM - Esse trabalho das visitadoras, ela existiam por quanto tempo? Foi acompanhado? 

Qual a variação que se fez do resultado do trabalho das visitadoras de alimentação? 

EG - Olha, o trabalho das visitadoras de alimentação, até merece elogio como o SAPS foi 

implantado. Ele fez até uma espécie de um raio de ação. A nutricionista coube a ela a 



 

ação direta da alimentação, junto ao trabalhador, quando procurava exatamente freqüentar 

os seus restaurantes populares. E as visitadoras faziam a educação alimentar junto à parte 

de família. Então, as visitadoras existiram praticamente quase no momento que foi criado 

o SAPS. Porque o SAPS foi num momento, que dentro de dois anos ele teve que se 

reestruturar. Para três anos ele estar implantado, e evoluir. Teve uma evolução rapidíssima 

do ano de ... todo do ano de [19]45, [19]50, foi de uma maneira tão grande, que realmente 

serviu até de escola para todo o Brasil. Então, as visitadoras evoluíram, eram avaliadas, 

tinham setores especiais, tinha um setor, quando o SAPS fazia as suas reestruturações 

internas. E foram transformando, chegando até Escola Central de Nutrição. E da área 

técnica, com o departamento de Nutrologia, existia especialmente um controle de 

visitadores de alimentação. E foi um trabalho muito bonito, realmente um trabalho válido, 

porque é exatamente um trabalho de educação alimentar, ou seja, um trabalho de 

prevenção. E é o que eu digo: um trabalho bonito, porque está dentro mesmo da minha 

área, que é educação alimentar, que hoje nós não vemos isso. Até uma coisa à parte, os 

programas de Governo, os que estão desenvolvidos, eles esquecem dessa educação 

alimentar, que o SAPS fazia com tanto carinho, de uma maneira tão especial. Ela evoluiu 

até a extinção do SAPS, ata extinção do SAPS. 

NM - A senhora falou que o SAPS desenvolvia pesquisas. Que tipo de pesquisas eram 

desenvolvidas? Estudava-se hábitos alimentares, por exemplo, de populações? 

EG - Olhe, quando o SAPS foi criado, existia realmente uma das finalidades, e os 

objetivos do SAPS criado, não era somente dar aquela alimentação ao trabalhador através 

dos restaurantes. Ele tinha também no seu bojo essa outra área, que era a propaganda e 

educação. Que foi feita a propaganda através das publicações deles existentes. Até hoje 

ainda existe publicações do SAPS. E muita gente fica atrás, procurando absorver, para o 

seu acervo bibliotecário, o caso do INAM, quando ele foi criado quis que a nossa Escola 

de Nutrição desse toda a documentação do SAPS, todo o acervo de livros, folhetos e 

documentos do SAPS. Mas, que nós não permitirmos. Tivemos assim, uma maneira tal, 

que achamos que era nossa. Então, no nosso ... 

LO - Eu queria só abrir este parênteses: a senhora sabe onde está o acervo do SAPS? 

EG - Olha, o acervo do SAPS, da parte da Biblioteca, que não era uma, a parte da 

Biblioteca, que era da Divisão Técnica, ou da melhor, do Departamento de Nutrologia, 

aquele, quando foi extinto em [19]57, por ato do governo, e [19]58 até foi distribuído, 

[19]58 não, [19]68. Desculpe, [19]67, [19]68. Então, essa Biblioteca está conosco. Então, 

a nossa Escola de Nutrição ainda é a única parte do SAPS, que existe. É a nossa Escola 

de Nutrição, que está hoje na Universidade do Rio de Janeiro – Unirio. Então, a parte da 

Biblioteca, mas nós não conseguimos muito, porque a maior parte dos livros e que estava 

no Departamento de Propaganda, é lastimável que até no momento que ele foi extinto, foi 

uma procura muito grande, não só deste material de biblioteca, a parte de publicação, para 

onde se destinou, a quem se destinou. Agora, o material do laboratório do Departamento 

de Nutrologia, que foi extinto, houve um senão na extinção do SAPS: que trabalhava, o 

curso de Nutrição trabalhava paralelo com o Departamento de Nutrologia. Então, os 

laboratórios do curso de Nutrição eram os laboratórios do Departamento de Nutrologia. 

As nossas aulas de bromatologia, de tecnologia, nós tínhamos uma sala de aulas dentro 

do Departamento de Nutrologia e especialmente orientada para os técnicos de laboratório 

nos dar uma assistência. E nós tínhamos realmente esses técnicos, que davam a parte 

prática nossa do laboratório. Essa parte, houve um caso muito especial, que não sei como, 



 

na extinção foi, o Departamento de Nutrologia por um decreto caiu, foi distribuído, foi 

localizado, foi lotado, foi distribuído para o Ministério da Saúde. Mas não havia interesse 

no Ministério da Saúde do acervo do SAPS. É o que se chama, achavam eles que aquilo 

dali não caberia, uma vez que existia aquela rotina do Ministério da Saúde. Eles 

empacotaram, e colocaram, naturalmente num depósito qualquer. Mas antes da extinção 

do SAPS, ou melhor, quando houve o decreto da extinção, houve oportunidade da nossa 

escola sobreviver, porque houve um decreto antes, que toda Escola de Nutrição, e as 

Escolas, a Escola Central de Nutrição, e as Escolas Regionais de Nutrição, elas passassem 

ao Ministério da Educação. Isso foi exatamente em [19]68, por um decreto especial. 

Então, nós passamos a ser uma Escola Isolada, vinculada ao Ministério da Educação, e as 

duas Escolas Regionais de Nutrição foram distribuídas pelo Ministério de Educação à  

Campanha Nacional de Alimentação Escolar. Então, a parte de educação ficou na 

Campanha de Alimentação Escolar. Com as duas escolas, com todo o seu acervo, todo o 

seu material. Então, quando esta parte de laboratório, essa parte de laboratório ainda na 

época, o que estava respondendo pela escola, e depois foi o professor Nogueira Pinto, ele 

conseguiu em comum acordo, e através de documentos oficiais, e com a autorização do 

Ministério de Educação e do Ministério da Saúde, parte deste material voltar já à Escola 

Central de Nutrição. Porque ela já estava desligada, por extinção do SAPS. O SAPS já 

estava na sua fase de extinção, distribuição de pessoal. E o Ministério da Saúde não tinha, 

não teve ele um interesse de botar, de colocar o material, ou instalar um laboratório de 

alimentação. Ele tinha outro tipo de laboratório, mas não o laboratório de alimentação. 

Não havia assim, um interesse maior. Então, eles conseguiram, dentro desse acervo, voltar 

à nossa escola. Então, parte desse acervo também ficou para a nossa Escola Central de 

Nutrição, que hoje está no nosso laboratório, no andar térreo. Agora, o pessoal, quer dizer, 

parte de pessoal foi muito bem distribuída, mas houve assim, cada grupo teve 

oportunidade: quem trabalhava na inspeção, ia para o Ministério do Trabalho; quem 

trabalhava na área de pesquisa, ensino, ou melhor, pesquisa foi para o Ministério da 

Saúde; e o caso dos postos, e distribuição, alimento, de compras foi a COFAP, foi para o 

Ministério do Trabalho, a parte de pessoal foi assim dividida. Mas eu confesso que todos 

nós do SAPS, quando foi extinto, temos uma satisfação muito grande, porque a comissão 

de liquidação do SAPS, à frente o doutor Aldo Camões, hoje já falecido, ele teve uma 

oportunidade muito grande de saber distribuir, sem ter o prejuízo grande, enorme para os 

servidores do SAPS. Até em termos do pagamento de vencimentos, nunca houve um 

atraso sequer no pagamento do pessoal. Pode ter havido um ou outro assim, que foi um 

caso isolado. Mas em termos de distribuição assim, os servidores do SAPS distribuídos, 

deixaram de receber três, quatro, cinco, seis meses. Isso não acontece. Então, eu elogio 

realmente a comissão. Nós fomos consultadas, assim, informadas, levadas à presença por 

blocos, passamos uns dois anos com essa distribuição. Mas quando foi determinado pelo 

Costa e Silva, que a partir do ano tal, todos os funcionários teriam, os servidores do SAPS 

tinham que ser distribuídos. Realmente isso aconteceu, pela comissão de atividades do 

SAPS. 

NM - Voltando à questão da pesquisa ... 

EG - (TI) pesquisa. 

NM - Que tipo de pesquisa era desenvolvida aqui pelo SAPS? 

EG - A parte de pesquisa foi realmente um dos objetivos, uma das propostas, quando o 

SAPS foi criado. Que quando dizia, que era justamente para orientar a alimentação dos 



 

trabalhadores, não é? De previdenciários, também tinha um dos itens lá, que dizia, se 

continuar justamente de dar adequadamente, e qualitativamente, quantitativamente, e 

adequado ao seu grupo, ao grupo etário, que no caso era o trabalhador, isso não cabia 

nada, como é? Estava implícito que a pesquisa estava aí dentro dessa proposta que eram 

propostas do SAPS. Então, logo que ele foi criado, também teve o início da pesquisa. 

Então, em [19]42, [19]43, [19]44, até terminar essa pesquisa realmente se embutiu no 

Setor Técnico, que era na época, logo de início, entre outros, quando houve as primeiras 

reformas, chamada divisão técnica. Então, a divisão técnica englobava exatamente o 

controle técnico dos restaurantes, a educação alimentar da família dos trabalhadores 

previdenciários, e a pesquisa da alimentação. Então, dentro dessa pesquisa, a parte de 

pesquisa, ela tinha todas as linhas normais da pesquisa. A pesquisa química, ela fez várias 

pesquisas relacionadas ao valor nutritivo dos alimentos regionais, os alimentos dos 

brasileiros. E também nesta época desta pesquisa, logo no início do SAPS, ainda no 

período que ele foi criado, entre [19]40, [19]50, foi até convidado, e veio como 

pesquisadora uma americana, que, quem trabalhou muito nessa parte de pesquisa, hoje 

deve bem lembrar, eu tenho uma colega hoje, que é Diretora do Instituto de Nutrição da 

UERJ, professora Maria da Conceição Carvalho. Ela trabalhava nesse laboratório e esta 

americana, da Universidade do Texas veio para orientar a pesquisa do valor nutritivo, a 

dosagem de vitamina C no alimento brasileiro. Esta moça treinou o grupo do pessoal. 

Tanto que o Dante Costa tem realmente trabalhos publicados com ela. Como também a 

nossa colega Conceição Carvalho, que hoje está dirigindo na UERJ o Instituto de 

Nutrição. Essa era uma linha, mas não foi só o Dante, não. Nessa linha de pesquisa é 

sempre falado, e sempre lembrado, os trabalhos estão aí na nossa biblioteca comprovando. 

E particularmente na minha estante, que eu não tenho biblioteca, tem assim, a minha 

coleçãozinha do SAPS de pesquisas. Então, tem a pesquisa, tem a professora, tem a 

professora Edelweiss Ramalho Câmara, ela foi uma pesquisadora; o Hélio Fonseca, 

também ele se dedicou a essa parte de pesquisa, mas a pesquisa experimental, a pesquisa 

biológica; o Veloso, que ele era bioquímico, farmacêutico bioquímico, ele era exatamente 

da divisão técnica, e fazia pesquisa também experimental. Então, nessa parte de dosagem, 

é muito interessante que eles fizeram, trabalharam muito com alimento do norte. Essa 

professora americana, essa pesquisadora Leslie, a professora hoje Conceição Carvalho, 

Dante Costa e mais uns outros. Então, nos alimentos do norte: o cupuaçu, o açaí, o 

cajamanga ... 

LO - Vamos trocar a fita, espera um instantinho. 

Fita 4 – Lado A 

LO - A senhora falou que a pesquisa, a senhora estava falando que a pesquisa trabalhou 

muito com os alimentos do norte. 

EG - Foi, exatamente. Com essa pesquisa do Norte. Eu não sei se talvez fosse influência 

um pouco até do Dante Costa, não é? Porque ele era do Belém do Pará, e sempre teve 

assim, um interesse muito grande. E tem trabalhos dele sobre exatamente, o cupuaçu, a 

castanha-do-pará. O Dante Costa tem muita pesquisa em cima disso. Então, é o 

laboratório do SAPS, a parte da divisão técnica, essa parte de pesquisa justamente 

química, ele fez muito o valor nutritivo, principalmente até de vitamina C em outros 

alimentos. Então, ele trabalhou com frutas do norte: o cupuaçu, o açaí, o bacuri, o 

cajamanga e muitos outros. Eles tinham assim, uma oportunidade de ter, não é? 

Convivência. Lá existia a delegacia, e essa parte, essas frutas foram muito trabalhadas 

dentro da parte da divisão técnica. Outra também, que é um trabalho muito interessante, 



 

foi da Ruth Leslie, foi sobre a goiaba. Ela chegou aqui, e notou como na alimentação do 

brasileiro a goiaba entrava, através dos seus produtos, da sua geléia, da goiabada. Que até 

hoje nós temos a goiabada. Realmente saborosa, quando a gente está exatamente viajando, 

coisa melhor que tem é comer uma goiabadazinha, com uma fatiazinha de queijo. Então, 

ela sentiu. E trabalhou em cima do valor, quer dizer, a perda ou o valor da vitamina C, 

nos diversos, nos diversos produtos contendo como base a goiaba. 

EG - Era exatamente com isso para conhecer o seu valor nutritivo, e esse valor nutritivo 

partir para uma tabela de composição química. Porque a tabela, a pessoa só podia fazer, 

realmente é natural isso, a composição, conhecer uma alimentação racional e equilibrada 

através da composição química dos alimentos. E como nós não tínhamos realmente esses 

alimentos, como é? A análise desses alimentos, partiu o SAPS exatamente para analisar 

a composição química dos alimentos brasileiros, e ter a sua tabela brasileira, e não vinda 

de outros países. Como nós temos a tabela, até hoje nós temos a tabela da FAO, a tabela 

do MINICAP. E essa tabela brasileira, quem coordenou, e conseguiu realmente, não digo 

só com as pesquisas do SAPS, foi o Guilherme Franco. Até hoje a tabela do professor 

Guilherme Franco é por demais manuseada e trabalhada, não somente pelos 

nutricionistas, mas como outros profissionais. 

NM - A senhora falou dessas pesquisas e deu uma ênfase às pesquisas sobre a nutrição, a 

alimentação no norte. No seu próprio estado nós encontramos: Josué de Castro, Gilberto 

Freyre, que também falam sobre alimentação, hábitos alimentares. 

EG - Mas o Nilson, a pesquisa já de Josué, as pesquisas do professor Nelson também, já 

não fez muito essa pesquisa, foi uma outra linha de pesquisa, a pesquisa social. Então, a 

pesquisa junto à comunidade. Então, a primeira pesquisa, que eu estava falando, era a 

pesquisa química, não é? Da composição química do alimento. Pernambuco também, 

continua pesquisando, não é? Até  até o caroço de jaca, Pernambuco já está fazendo: o 

valor nutritivo do caroço de jaca, já chegou na jaca e no caroço de jaca. Já ele continua, 

porque até hoje Pernambuco evoluiu por demais e continua evoluindo. Mas o próprio 

serviço de alimentação, ele fez assim, três linhas de pesquisa: essa pesquisa bioquímica, 

só química, foi exatamente com esse sentido, do valor. Também na pesquisa, na pesquisa, 

que eu chamo experimental, na pesquisa biológica, eles justamente passaram a trabalhar 

em cima do valor de determinados, como é? Dieta, como fossem, elas, assim: Qual o 

crescimento do rato, com a alimentação feita com a castanha-do-pará? Que a castanha-

do-pará é rica na parte protéica. E essa parte foi a parte bioquímica. Então, existia o 

biotério, o SAPS tinha o seu biotério enorme. Então, essas experiências, que foram 

desenvolvidas. Desenvolvidas não somente com ratos, adequados, como também com 

pombos, eles fizeram. Existe pesquisas publicadas lá, exatamente mostrando a deficiência 

de determinadas vitaminas, e a resposta do animal em termos da coisa, quer dizer, das 

suas deficiências. Então, essas pesquisas o SAPS fazia. E há outra pesquisa. Que você 

falou muito Josué de Castro, e o Nelson, e outros, Jansen Ferreira Lima de Pernambuco, 

e Orlando Paraim. Eles se dedicaram muito à pesquisa social. Então, na linha da pesquisa 

social, realmente o Josué de Castro trabalhou em Pernambuco, na época dele, porque o 

Josué logo depois veio aqui para o Rio de Janeiro. Mas ele partiu exatamente da pesquisa 

social, mostrando as deficiências nutricionais do nordestino, ou melhor, na área do Recife, 

dentro daqueles mucambos. Então, isso foi o Josué. Mas dentro do grupo de Pernambuco, 

saindo assim, um pouco do SAPS, eles não eram do grupo do SAPS, mas trabalhando em 

termos de nutrição, nós não podemos esquecer o Orlando Paraim; ele foi um médico 

sanitarista, e que começou a trabalhar no interior de Pernambuco. E as pesquisas dele 



 

eram todas pesquisas sociais, mostrando realmente o problema nutricional do povo 

brasileiro. Então, quando o Josué veio para o Rio de Janeiro, e que eu digo que ele foi um 

dos que trabalharam dentro do IAPI, do Instituto dos Industriários, para a criação do 

SAPS, ele já vinha com a sua formação, demonstrando da necessidade de ter um órgão 

adequado, para justamente prevenir o povo brasileiro. Especificamente o SAPS entrou na 

Previdência Social. Quer dizer, ele realmente teve a sua atuação junto à Previdência 

Social. Mas voltando a pesquisa última do SAPS, que é a parte social, também o SAPS, 

quando foi criado em [19]40, logo depois, essas visitadoras de alimentação, que eu falei 

que foram criadas para depois, quando criou o curso de nutricionista, elas passaram a 

completar, elas foram as pioneiras no levantamento da situação alimentar dos 

previdenciários do Distrito Federal. E essas pesquisas sociais, esses inquéritos, como 

chamamos, alimentares, e socioeconômicos, foram justamente dentro do Distrito Federal, 

em diferentes bairros daqui do Rio de Janeiro. E isso está publicado na literatura do SAPS, 

e nos seus livros, e nas suas informações. E que foi partindo daí, foi que eles provaram, 

para poder servir de base, como orientar a alimentação dos previdenciários, temos como 

base essas pesquisas. Então, vejam vocês aqui, dentro da área de pesquisa, que foi o tempo 

áureo do SAPS. Foi quando ele foi criado: [19]42, [19]45, [19]50 até [19]55, foi quando 

o SAPS cresceu demais, evoluiu demais. Então, as pesquisas não foi só, não eram somente 

aqui dentro do Distrito Federal. Existiam convênios. Existe um trabalho do Silvio Soares 

de Mendonça, sobre os trabalhadores da Estrada de Ferro. Não sei se era Brasil-Bolívia. 

LO - Madeira-Mamoré. 

EG - Não é? Que tem realmente publicado que o técnico que foi indicado para coordenar 

essa pesquisa, da Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, foi exatamente o Silvio Soares de 

Mendonça. Foi o SAPS, que foi solicitado. Então, já expandiu. Outro também, na mina 

de Morro Velho, que já foi orientação, salvo engano, não sei se foi o Brito, o Luiz de 

Brito, também ele tem do Bairro da Rocha, esse trabalho publicado. Esses trabalhos já 

eram por solicitação ao SAPS, porque eles já estavam se tornando ali uma escola. Uma 

escola, como é? Pioneira, e que justamente se irradiava por todo país. 

LO - A senhora falou nesse ramo da Mina de Morro Velho. Como é que se dava esse tipo 

de auxílio, quer dizer, eles montavam um restaurante, ou faziam ... 

EG - Não, eles montavam um restaurante. Porque aí entrava na parte de restaurante. 

Quando eles fizeram, pediram auxílio do SAPS, para a mina de Morro Velho, dentro da 

pesquisa, eles fizeram uma pesquisa, e fizeram um planejamento. O SAPS colaborou de 

como fazer o planejamento dentro do restaurante, porque era, quando eles tinham um 

vínculo com o SAPS, existia uma, hoje não usa-se o termo, muito de convênio. Mas 

vamos dizer assim, talvez um vínculo,  qualquer, que caberia à instalação ser dada pela 

Instituição e o SAPS fazia realmente, às vezes dava até pessoal. Ou quando não dava 

pessoal, ele era chamado restaurante fiscalizado. E nessa parte do restaurante fiscalizado, 

o Morro Velho, eles fizeram, interessante essa parte em termos científicos. O SAPS fez 

dois tipos de cardápios, dois tipos que nós chamamos, bateria de cardápios: um para o 

trabalhador quando estava fora da mina, e outro do trabalhador que estava na mina. Então, 

dentro do cálculo comum do planejamento de cardápios, olha o nosso cardápio, olha o 

nosso planejamento, olha como é o nosso instrumento do nutricionista, que a gente se 

empolga com tudo isso. Todo mundo defende. “Só a gente teve comida come, não é 

problema.” Então, eles colocaram realmente, foi planejado pela divisão técnica na época, 

exatamente, quando eles não estavam dentro da mina, o cardápio deles tinha a média 



 

normal de um trabalhador previdenciário, adulto, dentro do trabalho dele, de 3.300, 3.500 

calorias. Mas dentro do planejamento deles, com aquela clientela que eles levantaram. 

Dentro da pesquisa que eles fizeram, social, de levantamento socioeconômico, que eles 

faziam tipo de trabalho, a alimentação subia em termos de calorias para cinco mil calorias. 

E isso é comum. O trabalhador de zona de mina, e tal, a caloria aumenta de acordo com 

o quê? Com o ambiente, o ambiente tem uma influência. Se eu sou um intelectual, estou 

aqui somente falando, não é aquele pobre coitado, que está no sol, batendo lá o 

paralelepípedo. Então, é completamente diferente. Então, o trabalhador que trabalhava na 

mina, eram cardápios na época, eu me lembro, bem me lembro, esse trabalho está assim, 

nítido, que a gente usava muito essa análise desse trabalho, era de 5.000 calorias, veja que 

diferença de 3.000 para 5.000 em termos de alimentação como era muito grande. Esse foi 

um dos trabalhos muito bonitos do SAPS. E tinham muitos, muitos outros também. A 

Vanda Saraiva da Fonseca, professora, eu esqueci de falar nela, ela hoje está aposentada, 

mas foi nossa professora aqui na escola. Também se aposentou há uns três anos passados, 

por solicitação. Ela fez um trabalho sobre os trabalhadores da floresta, como é meu Deus? 

Eu não sei se era a parte do Paraná, a Floresta do Paraná. 

LO - Pinheiros. 

EG - Pinheiros, exatamente. Ela fez um trabalho, foi lá, e localizou, levantou a parte 

social, o grupo, a clientela, o nível socioeconômico. O que precisava? Que tipo de 

trabalho fazia? Para depois o SAPS fazer um projeto, um planejamento, o que podia. A 

orientação da instalação do restaurante, ele podia ser um restaurante fiscalizado e a bateria 

de cardápios adequados àquele tipo de trabalho daquele previdenciário. Foi muito bonito 

essa parte de pesquisa do SAPS. 

LO - Eram lenhadores, ou serralheiros? 

EG - Ele era tanto o lenhador e o serralheiro, tinham, porque existia, eles cortavam, tinha 

a mata, tiravam, pegavam aquela madeira. Tudo isso está dentro do trabalho, a 

responsabilidade da professora Vanda Saraiva da Fonseca. 

NM - Já que nós falamos de restaurante, eu gostaria de saber o seguinte: Nós conhecemos 

quatro tipos de restaurantes no SAPS. O restaurante tipo central, de cadeias, gregários, e 

fiscalizados. Qual a diferença que existe entre eles? E o que é, mais ou menos, cada um 

desses restaurantes? 

EG - Olha, quando o SAPS foi criado em [19]40, dentro da linha deles está exatamente, 

era promover a instalação de restaurantes populares, não dizia populares, mas a instalação 

de restaurantes, que dessem uma alimentação adequada e barata. Isso em termos gerais 

era isso. Um dos itens dele, um dos braços dele era esse. Então, logo que ele foi criado, 

eu gostaria de falar talvez, como ele foi criado, um pouquinho. 

NM - Ótimo! 

EG - Partir, não é? Do SAPS. Porque foi criado, isso até existe linhas que discutem até 

hoje. E nós discutimos até dentro da nossa Escola, porque nós, você faça a história da 

Escola de Nutrição, hoje Curso de Nutrição da Unirio. Então, vem aquela discussão. Mas 

eu gostaria, antes de 1940, quer dizer, ir um pouco para trás. É que acredito que vocês 

tenham conhecimento, e isso está lá escrito. Porque foi uma necessidade tão grande da 



 

criação do SAPS? Vocês se lembram talvez, quando se fala em salário mínimo, 

recentemente nós estamos, nós fizemos uma exposição lá na Escola de Saúde Pública, e 

vamos fazer no próximo, agora no próximo ano, sobre a cesta básica do alimento do 

trabalhador. Nada mais em cima da célebre Lei do Salário Mínimo. É que foi estudada, 

reestudada na época do Getúlio Vargas, do Presidente Getúlio Vargas. Então, no item do 

salário mínimo, que todo mundo sabe, o que é o salário mínimo, aquela condição mínima, 

o trabalhador tem exatamente para cobrir as suas necessidades de alimentação, vestuário, 

transporte, higiene, e falta um, são cinco. No momento não me lembrei agora. Habitação! 

É habitação. Então, começava por habitação. Isso nós manuseamos ainda, e vamos 

manusear agora, que vamos montar agora o trabalho para o SIBAM no próximo ano, na 

Paraíba. Então, vai partir exatamente da cesta básica. Então, a gente controlar isso, até 

hoje não foi modificado. Então, quando se falou em salário mínimo, falou em habitação. 

O SAPS não estava criado. Foi, salvo engano, em [19]36, que foram determinadas as 

comissões. Depois tem a outra de [19]38, que aparece sobre o salário mínimo, a 

determinação de como realmente tem que ser a alimentação do brasileiro nas suas regiões. 

Está lá no decreto lei. E que foi criado, e que é para a região Norte, incluindo Norte e 

Nordeste; a região do Centro, a região de São Paulo, São Paulo, Rio, Espírito Santo e 

Minas Gerais, que essa que nós mais manuseamos, porque nós estamos no Rio de Janeiro. 

Então, essa parte, da parte, já criou a parte de alimentação com as suas comissões. Isso 

nós manuseamos até hoje. Esse modelo de alimentação comum, que deve ter 3.000 e 

tantas calorias para o Norte; 3.400 calorias para o Nordeste. Mas não somente calorias, 

proteínas, hidrato de carbono, minerais, sendo que os minerais era cálcio, ferro e fósforo, 

dentro lá do projeto. Não fala das vitaminas. Eles esqueceram das vitaminas na época. 

Então, quando foi o ... 

LO - Mas já eram conhecidas? 

EG - Já, já, já! Exatamente o SAPS não ... Então, este grupo, que foi criado, este grupo 

que foi essa  coisa, a alimentação já era uma meta de governo. Uma meta exatamente do 

Governo Vargas. Porque ele, quando usou o salário mínimo, ele jogou a alimentação 

como justamente um dos itens básicos. E teve uma atenção muito especial para a 

alimentação. Apenas a gente sente que, quando a gente começa estudar, que na época 

lembrava-se que o salário mínimo era do trabalhador, eles esqueceram de colocar, que o 

trabalhador é família também. E por isso, que talvez essa parte da alimentação se tenha 

uma dificuldade de cobrir exatamente a necessidade mínima do trabalhador. Que quase 

sempre, mesmo na época quando ele foi criado, se nós passarmos a analisar, ele talvez já 

não tivesse uma cobertura adequada, em termos de alimentação. Não estamos falando do 

salário mínimo como um todo. Então, eu me lembro, dentro desse manuseio de coisa até 

hoje, que esses, a determinação da implantação exata do salário mínimo se deu no 

primeiro de maio, primeiro de maio era a data maior, não sei se maior, mas uma data 

festiva no governo Vargas. Hoje ainda é. Mas não muito. Até a gente esquece que existe 

o Primeiro de Maio. Então, exatamente nesta época já existia o Instituto dos 

Previdenciários: IAPI, IAPC, IAPB e dentro do Instituto dos Previdenciários ... 

LO - Dos Industriários. 

EG - Dos industriários, aliás dos industriários existia um grupo. Se não me engano, eu 

posso quase afirmar, o presidente dos Industriários era o Cantanhede. Não era na época. 

Vocês sabem mais do que eu, que são historiadores. Eu não sou muito não. Eu estou 

apenas contando o que eu vi. E dentro desse instituto existia um setor de alimentação. 



 

Não sei se era setor ou departamento, do qual o Josué de Castro, Josué de Castro era o 

diretor. Não sei se era chefe ou diretor. Então, você veja: e ele então, mostrando, com 

essas informações todas, com essa necessidade toda, e com o enfoque do grupo que 

trabalhava com ele do IAPI, tanto que o Silvio Soares de Mendonça, que passou para o 

SAPS, o J. J. Barbosa, eles eram funcionários do IAPI. E quando foi criado o SAPS eles 

passaram para o Serviço de Alimentação da Previdência Social. Então, eles já vinham 

com conhecimento de alimentação, para dentro do SAPS. Então, foi dentro desse estudo, 

e com o enfoque de Josué, e dentro determinado uma comissão com o enfoque que estava 

Seabra Veloso, que tem um livro dele; e mais uns outros, que eu não me lembro bem 

assim, no momento. Que eles justamente fizeram um projeto, e que foi criado o Serviço 

de Alimentação da Previdência Social. Se não próximo a memória, o aniversário do SAPS 

era em agosto de ... foi criado em 1940. Então, foi “Cria-se o Serviço de Alimentação da 

Previdência Social e toma-se as providências necessárias” e nessa parte, Getúlio estava 

lá assinadinho, etc., e tal. Então, daí que tinha os propósitos do SAPS. E o Serviço de 

Alimentação da Previdência Social, como eu falei anteriormente, ele tinha exatamente 

esse de dar a assistência ao trabalhador através dos seus restaurantes, instalar restaurantes 

para dar uma alimentação barata. A educação da família do trabalhador, ele não esqueceu 

aí a família do trabalhador. E dois assim: conscientizar aos hoje, naquela época não era 

empresário não, que chamava, não, nós vamos, não sei como se chamava. Na época. 

LO - Empregadores. 

NM - Empregadores. 

EG - Os empregadores, não sei, nem mostrar a importância da alimentação para os seus 

empregados, os seus operários. Então, isso tudo era uma responsabilidade do SAPS. 

NM - Mas isso envolvia todo o território nacional, ou só o meio urbano, o meio rural? 

EG - Não. Não, quando ele foi criado, logo foi, quer dizer, com sedes, sede no Distrito 

Federal, que era aqui hoje no Rio de Janeiro, mas logo depois eles começaram a criar nos 

estados as delegacias regionais. Então, foi a nível nacional. Mas somente a alimentação 

dele é para os Previdenciários. Então ... 

LO - Cada delegacia correspondia a um restaurante? 

EG - De um modo geral todas as delegacias tinham um restaurante dentro dos padrões do 

SAPS. Então, a delegacia quando era criada, como base, era restaurante do SAPS. 

Pernambuco tinha um restaurante do SAPS. Geralmente eles colocavam junto à estiva. 

Então, os estivadores tiveram um grande privilégio de estar exatamente esses 

restaurantes. Agora quando o SAPS foi criado, claro que tinha, dentro das suas normas, 

aquela exatamente do SAPS, era de que as instalações dele fosse de preferência dentro do 

grupo dos Institutos, entre os institutos. E o SAPS criou-se, e foi para a Praça da Bandeira, 

que é aquele edifício, que hoje ainda existe, ele era exatamente do IAPI. Que ele nasceu 

praticamente de uma idéia do IAPI, dos industriários. E quando ele foi criado, dentro de 

uma norma, no geral, ele foi instalado e adaptado ali, aquela sede foi justamente do SAPS, 

ele criado. E foi criado um restaurante central, que era esse restaurante da Praça da 

Bandeira, que as instalações dele, inicialmente eram até com um número reduzido de 

refeições. Salvo engano, parece que eram para 1.500 refeições. E depois eles, o 

fornecimento de refeições subiu a 4.000, a 5.000, e até nos últimos tempos estava 



 

fornecendo 6.000 refeições. Era realmente, não era quase um restaurante ali, era uma 

cozinha central. Porque ele fornecia, através dos restaurantes, o atendimento ao 

previdenciário da área, e fornecia, através de caminhões térmicos restaurantes para 

exatamente as áreas, ou melhor, aos empregadores, que teriam realmente solicitado as 

atenções especiais do SAPS. Esses caminhões térmicos saíam com as refeições 

distribuídas. Então, chamava-se isso distribuição junto às refeições. E fora aquela 

refeição, que era dada. Exatamente esse era o restaurante central, que servia até de 

modelo. Realmente era muito bonito aquele restaurante. Hoje está todo dividido para 

atendimento do serviço de médico da Previdência Social. Mas o restaurante era muito 

imponente. Tinha tudo realmente que nós poderíamos ver em termos de modelo. Dizem 

que até, eu acredito, que até serviu de modelo para a União Soviética. Eu não sei se foi 

assim, um pouco de acréscimo, ou se foi isso uma realidade. Mas, pelo menos em nível 

internacional, serviu de modelo para o serviço de alimentação. Agora ... 

NM - Como que era definida a localização desses restaurantes centrais? 

EG - Olha, os restaurantes centrais sempre eram definidos, de princípio, quer dizer, de 

preferência onde estivesse o previdenciário, o operário previdenciário. Então, aqui dentro 

do Rio de Janeiro os IAPs, aqui na época tinham quase que seus restaurantes. O IAPC 

tinha um restaurante central, IAPC comerciário, ali no centro da cidade. Era até sub-solo, 

que eu tive, eu fiz estágio nesse restaurante do IAPC. O outro restaurante que era direto, 

restaurante do próprio SAPS, era o restaurante dos estudantes, que funcionava no 

Calabouço. Que até hoje recentemente na Revolução, movimento revolucionário, agora 

de 20 anos atrás, ali foi um dos momentos históricos, com a morte daquele estudante, que 

foi exatamente pelo Calabouço. E existia um estudante, que era muito conhecido, até hoje 

eu me lembro dele. Não me lembro bem agora o nome, mas se disser vem a minha 

memória. Ele sempre não passava de ano, para fazer o movimento dentro do Calabouço. 

Era um estudante permanente, já estava já com seus 40 anos, e era estudante permanente 

ali do Calabouço. Então, ali era um foco, realmente, muito político. Aquele, o estudante 

do Calabouço. 

LO - Por que a senhora sabe dessa história, que ele não passava, a senhora estava 

trabalhando? 

EG - Mas eu estava estudando. Eu, quando eu estudei, que fiz meu estágio, eu não fiz o 

meu estágio no Calabouço. Eu fiz meu estágio na Faculdade de Medicina, aqui na 

Avenida Pasteur. Eu fiz estágio em três restaurantes do SAPS: o restaurante do Ministério 

da Guerra, que não é o agregado. Eles davam as instalações, o SAPS fazia a fiscalização. 

E era o outro, que era do IAPI; era o restaurante do IAPC, que eu falei agora, que a pessoa 

era no sub-solo. Eu fiz estágio nesse restaurante. E fiz o terceiro restaurante que foi com 

o grupo estudantil, mas aqui nessa área da Universidade do Brasil, que estava, funcionava 

na Faculdade de Medicina. 

LO - Esse estágio era antes de a senhora voltar para Pernambuco? 

EG - Era vinculado. Antes de eu ... hein? 

LO - Antes de voltar a Pernambuco? 



 

EG - Antes de eu voltar para Pernambuco, e antes de eu sair de Pernambuco. Porque a 

minha vida não foi em Pernambuco não, eu saí de Pernambuco. 

LO - É, saiu de lá. Mas a minha pergunta era ... Já que a senhora tocou nesse ponto, quer 

dizer, como é que foi o curso que ... 

EG - Não, nós, estou ... a gente não está falando de restaurantes? 

LO - Continua. 

EG - Vamos terminar um pouquinho restaurante, para a gente seguir, a gente volta a esta 

da ... 

NM - Inclusive eu queria saber como é que era o ambiente. A senhora já citou o exemplo 

desse estudante? 

EG - É. 

NM - É, existiam lideranças sindicais que faziam… 

EG - Agora, uma pergunta que vocês fizeram: onde eram localizados os restaurantes? 

Geralmente dentro, onde tinha o previdenciário. E dentro dos outros, dos outros estados, 

nos outros estados, pois é, é por causa de Pernambuco. Quando  eu terminei meu curso, 

eu passei três meses lá em Pernambuco, e o restaurante do SAPS era exatamente na orla, 

na orla onde tinha aqueles armazéns chamado estiva, aqueles armazéns de lá. Da mesma 

situação que existiam o daqui. Então, aqui existiam restaurante da estiva. Era o outro 

restaurante, que eu ia falar. Que era do estudante, que era um central. Então, eles passaram 

a trabalhar, o da estiva, onde era localizado exatamente, onde tinha exatamente aquela 

parte do ... 

NM - Cais do Porto. 

EG - Do Cais do Porto. Como lá no Recife também era no Cais do Porto. Um daqueles, 

aqueles armazéns eram transformados em restaurante. E realmente tinha um movimento 

enorme. Você: Qual era o ambiente? Claro. O ambiente é de aço, o ambiente, a 

freqüência, era cada um, não é? Lá na estiva eu tive a oportunidade de ver, e fizemos uma 

pesquisa com a Doutora Vanda, que quando eu vim para o Rio eu trabalhei em pesquisa, 

a parte social.  

Fita 4 - Lado B 

EG - E lá eles diziam: disse, “Olha, senhora não pode andar muito aqui sozinha, não.” A 

gente era nova naquela época, trabalhando. Disse: “Aqui no Cais do Porto, a senhora tem 

que ver uma hora, não sei o que. Venha junto! 

LO - No Cais de Recife? 

EG - Aqui, o daqui. O de lá do Recife era realmente de fácil acesso, não era tão difícil, 

não. Mas eu peguei pouco. 



 

LO - Aqui no estágio. 

EG - Mas aqui, quando eu fiz eu já fiz a parte de pesquisa e estágio, já era diferente. Já, 

não, vamos dizer assim, no IAPC era aquele grupo todinho dos comerciários, que 

desciam, tomavam as suas refeições. 

NM - Esse restaurante do IAPC que ficava no sub-solo. Ficava em que lugar mais 

precisamente? 

EG - Olha, eu tenho a impressão que ficava, eu não... 

NM - Era no centro da cidade? 

EG - Era ali no centro da cidade, onde tem hoje o INPS, que tem aquela galeria. 

NM - É na Rua do México, ou na Presidente Var... 

EG - Entre a Rua México e a Rua Graça Aranha. 

NM - Certo. 

EG - Por ali. E também tinha um outro restaurante, que era controlado pelo SAPS. E eu 

fiz o meu exame final, porque nós tínhamos um exame final, hoje não existe mais, a 

evolução do ensino está diferente, era no IPASE. O IPASE que é ali naquela Rua Pedro 

Ivo, não é? Ali também, defronte ao Ministério da Educação, Palácio da Cultura hoje. 

Mas é do Ministério da Educação. Ali também tinha um restaurante, no último andar. Era 

do IPASE, O IPASE não era uma autarquia, não é? Hoje, depois foi tudo, ficou tudo 

dentro do grupo da Previdência Social. Mas eles eram isolados. E uma pessoa que na 

época também era do IPASE especialmente, que depois trabalhou convocado pelo SAPS, 

e hoje é Paiva Muniz, que é candidato aí a deputado da nossa eleição recente. Então, esses 

eram os hospitais. Esses hospitais, esses hospitais não, esses restaurantes que eu estou 

falando, eles eram exatamente quatro ou cinco. Eram cinco. Inicialmente, quando o SAPS 

foi criado, logo dentro [19]42, [19]43, [19]44, [19]45, ele fez essa expansão. Logo. E as 

Delegacias, todas elas abriam com um restaurante próximo. Mas chamava-se, na época, 

restaurante popular, era para dar atendimento exatamente ao previdenciário. 

LO - A senhora estava falando de cada um dos restaurantes, comparando. Eu queria, a 

senhora queria completar? A alimentação era diferente também, em cada um desses 

restaurantes? Dependendo do tipo de previdenciário? 

EG - A alimentação, de um modo geral, era uma diferença em termos do controle do 

cardápio. Então, dos alimentos que eram agregados. E, às vezes, isso até hoje, isso é 

natural, se respeitavam um pouco o hábito alimentar. Por exemplo, no caso da estiva, a 

farinha da mandioca fazia parte, quer queira quer não, do cardápio dos estivadores. Então, 

isso indiretamente era um acréscimo em calorias para o estivador. Porque se você joga 

farinha de mandioca, a farinha de mandioca nada mais é que o hidrato de carbono, e 

justamente só vai lhe fornecer aquela parte de calorias. Então, o estivador botava uma 

porção. Então, aquela quantidade de controle técnico, para fazer o controle financeiro, 

todos os cardápios eram assim controlados tecnicamente, então, aquela parte. E na hora 

de colocar, realmente, alguns alimentos, se você utilizava no comerciário, no grupo de 



 

estudantes, vamos dizer assim, outros alimentos que fosse a cenoura, alface. Essas coisas 

não eram utilizados em alimentos, já existia, a qualidade do alimento era diferente, porque 

o seu valor calórico iria aumentar. Porque se botar alface com tomate para o estivador, 

daquilo dali não é nada. Então, usava-se o quê? A batata-doce, o aipim. Agora, uma 

folhinha de alface, para uma educação. E na época, do que existia esses restaurantes, era 

obrigatório nos restaurantes do SAPS o copo de leite. O estivador inicialmente rejeitava. 

Olha, a educação alimentar pela alimentação. E depois ao contrário, sentiam a 

necessidade do copo de leite. Este copo de leite era comum a qualquer refeição do SAPS. 

E na ausência dele seria substituído por um suco, ou refresco, qualquer coisa assim. Então, 

a alimentação era mais ou menos controlada pela divisão técnica, depois Departamento 

de Nutrologia, dentro desse esquema, onde existia cada restaurante, existia um 

nutricionista. E quando o restaurante tinha uma refeição, ou melhor dois turnos, que dava 

o almoço e dava o jantar, então, de um modo geral existiam dois nutricionistas, o 

nutricionista do turno da manhã e o nutricionista do turno da tarde. 

LO - Qual era o papel do nutricionista nessa história? Ele fazia o cardápio, e mais o quê? 

EG - O nutricionista tinha o papel bem diversificado, porque o Departamento de 

Nutrologia também tinha nutricionista. Então, o nutricionista, o nutricionista do 

Departamento de Nutrologia, o controle geral dos cardápios dos estados passava pelo 

Departamento de Nutrologia, divisão técnica, e tinha supervisão do nutricionista em 

termos de fiscalização, supervisão e controle, para poder justamente orientar os 

restaurantes dos outros estados. E fazia também a parte de folhetos, e informações 

educacionais para o trabalhador e a família do trabalhador. Agora, nos restaurantes ela 

era realmente mais uma executora direta. Ela fazia o cardápio diário, dentro da 

possibilidade, do controle de cada restaurante. Porque existia muitas vezes, existia um 

rodízio. E também ela fazia a educação alimentar, controlando o planejamento do 

cardápio que era fornecido, era justamente jogado, existia auto-falantes nos restaurantes, 

para mandar mensagens de educação alimentar do cardápio que era fornecido. Isso era da 

responsabilidade do nutricionista. Então, ela fazia indiretamente ou diretamente, não é? 

Porque estava em cima do trabalhador, entendeu? A educação alimentar pelo locutor, que 

existia o setor de propaganda. Não era o técnico justamente dessa área, dentro de uma 

orientação do nutricionista. Se ela estava dando exatamente laranja, ou se estava dando 

uma salada de fruta, se estava dando peixe, se estava dando realmente a galinha, o 

controle do cardápio, existiam até folhetos, e existe até hoje. Eu também tenho na minha 

estantezinha folhetinho do próprio SAPS mostrando os cardápios, as informações dos 

cardápios eram feitas pelo nutricionista. Então, ele mostrava o valor, o nutricionista. 

“Trabalhador você hoje está exatamente se servindo do peixe. O peixe tem o mesmo valor 

nutritivo da carne. Você pode ir ...” Então, essas informações básicas, simples, e que ele 

realmente ... E nos intervalos, ou melhor, nos intervalos da música tinha a mensagem da 

educação alimentar. Quem fazia isso. e a responsabilidade, e orientar, ver o cardápio, 

orientar, era em conjunto, era uma equipe. O locutor não chegava lá em cima, só botava 

a música, ficava conversando, não. Fazia a sua programação. E a programação era 

realmente essa responsabilidade. E mais ainda, o nutricionista evoluiu de tal maneira, o 

SAPS, os restaurantes, cresceu tanto, que dentro de determinados setores, existia dentro 

do fornecimento de refeições do restaurante, um setor de atendimento dieto-terápico, que 

era da responsabilidade do nutricionista. Mas para que o servidor, não é? O trabalhador 

tivesse essa assistência, o cardápio mais simples, para que não afetasse na sua patologia, 

eles tinham realmente de ser inscritos, trazer uma prescrição médica. Dizer assim: ele 

sofria de uma hepatite, precisava de tirar gordura, isso ou aquilo. Então, esse setorzinho 



 

menor, não do restaurante geral, do nutricionista caberia essa responsabilidade de atender 

a esses trabalhadores que precisavam de uma dieta específica. Não em todo. Então, era 

dividido mais especificamente, uma dieta, menos gordura, uma dieta que o diabético é 

realmente uma situação muito especial. Então, eles davam realmente, se ia hoje, saía uma 

goiabada, doce, ou a sobremesa era realmente um doce, ao diabético ele era substituído 

por uma alimentação adequada, de uma fruta que ele pudesse se servir, uma laranja. 

Então, isso caberia ao nutricionista. A este atendimento, e a este controle técnico junto ao 

operário. 

NM - A senhora anteriormente a senhora falou do caso de um estudante que passou um 

bom período de sua vida num refeitório, num restaurante, no restaurante do Calabouço. 

É, esses restaurantes do SAPS, tinham muitos fatos políticos, muita agitação sindical. 

Como é que era o dia a dia desse restaurante? 

EG - Olhe, eles tinham assim, realmente, o SAPS, todo mundo sabe, nós sabíamos 

também, quando eu cheguei aqui ao SAPS, e que senti realmente aquele aspecto tão, 

realmente deslumbrava, pelo que ele fazia. Ele já tinha a sua influência muito política. E 

na época, todo mundo sabe, que era do governo e estava realmente dominante, que era o 

PTB. Tanto que, mais especificamente, que eu tenho muita lembrança, não era o caso do 

Calabouço, que era um restaurante, que a gente chamava em termos de política, ele 

formava política ali, para influência junto ao estudante. Isso tudo era feito de uma maneira 

tal, que existia uma fiscalização interna, para que não houvesse essa projeção maior, e 

que criasse realmente problemas maiores. Mas o restaurante central da Praça da Bandeira, 

isso fica muito nítido da nossa memória, essas comemorações que se faziam. A 

comemoração do dia primeiro, a comemoração do Dia da Raça, a comemoração do 

próprio aniversário do SAPS, que era em outubro. Então, era fornecida assim, uma 

alimentação especial, e que servia assim, os ministros. O próprio Getúlio, existe 

fotografias guardadas, e no nosso acervo de reuniões, que existe até fotografias em 

revistas, do próprio SAPS, do próprio Getúlio Vargas com a sua bandeja, fazendo a sua 

primeira passagem, que se esperava. O nutricionista tinha realmente, aí uma atuação 

muito grande. Porque eram chamados só umas nutricionistas, não. Nessas reuniões, que 

tinha essas influências, que os SAPS se abriam, que realmente tinha esse movimento 

político enorme, com ministros, o presidente e outros, aí entrava os sindicatos, porque 

realmente existia o movimento sindical, que todo esse movimento partiu aí. Então, nós 

víamos aquelas palavras fluentes, e influentes junto. E o próprio Getúlio também tinha. 

Me lembro muito disso, umas duas vezes, quando eu participei, e assim, mais como 

convidada. Porque o grupo geralmente que ia, era um grupo nutricionista, para participar, 

para fazer assim: cinco mil refeições para atender o coisa. Então, passava-se o Getúlio, e 

aquela refeição ali era para todo mundo. Então, aquilo dali era um movimento todo 

especial na Praça da Bandeira. Aquilo dali era realmente de chamar a atenção. Então, isso 

que eu tenho mais lembrança realmente em termos do nosso SAPS, de uma parte de 

atendimento, de influência mais nos dias festivos. Mas nós sabíamos que dentro da 

administração, dentro da política de mudanças, e toda vez que havia mudança, todo 

mundo sentia uma esperança. Porque existia a política interna, política do grupo “A”, por 

uma política do grupo “B”. Então, o Edson Cavalcante foi um presidente do SAPS, logo 

no início, nos primeiros anos do SAPS. Eu não me lembro bem quem foi o primeiro, mas 

o Hélio Póvoa em [19]41, [19]42 ele foi presidente do SAPS, era um técnico. Mas logo 

depois ele foi substituído pelo Edson Cavalcante, político. Então, a orientação do Edson 

Cavalcante, essa administração do Edson, foi uma administração muito de orientação 

política, uma orientação muito, que o grupo que era realmente vinculado ao partido de 



 

governo, ao grupo de governo, ele tinha assim, um enfoque muito especial. Então, no caso 

da administração do Edson Cavalcante, apesar de ser uma época de a gente chamar assim, 

de influência política do governo, foi uma época que cresceu muito o SAPS. Foi uma 

época que o SAPS deu um pulo espetacular. Ele criou, e chegou até o ano de 1950 com 

toda esta gama de atuações. Vocês vejam na educação, nos restaurantes, na parte de 

pesquisas, na parte técnica, na parte de propaganda. O setor de propaganda evoluiu, 

impressos, livros impressos na época, no SAPS. Então, tudo isso não, não foi nada em 

termos. Então, não tinha aquela orientação basicamente, que servisse dentro dessa 

orientação. Isso era política dentro da parte administrativa, e talvez para fora, que eu não 

posso informar com muita precisão, que eu não fui da administração do SAPS. Apenar 

para dizer, que não fui, eu dirigi um das escolas de visitadoras, já assim, quando eu fui 

para São Paulo, e o professor Dante me pediu para reestruturar a Escola de Visitadoras 

de alimentação de Belo Horizonte. Que era uma das, Escola Regional de Nutrição, [19]58, 

[19]59 eu fui diretor de lá. Mas dentro de uma, a gente via, sentia que a linha ali era a 

linha de governo, a linha do PTB, a linha do Getúlio. E dentro daquele esquema. Mas não 

se fazia aquela política: onde ia trabalhar, porque eu tive o setor mais técnico.  

LO - Eu queria ainda completar, aquilo que ficou faltando, com relação à Escola, quer 

dizer, no período da Escola. Como é que era a Escola? O currículo mais ou menos, o 

estágio que a senhora fez ? 

EG - Sim. Nós estávamos falando anteriormente como seria a escola, e como foi criada a 

escola. Que eu disse assim: Eu gostaria de entrar pela informação do SAPS propriamente 

dito, não é? Então, quando a escola realmente foi criada. Em [19]43, e que houve 

realmente uma reestruturação, logo depois o professor Dante Costa fez uma reestrutura, 

porque era uma reestrutura maior. Ele fez uma reestrutura no ensino, quer dizer, essa área 

do ensino do SAPS, que era exatamente o curso de Nutrição. E foi quando ele fez uma 

reestruturação tal, que deu a oportunidade, ele trabalhou juntamente com o presidente 

Humberto Peregrino, foi uma administração que merece, aqui, ser citada. E que ele foi 

quem orientou todo este crescimento do SAPS. O Dante ficou na parte de ensino. Então, 

quando ele tomou a escola, ela, a nossa orientação, é a orientação, a seleção dele, ele 

jogou inicialmente para professoras, a seleção seria feita inicialmente para a parte de 

professoras. Quem fosse professora poderia entrar no curso, ou que tivesse o curso de 

colégio, ou tivesse naquela época aqueles cinco anos do curso, antes da reforma do 

Gustavo Capanema. E ele chamou também o enfermeiro. E foi interessante, que havia 

assim, uma diversificação de pessoas, que entravam muito, a maioria que entrava, era 

quase todo ele professor. E o nosso ensino teve uma evolução. O trabalho, dois anos era 

realmente a parte teórica e prática, com o enfoque do estudo dos alimentos, depois o 

estudo da alimentação propriamente dita, e depois o enfoque da dieto-terapia, e o último 

ano eles davam o enfoque para o estágio. E os nossos estágios, o estágio do curso na 

época era exatamente num enfoque do SAPS, da Escola do SAPS, do curso do SAPS, era 

exatamente o atendimento à coletividade. Hoje que nós chamamos Atendimento à 

Coletividade e Empresas, que na época era aos restaurantes populares do SAPS. Fazíamos 

também, na época, o estágio junto à área hospitalar. Então, na época tinha o estágio com 

o Hospital dos Servidores do Estado, e a Santa Casa de Misericórdia. E nós tínhamos um 

estágio junto à escola, quer dizer, junto à escola quer dizer, ao escolar, ou ao grupo etário 

escolar. Então, nós ficamos,  ficávamos na Oscar Clark, onde tinha um atendimento de 

crianças internadas, dentro da área escolar, e a um tipo de atendimento ambulatorial que 

existiam um convênio, que era ali na Rua do Resende. Então, com isso o nutricionista 

estaria realmente preparado para entrar em qualquer tipo de área, que ele tivesse 



 

realmente sua tendência. Mas de preferência o SAPS enfocava para a área dele. Porque 

quando ele foi criado, foi no sentido de preparar o pessoal para ser absorvido no SAPS. 

E esse enfoque dieto-terapia não era só para o hospital em si. Como eu falei anteriormente, 

o nutricionista também, que trabalhasse em restaurante, ele tinha de ter na sua formação 

o lado da dieto-terapia, da parte dos momentos patológicos do indivíduo, para que ela 

pudesse dar alimentação adequada àquele operário, àquele trabalhador que tivesse 

também em restaurante no atendimento dieto-terápico. Então, assim era a nossa formação 

no SAPS. 

NM - A senhora diria que a formação era mais técnica do que política. Outras palavras: 

que se preocupava mais em fazer um ensino operacional, do que analisar as determinações 

econômicas, sociais, políticas, das carências nutricionais e alimentares do trabalhador? 

EG - Não, mas não, nesta época já entrava. Eu não entrei nesse detalhe, mas é por 

esquecimento. Dentro da formação, no primeiro currículo dele, que aliás, o professor 

Dante nessa época, exatamente de [19]45, [19]46, [19]50, que houve essa reforma toda, 

nós tínhamos uma disciplina muito interessante. Era a Sociologia e Economia. E na época 

tinha o nome de Estudos Socioeconômicos da Alimentação. Então, também o 

nutricionista tinha este enfoque, Estudo Socioeconômico da Alimentação. E veio, eu me 

lembro bem que o nosso professor era Costa Pinto, era,  ele é sociólogo, não é? É 

Sociólogo. Então o Costa Pinto foi meu professor. E ele tinha também um enfoque de 

Economia. Então, a parte da Economia que ele deu, apesar de ser uma parte econômica, 

ele dava uma coisa muito bem dada. Muito, muito, muito trabalhada na parte. E nós 

tínhamos também, como íamos trabalhar com pessoas, nós tínhamos a Psicologia, porque 

nós tínhamos exatamente que o enfoque, que era o professor Gouveia. Que ele veio 

conosco para a Unirio, salvo engano, ele já se aposentou também, se afastou agora. Era 

do Departamento de lá da parte de prevenção. E o professor Gouveia ele era, ele dava 

essa parte de Sociologia, que era Kilquere, depois foi o professor Gouveia. Todos dois 

davam essa parte de Psicologia. Então, o nutricionista tinha também esta área. 

Naturalmente dentro do enfoque, mais do que o enfoque da área técnica, não é? Da área 

de alimentação, da área de controle alimentar. Mas não foi descurado, não foi realmente 

abandonado a formação do nutricionista nesse aspecto, o aspecto social, e no aspecto, 

apesar de ser, de ele ter uma finalidade de preparar o seu pessoal para o SAPS, a parte 

dieto-terápica. 

LO - A senhor falou em atendimento ambulatorial. Esse atendimento era feito por 

dietistas, era a parte ... 

EG - Era mais por nutricionista, porque o ambulatório também, a gente fazia a parte de 

ambulatório, como hoje ainda é feita. É ... 

NM - Esses ambulatório eram dos antigos IAPs? 

EG - Não, os IAPs também existiam, mas os IAPs que existiam, existia uma parte, como 

é? Dos hospitais, e que nos hospitais eles tinham realmente o atendimento mais hospitalar. 

E o ambulatório é esse atendimento, que se hoje faz. Eu chamei ambulatorial que é mais 

mesmo moderninho, então, era o atendimento da pessoa que ao sair do hospital, ainda 

tinha uma assistência médica para orientação do seu problema patológico. 

LO - Da parte nutricional? 



 

EG - Na parte de nutrição. 

LO - Essa relação do SAPS com os hospitais, que a senhora está colocando. A senhora 

falou principalmente da Santa Casa de Misericórdia. E com relação aos hospitais dos 

institutos, e das Caixas. Quer dizer, havia nutricionistas do SAPS? 

EG - Olha, não existia. Então, eu falei Santa Casa de Misericórdia, porque o SAPS tinha 

uma enfermaria, que era exatamente com a parte dieto-terápica, com a parte de 

alimentação do estudo exatamente do indivíduo doente. E essa enfermaria é a enfermaria 

Berardinelli. 

LO - Aqui na Santa Casa de Misericórdia? 

EG - Na Santa Casa de Misericórdia. Então, era uma enfermaria dentro da Santa Casa de 

Misericórdia, cujo pessoal do SAPS trabalhava lá, os professores também, e servia de 

campo de estágio para o alunado do SAPS. Então, por isso que eu falei na Santa Casa de 

Misericórdia. Ela tinha uma parte especial. E lá existia uma nutricionista, que foi até 

minha professora, a Peri de Góes. Ela realmente uma excelente nutricionista nesta área 

de dieto-terápica. E que entendia profundamente o enfoque da parte de Microbiologia, ela 

foi até professora de microbiologia. Excelente Peri Góes. Ela foi minha, ela foi minha 

professora. Ela hoje está afastada, já se aposentou, mas sempre quando há aqui aquelas 

reuniões, ela comparece. Ela era exatamente a nutricionista da Santa Casa de 

Misericórdia, quando eu fiz aqueles estágios. Hoje não existe mais isso. O nosso curso 

com a extinção do SAPS, acabou. E outra coisa também, que não existia, você falou na 

parte hospitalar, o vínculo do SAPS teve também no Pedro Ernesto. Ali próximo, o 

Hospital Pedro Ernesto tem um setor de Endocrinologia e Nutrição. Que na época também 

nós trabalhávamos lá, dando exatamente como na Santa Casa a parte de Diabetes, 

Diabetologia. Nós tínhamos o pessoal do SAPS trabalhando, o pessoal que operava dentro 

do Serviço de Alimentação específico dieto-terápico, só dieto-terápico. E nós tínhamos 

nutricionistas, que eram lotadas lá para trabalhar. Então, eu já falei aqui na nossa colega 

Nely Davidovitch, que ela hoje ela é titular de dieto-terapia por concurso, um belo 

concurso na Fluminense. Ela foi exatamente nutricionista do SAPS, e que ela naquela 

época estava iniciando a sua formação com enfoque dieto-terápico dentro do Serviço de 

Diabetologia do Pedro Ernesto. Então, o SAPS teve esses dois serviços dieto-terápicos, 

mas não dele, dando o pessoal com as instalações o próprio hospital. Um foi na Santa 

Casa de Misericórdia, e o outro foi no Pedro Ernesto, que até hoje nós temos. Essa moça 

que veio aqui servir café, ela trabalhou no Serviço de Dieto-Terapia do Pedro Ernesto. 

Essa, a Santana. 

LO - Santana o nome dela? 

EG - É, o nome dela é Santana. Ela trabalhou com a Nely. Tanto que quando a Nely vem 

aqui, é aquela festa de se lembrar daquela época, nós trabalhávamos juntas. Ela trabalhou 

nesse Serviço  Dieto-Terápico com a professora Nely. Então, era esses dois da parte de 

Hospital. Eles não preparavam. Quem preparava na época, que foi criado, logo depois do 

SAPS. O SAPS quando criou seu curso foi em [19]43, foi o Instituto de Nutrição da 

Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, 

quando o curso de Nutrição de lá foi criado dentro do instituto, que foi em [19]46, a 

formação do nutricionista na Universidade do Brasil, hoje do Rio de Janeiro, era a que 

era mais voltada para a área hospitalar, porque quem instalou, e realmente recebia o 



 

pessoal, era o hospital, era o hospital, o IPASE, o Hospital dos Servidores do Estado, que 

na época era do IPASE, hoje que é do INPS, mas ele era do estado. Então, eles criaram, 

quando você falou em dietista, realmente um problema muito grande da regulamentação 

nossa. Porque quando eles criaram o curso de Nutrição da Universidade do Brasil, eles 

têm na criação do Instituto de Nutrição da Universidade do Brasil, em mais ou menos 

[19]46, que o Instituto tinha de formar exatamente nutricionistas, ou o dietista. E colocou 

também a especialização do médico nutrólogo. Da mesma maneira que o SAPS tinha, 

também eles fizeram. Apenas que quando os alunos lá estavam se formando, eles 

começaram a dar o diploma de dietista. Porque elas iam trabalhar, e o estágio delas de 

preferência era no hospital. Então, havia realmente um pouco de diferenciação entre o 

nutricionista do SAPS, que trabalhava na sua maioria em restaurantes, ou o dietista que 

trabalhava, era o que trabalhava em hospital. Agora, com a regulamentação da profissão, 

e reuniões latino-americanas, com todas as escolas da América Latina, e reuniões nível 

nacional, São Paulo, Pernambuco, então, foi assim determinado que para o Brasil o nome 

fosse determinado nutricionista, quer trabalhasse em hospital, quer trabalhasse na área de 

saúde pública, ou quer trabalhasse em restaurante. 

 

Fita 5 – Lado A 

 

NM - Falando do SAPS, nós falamos de pesquisa, falamos sobre a Escola Central, os 

restaurantes, falamos sobre a parte educacional do SAPS. Mas o SAPS tinha uma outra 

função, no SAPS existiam também os chamados postos de abastecimento. A senhor teria 

alguma informação sobre esses postos de abastecimento? 

EG - Eu tinha, e quando eu passei a trabalhar no SAPS, e que estive na época em São 

Paulo, eu tive muita influência desses postos de abastecimento. Porque quando eles foram 

criados, também foi dentro desse período áureo do SAPS. Foi o período do [19]40 a 

[19]50. Então, dentro dessa primeira estruturação, ou da segunda estruturação do Serviço 

de Alimentação da Previdência Social, eles deram esta oportunidade a criar um setor de 

abastecimento de subsistência dentro da estrutura do SAPS e também de criar os postos 

de abastecimento do SAPS, que tinha uma finalidade básica de fornecer um alimento 

barato para exatamente os previdenciários. Até na época, a gente bem lembrava que ela 

era barata porque, dizem, não é? Não sei se realmente existia isso em lei. Mas 

possivelmente a alimentação, quando chegava a esse posto tinha um aumento 

inicialmente de 10%. Então, servia até como um posto de um elemento regulador dentro 

daquela área. Que hoje nós temos; Mas tem justamente a COFAP, tem a COBAL, que 

hoje é a COBAL. Então, na época esses postos eram realmente uma maneira de evitar em 

determinadas áreas, que eram geralmente colocados em arrabaldes, exatamente para dar 

a população mais carente essa alimentação, quer dizer, os alimentos mais baratos. 

Acontece que muitos na hora de compra do SAPS, eu estou dizendo que sofri influência 

como nutricionista, que esses postos de abastecimento às vezes tinham do alimento 

comprado, passar pelos Postos de Abastecimento para depois, dentro da solicitação maior 

daqueles restaurantes, chegar à dispensa do restaurante. Então, nós tínhamos um pouco 

de vínculo no que diz respeito à qualidade e à quantidade de alimentos com esses postos 

de abastecimento. E esses postos de abastecimento não foram criados somente aqui dentro 

do Distrito Federal, não. Geralmente onde existia as delegacias, eles criavam, eles tinham 

o restaurante e esses postos de abastecimento sempre localizados nas áreas exatamente 

onde existiam uma população mais carente, existiam esses postos. E logo depois, ainda 

no período da guerra, eles criaram também uns postos, não me lembro,  não era chamado 



 

de abastecimento. Eram postos de emergência, que deram oportunidade a essa, não sei se 

foi decreto, esse decreto dava oportunidade de ele vender o alimento e fazendas de baixo 

preço, que ele chamava tecido. E eu sofri muito com essa parte de tecido quando eu 

cheguei a ser diretora da Escola de Nutrição. Porque deu oportunidade ao SAPS se 

expandir de uma maneira tal, que ele não ficou só com alimentos. E não havia mais razão, 

isso talvez seja uma crítica minha, mas que realmente teve influência posterior, de se 

colocar tecido barato para a população carente, para o trabalhador. E isso deu margem a 

muitos desvios, e a administrações a criar problemas sérios. E eu bem me lembro, quando 

eu fui convidada pelo professor Dante em [19]58, [19]59, para ir para a Escola de 

Visitadoras, para reestruturar os problemas administrativos, que me deram carta branca, 

eu encontrei a escola assim, num problema seríssimo. E que quando eu vinha para o Rio 

de Janeiro para mostrar, fazer um relato ao professor Dante, das escolas que eram 

subordinadas a ele, porque na área de ensino, e ele me falou assim. Por que não utiliza os 

tecidos, que estão nos postos para o SAPS. Que seria uma oportunidade de colocar. Então, 

quando eu cheguei, foi uma impressão para mim, assim, de um impacto, foi um impacto. 

Eu cheguei nos postos para conhecer, pensei que eu ia encontrar fazendas de peças, de 

pequenas peças. Eu encontrei bobinas de fazenda, bobinas de fazendas. Talvez assim, um 

tipo de um metro, vamos dizer assim, de um metro, para poder se transformar aquelas 

fazendas em coisa. Mas não eram fazendas para a população pobre, eram tergal, era 

fazenda forte, era fazenda que eles transformaram depois em lençóis, e foram vendidos 

exatamente a toda a população. Eu acho que isso, para mim, foi um dos erros do SAPS, 

não digo em termos de fazenda, mas em termos, quer dizer, os erros do SAPS que se 

acumularam para chegar a ser um problema maior, e porque ele foi extinto. Eu acho que 

ele se agigantou, ele cresceu. E esses postos de subsistência foi talvez uma válvula para 

exatamente dar oportunidade a essas coisas, que deveriam ser melhor policiadas. 

Policiadas no sentido sadio, não em termos de polícia. Melhor orientadas, quer dizer, o 

emprego da verba do SAPS, que deveria ser dado exatamente, que ele foi criado não para 

esse sentido, para atender o trabalhador naquele sentido básico, que está lá no Decreto da 

criação do SAPS, e para que ele foi criado. Mas vinham depois outros decretos, outros 

decretos-lei, uma reestruturação, e o campo foi se ampliando. Isso se deu mais ou menos 

em ... esse caso da fazenda, dizer para vocês mais ou menos em [19]56, [19]54, [19]55, 

[19]56, que isso daí eu senti. 

LO - Aí que se implantou? 

EG - Já não, a parte da fazenda foi em [19]45, [19]46. Mas a evolução, quer dizer, dentro 

de oito anos, ou seis, mais tarde, a evolução foi tão grande, que nós começamos a sentir 

esse problema interno do SAPS. A aplicação inadequada, não é? Das verbas, que eram 

destinadas à própria alimentação do trabalhador. Isso não quer dizer que não estivesse lá 

incluído, que era para a população carente, que era para tecidos baratos, tecidos baratos. 

Tergal não é tecido barato. Eu me lembro tanto disso, que eu fui na escola e aproveitei 

para servir, que não existia realmente, lugar de se gastar, botar uma verba, para se colocar. 

Aqui está precisando de uma das cortinas. Por que a Escola de Visitadoras, eu poderia 

falar depois em detalhe, era um internato. Existia dois dormitórios, e os dormitórios, a 

Escola de Visitadoras de Belo Horizonte era muito interessante a construção. Foi feita 

exatamente para atender à formação das visitadoras. E existiam dois dormitórios, eram 

dez alunas de um lado, dez de outro, então eram 20 alunos. Atendiam por ano 20 alunos. 

E eu tive a oportunidade de utilizar desses postos, exatamente essas fazendas que eu 

jamais poderia ter esse impacto de ver a compra de fazenda. Isso daí é uma coisa minha, 

isso daí é individual, não estou falando do SAPS em si, mas estou falando individual. 



 

Como isso, também houve vários problemas em termos da compra do que era que se 

passava a compra, e pelos postos de abastecimentos. E realmente ele foi criado com a 

melhor da intenção. De dar o alimento barato, e na realidade ele tinha o alimento mais 

barato. Mas com a evolução, com o tempo, com o crescimento do SAPS, eu tenho a 

impressão que fugiu talvez às mãos dos administradores, e esses casos de compras foram 

criando problemas no SAPS, maiores, em termos de haver uma necessidade, ou de 

reestruturar totalmente o SAPS, ou de realmente ter um decreto da extinção dele. Porque 

já era uma política que estava influenciando no ano de [19]55, [19]56, [19]60. Então, viu 

como a coisa realmente cresceu demais, que chegou a esse ponto. 

LO - A senhora falou que a senhora utilizou então os tecidos ... 

EG - Tecidos de usar. Porque existiam lá, já estava chegando a um ponto, porque não 

havia saída, vamos dizer. Talvez fosse esse o momento, fosse a palavra mais exata, de 

termos de compra. Quando eles transformavam em compra o barato se tornou caro. Então, 

o grupo, o grupo, o pobre, a pessoa realmente que não tinham aquelas condições, as que 

tinham condições, não é, o poder econômico era menor, eles não tinham condição de 

comprar lençóis de tergal. Então, quem comprava? Todo mundo começou a avisar: “Olha, 

tem lençol baratíssimo nos postos do SAPS.” Então, vejam como era. Então, já não era a 

população previdenciária que comprava o caso desses tecidos. Era, vamos dizer assim, a 

população que já tinha condições. Vamos dizer a população, talvez, a média, o grupo de 

nível econômico médio, vamos dizer, que poderia. Então, isso foi uma coisa que a mim 

me impressionou, porque quando isso caiu em mim, de eu ver com os meus próprios 

olhos. Então, talvez perguntas que tivessem feito: E outras coisas não aconteceram. Eu 

também me lembro o que aconteceu. Uma compra do café, por exemplo, que foi enorme, 

e extraordinária, e que saiu através dos postos de subsistência, e os postos de 

abastecimento, e que depois saíam através dos restaurantes, os restaurantes começaram a 

ter influência dessas grandes compras, porque a coisa ficava, o alimento ficava semi-

deteriorado, e eles iam saber que ia haver prejuízo, já estava havendo denúncia, não é? 

Através da imprensa. E que na realidade eles tinham de sair através de como? Os 

restaurantes populares. Apesar de nesta hora, neste momento maior, já numa parte mais 

final, nós sentimos que o nutricionista não tinha mais a voz do técnico. A própria divisão 

técnica, embora fosse contra, mas não tinha mais a força do técnico. Então, já era o outro 

lado, a influência política do outro lado. Aquela  já desorganização administrativa. De 

que existia por um lado uma superposição. Hein? 

LO - Está sobrando café, tem que botar ... 

EG - Estava sobrando café, tem que colocar o café, tem de gastar café, o café está se 

estragando, como vamos fazer? Então, a saída, vamos dizer, ali o escoamento era através 

dos restaurantes populares. E nós sofríamos exatamente com isso, porque eu não tenho 

conhecimento na minha vida de SAPS, que tenha um nutricionista se envolvido nessa 

parte de desvios. Eu não me lembro, eu não tenho, eu não tenho conhecimento. 

NM - No livro do professor Celso Barroso Leite, ele se referindo ao SAPS, ele fala no 

seguinte: administrações pouco eficientes, e até mesmo inedôneas, intervenções, 

devassas, inquéritos e críticas da imprensa, caracterizando a segunda metade dos anos 

[19]50 no SAPS. E fala mesmo que em 1961, no dia 10 de outubro houve uma resolução 

do Ministério do Trabalho e Previdência Social, chamada resolução 850, que propõe a 

extinção do SAPS. Como a senhora analisa esse comentário do livro ? 



 

EG - Eu acho que ele devia ter bastante documentos, não é? E para poder fazer um livro 

é muito mais fácil do que a gente fazer a nossa memória. Então, está exatamente 

coincidindo o que você agora chegou a informar, quer dizer, na segunda metade dos anos 

[19]50. Foi exatamente quando eu digo, quando eu disse anteriormente, que foi depois do 

[19]55, [19]58. Que quando eu mostrei essa parte coincidiu exatamente com o período 

dele. Porque as administrações, eu considero a administração, não tive oportunidade, mas 

senti do Humberto Peregrino como na realidade foi uma administração de força, técnica 

e científica. Tanto que foi no ano de [19]40, talvez [19]45 a [19]49 ou [19]50. Então, foi 

antes dos [19]50 que o SAPS cresceu, da criação a [19]50. Desse crescimento, eu tenho 

a impressão, quando chegou no [19]50 em diante, é que aconteceu todas essas 

informações. Eu não conheço o livro dele. Mas que eu conheço esses problemas 

existentes. Eu falei agora do problema do tecido, não é? Eu no tecido falei, porque na 

realidade, no posto de subsistência eu fui ver. Eu não me lembro se, eu quando vim ao 

Rio, para poder dar, para poder utilizar, em lugar de comprar, utilizar as fazendas, e eu 

fui lá, realmente tinha coisas até, como mulher vou olhar agora, falar em termos da parte 

feminina; as cores eram lindíssimas, verde-água, azul-céu, amarelo, não sei que, tudo isso. 

Então, eu tive assim, a oportunidade de ter autorização, claro dentro do esquema, que 

nesse ponto eu sempre fui muito zelosa em termos de documentos. Então, que fosse 

controlado o pedido necessário para a utilização da reforma da Escola de Visitadoras 

adequado, utilizando esse tecido. Mas quando, antes de eu ter vindo para escola, eu já 

estava pressentindo essa fase, que ele falou para quando eu estive exatamente em São 

Paulo, e que eu me lembro muito bem que eu falei no café. Realmente foi um problema 

muito sério. Mas na administração do Humberto Peregrino, foi a administração que o 

SAPS crescia. Ele foi um administrador presidente não de gabinete. Não foi minha, mas 

quando eu cheguei aqui ainda como aluna, participando, estagiando, que a nossa escola 

estava dentro do edifício sede. Então, era uma coisa assim, de um dinamismo tal, todas 

as áreas, eles evoluíram. Então, eu quando saí, e que passei a trabalhar, e que fui para São 

Paulo, existiam esses problemas, os problemas das outras administrações. Então é isso 

que ele chamou administrações inoperantes, ou talvez inadequadas. Então, colocava, era 

influência política. Então, quando eu falei anteriormente, eu politicamente, que se 

mudava a administração, nós técnicos tinha uma esperança muito grande: “Até que enfim 

mudou a administração! Vamos ver agora o que é que vai acontecer!” Então, isso tudo 

era uma esperança de uma nova administração. E teve a administração de outros, que 

realmente refletiam em nós, que nós estávamos trabalhando em restaurante, depois eu 

vim trabalhar na divisão técnica. Então, essas coisas todas, os técnicos sofreram. Sofreram 

que só olhavam o enfoque técnico, só olhava o que não deveria. O café não deveria ser 

utilizado, o caso ... 

LO - Não deveria ser utilizado por quê? Porque estava estragado? 

EG - Porque estava estragado, semi-estragado, já estava se deteriorando. Eu me lembro, 

agora não me lembro se foi em questão de, não sei se foi o milho, ou se foi o coisa. Que 

eles compraram milho, nós ficamos até assim: “Mas para que comprar milho assim, em 

quantidade, que o ...” 

NM - E quem determinava essas compras? 

EG - Exatamente o grupo que era da parte de compra, o grupo da subsistência. Existia um 

departamento técnico, departamento de subsistência, o departamento de propaganda, que 

quando ele cresceu, cresceu com uma seção, com uma divisãozinha como um setor. E 



 

dentro dessa evolução, nessas transformações, nós chamávamos reestruturação do SAPS, 

que houve até uma última reestruturação, que salvo engano foi em [19]60 a última 

reestruturação do SAPS. Então, entrou numa megalomania enorme, que todo mundo 

queria. A própria divisão técnica, que transformou em departamento na época, que foi um 

pouco antes, então, a divisão, Departamento de Nutrologia era enorme! Era uma divisão 

de Nutrologia constituída de divisão, de Departamento de Nutrologia com duas divisões: 

uma divisão de pesquisa, e uma divisão de educação, e com sub-divisões, e que eu 

confesso que dentro desse movimento todinho, eu já estava trabalhando no setor de 

pesquisa, me coube até dentro de uma pequena, logo depois, não fui eu a primeira, mas 

com a saída da minha colega, eu fui chefe do Setor de Inquéritos Alimentares. Mas eu 

dentro desse esquema todinho de estrutura, e botando no organograma, eu era a última, 

porque depois do setor não existia mais nada. Era o setor, quer dizer, era a turma que 

trabalhava, e do qual existia uma pessoa responsável. Eu era exatamente esta pessoa que 

trabalhava. E que aí eu entraria na nossa Comissão Nacional de Alimentação. 

NM - A senhora diria que existe, eu existia nos anos [19]50 no SAPS, uma luta entre os 

políticos e os técnicos? 

EG - Internamente, e nos anos [19]50, o técnico, ele quando funcionou, que falou em 

Josué de Castro, do IAPI, que criou o SAPS, e que ele realmente, ele depois não entrou 

propriamente no SAPS. Ele foi o mentor com um grupo, não é? Do SAPS. E que ele criou 

o SAPS, e coisa, e já ele já criou o técnico funcionando com uma força muito grande, e 

respeitado. Agora, nos anos [19]50 em diante, houve realmente essa política. Que o que 

eu disse anteriormente, que os técnicos deixaram de ter aquela força, a voz. Porque toda 

compra, quando existia um problema de restaurante, que o nutricionista justamente 

rejeitava, e pedia para o setor técnico, que tinha laboratório, para fazer o exame técnico 

através dos técnicos de laboratório, quando nós fazíamos isso, vinha exatamente para a 

divisão técnica. Eles davam o parecer, mas não era ouvido. Então, era a luta de bastidores. 

Era aquela luta de bastidores, na própria alimentação. 

LO - Ia para a imprensa? 

EG - E ia para imprensa, claro que ia para imprensa. Então, quando aconteceu esse final, 

depois dos anos [19]60, que o SAPS foi realmente extinto, isso ainda teve muito, o próprio 

Humberto Peregrino no ano de [19]40, [19]45, que o SAPS cresceu, ele teve um projeto, 

não foi aprovado, que ele colocou uma comissão, que era todos os diretores do SAPS na 

época. Isso eu bem me lembro, que eu estava chegando, isso foi comentado, dizia-se 

assim: “A reforma não vai sair, não foi aprovado”, etc. e tal. Então, existia exatamente 

uma comissão, e essa comissão tinha técnicos, e exatamente fez a reestruturação do 

SAPS, dentro de determinados planos, que nada mais era que transformá-lo em um 

Serviço Nacional de Alimentação. Não era só da Previdência, não era só para o 

previdenciário, não era só para o trabalhador, o operário. É que o SAPS era do operário, 

era do previdenciário o atendimento, com algumas exceções, que tinha os estudantes, 

onde tinha um atendimento especial, mas a maioria dos nossos restaurantes o atendimento 

era com este enfoque. Então, quando ele fez este plano, ele sentiu do crescimento do 

SAPS. Se não me engano foi em [19]47, [19]48, que ele saiu em [19]50. E ele fez esse 

plano ampliando, transformando. Aí é que todo mundo indica: Por que não foi aprovado? 

Olha aí a pergunta. Porque o grupo que fez, teve o enfoque mais do efeito, do que hoje. 

Claro que teria influência política, como INAM hoje também tem. A influência política 

está dentro, está no bojo da administração de governo. Mas nesse caso dele, é porque era 



 

um enfoque eminentemente técnico. Ele fez este plano exatamente. A estrutura do SAPS, 

a estrutura realmente dele, ampliando, saindo da Previdência Social, e tendo a nível 

nacional, e atendendo a todos os brasileiros, não era brasileiro previdenciário. Apesar de 

o SAPS estar saindo, estava já nos estados, não em todos, mas já na maioria dos estados, 

dentro da sua linha de restaurante, o restaurante com a sua educação funcional pelo auto-

falante; dos postos de abastecimento, que era realmente uma linha que penetrava e a 

localização desses restaurantes eram juntos realmente do porto, essa coisa toda, eles 

lembraram disso: transformar, sair da Previdência, e ser a nível nacional. Mas 

infelizmente esse plano não foi aprovado. 

LO - Esses restaurantes, eles tinham algum tipo de seletividade, quer dizer, a pessoa para 

entrar tinha que provar que era do Porto? 

EG - Eles tinham um controle realmente, e às vezes eles tinham até uma carteirinha, a 

carteirinha do previdenciário, eles tinham a carteirinha. Agora, depois é que ficou aquilo 

meio aberto, todo mundo ia, considerou, todo brasileiro é trabalhador, todo trabalhador 

tem direito. Quem vai trabalhar, quem vai comer no SAPS, é porque precisa de comida 

barata. Então, já naquela época mais na frente tinha essa orientação. Mas eles eram 

controlados, na época, nesta época maior, nesse período maior o SAPS não trabalhou só 

em cima disso, não. Ele dava atendimento ao previdenciário; ele tinha uma biblioteca no 

edifício central. 

LO - Na Praça da Bandeira? 

EG - Na Praça da Bandeira, que era muito movimentado, a biblioteca da Praça da 

Bandeira. Ele fez de noite, quando nós chegamos lá, isso eu bem me lembro, ainda tinha 

uma escolinha de alfabetização para o previdenciário, noturno! Olha o Mobral aí 

nascendo do SAPS, ele tinha uma escola de alfabetização do previdenciário. Existia uma 

escolinha de corte e costura que as visitadoras de alimentação eram responsáveis na 

central do SAPS, para as filhas do previdenciário. Tudo isso quando ele entrou na faixa 

do [19]40 para [19]50. 

NM - Isso quer dizer, que o SAPS então, ao entrar nos anos [19]50, ele não estava 

preocupado apenas em fornecer condições de sobrevivência, condições alimentares ao 

trabalhador. Que ele tinha também basicamente uma preocupação formativa? 

EG - Dos trabalhadores. Não é isso que você quer dizer? Era sim. Porque ele já existia, já 

tinha essa orientação. Porque quando você fez aquela pergunta das visitadoras, que elas 

visitavam, isso era uma rotina comum das visitadoras de alimentação. Agora, eles aqui 

no órgão central, vocês viram que ele tinham o quê? Orientação do que? Alfabetização. 

Uma orientação de dar um ofício, não é? Às filhas do previdenciário. Quer dizer, claro, 

sim, eles davam também um auxílio ao trabalhador que estava doente ou desempregado. 

Eles davam um auxílio ... 

NM - Auxílio de que forma? 

EG - Controlado através da LBA, que era controlado também com a LBA. Desde que 

fosse controlado o auxílio, dentro de um controle seletivo. E eles davam exatamente esse 

auxílio sob forma de alimentação. Quer dizer, tudo isso foi crescendo. Porque quando 

chegou o ano [19]48, [19]49, [19]50, [19]51 tudo isso existia. 



 

NM - É. 

EG - Dentro da própria, e algumas delegacias, algumas maiores, não é isso? Já em termos 

funcionava. Agora, eu conheço mais detalhadamente da delegacia de São Paulo. 

Realmente que me funcionou em termos de restaurantes e postos de abastecimento, isso 

ele funcionou. Não existia assim em si o serviço de visitação, quer dizer, as visitadoras 

de alimentação, não existia. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. E a implantação 

do SAPS em São Paulo se deu um pouco tardiamente. No primeiro período logo o SAPS 

não tinha, o SAPS, não, São Paulo não tinha uma delegacia regional. Então, depois foi 

que se abriu. Por isso que eles começaram a trazer pessoal de lá e duas nutricionistas 

foram na época, e voltaram para São Paulo. 

NM - É, professora, os anos [19]50 foram caracterizados dentro do sistema previdenciário 

por um conjunto de congressos de trabalhadores da Previdência, ou congressos de 

trabalhadores que reivindicavam ampliação da assistência previdenciária. Nesses 

congressos a questão é da alimentação, da nutrição era uma constante? 

EG - A essa tua pergunta não posso assim, me lembrar, e não tenho informação. Eu só 

me lembro realmente, toda vez que tive isso, isso era uma norma onde você estivesse. 

Toda vez que existia realmente um tipo de reunião, ou um tipo de congresso, ou um tipo 

de uma festividade, e que eles tivessem uma necessidade de um atendimento realmente 

ao trabalhador, isso era quase que como uma obrigação ser atendido. Então, o processo 

era rápido, se era atendido rápido, e era atendido a mais. Agora, a importância, ou este 

vínculo junto a estas reuniões, a estes congressos, eu não posso te acrescentar muito, não 

tenho assim, uma idéia a dar. Apenas eu sei que isso era como obrigação, e era sempre 

dada. 

NM - É, e no caso, nessa época, a senhor se lembra se os sindicatos, por exemplo, dos 

trabalhadores reivindicavam a ampliação, a difusão do trabalho do SAPS? 

EG - Não, eu não me lembro se eles, como é? Reivindicavam essa difusão do trabalho do 

SAPS não. Eu sei que eu acho que o SAPS em si, ele já tinha uma responsabilidade tão 

grande de divulgar, que ele já fazia, ele tinha um setor específico de divulgação. Eu não 

sei se esta solicitação existia por parte do sindicato, e seria atendido em nível de cúpula. 

Porque através da divisão de divulgação, que se tornou, também cresceu. Como eu estou 

falando da área da divisão técnica, da área técnica, também a divisão de divulgação teve 

também uma influência muito grande, e cresceu muito. Eu não sei se nessa parte existia 

por parte dos sindicatos essa solicitação. 

LO - Ok. Vamos parar. 

  



 

Data: 26/11/1986 

 

Fita 5 – Lado B 

 

 

 

LO - São hoje 26 de novembro de [19]86.  

EG - Não vai saber tudo mu... 

LO - Bem, mais uma vez: 26 de novembro de [19]86. Continuação do Projeto Memória 

da Previdência. Convênio FIOCRUZ, Casa de Oswaldo Cruz, INAMPS. Com a 

professora Enilda Lins Gouveia. Presença do Nilson e do Luiz Octávio. Professora 

Enilda, eu queria começar voltando atrás um pouco numa questão, que eu acho que nós 

deixamos passar, e a senhora pode talvez dar um quadro um pouco mais completo, que é 

um quadro da situação hospitalar e médica, de atendimento médico no Recife, é que a 

senhora tão bem conheceu no tempo em que morou lá. Quer dizer, o que se fazia na 

questão do atendimento médico? O que existia no Recife de atendimento para a senhora, 

sua família, e os que lhe eram próximos? 

EG - A época que eu passei no Recife foi até talvez 1950, [19]53, foi quando eu vim fazer 

o curso aqui no Rio de Janeiro, então, já faz muito tempo  que isso aconteceu. Mas na 

época, a parte de assistência médica era completamente diferente de agora. A gente sente 

essa dificuldade em termos da Previdência Social, o atendimento, você falou em termos 

de família, não é? Então, lá existia o médico de família. Nós tínhamos um médico de 

família, quando eu no período de criança, existia o médico  nosso, doutor Armando, bem 

me lembro o nome dele, e que ele dava assim, toda uma assistência especial. E para a 

parte da família como um todo tinha o doutor João Marques. Então, é o que hoje querem 

implantar aqui no Rio de Janeiro, o médico de família, através até do Hospital dos 

Servidores do Estado. Talvez essa, como é? Tinha se sentido essa deficiência entre a 

relação médico-paciente. Lá, na época em que eu estive no Recife, isso era comum, e era 

realmente sempre assistido, como é? Executado, desenvolvido. Agora, no que diz respeito 

à assistência comum, existia muito enfoque lá no Recife, era a atuação da Santa Casa de 

Misericórdia, e que depois na implantação tinha os IAPs também, os hospitais. Eu me 

lembro bem do IAPTEC, e foi um grande hospital de lá na época; e o Hospital do IAPI, 

que eu já falei anteriormente a vocês, que o meu irmão também foi médico desse instituto. 

E essa assistência, como vocês já têm conhecimento, era dada exatamente para o 

previdenciário, especificamente para o previdenciário. E cada instituto, cada hospital 

daquele Instituto de Previdência tinha por obrigação atender somente os previdenciários 

daquele instituto. Isso que eu me lembro bem. 

LO - A senhora conhece, chegou a conhecer algum hospital, teve algum ? 

EG - Não, eu não cheguei assim, diretamente a conhecer a parte dos hospitais não. Você 

quer dizer, como ele funcionava? 

LO - Não. Mesmo como paciente. A senhora entrou em algum hospital? 

EG - Não. Nunca, nunca entrei em hospital. Como paciente nunca fui para o hospital. 



 

LO - Procurar seu irmão no Hospital do IAPI? 

EG - Não, nunca fui assim, em termos de procurar meu irmão no IAPI não. Eu conheço, 

conheci bem o hospital, porque a gente tinha realmente de acesso assim, que era próximo, 

de passagem. Mas eu não cheguei assim, a conhecer o movimento de cada um dos 

hospitais. 

LO - Era considerado um bom hospital? 

EG - Era, na época era, quando eles foram implantados eram. Então, existia até um 

hospital um do IAP, dos Bancários. O Hospital dos Bancários sempre foi considerado o 

Hospital padrão, o Hospital dos Bancários. Talvez por causa da classe, dos Bancários, 

que eles têm uma vida de assistência muito independente. Até hoje isso acontece. Eu 

tenho família, pessoas da família que é bancário, é até do Banco do Brasil, que é mais 

especificamente deles. E a assistência é completamente diferente. Mas eu não tenho 

assim, uma informação detalhada sobre essa parte de hospital, não. 

NM - A senhora sabe como é que eram as relações entre médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, assistentes sociais dentro desses hospitais? 

EG - Lá no Recife? 

NM - Lá no Recife. 

EG - Não, lá no Recife eu não, eu não tinha assim, como sempre tinha, eu sei do caso de 

meus irmãos, que faziam sempre comentários, e que não existia, na época que eu estive 

lá, não existia propriamente o nutricionista, profissional nutricionista, não existia. Porque 

a própria Escola de Nutrição de lá foi criada muito depois, mais ou menos em [19]55, 

[19]56 foi criada a Escola de Nutrição de lá, já com o modelo das Escolas de Nutrição 

daqui do Rio de Janeiro. Mas o que existia mais a relação de coordenação, de integração 

era médico e enfermeiro. Mas como sempre o médico com a predominância. Isso até hoje 

isso existe um pouco, aquele grupo, o grupo dos médicos sempre na área de saúde. E 

depois que nós entramos na universidade, e passamos a ler, e a estudar, e a compreender 

melhor a equipe, e dentro da área, até da área de saúde, ou melhor de saúde pública, e que 

há um debate muito grande sobre esse assunto, que toda equipe, o médico deve ser o 

chefe. Hoje isso já não acontece teoricamente. Porque a informação é que a equipe, 

dependendo da área de ação, é que na realidade o profissional pode ser o médico, ou não 

médico, o problema é que eles têm que trabalhar em conjunto. Então, naquela época no 

que diz respeito ao enfermeiro, lá na Escola ... 

LO - A senhora colocou que naquela época tinha uma predominância enorme, porque não 

gravou. 

EG - Do grupo da classe médica sobre a parte dos enfermeiros, isso existia. Como é? Aí 

eu digo: Até hoje isso ainda existe, essa falta de compreensão em equipe. 

LO - Quando a senhor voltou para Pernambuco, depois do curso de Nutrição, que a 

senhora volta, retorna a Pernambuco para trabalhar lá. A senhora assim, teve esse tipo de 

experiência? 



 

EG - Não. Quando eu voltei para Pernambuco, que eu fiz o curso, como eu falei 

anteriormente, eu vim com bolsa de estudos. Condicionando naturalmente a voltar. 

Realmente eu voltei. Voltei e procurei a Secretaria de Saúde para me colocar à disposição. 

Mas foi na realidade, como a nutrição, praticamente os cursos começaram de [19]40 para 

frente. Eu fiz meu curso em [19]50. Então, lá eles não tinham ainda esse esclarecimento 

do serviço de nutrição dentro da área de hospitais. Quando eu voltei, então, eu me 

apresentei à própria Secretaria de Saúde, para ser aproveitada dentro da minha área. E foi 

interessante, porque disseram: “Não existia realmente um lugar específico para poder 

colocar como nutricionista.” Não existia no quadro esse profissional nutricionista. Então, 

foi justamente daí que o Serviço de Alimentação da Previdência Social, a minha turma 

toda, eles  como eu falei anteriormente, eles preparavam pessoal, eles contrataram a todos 

nós, eram no meu grupo, parece que eram 14 ou 18, parece que eram 17, 14 ou 18, duas 

saíram, ficaram, acho que 16, que se formaram, que terminaram o curso. Então, eles 

fizeram um contrato, cada um dentro da sua área de trabalho. E eu, o meu contrato foi, eu 

fiquei localizada em Pernambuco. Então, foi quando eu deixei o estado, dentro de quatro 

meses ou cinco, quando eu voltei, e ingressei na carreira de nutricionista. Mas não era 

mais, eu não trabalhei em parte de hospital. E nunca trabalhei em hospital. Eu trabalhei 

sempre nesta área, na área de comunitário, na área de coletividade. Foi quando eu fui 

nomeada para o SAPS, pedi licença no Estado, e aceitei meu contrato no SAPS, e daí eu 

ingressei no SAPS  inicialmente na supervisão de restaurantes, que era a coletividade 

sadia. 

LO - Professora, me dá uma explicação, que me ficou faltando. Esse período que a 

senhora chega em Pernambuco, na Secretaria de Saúde, até o período que a senhora entra 

no SAPS, que é um período pequeno, não é? 

EG - Período muito pequeno, uns seis meses, deu talvez uns seis meses. 

LO - A senhora fazia o que na Secretaria de Pernambuco, nesse momento? 

EG - Eu trabalhava na Diretoria de Educação Física. Foi quando eu fiz o primeiro 

emprego meu foi exatamente na Diretoria de Educação Física, que teve aquela faixa, que 

eu comecei a trabalhar, que tinha feito meu curso pedagógico de professora, e quis 

completar o de colégio. Então, ali foi quando eu voltei, e entrei depois para fazer o curso. 

Então, neste período eu trabalhava na Diretoria de Educação Física, existia um setor 

exatamente de Biometria que fazia a classificação dos escolares do Município do Recife, 

para justamente fazer Educação Física. E esses escolares se submetiam duas vezes por 

ano a um levantamento antropométrico. Eu comecei trabalhando exatamente dentro desse 

serviço de antropometria, de ... 

NM - Em 1954, quando a senhora voltou, a senhora voltou a fazer isso? 

EG - Eu cheguei, voltei, me apresentei, mas querendo entrar na área de nutrição, já 

formada. Mas foi quando o governo, vamos dizer, foi a Secretaria achou estranho, porque 

disse que não existia no quadro, estava difícil de eu ser aproveitada. Então, eu voltei para 

a Diretoria de Educação Física, assumi, e voltei a trabalhar por esses quatro meses, cinco, 

lá na Diretoria de Educação Física. 



 

LO - Professora, com a experiência que a senhora teve em biometria, antropometria com 

escolares no Recife, a senhora estabeleceu a esse tempo alguma relação entre a 

alimentação, e o tamanho, o tipo físico do jovem, do rapaz nordestino? 

EG - Existe na época, existiam dois trabalhos que foram publicados, um pelo professor 

até Manoel Caetano e o outro Valdemar Valente. Era professor nosso, e pediu. Nós 

tínhamos um grande arquivo desses escolares. Então, na realidade eles não ligavam muito. 

Não havia essa avaliação, na época, da alimentação com o desenvolvimento da criança. 

Apenas eles eram classificados, quando eram desnutridos, eram classificados pelo 

professor Manoel Caetano. Então, ele colocava exatamente a desnutrição grave, 

desnutrição leve, e quando a criança tinha uma deficiência física, eles também colocavam, 

eram fichas antropométricas, com a parte de observação. Essa ficha antropométrica era 

mais para classificar a criança, para efeito de educação física. Porque o Serviço de 

Educação Física de lá do Recife era muito bem montado. A Escola de Educação Física, 

que funcionava anexo, também nessa mesma área nossa, ele tinha esta escola de Educação 

Física, com professores para o ensino de Educação Física, no ensino primário. Que não 

existe aqui no Rio de Janeiro, eu não vi isso até hoje no Rio de Janeiro. Na época trabalhei 

lá no Recife, isso eu considerar assim, do que eu tenho conhecimento, na área de 

Educação Física, não de Nutrição, como realmente uma coisa modelo. Desde a época que 

eu comecei a trabalhar, eu comecei, entrei, já existia esse serviço. Os alunos, quando 

começavam as aulas em fevereiro, no mês de fevereiro iam escalonados para a nossa 

diretoria, porque nós tínhamos uma sala especial com aparelhos de antropometria, não 

somente balança, como o mapa de envergadura, como o espirômetro, nós tínhamos toda 

essa parte. E depois fazíamos os cálculos em cima dessa ficha. Esse serviço de 

antropometria era muito bem, muito bem montado. O arquivo, não sei se ainda existe esse 

arquivo hoje. Mas na época em que eu comecei a trabalhar, e que nós tínhamos pessoas 

amigas, que hoje é médico de renome, clínico, professor Amauri Coutinho, e o Amauri 

era nosso amigo de família, de casa, como se diz, aos domingos nossa casa era um 

movimento enorme de gente a almoçar conosco. Então, existia a ficha do Amauri 

Coutinho, ele já com 24 anos, médico, existia a ficha dele quando ele tinha seis, sete, oito 

anos. Veja como era um acervo fantástico para qualquer trabalho. Tanto que Valdemar 

Valente fez uma tese em cima desse trabalho. Agora, ele não relacionava a alimentação. 

Apenas existia uma classificação, e a merenda escolar não funcionava, como é? Não era 

paralelo, não havia, não era concomitante. Existia a merenda escolar, era distribuída a 

merenda escolar. Mas não tinha assim, um inter-relacionamento. Quer dizer: isso era um 

erro, quer dizer, poderia ter sido aproveitado toda essa parte. Eles jogavam mais para a 

Educação Física. Agora, a Educação Física era muito bem montada, o que não era a 

merenda escolar. Talvez porque não existisse ainda merenda escolar, não é? Que a 

merenda escolar foi criada depois, depois de [19]50. A Campanha Nacional de 

Alimentação Escolar foi criada depois. 

LO - A senhora falou em desnutrição grave. Eram índices expressivos de desnutrição 

grave que ocorriam? Porque a senhora trabalhava com todos os estudantes do Recife, 

estudantes de escolas públicas. 

EG - Era. Os escolares, não é?  

LO - Vamos continuando, então. Professora Enilda eu havia perguntado sobre as crianças 

na escola, a situação delas na escola, e se ... A questão da desnutrição, que a senhora falou 

que era, que havia subnutrição grave. 



 

EG - Pois é ... 

LO - Se era expressivo, se eram expressivos os índices? 

EG - Então, por isso que eu estava explicando também anteriormente, que o nosso serviço, 

a Diretoria de Educação Física, que tinha justamente esse setor de antropometria. Eles 

não visavam muito essa parte de alimentação, de nutrição propriamente dita. Mas o 

Manoel Caetano, quando ele fazia as observações dele da análise clínica, da criança, 

quando ele sentia que existia muito, a criança era muito desnutrida, então ele anotava 

realmente nas observações. E dentro desses levantamentos a única coisa que se chegou à 

conclusão, mas sem assim um trabalho maior de observação, de pesquisa, de atuar junto 

à merenda escolar, era que nos bairros onde eram mais longe, que as crianças vinham 

para a avaliação, é que justamente se encontrava essa freqüência maior das crianças 

desnutridas. Então, isso acontece. E também quando a criança tinha, realmente o 

defeitozinho de coluna, quer dizer, uma cifose, uma lordose. Sempre se encontrava mais 

no grupo de criança pobre, de baixa renda, onde os grupos escolares eram mais afastados, 

naqueles bairros longe, de Água Fria, de Afogados. Mas nas áreas mais próximas, 

naqueles bairros mais próximos da cidade, isso não existia mas não era uma freqüência 

grande, não. Isso somente em termos de observação e levantamento, não de para atuar, o 

nosso serviço atuar. O que ele atuava era mais na Educação Física, que ele classificava. 

Quando a criança tinha um probleminha, o professor Manoel Caetano que tinha, ele era 

médico e tinha curso aqui no Rio de Janeiro de educação física, ele colocava a criança, ia 

fazer a classificação para o primeiro, eu não me lembro bem se era primeiro grau, que ele 

colocava, ou segundo, para que o professor de Educação Física encaixasse a criança, uma 

criança de maior idade, mas que passava a ter a sua ginástica mais adaptada para uma 

criança, de um grupo de criança menor. Isso é que era feito mais ou menos o nosso 

trabalho. 

LO - Mas a senhora não lembra se chegava, se eram alarmantes os dados de desnutrição, 

ou ... 

EG - Não, não. Isso daí eu não me lembro, e porque exatamente por isso, porque não 

havia um levantamento de classificação. A classificação nossa era mais no lado da 

Educação Física. Mais para o lado de Educação Física. E esse outro lado, isso era até uma 

curiosidade do professor Manoel Caetano. Que ele classificava a criança: desnutrido, 

desnutrido grave. Desnutrido grave quer dizer, era a criança bem magrinha. Mas não 

chegava em termos de observação. Ele classificava naturalmente. Se a criança já era uma 

coisa de um grau maior de desnutrição, ele colocava a classificação da criança dentro do 

grupo de educação física, dentro do período menor. Agora, o que eu sinto, e que  senti 

depois que entrei na área de nutrição, é que não havia esse relacionamento com a merenda 

escolar de dar uma atenção especial dentro do serviço médico. Que existia o serviço 

médico escolar, mas não existia esse inter-relacionamento de serviços, é cada um no seu. 

LO - Quando a senhora entra então para o SAPS ? Na Delegacia Regional de Pernambuco, 

parece que é [19]54, não é?  

EG - Foi em [19]54. 

LO - Em [19]54. Que tipo de operação ocorreu, quer dizer, que tipo de mudança de rotina, 

como é que a senhora encarou também a nova atividade? 



 

EG - Foi uma etapa assim, muito diferente. Foi passar de um pólo ao outro, no que diz 

respeito ao trabalho. Porque praticamente eu trabalhava com a parte de criança, e não em 

termos de números, com essa parte de antropometria. Durante esse período, que não foi 

muito longo, mas foi um número de anos que marcou bastante, foi o primeiro meu 

trabalho. Mas quando eu fui, que fui e aceitei a minha nomeação para o SAPS, eu, 

inicialmente, fiquei em Pernambuco. Mas por pouco tempo também. Porque eu fui 

transferida logo para São Paulo. Passei uns quatro meses. Tanto que eu não tive uma 

atuação muito direta, que eu tinha colega minha que assumia essa responsabilidade da 

nutrição, como eu falei para vocês, o restaurante do Recife ficava também na orla dos 

estivadores, era de estiva. Então, possivelmente vinculado ao Sindicato dos Estivadores, 

porque naquela época era uma força. Não sei se hoje ainda é. Mas que era uma força 

muito grande. Então, o nosso restaurante lá. Então, eu fui designada para ficar exatamente 

junto à assistência ao trabalhador daquele restaurante, que era o único restaurante que 

tinha em Pernambuco, a delegacia nossa de Recife só tinha um restaurante, além dos 

postos de subsistência. Eu passei pouco tempo, porque a orientação da divisão técnica, 

que movimentava o pessoal, era que tivesse um, bastava um nutricionista para a Delegacia 

de Pernambuco. Como a minha colega queria ficar em Pernambuco, ela sugeriu da 

possibilidade de eu vir para o Sul, e ela ficar, continuar em Pernambuco. Eu aceitei, não 

sei, já por uma vontade de vir para o Sul, já por uma questão muito pessoal, e eu fui, não 

lotada no Rio de Janeiro. Eu fui transferida já do Recife, eu passei lá mais ou menos 

quatro meses, para a Delegacia Regional de São Paulo. Então, aí foi que eu atuei com 

maior intensidade. Ao entrar na delegacia, já existiam três nutricionistas, o SAPS 

funcionava com maior intensidade dentro de São Paulo, e eu fiquei dentro, fiquei 

responsável por um restaurante, que era o restaurante do Anhangabaú. Em São Paulo 

tinha três restaurantes: o dentro da cidade de São Paulo, o restaurante do Anhangabaú, o 

restaurante do Brás, além de um restaurante em Santos. Então, existiam duas 

nutricionistas. Que uma era bolsista, e a outra também, Ieda, que já fazia uns quatro, cinco 

anos que estava lá, e que ficou responsável de Santos. Então, eu passei a atuar com maior 

intensidade dentro dessa parte de coletividade sadia, que é justamente a parte junto dos 

restaurantes dentro de São Paulo. Acontece que dentro de um ano, ano e pouco, colega, 

as duas colegas minhas ficaram, tiveram necessidade de se afastar. Eu assumi 

praticamente a supervisão dos três restaurantes na época. Interessante observar em termos 

administrativos, porque logo quando eu fui, que foi [19]55, [19]56, fiquei lá até [19]58 

mais ou menos, uns três anos, a mudança política do Rio de Janeiro tinha um reflexo 

enorme na Delegacia, na Delegacia de São Paulo. Vamos dizer no caso, naturalmente nas 

outras delegacias. Isso eu bem me lembro. Então, quando mudava os diretores do SAPS, 

os presidentes do SAPS, que na época eu me lembro bem que houve, teve o Benedito 

Gama, teve o Meirelles, e teve um seguinte, que eu não me lembro se foi o Ciro Abreu, 

então, a mudança para o Ciro Abreu eu acho que estava vinculada ... Eu queria que vocês 

confirmassem de um fato histórico, foi a morte do Getúlio, não foi em [19]50 e pouco, 

não foi? 

NM - [19]54. 

EG - [19]54? [19]50 e ... 

NM - 24 de agosto de [19]54. 

EG - De [19]54, não é? Isso daí foi uma mudança tremenda, porque eu já estava,  em 

[19]53 tinha terminado, [19]54 eu estava chegando em São Paulo. Então, isso daí foi um 



 

marco enorme, enorme na mudança do SAPS e nesse movimento político. Lá nós nos 

sentíamos muito em termos do que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas dentro da 

administração do SAPS, foi assim, um abalo administrativo, que depois passou a outras 

mudanças. Isso nós sentíamos na delegacia, isso é um fato. 

LO - O que a senhora fala que mudou? 

EG - Mudou em termos da administração, porque politicamente, o SAPS era muito 

político, não é? Então, a gente sentia em termos de você poder trabalhar bem na área 

técnica, e não trabalhar bem. Então, todas as vezes que vinham, por exemplo, 

determinados gêneros alimentícios eram comprados, o nutricionista tinha por obrigação 

de dar o seu parecer de qualidade. Então, quando você sentia que havia uma influência, 

era para comprar e para entrar de qualquer maneira aquele gênero alimentício, cabia ao 

nutricionista dar o parecer, se o parecer dele não fosse favorável, às vezes não era ouvido. 

E isso para nós era como se fosse assim, uma falta de posicionamento do técnico dentro 

do SAPS, uma vez que ele tinha um princípio de dar uma alimentação equilibrada, e 

adequada àquele grupo. Então, isso tudo refletia em nós como profissional. 

LO - A senhora acha que isso se agravou, depois ? 

EG - Agravou-se bem mais em [19]54. E aí houve mudanças de administração no Rio de 

Janeiro, não posso dizer quais foram, quais foram os diretores, então, quando havia 

mudanças você via assim: maior controle, maior equilíbrio, maior, como é? Controle de 

compra. Porque a compra geral que ia para os postos de abastecimento do SAPS, nós 

tínhamos direito de fazer requisições para abastecer os restaurantes. Quer dizer, a dar 

alimentação ao trabalhador dentro do nosso controle. Isso tinha uma influência muito 

grande na parte da alimentação do trabalhador. A gente chama parte técnica porque a 

alimentação, e controle técnico era feita pelo nutricionista. Então, nós não tínhamos 

aquela influência política, não é? Então, quando nós reclamávamos, porque que não dava, 

porque não pode, nós não podíamos trabalhar adequadamente, a gente sentia por cada 

administração aquilo ia justamente para melhor ou para pior em termos do enfoque 

técnico da alimentação do trabalhador. É nesse sentido que eu quero falar. 

LO - É, a senhora falou que não podia falar o nome não, mudança que houve na direção 

no Rio de Janeiro. A senhora não se lembra dos nomes? 

EG - Não me lembro bem da mudança. Eu me lembro que época foi. Porque eu passei de 

lá [19]54, não é? [19]55, [19]58, houve uma mudança do Ciro Abreu, que quando 

mudavam aqui a administração do Rio de Janeiro, os delegados, os funcionários, ou 

pessoas que iam dirigir as delegacias, mudavam também. Então, era orientação dentro da 

política. 

LO - Delegacia Regional do SAPS? 

EG - Das Delegacias Regionais do SAPS, eu estou falando do SAPS. Então, isso mudava 

muito, quando você sentia uma administração que no Rio de Janeiro mudava, a gente 

tinha uma expectativa de mudança para melhor. Então, na época que eu estive em São 

Paulo, e que eu tive até a possibilidade de ficar com esses três na responsabilidade desses 

três restaurantes, que foi para mim realmente um problema muito grande, em termos de 

trabalho, eu bem me lembro, que se não me engano foi a administração do Ciro de Abreu, 



 

isso chamou muito a atenção. E eles mandaram um delegado que era conhecido do SAPS, 

ele era até advogado, era o Orlandino de Freitas, ele foi o delegado de São Paulo. Ele 

conseguiu reestruturar a Delegacia de São Paulo, dar moralidade à Delegacia de São 

Paulo, mudar totalmente os funcionários que eram, vamos dizer, das chefias, para evitar 

talvez aqueles grandes desvios que o SAPS começou a entrar naquela época, não é? 

Então, você veja em [19]57, [19]55, [19]56, [19]57, [19]58, [19]59, nós sentíamos essa 

mudança total do SAPS. Então, era uma gangorra. Mudando de administração você via, 

refletia isso no trabalho do nutricionista, no caso específico do grupo técnico. Porque nem 

sempre a consulta técnica, seja do nutricionista, ou dos médicos na época, porque existia 

a divisão técnica a que nós éramos subordinados, que tinha um grupo dos médicos, 

médicos nutrólogos, e os nutricionistas, nem sempre eram ouvidos. Mas quando você 

fazia essa mudança, nesses períodos a gente sentia como a coisa funcionava, como 

melhorava a alimentação, como na realidade até elogios eram dados para o próprio SAPS. 

Mas era uma gangorra de um ano, dois anos. Então, foi quando começou a mudança. Eu 

acredito que daí em diante foi quando começou o declínio do SAPS (TI) respeito. 

LO - A senhora falou, na semana passada numa compra excessiva de milho, que a senhora 

lembra. Como é que foi isso? 

EG - Existiam, eu não sei bem essa parte de compra, porque a compra do serviço de 

alimentação era feita através do setor de subsistência. Naturalmente com autorização 

superior, e administração. Existia, existia, por exemplo, a compra que eu falei não é só 

do milho não, também, como houve a compra de fazendas. Mas é porque quando eles 

abriram houve uma reformulação do abastecimento, eles permitiram, dentro do setor de 

abastecimento, a compra de gêneros alimentícios e tecidos. Isso eu falei também, não é? 

LO - A senhora falou. 

EG - Porque eu me lembro bem, que já falei anteriormente, foi esse setor de tecidos, que 

eu vi realmente, uma coisa que foi, podemos dizer, talvez até fora do normal. Podemos 

considerar até como se fosse desvio. E uma outra foi em compra de café também, e a 

outra foi a compra do milho. Então, tinham vários assim no setor. Então, eles chamavam, 

até  os jornais jogavam isso bem em páginas e páginas, chamava escândalo, o “escândalo 

do café”, o “escândalo do milho”, o “escândalo da fazenda”. E tudo isso foi talvez, que 

foi deteriorando o SAPS. E isso refletia em nós, porque nós não participávamos muito 

dessa parte administrativa do SAPS. A gente sentia o reflexo da política influenciando 

dentro desse sentido. 

LO - Professora nós vamos trocar a fita, um instantinho. 

Fita 6 – Lado A 

EG - Isso daí sentia. 

 

LO - Professora, a senhora está falando que sentia, a questão da compara do milho, do 

café, e tal. Mas como é que os nutricionistas se posicionavam, quer dizer, havia uma 

posição pública, comum frente a esses problemas? 

EG - Não, pública propriamente não existia, existia no papel, aquilo que você faz, e você 

joga, e você diz: “Impróprio para o consumo, impróprio para ...” e tinha, vou dizer até em 



 

termos, que até é difícil de dar uma explicação. Tinha nutricionista, que dizia assim: “Eu 

não aceito”. E dizia. Sabe o que acontecia? O nutricionista era transferido. E, às vezes, 

transferido de um estado para outro. Não aconteceu comigo, eu não vou dizer que 

aconteceu comigo. E não sei, não me lembro bem quem aconteceu. Mas acontecia. Então, 

o outro grupo, que você... Eu, lá em São Paulo, não teve muito essa oportunidade. Dizer 

assim: “Mas, tem de aproveitar este, olha, está existindo, houve uma compra excessiva 

de determinado gênero. Não me lembro bem assim, no momento. Então, eu gostaria que 

vocês dessem saída.” “Olha”, O termo exato era esse. Dessem saída àquele gênero 

alimentício. Então, aquilo que era possível você incluir dentro de um cardápio, sem 

desequilíbrio, e assumindo a responsabilidade, porque nós assumíamos a 

responsabilidade, porque todos os documentos eram assinados, todo o controle técnico 

era realmente assinado. Então, você passava a dar um uso maior daquela compra, que 

havia necessidade de ser utilizada com mais freqüência. Um exemplo seria o caso de 

batata, se existia realmente uma compra maior, não existia uma saída, e que os 

restaurantes poderiam sair, a pessoa não compra, não dá uma saída de batata somente de 

60 quilos, depende do tipo do restaurante. Lá em São Paulo, o restaurante do Anhangabaú, 

a parte da tarde era uma média de 1.500, 1.800 refeições, chegou até 2.000, mas o grupo 

do almoço chegava a 3.000 refeições. Então, você jogar um cardápio, vamos dizer, com 

batatas, seja qualquer preparação, com um gênero alimentício, você jogar duas vezes na 

semana, você veja quanto, quando era realmente utilizado, dando saída através do 

restaurante. Em reflexo a alimentação, não prejuízo. Eu na realidade nunca entrou na 

minha faixa, no meu cardápio, dentro do período nosso a saída de gêneros deteriorados. 

LO - Fora o café? 

EG - É. Mas o café, você veja, o café, houve um problema enorme. Porque o café, no 

caso do milho, eles queriam que o milho, por exemplo, eles compraram o milho, para 

poder debulhar o milho, para o milho sair, para fazer uma preparação. Veja a mão-de-

obra que era dentro do restaurante. Quer dizer, só mesmo na cabeça de qualquer um. 

Então, e você fazer isso? Precisa ter um esquema. Quando uma pessoa trabalha dentro de 

um restaurante, existe as turmas, uma turma da manhã, a turma da tarde. 

Automaticamente você vai jogar uma coisa dessa, há realmente problemas seríssimos. 

Então, eles obrigavam a fazer isso. Então, às vezes assim, nós nos negávamos. Então, o 

que eles faziam? Os postos, ou outra coisa, eles davam por ordens outras, que não era da 

área do nutricionista, que não era da área técnica, eles jogavam os milhos, tiravam aquela 

coisa, e obrigava, às vezes o milho duro, que não dava realmente para uma preparação. 

Só era milho para galinha, quer dizer, o milho ficou seco, é milho para galinha. Que você 

faz? Essas coisas que você teria de começar a ser o entrave, o nutricionista, o técnico, 

eram um entrave para essas coisas dentro do SAPS. Realmente foi uma barreira enorme, 

e que nós sofríamos muito dentro dessa parte. Dentro do que dizia assim: “Qual é o 

posicionamento do nutricionista, ou do técnico, ou da própria divisão técnica, que tinha 

os laboratórios?” Que aqui no Rio quando ele fazia compra, que ia, ele colocava que a 

partida tal, o alimento tal, ou o grupo tal, quando ia em excesso, estava deteriorado, quer 

dizer, impróprio para consumo. E eles davam o destino. Qual era o destino que eles 

davam? Talvez vocês façam essa pergunta para mim. Não sei que destino eles davam. 

Quando não era realmente utilizado. E nem sempre eles faziam isso. Eles faziam de um 

jeito tal, de uma maneira tal, que você estava como responsável por um restaurante, por 

uma coletividade que tinha 1.200 refeições, ou 3.000 refeições, e você jogava uma 

preparação com batata. Quando essa batata era fornecida pelo setor de subsistência, 

quando você via, nós chamamos o fator de correção, era alto, 50% da batata ia para o lixo, 



 

não é? Chama-se resíduos. E a outra 50% não dava para o consumo das 3.000. Que é que 

você fazia? No meio do caminho, no meio do dia, que estava sendo realmente distribuída 

a refeição, você era obrigado a substituir aquele gênero por um imediatamente do que era 

possível dentro de uma suposta substituição. Porque ninguém vai substituir tecnicamente 

batata por alface e tomate. É completamente diferente uma coisa da outra. Mas saía. 

Então, quebrava todo um ritmo técnico, porque indiretamente você estava sendo 

ludibriado. Isso daí era um reflexo enorme no que diz respeito ao setor técnico, e outro 

setor, e justamente levou, e cada vez mais isso realmente criou problemas sérios. Mas eu 

passei só os  três anos em São Paulo. Eu acho que talvez em [19]57, por coincidência, de 

Curitiba pediram um nutricionista para ficar uns três meses, para colaborar num curso 

para preparo de auxiliar de alimentação. Então, o Dante Costa, que novamente ele estava 

em direção, me indicou. E eu saí de São Paulo, nessa época eu já tinha meus colegas, e 

eu saí de São Paulo, trabalhei e fui para Curitiba uns três meses, ensinando, à disposição 

do governo do Paraná. E interessante foi, que nessa época o SAPS fez uma última 

reestrutura, que estava se criando o Departamento de Tecnologia, Departamento de 

Nutrologia, que já estava criado, e implantado, quiseram fazer uma turma de pesquisa, de 

inquérito. Foi quando se lembraram de mim no Rio de Janeiro e eu indo de São Paulo, lá 

em São Paulo já estando em Curitiba, não sei se indicação de alguém, ou lembraram de 

mim, isso sempre acontece, a professora Vanda Saraiva da Fonseca era exatamente a 

responsável por essa parte de Inquérito. Então, escreve e me convida para eu participar, 

no Rio de Janeiro, desta turma de inquéritos alimentares. E eu aceitei, mas terminando o 

meu contrato, ou melhor, minha disponibilidade junto ao governo do Paraná. Então, 

quando eu voltei para São Paulo, praticamente eu voltei de São Paulo fui autorizada pelo 

órgão central, que era o SAPS do Rio de Janeiro, e me transferiram de São Paulo para o 

Rio de Janeiro. Foi quando eu definitivamente vim trabalhar no Rio de Janeiro, e fiquei 

no Departamento de Nutrologia, trabalhando exatamente na área interna, nas pesquisas 

alimentares. Foi mais ou menos em 1968. 

LO - [19]58? 

EG - [19]58. 

LO - Professora, a senhora acha que dentro dos congressos, quer dizer, voltando àquele 

tema da oposição entre administradores e técnicos, ou administradores políticos e 

técnicos, dentro dos congressos de nutrição, o problema daquele Primeiro Congresso 

Brasileiro de Nutrição, esse tema foi abordado? 

EG - Primeiro Congresso de Nutrição foi em [19]50 e ... 

NM - Quatro. 

EG - Quatro, não foi? Foi organizado pelo SAPS, e quem teve à frente foi o professor 

Dante Costa. Que aliás, vocês me fizeram uma pergunta: Se o professor Dante tinha sido, 

não sei, se perguntaram se ele tinha sido diretor do SAPS. Ele realmente, depois a gente 

vai lembrando. Eu me lembro bem que o Dante também foi diretor do SAPS, nesse 

período assim, de [19]60, [19]60, talvez [19]54, [19]54 não, talvez em [19]60 ele foi 

diretor, ele saiu do curso, e foi ser diretor do SAPS. E nesse congresso. Então, essa parte 

dessa pergunta sua, não saiu assim, congresso que eu tenha lembrança, eu em [19]54 eu 

estava em São Paulo, não é? Quando ... 



 

LO - A senhora não compareceu ao congresso no Rio de Janeiro? 

EG - Eu compareci ao congresso. E louvo, por isso que eu louvo sempre o professor Dante 

Costa, porque ele dava um estímulo muito grande a que nós fizéssemos assim, trabalho, 

que nós progredíssemos, que nós participássemos de cursos. Ele mandou carta para todos 

os nutricionistas dos estados, e quase que, vamos dizer, entre aspas, obrigou que todos os 

nutricionistas apresentassem um trabalho. E eu fiz, foi o meu primeiro trabalho, o meu 

primeiro congresso. 

LO - Qual foi o trabalho? 

EG - O trabalho foi exatamente sobre, eu não tinha muito assunto, que eu estava entrando. 

Eu terminei quando eu estava entrando no serviço do SAPS. Mas o professor Dante 

exigia, em São Paulo era eu, Ieda e Alaíde. Ele exigia que todos, e condicionou quase 

mais ou menos, que o trabalho fazia o vínculo para nós virmos ao Rio de Janeiro. E eu fiz 

um trabalho exatamente sobre a análise da assistência do SAPS junto dos restaurantes 

populares, junto aos trabalhadores. 

LO - Em São Paulo? 

EG - Era. Em São Paulo. Mas era uma coisa muito simples o primeiro trabalho. Eu não 

tinha uma visão mais ampla, e fiquei assim, meio limitada. Então, para não dizer que não 

fiz nada, e ele disse: “Tem de fazer qualquer coisa, tem de mandar um trabalho, tem de 

enriquecer”. E esse foi o meu primeiro trabalho, e o Primeiro Congresso de Nutrição que 

eu participei. Agora, o congresso foi muito bem organizado, foi o SAPS realmente que 

patrocinou. E teve repercussão nacional, nessa época o SAPS realmente já ainda estava 

naquele período ainda, não tão para o coisa, ainda naquele auge, já muitas pesquisas já 

tinham sido feitas. Então, essa parte o SAPS realmente se fez representar muito bem. E o 

professor Dante realmente é de nome internacional, ele soube dirigir e pressionar. Foi 

quando eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson Chaves, porque ele era do Recife, 

eu sabia que ele era médico, ele era clínico na época. O Nelson Chaves foi médico da 

minha irmã mais velha, que ela teve um problema endócrino. Depois foi que eu soube 

que o doutor Nelson era o doutor Nelson que estava vindo ao congresso. Então, foi aqui 

em Pernambuco que eu tive assim, uma oportunidade. Apesar de ele ser médico da minha 

irmã, eu não o conhecia. Conhecia nome, conhecia família, conhecia o sogro dele, que foi 

meu professor, o Oscar Coutinho, que é muito conhecido. E eu conheci também outra 

pessoa, que foi o professor Franklin de Moura Campos, que ele foi de São Paulo, e foi 

um pesquisador. Então, foi ali que eu tive assim, uma oportunidade de ter contato com as 

primeiras pessoas assim, em termos dos médicos, que se voltaram para a nutrição, e que, 

na realidade não eram ainda dentro do enfoque do nutrólogo, porque não existia assim, 

em termos, o nutrólogo só existia no SAPS. Mas eles foram realmente pessoas dentro da 

área de nutrição. Conheci o Orlando Paraim de Pernambuco, nos conhecemos no Rio de 

Janeiro, em [19]54. E o Dutra de Oliveira, não o filho dele atual, que o Dutra, o professor 

Dutra que é da Universidade de Ribeirão Preto, é filho dele. Mas o professor Dutra de 

Oliveira, pai. Conheci o professor Dutra de Oliveira, foi justamente nesse congresso, e 

nessa primeiro contato, que eu tive a oportunidade de ter, e que eu comecei a minha 

participação ativa em termos de atividade de congressos, de trabalhos, de contatos 

maiores com essas pessoas. 



 

NM - Professora, qual era a avaliação, qual era o diagnóstico que se fazia da situação de 

saúde alimentar do trabalhador brasileiro nessa ocasião? 

EG - Olha, já desde quando eu já estava trabalhando lá, que eu entrei no como se diz? Em 

São Paulo, no SAPS praticamente eu comecei em São Paulo, no Recife eu passei uns três 

a quatro meses, que depois eu comecei a trabalhar na parte de inquérito, existia realmente 

o problema muito grande da falta de orientação alimentar do trabalhador. E outra coisa 

também, era a deficiência, não digo em termos de deficiência alimentar, não digo em 

termos do trabalhador em si, mas da família dele. Porque o SAPS trabalhou muito com a 

família do previdenciário, que na época todas as vezes que nós íamos, nós tínhamos 

chegado, refletíamos junto à família. Então, nós sentíamos exatamente isso. O problema 

que foi muito levantado, foi que a assistência do trabalhador em si, da família, é que ele, 

o trabalhador em si era uma alimentação muito rica em carboidrato. Claro, principalmente 

aqueles que trabalhavam mais em termos da estiva, e de outros tipos de trabalhadores, 

eles realmente necessitavam disso. Mas a família dele é que se refletia maior. Isso daí é 

um conceito nosso, que talvez até hoje nós explicamos muito bem, é que talvez seja uma 

orientação da família brasileira. E da influência que tem o homem sobre a família, não é? 

Todas as vezes que tem na família, na casa um alimento, prioritariamente é para o pai, ou 

para o dono da casa, o que nós chamamos hoje o chefe da família. Até hoje isso nós 

sentimos. E talvez, se vocês fizessem assim, uma avaliação na sua casa seja um pouco de 

prioritário, prioritários na família. Porque na família do trabalhador isso não pode, 

cerceava o alimento para a criança, para a própria mulher, para a criança, os filhos, para 

dizer assim: “Não, esta parte é para o seu pai.” Isso daí é uma questão de orientação, de 

um conceito comum. Até hoje eu acredito que isso aconteça. 

NM - Mas isso acontece ... 

EG - Isso acontecia ... 

NM - Porque é ele quem trabalha, quem sustenta a família? 

EG - Porque ele é quem trabalha, porque ele é quem sustenta, porque ele é o primeiro, 

porque ele é que dá o dinheiro para casa. Isso daí, isso era comprovado. Então, talvez, eu 

não posso afirmar, seja essa a razão também, que o SAPS deu muito enfoque à assistência 

da família do trabalhador. Então, não foi só o trabalhador em si, através dos restaurantes. 

Através da parte de educação alimentar, e até dentro do enfoque de abastecimento, quando 

eles criaram o setor de abastecimento, já em [19]45, [19]46, [19]47, quando ele criou a 

parte de abastecimento, era com o enfoque de assistência à família do trabalhador, que 

era a alimentação barata, mais adequada para o trabalhador dentro de um controle que era 

feito através dos Sindicatos, não é? Não estou bem a par dessa parte de Sindicato, mas 

sempre de preferência os postos de subsistência poderiam, sempre eles abriam junto aos 

sindicatos de cada época, tinha como hoje existe, não é? Então, isso foi confirmado 

através de pesquisas realizadas, pesquisas, primeiras pesquisas, quando o SAPS foi 

criado, já informava isso, quando o SAPS foi criado em [19]42, [19]43. Ele fez uma 

grande pesquisa aqui no Rio de Janeiro com as visitadoras de alimentação, na época ainda 

não tinha o curso, depois em [19]42 é que veio o curso de nutricionista. Então, essas 

visitadoras que foram nutricionistas mais antigas, como algumas delas já falecidas, essas 

foi que visitaram a família. Eu me lembro bem do levantamento e tem publicado, que é o 

do bairro da Rocha, do Luiz de Brito, que o Luiz de Brito foi do início do SAPS. Então, 

tudo isso orientava. E era mal alimentado nesse sentido. Por isso que, talvez, dentro de 



 

uma influência de governo, eles tomaram a alimentação como um programa, que até hoje 

é programa de governo, diz que não é e existe outro, mas até hoje a alimentação é um 

programa de governo. Tanto que está aí o Instituto de Nutrição, o INAM, criado nesse 

sentido, que vinha se tentando há mais de 20 anos. 

NM - Professora, e desses congressos só participaram nutricionistas? Participaram 

também, por exemplo, representantes sindicais, partidários ? 

EG - Não, foi aberto, o congresso foi, mas não ... 

LO - Foi em [19]54? 

EG - Foi em [19]54. O de [19]54. Agora, não houve aquela influência, isso era aberto 

para a parte. Era só nutricionistas, médicos, sociólogos, e a parte dos sindicatos também 

era vinculado. Mas eu não me lembro se na realidade houve assim, fatos que viessem, 

fossem relevantes, no que diz respeito ao congresso. Isso daí eu não me lembro. E até se 

realizou esse congresso no Ministério da Educação. 

LO - Professora, o trabalho que a senhora apresentou lá sobre os três restaurantes de São 

Paulo, a senhora lembra alguma coisa que pudesse colocar? Por que a senhora acha que 

ele é limitado? 

EG - Não. O nosso trabalho foi tão simples. Porque na realidade eu joguei, como se diz? 

Eu me lembro bem o trabalho pequenininho. Mas eu joguei aquilo que eu estava fazendo, 

estava começando a fazer. Então, que eu ... 

LO - O que era? 

EG - Que eu estava? Aproveitei como assim, fosse uma introdução do trabalho, 

mostrando até é engraçado isso, que vocês estão me perguntando, mostrando justamente 

a importância da alimentação para o trabalhador, não é? E como eu era da parte técnica, 

talvez ainda por influência das informações dadas em sala de aula, por orientação dos 

nossos professores, então, eu joguei como introdução, englobando assim, a parte mais 

teórica assim, a importância da alimentação para o trabalhador, para que ele tivesse uma 

melhor produtividade. Isso foi o início do trabalho, mostrando que a alimentação era 

necessária, quanto caberia a cada trabalhador, dependendo do tipo de trabalho. Então, 

caberia tantas calorias, por tanto. Por que tanto? Como se fazia? Me lembro tão bem disso. 

Eu ainda coloquei até a técnica de como fazer, levando em consideração o trabalho, oito 

horas de sono, aquela teoria, que era a teoria de aula. E depois eu aproveitei o que eu tinha 

feito nos restaurantes, no restaurante, nessa época não era, só era de um restaurante do ... 

LO - Anhangabaú. 

EG - Do Anhangabaú, do período da tarde, eu fiquei na parte da tarde. Então, eu mostrei 

justamente a importância dessa alimentação, e o que justamente o SAPS vinha fazendo, 

e coloquei como anexo, o que se fazia no restaurante do Anhangabaú, dentro da 

alimentação, que eu disse: tinha o almoço, tinha o jantar, e enfoquei a parte da tarde, os 

cardápios, alguns cardápios, uns exemplos, não me lembro se foi uma semana, não me 

lembro bem. E já planejado, e mostrando a parte econômica, e a parte técnica. Esse o meu 

trabalho. Mas foi quase ... 



 

LO - Qual era o tipo do trabalhador que freqüentava o restaurante do Anhangabaú? 

EG - Lá era muito comerciário. Porque o Anhangabaú, ali pegava muito a parte do 

comerciário. Quer dizer, a freqüência era boa. Já o restaurante de Santos era na orla 

marítima, na hora da parte de estiva, era completamente diferente, a freqüência era,  

quando eu participei, eu ia lá uma vez na semana, ia quinta de tarde, passava a sexta, o 

sábado eu terminava e ia embora. Fazia uma supervisão, deixava uma bateria de cardápios 

planejados, orientava os supervisores de lá da parte, o chefe da cozinha, o chefe de copa, 

o administrador do restaurante, deixava todos os pedidos prontos, e vinha. Mas a 

freqüência era completamente diferente. Então, você veja como a ... 

LO - Isso tornava mais difícil a administração de uma alimentação balanceada? 

EG - Não. Porque a pessoa, já sabendo balancear, a pessoa equilibra através da 

alimentação, do trabalho, da própria alimentação, dos próprios gêneros. 

LO - É. Mas eu pergunto: esses segurados, esses no caso da estiva ... 

EG - Difícil em que sentido, aí que não entendi. 

LO - Espera aí, eles, quer dizer, tinha algum tipo, era diferente a administração dos 

restaurantes? O cardápio, nós sabemos que era diferente. 

EG - Não, não. Eles tinham o mesmo sistema. O SAPS tinha o mesmo sistema. Então, o 

sistema de administração do SAPS tinha um administrador, e tinha um nutricionista. 

Esses dois, aí é o que vocês chamam, o administrador e o técnico funcionava quase em 

conjunto. Sendo que a parte da alimentação, a parte do controle, a parte da distribuição, 

a parte de requisição, de compras, compras imediatas de alimentos perecíveis, das 

solicitações, era do técnico, era do nutricionista. Agora, o administrador era que 

controlava a administração em si, vamos dizer assim, o pessoal, controle de ponto, 

controle do pedido que era feito. Nós fazíamos todo pedido, o controle de pedidos, e 

requisições, e passava para o administrador, o administrador é que providenciava as 

compras junto aos fornecedores, que eram geralmente fornecedores, eram previamente 

feito, escolhidos por ... 

LO - Licitação, concorrência? 

EG - É, exato. Por licitação, isso sempre era, e isso ele conta. E essa parte administrativa 

que era do administrador. Tanto que havia, quando havia um mal entendido, criava 

problemas entre o administrador e o nutricionista, não funcionava bem o restaurante, 

porque eles  sabotavam. Existia sabotagem. Na hora de abrir, que abria o restaurante, se 

era às 10 horas, então, fazia de uma maneira tal, ele tinha seus grupos que então, sempre 

o nutricionista, quando possível era transferido, era mudado de um para outro restaurante. 

Isso era muito comum aqui o Rio de Janeiro, porque nós tínhamos muitos restaurantes. 

No princípio do SAPS, restaurantes com controle do SAPS tinha quase uns 30 e tantos 

restaurantes, um número enorme. 

LO - Aqui no Rio, só aqui no Rio? 



 

EG - Fiscalizados e supervisionados. Então, o número de nutricionistas era, podia fazer 

até rodízio. Então, às vezes, tinham três nutricionistas no mesmo restaurante. O 

restaurante central aqui do Rio de Janeiro tinha às vezes duas nutricionistas pela manhã, 

porque o movimento era grande. Tinha refeições externas, que eram essas que iam para 

os refeitórios. Tinha o movimento do restaurante, depois eles abriram a parte de dieto-

terapia, e tem a parte da tarde. Às vezes tinham três, às vezes cinco até nutricionistas 

tinha. Já em São Paulo não, a dificuldade era cada um nutricionista ficavam em turno. O 

Brás só funcionava pela manhã; o Anhangabaú pela manhã e à tarde; e Santos. 

LO - O Brás era muito diferente dos outros? 

EG - Não. Era até um restaurante menor, mais tranqüilo. A turma até gostava de trabalhar 

lá no Brás, porque era mais tranqüilo em termos de movimento, de coisa. Era mais o 

Anhangabaú do que no restaurante do Brás, porque o Brás lá também era muito de 

atividade daqueles comerciantes daquela área. Mas era tranqüilo, e só era,  tanto que só 

tinha o almoço lá. Agora, movimento mesmo, que tinha problemas, que tinha influência, 

que era sempre supervisionado, era o de Santos. Mas eu não trabalhei muito em Santos. 

Quem trabalhou muito em Santos foi Ieda. Na época eu não sei se ainda... Ieda parece 

que está aposentada. Mas na época o restaurante de Santos é que era o maior foco assim, 

de qualquer movimento sindical era lá em Santos.  

NM - É isso que eu gostaria de ver, de perguntar: do ponto de vista comportamental, o 

que diferenciava o Brás, Anhangabaú e em Santos? 

EG - Exatamente essa parte do caso do Santos. O Santos, por causa desse, quando havia 

essa parte de movimento sindical, se refletia logo em Santos, na parte de Santos. Então, 

havia assim, uma certa de autoridade dos freqüentadores, nós chamávamos muito os 

freqüentadores do SAPS, do SAPS, do restaurante. Então, por mais que nós aceitássemos, 

eles vinham com exigências. O caso que eu falei anteriormente, eu acho que eu cheguei 

a falar, que era um ponto alto do SAPS, foi colocar um copo de leite, na refeição do SAPS 

existia quase que obrigatoriedade do copo de leite. Então, depois chegou a um ponto de 

começar a faltar o leite. Então, lá no restaurante de Santos, eu me lembro bem nesse 

período, como a nossa colega sofreu muito lá no SAPS, porque no restaurante de lá, pela 

exigência dele. Eles vinham em cima exatamente da parte técnica, perguntavam onde 

estava o nutricionista. Então, nós recebíamos na nossa sala, no gabinete, porque o 

administrador, e procurava o administrador, e queria saber onde estava o nutricionista. 

Então, esse reflexo do nutricionista também isso influía. Já no restaurante do Anhangabaú 

era ... não muito, já era diferente. Quer dizer, a gente botava até uma caixinha de 

reclamações, de mudanças. Eles eram mais dóceis, como dizer em termos, jogava aqueles 

bilhetinhos, e nós recebíamos muito por escrito. Aparecia às vezes um ou outro, que lá 

vinha, chamando o nutricionista, porque queria, a comissão queria reclamar. 

LO - Reclamar o que? 

EG - Reclamar porque não, que hoje não teve leite? Então, hoje não teve leite, é aquela 

reclamação imediata. Mas na nossa programação, na programação diária tem de ter o 

leite. Então, ele exigia daquilo que era, eles consideravam um direito. Se por exemplo, a 

distribuidora, na distribuição de alimentos, que eram justamente colocados, se havia uma 

quantidade menor, e eles dissessem assim: “Não, foi determinação do nutricionista só dar 

uma concha de feijão.” Existia, as conchas eram adequadas à quantidade, não é? A concha 



 

de feijão era menor, a concha do arroz era um pouco maior, em termos de volume. A 

gente controlava isso em termos de volume. Mas se por acaso a pessoa que estava na 

rampa distribuía, na distribuição, lá na sua bandeja aquela quantidade, ele dizia: “Olha, 

foi determinação do nutricionista. Só posso dar uma concha de feijão.” Ele 

imediatamente,  isso daí criava problema. Problema maior exatamente em Santos, porque 

eles eram mais exigentes, eles realmente, era um controle. Então, o caso da exigência 

sindical. Então, naturalmente o sindicato lá era forte, não é? Não estou dizendo se era 

não. Eu acho, acredito até que seja, que tenha sido. E como lá no Anhangabaú era 

realmente comerciários, que eles vinham, e realmente vinham tomar, o comerciário já é 

um pouco diferente, não tem muito aquilo. Terminava naquela hora de dez e meia até 

uma hora é o almoço. Eles sabiam até quando o almoço era mais cedo, ou o grupo que 

gostava de ir mais cedo, o grupo que saía ao meio-dia, ficava até em turmas. Quer dizer, 

o maior movimento era em termos de meio-dia, quando o comerciário entrava para o 

almoço. Mas não tinha um ou outro. Agora, em Santos esse problema sempre existiu. Aí 

eu chamo, força do sindicato, não é? 

NM - E independente da questão propriamente da alimentação, e da nutrição, ali nas 

cercanias do restaurante, na porta do restaurante existiam manifestações de 

reivindicação? Os sindicatos, os partidos usavam a entrada e a saída do restaurante como 

... 

EG - Não, eu ... 

NM - Movimento de mobilização dos trabalhadores? 

EG - Eu não me lembro, Nilson. Eu tenho a impressão que isso não existia, porque pelo 

menos o período que eu passei lá, isso não existia assim, em termos, junto ao nosso 

restaurante, que eu trabalhei bem mais, assim, em termos do Anhangabaú. Mas eu não 

me lembro assim, de movimento sindical junto aos restaurantes. Não me lembro bem 

nisso. Acredito que isso não acontecia. Poderia ser até que acontecesse em outros 

restaurantes. Eu dentro talvez pelo local que era o nosso restaurante. Eu trabalhei mais 

foi exatamente no Anhangabaú. E o Anhangabaú acho que era muito diversificado. Como 

aqui também, no Rio de Janeiro depois ... 

Fita 6 - Lado B 

EG - Continuar? 

LO - Pode continuar. 

EG - Então, quando justamente no caso do Rio de Janeiro, eram restaurantes que tinham 

problemas com a força política. Era o restaurante do Calabouço, que eu já falei para vocês, 

e que realmente havia, aí havia força estudantil. Era realmente, que eles iam em cima dos 

restaurantes, e realmente em cima às vezes da própria alimentação, provocava em cima. 

Isso era sempre o Departamento de Nutrologia, que existia o setor de fiscalização estava 

sempre em alerta, e sempre na preocupação de estar sempre atendendo satisfatoriamente 

o grupo do restaurante do Calabouço, que era o restaurante dos estudantes. Isso realmente 

existia. E lá na estiva também em termos, mas era diferente, era bem diferente. O grupo 

do restaurante dos estudantes era mais político. O Calabouço, lá era realmente um 

restaurante político. Essa pressão, que você está perguntando em São Paulo, eu não vi 



 

assim, não tenho recordação nenhuma. Agora, já no Rio, quando eu estive no Rio, que 

começou, e mais para o ano adiante de [19]60, [19]61. Isso realmente o restaurante do 

Calabouço. Que aliás acabou, aterraram aquilo. 

LO - A senhora conheceu algum restaurante em Curitiba, quando esteve lá, não? Chegou 

a trabalhar ? 

EG - Não. Eu acho que em Curitiba não teve restaurante não.  

LO - Não tinha restaurante? 

EG - Teve restaurante? Eu não me lembro do restaurante de Curitiba, não. Eu, quando 

procurei lá Curitiba, o SAPS não tinha assim, especificamente nutricionista lá. E quando 

eu estive em Curitiba esses três meses, eu procurei colegas minhas, colegas, nesse sentido, 

trabalhava já no INAMPS pelo hospital. E trabalhava, tinha a Universidade, tinha o 

restaurante, mas era da universidade, não era de SAPS, não tinha vínculo, não tinha nada, 

e que tinha nutricionista. Então, eu procurei essa colega minha, só para efeito de 

conhecimento e visitei o restaurante da Universidade, da Universidade de Curitiba. Mas 

eu não me lembro. Tinha restaurante em Curitiba? 

LO - Não. Estou perguntando. Mas tinha Delegacia Regional do SAPS, não é? 

EG - Não, eu acho que não tinha. Tinha a Delegacia do SAPS, através de postos de 

subsistência. Por isso que eu estou dizendo: se eu fui lá, eu fui e não procurei o restaurante. 

LO - É, uma questão que me passou, que está dentro do nosso roteiro, a senhora fez um 

curso de extensão na USP em [19]55. Que curso foi esse? Quer dizer ... 

EG - Eu quando vou explicar, quando eu entrei, voltei para o Rio, quer dizer, fui 

convidada para entrar nesse setor, não sei se era setor, ou se era seção de pesquisa com a 

professora Vanda, que ela formou um grupo, eram duas nutricionistas, duas visitadoras. 

E depois ela convocava assim, para colaborar nessas pesquisas. Foi muito interessante, 

que vou dizer para você, foi... Quando eu fiz o curso da USP foi em [19]70. Mas antes 

disso, do curso da USP, já ainda com o Dante Costa, eu tive uma oportunidade de fazer 

dois grandes cursos que para mim valeram muito, em termos do inquérito de nutrição. 

Porque eu trabalhei muito em inquérito, muito de pesquisa, muito da parte de campo. 

Então, foi quando o professor Dante, nesta época, que eu estava aqui, eu fui exatamente 

a indicada pelo doutor Dante para ir a Belo Horizonte, passei aquele ano, ano e pouco. 

Aconteceu que o doutor Dante tinha uma idéia de ampliar essas pesquisas aqui, no Rio 

de Janeiro. E quando ele convidou essa técnica americana Ema Herr para vir aqui, para 

fazer, treinar o pessoal de inquérito de nutrição. E realmente como eu trabalhava com a 

professora Vanda na época, ele, o professor Dante, então, me indicou para eu ficar junto 

a Ema Herr de qualquer necessidade que ela tivesse como uma assessoria, não fui 

assessora, mas ficasse à disposição dela. Então, nós fizemos dois grandes inquéritos aqui 

de treinamento de pessoal. Foi quando eu fui à Colatina. Então, foi um tipo de 

treinamento, e eu supervisionando. E fui, fiz o inquérito, fui justamente ao Rio Grande 

do Norte, e fizemos dois grandes inquéritos de Açu. Mas quando eu fui fazer esses 



 

inquéritos, que eu fiquei à disposição da Ema Herr* foi muito engraçado que ela me 

indicou ... 

LO - Quem é Ema Herr? A professora. 

EG - Ema Herr é a técnica americana que estava fazendo os inquéritos pela América 

Latina, em todos os países. Acredito que o Dante, justamente por ter contato com essas 

pessoas,  esses professores, esses técnicos internacionais, ele lembrou de convidar a Ema 

Herr para vir ao Brasil. E você veja que quando ela veio ao Brasil, ela veio para a 

Comissão Nacional da Alimentação e posteriormente, o ano seguinte ela veio para ficar 

no SAPS, tudo através de informação do Dante Costa, na época, a Comissão Nacional de 

Alimentação. Então, esses inquéritos me deram muita oportunidade de eu fazer o curso 

de inquéritos alimentares na Argentina, que foi dada uma bolsa de estudos pelo Ministério 

da Saúde. 

NM - Esse curso foi em 1959? 

EG - Foi. 

NM - Na Argentina. 

EG - Em [19]60, [19]59 foi [19]59, [19]60 foi que eu fui à Guatemala. Ele deve, você 

anota tudo isso aí, é? Na cerveja. Foi em [19]59. Então, eu fui exatamente a esse curso, 

passamos quatro meses, mas não na Argentina. Todo mundo pensou que foi Buenos 

Aires. Nós tocamos no Aeroporto de (TI), e de lá tomamos um menor avião, um avião 

pequeno, doméstico, e fomos para o Chaco. Passamos então no Chaco o treinamento 

então, com essa parte de professores internacionais. Que vieram exatamente do INICAP 

– Instituto de Nutrição da América Central e Panamá. Que tem orientação, na época tinha 

um grupo, o grupo de americanos. Então, nós tivemos oportunidade de ter ligeiras 

palestras com sociólogos, com estatístico, com a Ema Herr e  também o diretor do 

Instituto de Nutrição, da Guatemala, que veio para nós. E de lá nós fizemos a prática. 

Fomos treinar exatamente com as famílias argentinas no Chaco. E no Chaco propriamente 

dito, que nós íamos mesmo lá, tinha determinadas áreas, quando chovia, lá era muito 

chuvoso, muita água, e nós tínhamos, éramos obrigados a trabalhar com botas, botas de 

borracha, aquelas borrachas mesmo coisa, não é botinha de coisa, não, para podermos 

entrar exatamente em determinados locais, e caminhos. Então, em zona rural, nós 

trabalhamos em zona rural. Foi muito interessante esse trabalho nosso, e esse treinamento. 

Foi quando depois desse trabalho, que justamente a Ema Herr, que tinha vindo ao Brasil 

pela Comissão, foi a Guatemala. Então, ela me indicou para reunir para esse outro curso 

na Guatemala. E até aconteceu que nesses dois eu saí com autorização da Presidência da 

República, não foi aquela coisinha pequena não, porque dava um problema muito sério. 

E outro, este outro curso já foi de uma maneira diferente, já foi quase como discussão do 

que cada país fazia em inquéritos alimentares, dentro dessa orientação dada pela FAO*, 

eles aproveitaram para mostrar para nós o trabalho que eles faziam junto à comunidade 

gualtemalteca. Então, nós passamos também lá um ano depois, uns três meses lá na 

Guatemala, dentro do Instituto de Nutrição, com essas informações, semelhantes àquelas 

do Chaco, e que depois nós fomos apenas visitar o trabalho do interior. Eu me lembro 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 



 

bem de chemaltenango, chichicastelnango. Eles visitaram o levantamento, e o 

desenvolvimento dos programas que eles faziam no interior. 

LO - O que a senhora estava falando ? Chima... costelnango era o nome da ...   

EG - Era o nome das duas cidades, que nós visitamos: Chichicastenango, Chimaltenango. 

Nós fomos, visitamos, dormimos lá, fizemos essas visitas. Fomos, foi mais um 

treinamento de observação. Porque eu acredito que eles, aproveitando o grupo que já 

vinha trabalhando em inquéritos, foi o meu caso, e o das outras todas, as minhas colegas, 

a maioria colegas colombianas, todas elas já vinham trabalhando em pesquisa. Então, eu 

já vinha, eu já levei para Guatemala uma certa experiência do que fiz aqui no SAPS, com 

essas visitas, com esses treinamentos em Colatina, treinamentos no Açu, em Florestas, 

que nós fizemos aquela parte. Foi quando, foi em [19]60. Eu estou me lembrando foi 

quando o Jânio Quadros, vinculado a Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renunciou, 

nós estávamos no interior do Rio Grande do Norte, fazendo, trabalhando em plena cidade 

de Açu, quando houve a renúncia do Jânio Quadros. Então, a grande decepção política, 

eu acredito. Então, nós fizemos ... 

LO - A senhora votou nele? 

EG - Votei nele. E agora acho um absurdo votarem nele, e ele ganhar, e ser prefeito. 

Então, por isso, e cada vez mais eu me decepciono da política. Porque ... 

LO - Mas a senhora estava falando em Açu. 

EG - O Nilson acha graça porque já sabe, não sabe o que eu sou em política, Nilson. Sou, 

meu voto é flutuante. Diz. 

LO - A senhora estava falando em Açu. 

EG - Em Açu. 

LO - É. Essas entrevistas, quer dizer, eram entrevistadoras, elas tinham por objetivo 

levantar o ... 

EG - Uma parte só é inquérito alimentar. O estudo socioeconômico e alimentar. O estudo 

socioeconômico no sentido vinculado a formulários padronizados. 

LO - Era diferente do trabalho da visitadora, que fazia educação alimentar também. 

EG - Era diferente, porque aí ... 

LO - Era mais obter dados. 

EG - Já era mais o nutricionista, esse grupo já eram nutricionistas, foi selecionado de 

preferência nutricionista. Poderia ser outro profissional, porque quando eles fizeram isso, 

fizeram, abriram, foi pelo Ministério da Saúde. E eles abriram para outras entidades. 

Tanto que o Annes Dias, indicou uma nutricionista. O próprio Ministério da Saúde tinham 

três nutricionistas. E fomos duas vezes ao Rio Grande do Norte, porque era um programa 

que iria ser implantado em nível integrado no Rio Grande do Norte, com o apoio do 



 

Governo. Isso foi que nós tivemos uma grande esperança a nível de nutrição e 

alimentação, que justamente isso proliferasse no Brasil todo, porque não bastava só o Rio 

Grande do Norte não. Seria ali o Programa Piloto, e que fracassou. 

LO - Quer dizer, que a senhora acha que nos anos [19]60 havia uma esperança de que a 

... 

EG - Questões deveriam ser tratadas com mais seriedade. 

EG - Eu acho que se vive de esperança, não é? 

LO - Não. Teve uma época que a senhora estava bem desiludida, nos anos [19]50, pelo 

menos, a senhora coloca que havia uma intervenção muito grande ... 

EG - Ficou realmente quando entrou a parte de ... e que quando veio aquele movimento 

todo, que entrou nessa parte, que entrou justamente dentro do técnico, que o professor 

Dante procurou dar um enfoque da área social, então, a gente sentiu, porque você veja 

que, como nós participamos junto com o Ministério da Saúde, com outro, para fazer esses 

inquéritos, já em termos de programa, não mais junto ao trabalhador. Você veja que o 

programa agora abriu. O SAPS participou, não só mais já da assistência ao trabalhador. 

Aquelas primeiras pesquisas que o SAPS fez, que o SAPS realizou, foram junto à família 

do trabalhador, da área de previdenciário. Essas que eu estou falando agora, já no ano 

[19]60, o SAPS já cresceu, abriu o leque. Olha, que talvez isso não teria sido o problema 

do próprio SAPS. Porque ele já saiu do seu objetivo, e partiu para um nível mais amplo. 

Ele cresceu. Se a gente olhar o SAPS, a gente olha para um lado, quer dizer, de qualquer 

prisma você está olhando. Então, ele cresceu demais. Nesse ano [19]60 ele procurou ver 

a parte, como se diz? Científica, a parte técnica, e ele cresceu nesse sentido. Quando nós 

viajamos para Colatina, nós viajamos para o Rio Grande do Norte, e que era juntamente 

com o SAPS o Ministério da Saúde, já o Ministério da Saúde assumiu em si. Nós do 

SAPS já participávamos junto ao Ministério da Saúde. Que a gente chama Ministério da 

Saúde, que era junto à Comissão Nacional de Alimentação, que posteriormente foi 

extinta. Mas foi a Comissão Nacional da Alimentação que também foi criada mais ou 

menos na época que o SAPS foi criado em [19]40, talvez em [19]46, [19]47 nessa época 

de [19]40 a [19]50 foi criada a Campanha Nacional da Alimentação Escolar e a Comissão 

Nacional de Alimentação, e o Instituto de Nutrição, que passou para Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. Esses foram os órgãos que realmente tiveram uma influência muito 

grande, no que diz respeito à alimentação. Sendo que o SAPS era especificamente para o 

previdenciário. Para a Previdência Social. Agora, quando eu estou falando em [19]60, o 

SAPS já estava em aberto, já estava como se diz, cresceu demais. Eles já estavam com a 

sua escola reestruturada, com o seu curso pedindo reconhecimento. Nós, por exemplo, 

estava nessa parte de pesquisa dando oportunidade até a essa parte de cursos, é 

treinamento de fazer uma equipe. A idéia do Dante, quando ele era dessa época, ele queria 

exatamente criar no SAPS uma equipe de técnicos voltados para a pesquisa social, para 

pesquisa, chama pesquisas alimentares. 

NM - Em 1959 a senhora era assessora do Programa de Pesquisas Alimentares. O que é 

isso? 

EG - Pois é. Eu não sei onde você foi buscar isso. Mas é isso que eu estou dizendo, quando 

a Ema Herr esteve aqui, foi quando o Dante justamente me pediu para eu ser assessora 



 

justamente dos programas alimentares, dos programas que iriam ser desenvolvidos, esse 

como o caso do Rio Grande do Norte. Então, o Dante, como eu disse a você, talvez 

modestamente, ele me botou em uma portaria. Então, talvez seja essa portaria que esteja 

influenciando pela pomposidade dela. Que eu ficaria a ser assessora da Ema Herr. Então, 

os problemas que viessem como o técnico de Ema Herr, que era o técnico da FAO, eu 

teria de dar realmente uma assessoria na seleção do pessoal que iria treinar na hora de 

fazer o treinamento do pessoal, eu ficaria, eu ficava sempre com a Ema Herr numa espécie 

de assessoria. Então, eu passava a ter a Ema Herr, eu e a Ema Herr como a responsável 

no treinamento do pessoal. Quando nós fomos à Colatina eu tinha uma posição diferente 

dos outros nutricionistas. Então, era a assessora dos programas. Então, todas as vezes que 

se queria qualquer informação, na época da comissão, ou do próprio SAPS não queria. 

Eu é que daria através de relatórios. E a Ema Herr por sua vez, quando ela queria 

problemas maiores para ela poder ser vinculada nessa cidade de compras, por exemplo, 

balanças que foram compradas, essa coisa toda, ela dizia: “Enilda, nós vamos precisar de 

balanças. Como nós vamos?” Eu entrava em entendimento juntamente com o Walter 

Silva, com o Jair de Montedônio, quem estivesse no momento. 

NM - A senhora era uma mulher de muito poder nesse momento? 

EG - Não, não era muito poder não, era mais uma assessoria, talvez até individual. Então, 

eu faria isso. Não que eu fosse fazer, mas eu era a pessoa que transmitia, não é? E quando 

eu fui para o Rio Grande do Norte, que justamente levei o pessoal, eu era responsável 

indiretamente pela equipe que ia, é o grupo. Então, a Ema Herr era assessora da FAO.  

Ela era um técnico da FAO convidada pelo governo brasileiro. Então, eu era o elemento 

que ninguém ficava lá. Quem ficou lá com a Ema Herr fui eu. Quem entrava em 

entendimento para falar com os secretários. Esse, o Cardeal aqui, como é o nome dele? 

Do Cardeal nosso? 

LO - O atual? 

EG - Salles, não. É o nosso ... 

LO - Dom Eugênio? 

EG - Dom Eugênio Salles, quando eu fui ao Rio Grande do Norte, ele era do Rio Grande 

do Norte. Eu conversei com o Cardeal, ele não era, não era Cardeal, não, ele era de lá do 

Rio Grande do Norte, e tinha um belo trabalho. Você veja como esse ... 

LO - Tinha um trabalho sobre alimentação? 

EG - Sobre alimentação. Mas a gente tinha que conversar com o Governador, com o 

secretário, com o Cardeal que tomava conta. Ele tinha uma, vamos dizer, uma coisa de 

rádio, um radio amador ... 

LO - Emissora de rádio? 

EG - É uma emissorazinha de rádio, que ele dominava o interior do Açu, então, isso foi 

uma oportunidade de nós conversarmos com ele, para ele poder movimentar e preparar a 

comunidade rural, para nós entrarmos no nosso trabalho, na área de Açu. Então, nós 

fomos para Açu, nós fomos exatamente através do padre, ao padre sempre funcionando. 



 

Então, esse parte da minha assessora de programas   alimentares, alimentação, que foi 

uma portaria do SAPS, foi mais um tipo de um elemento de ligação entre essas viagens, 

esses treinamentos junto ao Ministério da Saúde, ou melhor à comissão. Porque aqui 

também tinham outras pessoas, não é? Que assumiam responsabilidades. 

LO - Professora, o que era o quadro alimentar do Açu? Quer dizer: houve resultados. Essa 

pesquisa chegou a avaliar ... 

EG - Houve resultados, houve e é publicado, e está, vários, não somente esses inquéritos 

não, houve também dois, o de Santa Catarina depois disso já foi realizado. Eu não fui, 

mas participei da apuração dos relatórios, tudo isso. Então, na realidade o quadro é aquele 

quadro, que todos nós conhecemos da área do interior do Nordeste. Então, na realidade, 

até para nós classificarmos em termos de economia o interior, porque nós não pegamos a 

cidade, em Açu nós não trabalhamos com o pessoal da cidade de Açu. Utilizamos 

exatamente a área fora dos Distritos. E o distrito que nós pegamos lá foi o outro menor, 

quer dizer, exatamente um conglomerado não, um conglomerado pequeno. E lá então, 

nós fazíamos todo trabalho em cima disso. Fazíamos o que, o nosso inquérito não somente 

alimentar, como a parte de habitação, saneamento, e pegamos alimentação, como eles se 

alimentavam, e do alimento como eles realmente, se era produzido, se era doado, se era 

comprado. E disso nós fazíamos o nosso relatório. Realmente era deficiente, não somente 

em calorias, quer dizer, baixo em calorias, como também todos os seus princípios 

imediatos. Então, vamos dizer assim: baixa proteína, baixa em minerais, baixa em 

vitamina. Sendo que na parte de proteína, quando a família, nós dividimos as famílias em 

quatro níveis, de acordo com a orientação dada pelo Ministério, e a orientação da Ema 

Herr, era a família era abastada, era remediada, muito pobre e pobre. Então, o pobre é o 

paupérrimo, aquele que nós entrávamos e realmente viviam  quase sem nada. Então, esse 

era baixo em tudo, até em termos de proteína. Mas na família que nós classificávamos de 

abastado, é aquele que tinha, às vezes, uma pequena criação de galinha, tinha uma criação 

de porcos, tinha realmente uma plantação em volta da sua casa. Às vezes o mais abastado, 

como aconteceu em Colatina, estou falando em Açu, entendeu? Então, era uma diferença 

muito grande. Eles às vezes em proteína não eram tão deficientes. Era talvez mais 

deficientes até em calorias, e em minerais, vitaminas, porque na falta da alimentação dele, 

da presença de frutas, e de legumes e verduras. Então, a parte de proteína, porque eles 

tinham geralmente algo a comer. E até os peixes dos riachos, eles tinham aquele peixe 

que comiam dentro da alimentação. Quer dizer, nós chamamos, nós chamávamos dentro 

da nossa classificação isso, alimento colhido, quer dizer, não era nem plantado, não tinha 

força nenhuma, mas ele ia para o seu riacho, e pegava aquele peixinho, e tinha aquele 

peixinho. E o peixe básico de lá naqueles riachos, era um peixe muito específico da área 

que tem, é o muçum, é tipo de uma cobra, que nós,  que cozinhava aquelas panelas de 

barro, e que na hora da pesquisa alimentar, nós fazíamos sempre aquela pergunta, 

fazíamos o nosso inquérito, foi um inquérito de visita, de sete dias, não é? Com 

informação da dona de casa, que a gente primeiro angariava a confiança da dona de casa, 

para depois no segundo dia nós começarmos o trabalho, e passarmos a conversar, depois 

é que conversava com o chefe da família, para ele dizer o que ele tinha. Que eles tinham 

um pouco de medo de aquilo ser tomado, já pensavam que era o comunismo, que estava 

chegando, e que ia tomar as terras e o gado, era o comunismo. E quando a gente começava 

a perguntar o nome dos filhos, da idade, do menor, que eles tinham crianças, ou jovens 

de 16, 17, 18 anos, perguntavam: “Vai ser, é para ser chamado para o Exército?” Eles 

tinham muito medo disso. Então, muitas vezes você não angariasse a simpatia, eles 

escondiam a criança, o jovem eles mandavam para casa de outro parente, em outro lugar, 



 

para não ser entrevistado. Isso era muito interessante. Então, a deficiência alimentar era 

realmente, a pobreza era enorme. 

LO - A senhora falou do muçum. E o muçum ... 

EG - O muçum é um peixe. 

LO - Eu sei. Ele tem algum valor ... 

EG - Tem sim. 

LO - Nutritivo. 

EG - O mesmo valor nutritivo de carne, qualquer tipo de carne. Quer dizer, a gente chama 

o peixe, e era o muçum, e era interessante a maneira de como ele fazia. Ele colocava uma 

média, por isso que eu digo: a parte de proteína, em determinadas famílias, não existia 

tanta deficiência, porque ele botava a quantidade suficiente para aquela família, não 

botava para sobrar. Então, se tinha criança e tinha adulto, ele botava assim: para o adulto, 

só para o pai, para fulano, para o João, Pedro Antonio, para família maior, ele botava o 

muçum. Às vezes era um muçum nesse tamanho, um muçunzinho. Mas aquela carne que 

ele comia. Muçum é carne, não é? Então, era fonte de proteína. E os outros menores ele 

dividia: a criança, ele botava um muçum para duas crianças. Automaticamente ele 

mostrava. A gente vinha, já tinha confiança, a gente já entrava. Tanto que ele já queria 

que nós almoçássemos com ele, que tomasse aquele cafezinho, aquela coisa comum de 

entrevista de interior. A gente tem de ter um certo receio,  para não ter influência na 

família, porque isso é dentro da orientação técnica, e não tem. Mas a gente passava, 

visitava a família sete dias. Então, a gente sentia às vezes de famílias, que eles abasteciam 

a casa, para mostrar que eles tinham comida, mas eles não sustentavam. Então, quando 

dava no final aquela comidinha ficou, aí acabou tudo. Aí acabou o feijão, acabou o arroz, 

acabou não sei o que, e ficava com aquele feijãozinho minguado, aquela farinhazinha por 

cima. Então, tudo isso era controlado através de ficha. E na realidade esses inquéritos 

estão todos publicados, mostrando exatamente isso. Nas famílias mais abastadas, que a 

gente chamou abastadas, mas não abastada em nível de cidade, mas dentro daquela 

classificação de zona rural, e dentro de um critério que foi adotado para área rural, que 

nós íamos trabalhar. Era um termo abastado, para o que eles tinham. Em relação ao pobre, 

eles tinham uma casa, era de alvenaria, tinha às vezes sanitário, tinha às vezes o lugar de 

tomar banho, fora da casa, mas tinham, então a parte de saneamento, tinha, a gente jogava 

a  observação fácil de mobília. Tudo isso eles tinham uma apresentação adequada. Já o 

grupo bem pobre, que a gente chamava muito pobre, e o pobre, e o muito pobre, era 

completamente diferente, era o mocambo, era casa de taipa, era realmente sem nada. 

LO - O regime da farinha? 

EG - O regime da farinha, o do feijão. 

LO - Era base a farinha com feijão? 

EG - A carninha seca. Outra coisa que eles tinham muito em determinadas áreas era um, 

esqueço o nome como eles dão lá. É um passarinhozinho, isso eu quero dizer, andorinha, 

mas não é tipo andorinha. Que eles apanhavam, e jogavam assim, numa corda, e joga e 



 

colocava na corda aqueles passarinhozinhos para, o sol secava. Então, ele tirava aquela 

por dia assim, aqueles dois, e ali era a refeição dele. E às vezes nem isso tinha. E se quer 

que vai, a senhora vai comer hoje, vamos ver. Aí a gente olhava, e controlava. Não existia, 

nós fazíamos o controle dentro da técnica, chamava-se aquilo o que nós chamamos 

exatamente a lista de alimentos, não tinha nem alimento para listar. Então, ele tinha aquela 

quantidade de arroz, aquela coisa de arroz, aquela, às vezes nem arroz, era farinha, era o 

feijão. E ele aí queria, o café e minguado, o açúcar era de, como é? Rapadura, era rapadura 

que adoçava o açúcar. Que eles fazem o café com a rapadura dentro, quando o café está 

coado, e está passado, a rapadura já derreteu lá dentro, já vem com o açúcar de rapadura. 

LO - A senhora acha que, uma pergunta de um leigo, quer dizer, que a baixa estatura do 

nordestino é uma decorrência de subnutrição crônica? 

EG - É essa parte da baixa estatura, eu não acredito muito, não. Isso daí é um caso de 

estudo, quem muito explorou, e realmente estudou, e considerou essa parte foi o professor 

Nélson Chaves, não é? E que ele diz, muita gente diz que a baixa estatura do nordestino 

é justamente por efeito da sua alimentação. Mas existem grupos que assim, não fazem. O 

que Nélson Chaves realmente defendeu muito, e que até hoje o grupo ainda olha e leva 

em consideração, e que isso é confirmado, é que a alimentação, principalmente a 

desnutrição do primeiro ano de vida, é que traz lesões no cérebro irreversíveis, e 

irreversível. Então, é isso que o governo tem de olhar, em termos do nordestino, é o 

controle, não é só alimentação não, é um controle geral de saneamento, de educação 

dentro do grupo do nordestino. Agora, existe muito nordestino alto, e muito nordestino 

que geralmente diz que ele é moreno, existe... Você sabe que o nordestino, em 

determinadas áreas, o nordestino é de pele clara, e cabelo louro. Por que? Influência 

holandesa. Porque nós tivemos em Pernambuco, a influência holandesa. E quando houve 

o problema da expulsão dos holandeses lá, não é? Principalmente em determinadas áreas, 

que tem historicamente um ... a ... o Monte Guararapes, no Recife, eles fugiram muito 

para o interior de Pernambuco. Então, o sertão, a área do sertão de Pernambuco não é 

deficiente em proteína. Isso daí também comprovou pelo inquérito que foi feito em 

Petrolina, nós fizemos esse inquérito em Petrolina. Então, lá existe uma abundância de 

carne, porque no sertão, o Nordeste é amplo, mas existe áreas. E é rico exatamente no 

gado. Isso eu mostro para as minhas alunas. Que eu tenho slides e gráficos de três áreas 

do Vale do São Francisco, mostrando o inquérito que nós fizemos em Minas Gerais, o 

inquérito que nós fizemos em Petrolina, na zona do Médio São Francisco, e  mostramos 

para eles e pegamos um outro inquérito para mostrar para eles, como é diferente a 

alimentação do nordestino do sertão, do nordestino da Zona da Mata. 

NM - É, seria um pouco do Nordeste. Em 1960 a senhora participou de um inquérito 

chamado Condições de Alimentação dos Trabalhadores do Cais do Porto do Distrito 

Federal, não é? 

EG - Foi. Nós fizemos esse pa... 

NM - (TI) do Nordeste ... 
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LO - Ok. Pode continuar. 



 

NM - Bem, o que diferenciava a situação alimentar do nordestino para o trabalhador do 

cais do porto? 

EG - É até interessante a sua pergunta. Diferenciava em termos de o nordestino, a 

alimentação, ela é pobre em quantidade e em qualidade. Então, dentro da nossa 

observação e análise, então, o nordestino passa a ser um indivíduo até magro, não é? O 

baixo já existe as nossas dúvidas, se ele é baixo por causa da alimentação em si. Talvez 

seja por uma hereditariedade, por herança. Então, o nordestino ele sofre a pobreza, a 

pobreza da miséria. Essa área, por exemplo, de Açu, que nós tivemos, que eu chamei o 

pobre, muito pobre, que nós fomos para zona rural, saímos da cidade, e mostramos, e 

chegamos a esse ponto, e que Pernambuco tem isso levantado, não por nós, vamos dizer, 

aqui pelo Ministério da Saúde e SAPS, mas pelo Instituto de Nutrição da Universidade 

de Pernambuco, que mostra exatamente essa deficiência em qualidade e em quantidade. 

Quer dizer, se tivesse em qualidade só, e não tivesse em quantidade, talvez ele fosse 

deficiente em determinadas carências, o que não acontece. Então, ele passa a ser um 

homem deprimido, um homem injustamente passando fome, um homem sem condições 

mínimas, mas não a alimentação que ele não tem é porque ele é um miserável, um pobre 

mesmo. Já o Cais do Porto, que nós fizemos esses inquéritos lá, nós encontramos 

exatamente o contrário, eles são deficientes, são a alimentação, é qualidade, porque comer 

eles podem comer mal, mas que comem muito, comem. Então, eles podem ser carentes 

em determinado, mas ele em quantidade, eles geralmente são trabalhadores, são fortes, 

não houve problema nenhum. A quantidade que eles comiam, e na alimentação, e que 

eles vinham principalmente, quando nós fizemos no Cais do Porto, nós fizemos junto, 

porque eles tinham aquele restaurante do SAPS. Então,  até isso nesse tipo de Inquérito, 

nós separamos a alimentação dele dada pelo SAPS, que era equilibrada, e o que é que eles 

comiam na sua casa. Então, isso completava, porque na realidade eles eram mais 

deficientes em quantidade do que em qualidade do que em quantidade. Então, o que 

diferenciava é exatamente isso. Dentro das observações da gente, e dentro dessas 

observações que foram feitas com os outros inquéritos, que foram realizados 

posteriormente. E isso também se confirma pelos inquéritos realizados pelo Instituto de 

Nutrição de Pernambuco. Depois que foi criado, o Nélson Chaves criou o Instituto de 

Nutrição, ele se dedicou muito a zona não só do Recife em si, mas ele levantou, e foi feito 

muito inquérito em toda a Zona da Mata, até com auxílio do Banco do Nordeste, do 

Instituto Joaquim Nabuco de Ciências Sociais, eles trabalham muito juntos. Então, esse 

daí em Pernambuco não foi participação nossa, mas isso está comprovado e publicado. E 

no nosso caso específico nós temos os publicados, porque nós trabalhávamos assim: em 

zonas rurais em determinadas áreas. Principalmente a zona nordeste, que nós fizemos, 

fizemos Floresta, fizemos Açu, fizemos um perto das salinas. Também nós fizemos três 

tipos de inquéritos do Rio Grande do Norte, em áreas diferentes, divididas. E já o do cais 

do porto isso não aconteceu. Quer dizer, a quantidade eles comem até demais, quer dizer, 

essa é a diferença maior em termos da análise de nossa ... 

NM - Em 1954 a senhora participou do Primeiro Congresso Brasileiro de Nutrição, e em 

1958 a senhora participou do Primeiro Congresso Brasileiro de Nutricionistas. O que 

diferenciava um de outro? 

EG - Porque o Primeiro Congresso, que foi Brasileiro de Nutrição, na realidade ele foi 

promovido pelo SAPS. Então, tomou o nome de Congresso de Nutrição. E foi dentro de 

uma orientação de solicitação junto às, vamos dizer assim, aos ministérios, às instituições 

de um modo geral, e o [19]54. Então, foi por uma própria instituição. Já o [19]58, o 



 

Primeiro Congresso Brasileiro de Nutricionistas, foi pela Associação Brasileira de 

Nutricionistas, então pelo profissional nutricionista, e a nossa Associação, que também 

não deixou de ter o profissional, outros profissionais, dentro do Congresso dos 

Nutricionistas. E por coincidência foi no mesmo local, foi no Ministério da Educação. 

Então, o que diferenciou o Congresso foi aqui por ser um apoio de uma instituição, que 

naturalmente talvez fosse muito amplo. Mas o do Nutricionista, feito pela Associação de 

Nutricionistas em [19]58, não invalidou a sua amplitude e o Congresso em si. Porque nós 

tivemos mais adiante um outro Congresso feito só pela Associação de Nutricionistas, e 

que foi considerado no  Congresso do IV Centenário, do ano do IV Centenário do Rio de 

Janeiro, que foi feito, e foi considerado o Congresso de Nutricionistas, não me lembro em 

número, que você está aí dizendo, que aqui foi o primeiro, realmente foi o primeiro. E 

aqui foi considerado os dois congressos mais bem organizados no IV Centenário. Foi o 

Congresso de Odontologia, feito o IV Centenário, quase todo mundo fez congresso aqui 

no Rio ... 

LO - IV Centenário do Rio de Janeiro, o [19]64. 

EG - Foi em [19]64. Olha que o [19]64. E o nosso, que nós fizemos no Palácio Tiradentes. 

Foi realmente o Congresso que foi elogiado pela imprensa, elogiado pelos participantes. 

Que isso não invalidaria a diferença do primeiro que foi por uma instituição, a força do 

SAPS deu todo, todo direito, não é? Nós mesmo quando viemos para o Congresso de 

[19]54, nós viemos por força de apresentar congresso e as passagens, e estada, tudo pela 

repartição, não é? Então, ele aproveitou essa oportunidade. Claro, convidando os outros. 

Agora, o outro de nutricionistas foi feito por uma instituição particular. 

NM - Em 1964, durante o congresso, o IV Centenário, a senhora já era presidente da 

associação da sua categoria? 

EG - Eu era. No ano de 1954 eu era presidente da associação. 

LO - Como é que a senhora chegou a presidente da associação? 

EG - Olha, eu cheguei a presidente da associação, porque eu fui muito associativa. Eu 

tenho um espírito muito associativo, eu tenho um espírito muito de equipe, tenho um 

espírito assim, muito de trabalhar, até com os meus alunos eu gosto de trabalhar muito 

em grupo, dentro do grupo, pelo grupo. E fico muito triste quando isso não acontece, eu 

não consigo. Então, quando nesse período que eu saí, de [19]54 até [19]58 eu era sócia 

da associação como estudante, mas quando eu fui para São Paulo, para o Rio, nunca me 

associei às Associações de lá, mas logo eu voltei. Quando eu voltei para o Rio, em [19]58, 

que fiquei [19]58, [19]60, eu voltei à minha associação com força total. E entrei na minha 

associação como Primeiro Secretário. Então, a minha história da associação para mim, eu 

acho que me enriqueceu bastante. Então, eu fui desde desse período, que eu fui primeiro 

secretária, e tinha o secretário geral, fui primeiro, foi na presidência da professora Lisilote 

Ornelas, que nós nutricionistas, não eu, e eu particular me dou com ela, consideramos a 

nutricionista padrão viva no Brasil. 

LO - Essa sala aqui inclusive ... 

EG - Lisilote Ornelas, olha ela ali. 



 

LO - É. Essa sala chama-se Lisilote Ornelas. 

EG - Lisilote Ornelas. Então, ela foi do primeiro grupo de professores, quando da criação 

do curso de nutricionistas do SAPS. Ela tinha vindo, o curso dela foi feito na Argentina, 

tem curso da Inglaterra, tem curso nos Estados Unidos. E ela foi do primeiro grupo de 

professores de nutricionistas aqui. Então, eu fui primeiro secretário, quando ela foi 

presidente, porque parece que ela foi a quarta presidente da nossa associação de classe. A 

nossa associação foi fundada em 1949, cuja primeira presidente foi Fermina Santana, que 

fez o curso também de nutricionista, de nutrição na Argentina com a professora Lisilote. 

Então, daí eu quando voltei, eu fui, entrei no meu espírito associativo. Para resumir um 

pouco, eu fui também secretário geral, e quando fui secretário geral teve um período que 

eu passei a participar... Houve uma mudança de uma presidente, não dela, mas já da Maria 

da Penha, que me pediram para colaborar, eu colaborei. E depois de secretário geral me 

lançaram para ser presidente. Então, eu tinha realmente já uma vivência de associação de 

classe, e um conhecimento muito grande, que não é elogio, mas eu posso afirmar que eu 

tenho uma penetração muito grande no grupo de nutricionistas, principalmente os mais 

antigos, e os novos através dos nossos alunos, mas que eu gosto de participar, e sou sócia,  

sou sócia de todas as associações que existe, até aqui na Unirio eu sou sócia da Unirio, e 

sou sócio das Uni.... 

LO - Sócio da UNI-RIO? 

EG - Não da outra, é. Dos servidores. Não, não dos administradores, dos servidores, aqui 

tem uma associação. Quando foi criado, muita gente já saiu, saiu porque você é sócio não 

faz nada. Eu estou colaborando indiretamente, para o associado, para o servidor. 

LO - A senhora tinha uma plataforma quando chegou à presidência da ... 

EG - Então, quando eu tinha plataforma do governo, quando eu tive essa plataforma, não 

foi essa plataforma definida, porque nós fazíamos até dentro de um esquema. Assim, 

quem poderá dar, encaminha e evolui dentro da associação. Então na realidade antes de 

mim teve uma presidente, que foi realmente é válido, todo mundo conhece, é Sonia 

Moreira Alves de Sousa. Como nutricionista ela foi professora, foi nutricionista lá da 

UFRJ, depois ela entrou como professora da UFRJ, foi diretora do Instituto foi até pró-

reitora da UFRJ, e hoje ela se aposentou, é aposentada, se aposentou o ano passado. E até 

de lá foi a primeira, como é? Foi primeiro professora nutricionista que recebeu o título de 

professor benemérito, não é? Professor, foi a Sonia. Então, depois dela eu entrei como 

presidente. E é uma plataforma, uma orientação que nós queríamos, mas a gente fazia 

assim, dentro de um esquema de associativo, não como uma rivalidade, não é? Era que a 

gente almejava, era a regulamentação da profissão do nutricionista, que os outros não 

deixaram de trabalhar. Lisilote foi uma batalhadora enorme, e que conseguiu derrubar, 

tirar projetos, que eram projetos que não valiam a pena para nós, nutricionistas, e 

conseguir colocar novos projetos. A Sonia também trabalhou muito nessa parte da 

movimentação. E eu peguei justamente isso, foi a nossa regulamentação da profissão 

estava numa fase muito quente, como diz, como diz hoje no momento, e ia ter uma sede. 

LO - Quando é que a senhora entrou como presidente? 

EG - Quando? 



 

LO - Quando a senhora assumiu a presidência da associação? 

EG - Foi mais ou menos [19]64, [19]64, [19]65, [19]66, [19]67. Foi mais ou menos isso. 

Então, quando na realidade a Sonia foi presidente, que veio esse congresso, eu estava 

como presidente, então nós justamente  colocamos, eu não fui a presidente do congresso. 

Então, nós elegemos uma comissão, cuja comissão teria a Sonia Moreira Alves de Sousa 

e que a associação passou a trabalhar em cima desse congresso que foi exatamente no 

Palácio do Tiradentes, e nós juntamos o congresso de nutricionistas em [19]64 com o 

segundo congresso, com o Primeiro Congresso Latino Americano de Nutricionistas. 

Porque era desejo do nutricionista latino americano de se fazer um congresso conjunto. 

Então, nós aproveitamos essa fase festiva do Rio de Janeiro, e tentamos fazer o Primeiro 

Congresso Latino Americano de Nutricionistas. E realmente surtiu efeito, porque o 

congresso foi dividido em reuniões técnicas, como congresso de nutricionistas com 

elementos e trabalhos de nutrição, e incluímos as associações de hospitais, a associação 

do serviço, serviço social, associação de enfermagem, sempre botávamos elas como 

presidente, para ter uma integração. E conseguimos paralelo e algumas seções a fazer o 

Congresso Latino Americano de Nutricionistas. E nesse Congresso Latino Americano de 

Nutricionistas, nós enfocamos só formação do nutricionistas para a América Latina. 

Então, foram quase que dois temas. Mas que se intercalavam, entendeu? Eles se 

intercalavam. Então, foi muito bonito o nosso congresso, que nesta fase que eu fui 

presidente teve o ponto, para mim, maior, que foi na realidade a regulamentação da nossa 

profissão, foi em [19]66. 

NM - Professora ... 

EG - Que você é sociólogo.  Não foi em [19]66 que foi vetado? Foi em [19]66. Então, em 

[19]66 nós tivemos vetado, em fins de outubro, possivelmente a nossa regulamentação, 

que estava aprovada aí, já estava, chegou, como se diz? 

LO - Ao Congresso? 

EG - Ao Congresso. Agora, eu faço uma pergunta: [19]66 o Castelo Branco era 

presidente? 

LO - Era. 

EG - Pois foi em [19]66 que quem vetou foi o Castelo Branco, a nossa profissão. Mas 

nós, nós conseguimos uma luta ferrenha do fim do ano até a abertura do novo congresso, 

que quando mudou o presidente, que foi Costa e Silva. Quem assinou a nossa 

regulamentação foi o Costa e Silva. Vetado por Castelo Branco, e depois sancionado pelo 

Costa e Silva. E foi interessante que nós chegamos ao Castelo Branco através de 

assessoria, através do palácio a provar para ele que a nossa profissão não tinha razão 

nenhuma de ser regulamentada. Nós chegamos através de um dos assessores dele, para 

chegar a conversar com ele, para mostrar, quer dizer, primeiro a catequizar a assessoria. 

Quem manda não é o presidente, o presidente assina, são as assessorias. E ele convenceu, 

e o Castelo Branco ficou tão sensibilizado, que você sabe que quando passou o novo 

governo para Costa e Silva eu acho que já tinha já determinado, porque era um governo 

em cima do outro, não é? Já era no período revolucionário. E que ele chegou a reconhecer 

até o nutricionista, quando fez uma visita ao Hospital dos Servidores do Estado em 

Brasília. Que foram apresentando as pessoas, quando chegou na área do nutricionista 



 

aquilo estava tão dentro da cabeça dele. Eu acho que tanto pedido, tanto telegrama, tanta 

solicitação, tanta assessoria em cima dele, que ele perguntou, quando foi disse assim: 

“Ah! Nutricionista.” Isso foi contado por uma colega nossa. Ele pediu assim: se afastou 

e cumprimentou umas três nutricionistas, e disse assim: “Uma bela profissão!” Quer 

dizer, ninguém, nós não entendíamos, por que ele fez isso. Porque era uma profissão que 

não era de todo reconhecida, não era tão badalada, mas quando chegou o momento do 

veto, eu acho que ele passou a ser informado. Então, ele disse assim: “Olha, chegou a 

conclusão até a ...” 

LO - Que era uma bela profissão. 

EG - Uma bela profissão. E aqui a nossa colega foi disse assim: “Mas o senhor, o senhor 

vetou a nossa regulamentação!” Quer dizer: houve esse pequeno diálogo, entre o Costa e 

Silva, e a nossa ... 

LO - O Castelo Branco. 

EG - E o Castelo Branco. E quando o Hospital de Brasília, estava sendo aberto para o 

Hospital de Brasília. E tanto isso, que nós lutamos tanto, que Costa e Silva, nós 

conseguimos. Aliás isso, eu já disse anteriormente, e reforço, devemos isso ao Brito 

Velho. Porque ele não se satisfez quando foi vetado. Ele disse para nós, que podia ficar 

tranqüilo, que ele ia derrubar o veto. E ele foi assim aquele tipo do deputado de boca de 

urna, que pegou assim o trem quando chegou na hora, que o nosso projeto entrou em 

plenário, que tinha de ser congresso junto, não é? Porque quando é vetado só derruba veto 

de presidente o congresso reunido. Ele colocou nas entradas os contínuos colocando voto, 

que eu não sei no momento, se era o “sim” ou o “não”. Quer dizer: vetar, aceita o veto, 

ou não aceita o veto. Você bota, sim ou não, sim ou não. Então, o Brito Velho colocou, e 

ele fez assim, um grupo de trabalho junto à urna, para justamente regulamentar a profissão 

de nutricionista. Ou melhor, derrubar o veto do Castelo Branco do Presidente da 

República. E tinha um grupo de nutricionistas, claro, que nessa hora tinha o grupo que foi 

para lá. Então, nós conseguimos, o Walter Silva deu até passagem para nós irmos, como 

se fosse a serviço. E nós fomos lá, e pressionar. Então, isso daí foi visto pelo grupo. Eu 

não fui, mas colegas outras do meu trabalho chegaram a ir e eles conseguiram. O deputado 

disse assim: “Olha, o professor Brito Velho, pede para o senhor votar, vai sair o projeto 

dele, que ele foi relator.” Disse: “Ah! O professor Brito Velho. O que é que ele quer?” 

Disse: “Ele quer que o senhor vote, vamos dizer assim: é no ‘não’”. Eu não sei se era o 

‘não’, ou se era o ‘sim’. Quer dizer, se era para votar, derrubar ou não, se era para 

conservar. Então, eles pegavam o não e o não ficava preso. Quer dizer, foi técnica do 

Brito Velho na boca de urna. Só dar para o deputado, que para ele não estava interessando 

nutricionista ser regulamentado, ou não regulamentado. O problema era votar. Então, ele 

votava no que o Brito Velho queria. E ele fez isso, e ficou, que eu chamo agora boca de 

urna, não é? Está no momento...  E o veto foi derrubado, e logo depois o Costa e Silva 

assina a nossa regulamentação. Que foi uma maior festa, um maior jantar a velas no Clube 

Naval. Eu quero somente mostrar que eu tenho na minha presidência esse grande 

momento, que foi  realmente para mim ... 

LO - A regulamentação. 

EG - Muito me sensibilizou. Agora, eu vou fazer só uma pergunta, para me situar em 

tempo. E quando houve a morte daquele rapaz, que justamente começou... 



 

LO - O Edson Luiz. 

EG - Qual foi o ano? 

LO - No Calabouço? 

NM - 22 de março de 1968. 

EG - [19]68, não foi? Exatamente, eu estava deixando a presidência da República, da 

ABN, para assumir a professora Neusa. E a nossa reunião ia ser também movimentada, e 

patrocinada pela Nestlé no Hotel ali do Copacabana Palace, com uma reunião. Foi muito 

bonita a nossa reunião. 

LO - Era um congresso de nutricionistas? 

EG - Era, não era congresso. Então, era, nós fizemos um curso, e justamente a mudança 

de diretoria, só para terminar aqui, foi justamente, eu estou vinculada à morte desse rapaz, 

porque eu moro ali na Oswaldo, atrás da Oswaldo Cruz, e eu ficava, eu tinha de ir de 

qualquer maneira,  atrasamos uma hora. Porque no momento que eu ia sair, e tive  

dificuldade de não poder sair. Porque o enterro deste rapaz, que morreu no Calabouço, 

não foi? No Calabouço. E eles fizeram. Então isto até hoje me gravou no meu ouvido. E 

que eu vou aqui, que eu estava pronta para uma reunião. Era mais ou menos, talvez seis 

horas da tarde. E aquele tom de voz de todo o grupo, gritava assim: “Abaixo a ditadura! 

Abaixo a ditadura!” Aquele rumor, mas num tom baixo, não era alto, gritando, nem coisa 

não. Tudo naquela marcha, aquilo que a gente ouvia, ouvia aquela multidão exatamente 

no momento que eu ia deixar a presidência. E eu tinha que estar lá de qualquer maneira. 

E eles passaram a pé pela Oswaldo Cruz, Botafogo. Que foi que fizemos? Eu tive que 

tomar, saí, disse assim: “Bem, agora eu tenho de sair de qualquer maneira.” Tenho. A 

menina não vai poder, telefonou dizendo que não poderia, por causa dessa passagem da 

morte do rapaz, e eu então, que foi que fiz? Saí, fui procurar táxi de qualquer lugar. Fui 

bater na Senador Vergueiro, fui bater pelo  Botafogo. E os carros não queriam ir para 

Botafogo, porque iriam se encontrar, como é que se diz? Com o enterro do rapaz, do 

jovem, ele era muito jovem. Então, eu fui disse para ele: “Olha, o senhor dê de qualquer 

maneira, faça de qualquer maneira, e coloque de qualquer maneira, eu quero, tenho de 

estar no Copacabana Palace.” Então, sabe o que nós fizemos? Saímos daqui, fomos para 

a cidade, da cidade tomamos o aterro, e do aterro saímos no final, enquanto eles 

percorriam com esta passeata, exatamente a morte do ... 

LO - Édson Luiz. 

EG - O do Édson Luiz, é o rapaz. Isso coincidiu justamente de noite. Nós chegamos lá e 

cheguei com um atraso de uma hora. Quando eu passei a diretoria para uma outra colega 

minha, Neusa Terezinha de Resende Cavalcante. 

NM - Esse momento é muito significativo. Mas eu gostaria de voltar um pouco ao início 

dos anos [19]60, porque nós vamos trabalhar aí com a questão da unificação. 

LO - É, então, eu tenho uma pergunta anterior ainda, pouquinho antes, é o seguinte: que 

é uma coisa que eu deixei passar. É que a senhora, de repente a senhora ascende à diretoria 

da Escola de Visitadoras de Alimentação. Quer dizer, houve uma grande diferença entre 



 

aquela, antes era uma técnica, agora é uma diretora, em [19]59. A senhora ascende à 

diretoria. Como ... 

EG - É lá, ela é anterior, era uma diretora também. 

LO - Não, eu estou falando: A senhora antes era técnica, trabalhava ... 

EG - Sim, era. 

LO - Como técnica. 

EG - Depois passei a diretora. 

LO - Agora passou a ser diretora de uma escola, quer dizer, houve uma grande diferença? 

A senhora sentiu pronta para cumprir aquela responsabilidade? 

EG - Eu acho que há uma grande diferença. E eu chego às vezes até a uma conclusão 

minha, ou particular; que eu talvez eu para ser diretora, eu tenho de dar muito de mim, 

porque eu sou muito correta, eu sou muito certinha. E quando eu fui convidada, aliás 

indicada, o Dante particularmente me pediu, para poder reestruturar. Porque essa diretora 

vinha com pessoa doente, aliás a mãe dela, dessa diretora, muito doente, ela estava 

abandonando a Escola por influência. Então, isso era muito, refletia muito na 

administração, e decaiu a Escola de Visitadoras. 

LO - A senhora voltou a São Paulo? A senhora voltou a morar em São Paulo. 

EG - Eu tinha voltado para São Paulo. De São Paulo. Foi quando eu justamente voltei, 

que houve todo esse movimento. Que eu tinha ido a Curitiba, tinha voltado, tinha entrado 

justamente nesse setor de pesquisa. Nesses intermeios foi que me pediram para poder ir. 

Ir a exatamente Belo Horizonte, foi que [19]68,  [19]68 não, [19]58, [19]60. Foi mais ou 

menos isso aí. E eu passei um ano e pouco, não cheguei a dois anos não. Foi quando o 

Dante me pediu, perguntou: “Olha, você vai ter carta branca, mas pode fazer o que quiser. 

Se tiver problema de pessoal, até demitir pode.” Então, eu fui assim com uma carta 

branca. Mas eu não fui para ficar, eu fui para ir estruturar e voltar. Mas lá, para todos 

efeitos, é que eu ia, ninguém sabia quando, em que tempo. Então, eu fui. Realmente é um 

problema, eu peguei um problema seríssimo, problema seríssimo que em termos 

administrativos, eu não sei se na época já havia uma decaída administrativa do SAPS, e 

que refletiu também na nossa escola. E a nossa escola então, estava jogada assim, era a 

Escola de Visitadoras, regime de internato, de período de um ano. E havia então, seleção. 

E dentro das escolas, a diretora de um modo geral ficava sempre, não se quisesse morar, 

era da cidade, mas tinha de estar pelo menos, era um período grande, vamos dizer, 

morando a semana dentro da escola. E aos domingos havia rodízio dos professores. Isso 

todo professor que assumia a escola, tinha essa solicitação, que tinha de dar um plantão. 

Então, eram professores plantonistas da escola para poder atender, e assistir os estudantes. 

Então, quando eu cheguei lá, encontrei o ensino praticamente abandonado, professores 

que não davam aula, e a outra que dava em nome do professor, e depois saía o nome do 

professor e quando os dois professores recebiam, um passava o dinheiro para o outro. Isso 

foi um problema. Então, o outro era professor, professor que não vinha, mas mandava um 

amigo dar aula, teve outro. Então, professoras que não entravam no rodízio para ficar o 

sábado e domingo na escola, porque, ou porque tinha pessoa da família doente  e ficava 



 

então, a vice-diretora, eu me lembro bem o nome dela Estela, que todos os sábados e 

domingos ficava. Então, porque uma não deixou de ir, a outra deixou de ir, os outros 

professores deixaram de ir, Estela então, ficava prejudicada todos os fins de semana ela 

dava plantão. Essas informações, quando eu cheguei lá, e a parte do aluno. O aluno lá 

existia um critério, existia um regimento. O aluno também, aos sábados e domingos 

participava das atividades da escola, até mesmo, vamos dizer assim, na supervisão da 

escola, e na parte de alimentação escolar, da escola, a alimentação, como fazer a refeição, 

o almoço, o jantar, porque fazia, era uma prática da técnica dietética que elas tinham como 

ala. Isso tudo, quando eu cheguei lá, não estava,  não funcionava, não funcionava. E a 

escola abandonada, suja, imunda, quebrada, o caso das cortinas, que eu levantei o 

problema. Sem cortinas, rasgadas, um abandono total. Então, eu peguei tudo isso, 

levantei, fiz um relatório, e pedi ao professor Dante para vir ao Rio para poder estudar o 

caso, e de como solucionar. Isso tudo, para gente, é uma responsabilidade muito grande, 

que eu tive de abolir, desde do servente, que lavava as roupas, e que não era, era uma 

lavadeira contratada pelo serviço de alimentação, que ela tinha de levar a roupa em casa, 

mas depois ela sentiu facilidade, passou a lavar a roupa dentro da escola, e utilizar um 

campo de recreação, que tinha voleibol, que tinha a parte de vôlei para os alunos, a fazer 

cheio de aramezinhos, e colocando. Então, a administração estava a zero. Essas coisas 

todas, eu pedi licença, foi me dada a serviço. Eu vim, relatei, joguei em papel, refiz o 

relatório, e solicitei o professor Dante disso, disso. O que eu precisava: disso, disso. 

Então, foi dado até substituição de professores. Então, vejam vocês, quer dizer, houve 

uma diferença do técnico para a direção, e é muito. Porque administrar, isso dizem na 

administração, é tão somente contrariar interesses. Então, o que eu fui lá, foi contrariar os 

interesses dos professores, dos ser... 

Fita 7 - Lado B 

EG - Que eu comecei, ms eu comecei dentro de um critério. Aos alunos, eu comecei a 

fazer reuniões com eles, previamente, explicar as suas responsabilidades, o que eles 

teriam de fazer, e aqueles que não cumprissem, iria ser cumprido o regimento. Não iam 

ter as saídas de quarta-feira, que eles tinham com o regimento, e a saída do domingo. 

Então, chamava-se assim: ficava preso, dizia isso. E nesta época tive, tinha três 

visitadoras, ou estudantes do Paraguai. E tudo isso, eu primeiro fiz a primeira reunião, 

expliquei, mandei bater o regimento para os alunos, coloquei em mãos deles. E disse que 

a partir do próximo mês primeiro, eu vou mandar cumprir o regimento. Fiz reunião com 

os administradores, com tudo. Os professores eu tive dificuldade, não é? Mas tive 

necessidade de chamar a professora. “Ou a senhora assume para dar as aulas, ou então a 

senhora tem de entregar o seu cargo de professor.” Porque não se pode admitir que um 

professor fique dando a aula do outro, a senhora receba, e depois, por trás, esteja dando 

...” Recebi até desaforos de professores, quando esta que não recebeu, ela disse que eu 

deveria ter avisado para elas. Não cabia avisar a senhora, cabia avisar quem estava 

fazendo diferença. E mais ainda, eu tive de tomar essas atitudes. Que como eu digo a 

você, talvez a minha experiência de diretora tenha sido uma experiência amarga. Porque 

eu fui lá para corrigir uma coisa que estava administrativa e tecnicamente, e a parte de 

ensino também jogada, e que eu tive que colocar tudo em ordem. Então, há uma diferença 

muito grande. E eu passei, mas graças a Deus, eu deixei tudo arrumado, tudo orientado. 

Até professores que começaram a tirar licença com atestado médico. Então, eu não aceitei 

o atestado médico, o médico era contratado pelo SAPS, particular, seu consultório 

particular. Então, quando ela assinou o primeiro atestado eu aceitei, não deu o seu plantão, 

o segundo eu aceitei e fiz reunião, e disse, que a partir de agora eu ia verificar o atestado 



 

médico também. E na terceira vez então, eu peguei o atestado médico, pedi audiência, 

não consulta, ao médico particular. Fui ao consultório dele, e disse: “Doutor, este atestado 

do senhor não é correto, porque o senhor já botou o primeiro, o segundo, o terceiro. E eu 

sei que a pessoa não está agora o outro atestado médico eu não vou aceitar, e vou 

denunciar o senhor à Administração Superior do SAPS. Porque o senhor não merece 

confiança para ser o médico contratado. Agora, eu estou mostrando ao senhor, porque eu 

estou acompanhando, esta pessoa foi a primeira, foi a segunda, a terceira eu estou 

mostrando ao senhor.” Eu fui até ao médico particular. Então, isso tudo, eu não sei se eu 

sou a certinha, e que cheguei a este ponto de querer consertar. E que eu achei muito 

amarga essa parte de direção. Então, eu prefiro ser técnica, trabalhar nessa parte social, 

trabalhar com a comunidade. Adoro, quando vou ao centro de saúde e quando fiz meus 

inquéritos foi um período que eu achei mais interessante na minha vida profissional. Mais 

do que ensinar. 

LO - É, esse médico, ele era médico contratado pelo SAPS para atender os funcionários 

do SAPS? 

EG - Para atender os funcionários. Eu não sei como chamaria na época, mas ele era um 

médico particular, que o SAPS pagava, para pegar os funcionários. Que lá não existia o 

serviço médico. A delegacia regional não tinha, então tinha um médico. Atestado, o abono 

de falta, só poderia ser por atestado médico. Você tivesse uma doença, seria através do 

atestado médico. Mas não qualquer atestado médico, era por um médico. É como nós 

fazemos agora aqui no UNI-RIO. Todo e qualquer atestado médico tem de passar pelo 

Gaffrée. Para poder você ter o atestado médico confirmado. 

NM - Professora, em 1960 foi criado a Lei Orgânica da Previdência Social, a chamada 

LOPS. É um processo que começa treze anos antes, não é? No caso, houve uma intensa 

mobilização de políticos, técnicos, e de sindicalistas para aprovação dessa Lei Orgânica 

da Previdência Social. A senhora se lembra desse fato, o impacto que ele teve? O fato 

criou algum ...no SAPS? 

EG - Não, eu não me lembro assim, em detalhe, porque o SAPS dentro do nosso trabalho, 

a gente teve assim, uma continuidade. Porque [19]60, eu acredito que já foi quando já 

estava assim naquela desesperança no SAPS. Esperança com desesperança, não é? Toda 

vez que havia qualquer coisa de novidade, e que vinha, se havia uma melhora. Então, no 

caso do [19]60, que houve aquela união, os restaurantes continuaram funcionando 

adequadamente. Mas já muitos restaurantes estavam começando a fechar. Não sei quais, 

mas me lembro que houve uma diminuição enorme daquele número enorme de 

restaurante, daquela situação enorme, exatamente da deficiência. Eu não sei se isso teria 

sido influência dessa orientação política nova, que foi implantada, não é? Não sei o caso, 

não posso te acrescentar muito nessa parte. 

LO - A senhora lembra de alguma mudança, que tenha ocorrido a partir da Lei Orgânica 

da Previdência Social de 1960? 

EG - Dentro do SAPS? 

LO - Dentro do SAPS. 

EG - Não, não me lembro assim, não. Houve... 



 

LO - Em algum momento, a senhora lembra se o pessoal do SAPS batalhou, lutou, 

participou desse Projeto de Lei Orgânica que ... 

EG - Não, eu não me lembro se a cúpula, se tivesse trabalhado, eu não tenho assim, 

lembrança, porque a cúpula era bem diferente. Eu trabalhei muito mais na parte da divisão 

técnica, na área técnica. 

LO - Mas, o pessoal técnico não se preocupava? 

EG - Não, eles não, que eles lutaram muito, muito foi pela não extinção do SAPS. Cada 

um dentro da sua informação. Porque quando houve essa informação, quer dizer, já em 

[19]60, já se falava exatamente da possibilidade da extinção do SAPS, entre grupo, entre 

funcionários. Então, a luta era muito grande, tanto que eles lutaram por uma reestrutura 

do SAPS. Eu não me lembro bem se a última reestruturação do SAPS foi antes ou depois 

da... 

LO - Da Lei Orgânica. 

EG - Da Lei Orgânica. Eu sei que houve uma última. Então, até a última reestruturação 

do SAPS, foi até com um sentido megalomaníaco, todo mundo que se reunia para pedir, 

eu me lembro bem, o próprio Departamento de Nutrologia, e o próprio Departamento de 

Propaganda, como eles cresceram em termos de seções, de subdivisões. E que realmente 

não surtiu muito efeito. Cresceu em número de seções, mas não cresceu mais como o 

SAPS estava no início, naquela evolução. Ele realmente, a gente sentia uma necessidade 

de fazer algo por ele. Isso a gente sentia mesmo. Mas assim ter ... Qual a influência que 

teve, eu não posso assim, dar uma informação muito precisa. 

LO - A senhora lembra, se em algum momento da história do SAPS, ele sofreu 

reivindicações de trabalhadores, no sentido da expansão do SAPS? Quer dizer, os 

movimentos sociais discutiam a questão do SAPS? Ou pelo menos isso chegava até os 

técnicos do SAPS? 

EG - Não. Eu não me lembro muito de ... 

LO - Mesmo nos anos [19]60? É ... 

EG - Nos anos [19]60 não. Eu fui, eu sei que talvez até por uma influência superior, mas 

que eu não posso dar, eu particularmente não posso informar, é que já mais adiante, 

realmente quando se sentiu, houve muito assim, reuniões, mas já dentro da extinção do 

SAPS, dentro da extinção. Quer dizer, isso já reflete. Sempre pensava que nós tínhamos 

realmente, estava numa situação muito difícil para poder realmente fazer. A parte de 

pesquisa, realmente parou, a parte de bolsa de estudo para no caso de ensino, realmente 

isso não aconteceu. Nos restaurantes o abastecimento, através de justamente a compra, 

abastecimento, a subsistência, isso já vinha falho. Então, haveria, houve precariedade de 

gêneros alimentícios para poder sustentar os restaurantes. Isso já era uma decadência. 

LO - A senhora lembra é claro. A senhor lembra se essa crise começou antes do golpe 

militar de [19]64, ou foi depois? 

EG - Se isso começou? 



 

LO - Foi bem antes. 

EG - Foi antes. O golpe militar foi já o final. Em [19]64.  Em [19]64 a [19]68, que o 

SAPS praticamente sentia a extinção do SAPS foi em [19]67 ou [19]68? 

LO - [19]67. 

EG - Foi em [19]67. Foi o Castelo Branco que determinou a disposição para a extinção 

do SAPS em fevereiro. O ano da crise do SAPS. Então, já foi [19]67, quer dizer, já em 

[19]64, [19]65 nós já estávamos sabendo isso. A mudança foi em [19]64, não é? Que a 

gente chama pseudo-revolução, nem sei se isso é revolução. Foi em [19]64. Então, aí nós 

tínhamos realmente um reflexo enorme. 

LO - Em [19]64 já estava muito ruim o quadro? 

EG - Já estava. Ele já estava quando deu aquela parte toda, quando chegou a [19]60, e 

[19]64, [19]68, [19]68 já estava extinto. O SAPS estava extinto. Em [19]67 foi quando 

houve foi Castelo Branco que assinou. 

LO - É, [19]66, fevereiro de [19]66. 

EG - [19]66, foi? 

LO - É. 

EG - Ele assinou a disposição da extinção do SAPS, não foi isso? Com um decreto, 

decreto lei. Só se pode se extinguir com esse decreto lei. E a extinção do SAPS foi por 

um decreto do Costa e Silva. Foi dois anos depois. 

LO - Um ano depois. [19]67. Um ano ... 

EG - Foi [19]67. Então, quando ele determinou a extinção. “A partir de dezembro todos 

os funcionários, acervo, acabam de ser extintos.” Foi em [19]67. Aí foi quando, quer 

dizer, não teria, não tinha mais, o que nós sentimos aí no final, entre [19]60, no [19]67, 

foi o SAPS em si, como ele estava se extinguindo. Então, nós sentimos muitas reuniões. 

E uma eu me lembro bem do grupo técnico, foi convocado todos, até especificamente foi 

convocado o pessoal de Niterói para vir, para poder acompanhar no nosso auditório, como 

deveria ser extinto, porque daí partiu, antes disso, a necessidade de cada um, como se diz? 

Salvar o que era possível. A Escola de Nutrição, que é hoje essa daqui, quando saiu o 

decreto lei de Castelo Branco, que eu distingo primeiro é do Castelo Branco, segundo do 

Costa e Silva, e houve assim, uma oportunidade da Escola, através do Ministério da 

Educação, sair um pequeno, eles chamam Decretinho. Eu não sei de nome. Tanto que a 

nossa escola tem isso muito bem trabalhado, e aqui qualquer coisa: “Qual é o decreto tal, 

número tanto.” E do decreto que justamente passa de acordo com o decreto 224, parece, 

o do que foi, o que o Castelo Branco assinou, o Decreto-Lei. Então, “De acordo com o 

Decreto-Lei 224, passa a Escola Central de Nutrição, e com seu acervo e pessoal para o 

Ministério de Educação.” As Escolas de Visitadoras essa lá de Nutrição, uma localizada 

em Fortaleza, e a outra em Belo Horizonte, ao Ministério de Educação. 

LO - Em São Paulo não existia? 



 

EG - Não. Em São Paulo não existia, não. 

LO - Escola de Visitadora? 

EG - Não. Visitadora de Alimentação, não. 

LO - A senhora é ex-diretora da Escola de Visitadora ... 

EG - De Belo Horizonte. 

LO - De Belo Horizonte. Então, quer dizer, que aquele caso da escola abandonada era em 

Belo Horizonte? 

EG - Tudo em Belo Horizonte. De São Paulo não. Foi tudo em Belo Horizonte. E essa 

escola eu fui em Belo Horizonte. São Paulo não tinha escola de Belo Horizonte. E a outra, 

mas o caso da extinção do SAPS foi quando os técnicos, a Escola de Nutrição, ou melhor 

a nossa escola, esse chama o decretinho, por um decreto ela passou para o Ministério de 

Educação como Escola Isolada, com o seu acervo e pessoal. Mas a escola nossa era 

vinculada, era dentro do próprio SAPS. E ficou até meio difícil de dizer o que era de um, 

de outro. Que foi através de documentos internos existentes. Então, o Laboratório, que eu 

já falei isso anteriormente ... 

LO - A senhora ... 

EG - Não nos pertencia. Então, foi quando um grupo, de nutrologia, principalmente os 

médicos, lembraram-se que poderia o Departamento de Nutrologia passar, distribuir,  com 

base no decreto-lei, não é? No 224, de ir para o Ministério da Saúde. E eles conseguiram 

isso, conseguiram. Então, eu me lembro bem, que eu participei dessa reunião no auditório, 

com todos os médicos, nutricionistas, quem quisesse participar, e a maneira de como. E 

daí partiu os pedidos de pistolões, quem tinham, quem não tinha. E junto ao Presidente 

da República, eles conseguiram um decreto que tirou o laboratório em peso. Todo o 

laboratório de Nutrologia, até uma parte da biblioteca, tanto que depois nós voltamos a 

biblioteca para cá. Então, foi esse decreto da extinção do SAPS. Antes de nós termos, 

haver a distribuição de pessoal, e acervo. E quando foi depois, veio o decreto do Costa e 

Silva, que dizia: e “Ficará extinto...” tem muito bem isso, quer dizer, o primeiro foi dando 

a programação enorme, e triste. E saber o que nós íamos e para onde íamos e como íamos. 

Então, aí quando ele diz, que ficará extinto a partir de tanto, que foi em dezembro, todo 

mundo deverá, e que aquela comissão nossa de extinção, que era o professor Aldo 

Camões que era o presidente, ficaria extinto. E que toda a situação, e todo problema agora 

existente do SAPS passaria pelo INPS. Nós, quando queremos qualquer coisa, nós vamos 

ao INPS, porque eles têm um arquivo morto do SAPS, até hoje no INPS. 

LO - A senhora sabe onde que é, o arquivo, é no Realengo. 

EG - É o arquivo grande é no Realengo, mas os pedidos, eu já fiz um pedido e a gente 

roda um pouco, sabe? A onde fica? No princípio ficava ali no IAPC do que aquela 

comunicação entre Graça Aranha com a Rua México. E depois eles tinham uma seção, 

que ficava na Graça não, aquela rua que desce, começa que na parte, naquela parte dos 

ônibus, que sai da Avenida Rio Branco. Tem lá uma seção. Que tem o Edifício 

Andorinha? 



 

LO - México. 

NM - Almirante ... 

LO - Almirante Barroso. 

EG - Almirante Barroso, era ali. Eu passei muito nisso. Que tanto que a gente sempre 

pergunta: “Onde é que está agora? A gente se comunica com quem?” Então, a comissão 

liquidante em princípio estava não só local, mas a coisa, o tempo vai passando, quem 

quiser papel, vai pedindo agora, que daqui há pouco isso se acaba. Então, dentro do 

decreto estava lá. Já extinguia a comissão liquidante, e ficava uma comissão tudo com o 

pessoal do INPS. Então, quando a gente quer qualquer coisa, a gente tem de ter um 

detalhe, dizer: “O que vocês querem? Diga onde, como, onde foi, como foi, de que foi.” 

E que eu sei, que tem determinadas coisas, que eles não vão nem lá no grande arquivão. 

Uma vez que o primeiro é igual ao segundo, e o segundo é igual ao terceiro, eles dão 

realmente aquela declaração. E isso, até hoje, continua, essa declaração. E a nossa 

distribuição de todos funcionários, de todo o material, que há pouco foi extinto, se deu 

exatamente no fim do ano. E a partir do ano seguinte a comissão distribuiu o pessoal para 

diferentes ministérios: Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério da 

Educação, de acordo com as atividades. A subsistência já não os fiscais, que tinha 

subsistência, tinha os fiscais, foram para o Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

O setor de Fiscalização, médicos, que eles quiseram ficar no Ministério do Trabalho, não 

quiseram ir para o Ministério da Saúde, foram para o Ministério do Trabalho, mas lá eles 

absorveram  os médicos, os técnicos, eles botaram no serviço médico para fazer 

atendimento médico, atendimento médico dos servidores do Ministério do Trabalho. Aí 

quem tinha tempo, quem estava para fazer tempo, foi tudo saindo. Eu acho que não tem 

mais médico nenhum lá. Todo mundo se aposentou. Então, eles saíram de um setor, que 

é só de alimentação, e entrar naquela área médica de você visitar doente, e ver doente, 

diagnóstico de doente, foi uma diferença muito grande.  Eles devem ter muito para contar 

em termos deles, agora, o grupo que ficou no Ministério da Saúde, que eu fui para o 

Ministério da Saúde, porque já vinha trabalhando na comissão. Nós pedimos ao doutor, 

professor ao doutor Walter Silva, que ele era da Comissão Nacional de Alimentação, para 

solicitar à comissão liquidante o grupo que vinha trabalhando nos inquéritos. Então, teve 

um grupo, e alguns médicos foram também. Eu me lembro, que uns três médicos foram 

para a Previdência. Mas eles não ficaram dentro da comissão, eles foram para o Ministério 

da Saúde, é lá propriamente dito, Ministério da Saúde. Então, o nosso caso, a divisão 

nossa foi assim. E a nossa escola estava isolada, ficou por muito tempo só naquele... Praça 

da Bandeira, 96, ocupando o quarto andar. Foi quando o INPS, não é? O SAPS começou 

a pedir o edifício, que era do IAPI na época, e passou ao INPS. O INPS então, começou 

a solicitar o edifício. Inicialmente ele ocupou embaixo, então nós víamos, aí é o que se 

chama a parte efetiva, a parte mais, não é? Que nós víamos, ficamos lá, mas víamos a ele 

justamente como se diz? A modificação total daquele restaurante modelo de assistência, 

justamente ao previdenciário, que serviam tanto, que chegou a dar mais de 5.000 refeições 

diárias, aquilo ser tudo acabado, tudo destruído, tudo realmente substituído, que hoje 

quem a conheceu, aquele restaurante que tem aquela rampa, que era a rampa de entrada, 

e a rampa de saída, que ele ficava propriamente no primeiro andar. E que ali funcionou 

toda aquela gama de assistência à família do trabalhador, aos filhos dos trabalhadores, 

aquela biblioteca para o trabalhador, tudo aquilo a gente viu justamente completamente e 

o INPS transformou exatamente num atendimento médico assistencial. 



 

LO - Isso foi de imediato, parou o restaurante na hora? 

EG - Parou! 

LO - Acabou o SAPS, acabou o restaurante. 

EG - O médico, o restaurante foi, passou e o restaurante foi acabando, porque o pessoal 

foi todo distribuído. A ordem foi que no dia primeiro do ano seguinte, todos tinham de 

estar na folha de pagamento do ministério. Então, isso foi planejado de uma maneira tal, 

que agora vamos ver em termos particular. Para que o orçamento daquele grupo que foi 

para o Ministério da Saúde ainda recebia. Eu acredito, que não foi assim, de imediato, 

porque esse orçamento, a parte de finanças não é tão fácil de modificar. Mas realmente 

não houve solução de continuidade no pagamento. Houve uma coisa, um ou outro, mas 

casos isolados. 

NM - Repercussão desse fechamento, desses restaurantes junto à população. Qual foi o 

impacto? 

EG - Mas foi um, quer dizer, o fechamento do SAPS é uma coisa assim, até difícil de 

analisar, porque a repercussão é que, até hoje nós sentimos como eles lembram daqueles 

restaurantes do SAPS, quando a gente conhece as pessoas que ali trabalharam. Então, eles 

sentiram da necessidade justamente de ter um local, que mesmo quando o SAPS passou, 

aquele declínio de uma alimentação mais deficiente, uma alimentação dada com maior 

dificuldade, eles sentiam realmente sentiram a necessidade de ter uma alimentação 

adequada, e passaram praticamente a voltar a que era anteriormente, aquela alimentação,  

como se diz? De balcões, de balcõezinhos, de lanchonete, essa coisa toda, que até hoje 

ainda vê isso, hoje é maneira de dizer. Toda vez que a gente conhece o pessoal, diz: “Mas 

como foi que fecharam aquele restaurante!” Foi uma repercussão total, principalmente 

daqueles servidores de lá, e eu digo, em termos até do comerciário. Porque no centro da 

cidade, na época que entrou no auge, que realmente tinha funcionando, tinham três 

restaurantes: o do IPASE, o do IAPC, e qual era o outro restaurante? Tinham dois 

restaurantes: o IAPC, o do IPASE, o terceiro? Tinha o da, sim, eu não citei, que não eram 

no centro da cidade, e tinha até da imprensa. O restaurante da imprensa lá no início, na 

Rodrigues Alves, tinha um restaurante lá, de atendimento, fechou tudo, totalmente. 

Agora, eu soube que o da imprensa continua funcionando por conta da imprensa, não sei 

se até hoje ele existe, mas ele passou, quer dizer, o pessoal, o funcionário, talvez até 

tivesse sido distribuído para lá, não é? E eles assumiram a responsabilidade. Mas os outros 

todos fecharam, não existe mais. O do  IAPC era um térreo. 

LO - Professora, a senhora se lembra de como é que era sustentado o SAPS, quer dizer, 

como é que o SAPS tinha verba? Eram verbas, elas vinham da onde? A senhora 

comentava? 

EG - Eu dentro do comentário, dentro que a gente quando faz os cursos da gente, que vão 

informando, e que a gente vai fazendo, é que dentro do próprio, a criação do SAPS dizia 

ele que seria realmente o SAPS é, quer dizer, ele deveria se sustentar com a própria verba 

dos gêneros alimentícios que eram comprados, e com a própria alimentação dada pelo 

trabalhador. E que diz no caso, e nessa parte de venda, e que ele justamente sustentava. 

Mas eu não acredito que isso só fosse suficiente em termos. Eu acredito que em termos 

de governo, existisse realmente a verba especial até para pagamento de funcionário. 



 

Porque o SAPS cresceu muito, muito mesmo. Ele nasceu, e depois... Então, os 

restaurantes só inicialmente podia ser que dessem como lucro para se sustentar, eu não 

acredito. E os Postos de Subsistência, que se era para dar alimentação, como é? Barata, 

mas... não é? Mais acessível ao trabalhador, dando realmente aquela porcentagem, não 

me lembro se era 10%, na época. Isso daí não existia muito como comentário, não é? 

Como era que ele ia se sustentar somente disso, não é? Eu não sei se naquela 

reestruturação segunda, dos postos de subsistência, quando eles abriram aquela 

assistência ao consumidor, dando também oportunidade à venda de tecidos, eu não sei se 

era isso que eles queriam em termos de reverter isso como renda para o SAPS, não sei. 

Eu sei que teoricamente, dentro da legislação que nós tínhamos conhecimento, era mais 

ou menos isso. 

NM - Já por duas ou três vezes falou-se no IAPI. Qual a ligação que existia entre o SAPS, 

e o IAPI? 

EG - Mas eu disse no início, que o IAPI, o SAPS nasceu do Instituto dos Industriários, 

do IAPI, não foi pelo IAPC, no IAPC não, dos industriários. Quando, antes de 1940, eu 

até falei isso logo no princípio, existia, sempre existe às vezes até uma discussão, que o 

SAPS nasceu antes. Era que o IAPI, ele tinha um setor de alimentação, não sei se era 

seção, ou divisão, um quem era presidente, ou diretor, na época era Josué de Castro. E ele 

na parte de alimentação, quando veio, que eu falei até que hoje a gente para trabalhar em 

salário, amanhã mesmo vou ter uma reunião sobre salário mínimo. O salário mínimo, 

aquela informação, o que deu, o setor de alimentação, tudo isso, quer dizer, naturalmente 

evoluiu para dar uma assistência melhor à parte do trabalhador. E o IAPI tinha essa 

divisão, ou setor, eu não sei se seção de alimentação, onde trabalhavam os médicos que 

se dedicavam à parte de alimentação. Que é exatamente, o Josué era o diretor. Então, 

quando ele sentiu essa necessidade, ele projetou criar um serviço específico de 

alimentação. E como era no IAPI, naturalmente por uma ordenação geral dos demais, eles 

criaram o SAPS no ano de 1940, com o nome de Serviço de Alimentação da Previdência 

Social. Então, ele cerceou o serviço de alimentação para a Previdência Social. Por isso 

que no meio desse período todo houve tentativas para criar um Serviço Nacional de 

Alimentação. Quando eu falei aí a você. No período da administração do Humberto 

Pelegrino, de [19]46, [19]47, [19]48, ele tentou, teve um projeto, que ele apresentou com 

o grupo de SAPS, para transformar o SAPS no Serviço Nacional de Alimentação, não foi 

aprovado, isso daí foi muito comentado. Depois tentou-se fazer um Instituto Nacional de 

Alimentação, que também não saiu. E a própria comissão ... 

NM - Mas foi criada uma Comissão Nacional de Alimentação. 

EG - Foi criada exatamente no período assim, [19]45, [19]47, não me lembro bem, como 

também a campanha. Então, foi criado uma Comissão Nacional de Alimentação por um 

grupo, que passou depois a ser do Ministério da Saúde. E essa comissão tinham muitas 

atividades, que havia uma superposição de atividades da comissão com o do SAPS. O 

que nós fomos trabalhar na comissão? Quando nós fizemos esse inquérito, esses 

inquéritos, já fizemos o SAPS com a Comissão. Porque eles tinham um grupo lá, e nós 

tínhamos um grupo do lado de cá. Então, como era em nível nacional, que eles queriam 

fazer desses programas integrados, que chamava até Programa Integrado de Nutrição 

Aplicada. Que foi tentado no Rio Grande do Norte, e que depois veio ao fracasso com a 

renúncia do Jânio Quadros, foi o último inquérito, eu não sei se chegou a fazer mais um 

outro, depois o Programa não se realizou. Então, por isso que tem esse vínculo do IAPI. 



 

Porque foi naturalmente, nasceu a Previdência, a Alimentação da Previdência Social 

dentro do IAPI, por isso que é hoje no INPS. E que depois eles fizeram um pequeno curso. 

E que tinha esse setor, salvo engano, que realmente sempre fala, e que nós sabemos, foi 

na Rua Paissandu. Na Rua Paissandu funcionava o setor, que era lá. Então, de lá eles 

fizeram um curso, eles não deram o nome de visitadora de alimentação não, era auxiliar 

de alimentação. E daí foi quando eles partiram para os primeiros, para a tentativa do 

primeiro assistência alimentar. Foi quando veio essa idéia, e que naturalmente foi 

concretizada pela criação do SAPS em 1940. E por isso que muitos  alguns funcionários 

do IAPI passaram a trabalhar, ou foram transferidos para o Ministério, para o ... 

LO - O SAPS? 

EG - Para o SAPS. 

  



 

08/12/1986 

Fita 8 – Lado A 

LO - ... 8 de dezembro de 1986. E mais uma vez aqui na Escola de Nutrição da UNI-RIO, 

com a professora Enilda Lins, com o Nilson Moraes e o Luiz Octávio Coimbra, 

continuação ao Projeto Memória da Previdência, História da Assistência Médica na 

Previdência Social, Convênio: FIOCRUZ, Casa de Oswaldo Cruz, INAMPS. 

NM - É ... no encontro anterior nós estávamos ... nós paramos mais ou menos quando nós 

falávamos de ... em torno de 1967. 1967 significa, em primeiro lugar, a data de formação 

do INPS, da unificação do sistema previdenciário. Em segundo lugar houve também um 

encontro bastante marcante, que foi a Quarta Conferência Nacional de Saúde, que a 

senhora também participou. Bom, é ... Vamos começar pela unificação da Previdência 

Social. E a senhora que trabalhava num órgão diretamente ligado à Previdência Social, o 

SAPS. Como a senhora conta a história? 

Fita 8 – Lado B 

EG - Houve essa unificação, não houve grande influência pra nós técnicos em ... no que 

diz respeito a unificação da Previdência Social. Porque na realidade os serviços de lá 

passaram a ser unificados, no caso da ... específico da nutrição. Então houve somente uma 

divisão assim, no que diz respeito, a nível nacional, e a nível que eles chamam .... 

chamavam, e eu acho que chama até o presente momento nível regional. E isso foi que 

deu justamente esse maior contato conosco, que nós tínhamos o curso, e o nosso SAPS já 

participava junto ao INPS, com os estágios dos nossos alunos. Então, não houve grande 

modificação no que diz respeito à Nutrição. Eu não sei se a nível administrativo isso veio 

a influenciar. Então, nossos alunos continuaram nos diferentes hospitais do IAPB, IAPI, 

IAPC, os seus estágios, que até hoje esse estágio continua em nível de convênio. 

NM - É, e a senhora participou da Quarta Conferência Nacional de Saúde. Quais eram os 

grandes temas discutidos naquele momento? 

EG - Olha, a Conferencia Nacional de Saúde, ela vem se realizando sempre, sempre 

dentro de um enfoque de até uma modificação, ou uma unificação do Sistema Nacional 

de Saúde. E até hoje esse a ... reunião que houve recente a do ... a ... há uns meses passado, 

vocês vejam, que eles olharam também dentro da unificação da pre... da ... da ... da saúde, 

juntando ao .... o sistema de Saúde da ... do Ministério da Saúde com a Previdência Social. 

Naquela época já existia aqueles hospitais, que eles chamam hospitais especiais. E um 

dos enfoques, que foram realmente dado, foi muito olhado, como justamente unificar esse 

sistema de saúde. E até hoje ainda não foi totalmente modificado. Veja como, talvez seja 

por influência política, que isso tenha dado realmente o enfoque, e no entanto não tenha 

uma solução adequada para o caso. Particularmente, eu acredito que o sistema de saúde, 

ou os hospitais deveriam ficar dentro do Ministério da Saúde, e não na Previdência Social. 

Porque desde aquela época, quando existia os IAPs, IAPI, IAPB, cada IAP tinha um 

hospital. Então, vejam como já estava dividido o ... a nossa ... a nossa área de saúde. 

Então, quando eles fazem essas reuniões, um dos enfoques sempre ... um dos temas, um 

dos temas da ... da ... das conferências é exatamente o enfoque de fazer o Sistema Nacional 

de Saúde, e ele unificado. Naturalmente colocando o ... a parte de ... de ... de hospitais 

junto com o Ministério da Saúde. E até o presente momento é esse ... é uma das reformas 



 

do atual Governo, é fazer isso, unificar a ... a ... os hospitais, o sistema de saúde, passando 

os hospitais da ... do INPS, da Previdência Social para o Ministério da Saúde. Que ainda 

até hoje foi ... não conseguiram. 

NM - É ... quando nós estudamos, quando nós começamos a ... entrar em contato com a 

bibliografia existente sobre a assistência médica, política previdenciária no Brasil, a partir 

dos anos 60, nós observamos o ... aquilo que os historiadores chamam de tendência à 

privatização: a participação crescente da iniciativa privada nas definições, e na política 

de saúde. É ... no caso da nutrição: a Nestlé, e outras companhias começaram a ter uma 

atuação bastante ... de pressão sobre o ... o sistema previdenciário. A senhora sentiu a 

presença dessas companhias: Parmalat, Nestlé, a partir daí pressionando, e tentando 

incentivar consumos de determinados tipos de produtos? 

EG - Isso aconteceu, ou talvez venha acontecendo por interesse deles, não é? Porque a 

própria Nestlé e ... no caso específico da nutrição, nutrição e alimentação, eles eram ... 

realmente tinham uma influência tão grande, que procurava até nossas associações de 

classe. A pressão não era somente dentro das entidades. Procurando exatamente colocar 

os seus produtos dentro dum consumo maior, que no SAPS existiam a, existia a rede de 

restaurantes, que nós poderíamos realmente utilizar os produtos do ... dessas empresas. E 

a pressão era tal, porque eles tinham ... na Nestlé, mais especificamente, na Standerbrant 

não tanto, eles tinham um setor de nutrição, e com nutricionistas, que nos procuravam 

para justamente até os nossos congressos, as nossas reuniões, os nossos seminários, os 

cursos, na área de nutrição fossem justamente dentro do patrocínio da Nestlé. E isso nós 

conseguimos realmente, em termos a ... era interessante, porque dava realmente aquela ... 

aquele lastro, aquela parte, aquela ... aquele apoio financeiro de viagens, ida e volta de 

conferencistas, e que hoje já não existe isso, eles cortaram totalmente. Eu não sei se foi 

pela atual política de governo. E, naquela época, existia dentro da própria Nestlé esse 

serviço. Hoje existe de uma maneira mais discreta. É que eles dão mais apoio ao ... à área 

de pediatria, junto aos médicos. Tanto que a área de nutrição não recebe hoje esta força, 

que nós tínhamos nesta época anterior. Principalmente da Nestlé, a Standerbrant também. 

Tanto que um dos nosso congressos, esse congresso do Quarto Centenário, que eu falei 

anteriormente, os nossos anais foram impressos pela Standerbrant*. E veja que impresso, 

e ... imprimir uns anais, que não foram pequenos, foram realmente com todos os trabalhos, 

uma maioria, foram justamente publicados na íntegra, foi um volume muito, muito bom. 

E a Nestlé, a Nestlé não, a ... Standerbrant não se opôs a assumir o patrocínio dos anais 

do nosso congresso. Veja que isso era mais por trás um interesse de empresa, né? Agora, 

mais ... com forte mesmo é ... como é? ... pressão teve a Nestlé, a Nestlé sim. Mas haveria 

aquele outro lado, havia sempre aquele outro lado também de apoio científico, que eles 

davam, no sentido de dar a ... ao próprio ... os próprios serviços aquele interesse de compra 

do produto que era da Nestlé. 

LO - É ... o que a senhora chama de pressão? A senhora fala: “A Nestlé ...” 

EG - Pressão, quer dizer, o interesse deles. Que hoje não existe mais aquela procura que 

existia. Eu chamo pressão ... talvez entre aspas, né? Então, na época havia realmente uma 

procura muito grande. Eles é que procuravam a nós. Eles é que procuravam até os 

serviços. E até os produtos deles entravam normalmente dentro da parte de compra. E, 

particularmente, para haver realmente esse interesse de divulgação, eles procuravam as 

                                                           
* Transcrição aproximada do nome. 



 

nossas ... as nossas associações. No caso da nutrição, eles procuravam as nossas 

associações de classe. Associação Brasileira de Nutricionistas. E eu bem me lembro que 

dois cursos ou três, até um na Bahia, pela Associação da Bahia, foi patrocinado pela 

Nestlé e o ... aqui nós tivemos dois cursos, não somente patrocinado pela Nestlé, mas com 

um convênio da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tanto que o ... a solicitação, era 

que a Nestlé patrocinava a ida ... passagem ida e volta do conferencista, estada do 

conferencista aqui no Rio de Janeiro. E em compensação, quando fossem solicitados os 

certificados do curso, esses certificados saíam pela Universidade do Rio de Janeiro. 

Saíram, não saíram não. Saíram, porque foram dois cursos. E o nome do ... do curso, tinha 

até um nome curso de ... Nestlé de ... Nutrição, Curso Nestél de Educação, quer dizer, 

uma divulgação dentro da própria Universidade, através do seu ... dos profissionais. Não 

era propriamente uma pressão. Agora, automaticamente acredito que ... eles tinham 

interesse de colocar os seus produtos dentro dum, do caso do SAPS, porque existia 

realmente uma rede de restaurantes muito grande. 

LO - A senhora acha que esses interesses comerciais podem ter entrado em algum 

momento em choque com os interesses é do próprio SAPS, interesse de nutrição ... 

EG - Não. No nosso caso, que eu tenha conhecimento, no trabalho junto a restaurantes, e 

o trabalho também dentro da ... do Departamento de Nutrologia, isso num ... eu, que eu 

tenha conhecimento, não entrou em choque. Porque o produto ... é ... entrava, e o técnico 

fazia o planejamento alimentar dentro de um esquema que poderia ou não entrar aquele 

produto. A gelatina, por exemplo, se existia uma sobremesa, um cardápio que pudesse 

entrar a gelatina, aquela gelatina era produzida, era utilizada. Acredito que talvez uma 

compra maior, o uso da gelatina era mais freqüente, então tinha maior saída, e 

automaticamente maior compra. Quer dizer, era um sistema. 

NM - E ... não ocorreram denúncias, manifestações, tipo oposição à presença dessas 

companhias multinacionais, nesses congressos, nesses simpósios. 

EG - Não. Eu ... que eu tenho conhecimento ocorreu no Congresso Internacional de 

Nutrição, recente agora, que o ... uma ... uma jovem realmente denunciou, e realmen... e 

... neste caso ... foi ... a jovem foi até localizada, e, vamos dizer, foi pedido para ela não 

mais freqüentar o congresso. Foi nesse Congresso Internacional de Nutrição que se 

realizou no Hotel Nacional há uns 8 anos passado, mais ou menos 8 anos passado. Que 

esteve ... quem estava à frente era o professor, o Doutor Valter Santos, que era presidente 

e ... da Associação Brasileira de Nutrição, que é a nível internacional de convênio. Esse 

que eu me lembro, houve ... essa pressão, essa denúncia, e até papéis, e aproveitando o 

microfone, o ... esta moça, foi uma moça, que até não a conheço. E então, denunciou o 

caso das multinacionais dentro, pressionando a parte de nutrição. E, naquela época, nessa 

... nos 8, 10 anos passados, houve o problema do leite em pó, que ... a Nestlé tinha ... tem 

ainda a linha infantil. Então, o leite ... o leite em pó ... até os pediatras hoje ainda utilizam 

esse sentido, esquecem de promover o leite materno, não é? Como alimento ideal para a 

criança até 6 meses, logo, logo eles colocam o leite ... como é? Industrializado infantil, o 

NANON, etc., etc. Então, isso daí é ... na época, isso anteriormente é um tipo até de um 

programa do ... atual do INAN, que justamente é ... como é? Promoveu muito o 

aleitamento materno até 6 meses de idade. Nesta época existia muito isso, mas era até 

uma orientação comum dos pediatras. E a criança nascia, logo, logo se colocava o leite 

adequado pra aquela criança esquecendo ... alternava com o leite materno. Talvez isso 

tenha sido realmente pressão das multinacionais em nível ... em nível até internacional. 



 

Mas hoje já existe um convênio internacional, exatamente de não haver a propaganda do 

leite industrializado, e sim a propaganda do leite materno. Isso já existe em convênio com 

... o último ... um dos últimos países, que entrou justamente nesse convênio, foi os Estados 

... foram os Estados Unidos. Mas hoje ele já está dentro dessa ... desse comum 

internacional. 

LO - É ... professora Enilda, a senhora falou que a moça, que participou do congresso, foi 

inclusive afastada do congresso? 

EG - Foi. Foi solicitado, foi pedido e ... você sabe como é, todo congresso tinha realmente 

a ... tem aquela parte de segurança. Que o congresso esperar um ... um ... como dizer 

assim, três mil é ... como é? Congressistas, e apareceram 6 mil e tanto, que houve um 

problema muito sério em termos até de área, de local, de apresentação de trabalho, de 

material. E esta menina, ela foi solicitada, foi convocada, e pediram pra ela, como se fosse 

... realmente abafasse o caso. E o caso foi divulgado em todo o congresso. Eu não conheço 

essa ... essa moça, aqui ... mas ela ... esse daqui ... o único congresso que ... que eu tenho 

conhecimento, que houve assim, uma denúncia de público, foi nesse congresso 

internacional. Mas nos outros anteriores isso não aconteceu. Porque talvez fosse até 

interesse das multinacionais de fazer ... como é? A propaganda, tanto que existe em um 

dos congressos aquelas propagandas de Stander, se vendia para as multinacionais os 

congressos, onde entrava justamente aquela importância pra promover o congresso. Isso 

era muito comum. Hoje está uma dificuldade muito grande, eles já não têm esse interesse. 

Qualquer congresso que você vai, eles não têm interesse exatamente de fazer a compra, 

ou participar com um stand. É uma ... uma ... é uma  coisa muito mínima. Eu fui ao 

congresso de Enfermagem recente agora, que era um dos congressos muito .. muito 

ocorrido com as multinacionais de medicamentos, e não houve stand quase nenhum, 

nenhum, nenhum mesmo. Porque era ... nessa época era o contrário, 67 e naquela época 

de 60, 70, era muito comum as multinacionais estarem lá ... presente, com o stand ... 

jogando brindes para todos, isso era muito comum. 

NM - Logo em seguida a senhora foi nutricionista da Comissão Nacional de Alimentação 

do Ministério da Saúde. O que que era isso, hem? A comissão nacional ... 

EG - A comissão nacional da ... 

NM - De alimentação. 

EG - ... de alimentação foi criada mais ou menos em 47, 48. E que logo depois ficou 

vinculada ao Ministério da Saúde. Essa ... a finalidade dela era exatamente orientar o 

Ministro da Saúde na política nacional de saúde ... de governo. Mas ela funcionava como 

uma comissão, não tinha propriamente funcionários é ... como é? ... efetivos, eram quase 

todos requisitados. Então, inicialmente, eu fui participar, como mais outros funcionários 

do SAPS, fomos participar de uma equipe de inquéritos de alimentação, dentro da 

Comissão Nacional de Alimentação. E a Comissão Nacional de Alimentação como tinha, 

entre outras responsabilidades, era conhecer a situação alimentar e nutricional do povo 

brasileiro, ela tentou ver se fazia um levantamento a nível nacional, para conhecer a 

situação do povo brasileiro. E, inicialmente, começou por alguns pequenos inquéritos, 

inquéritos de ... do método da pesada, direta, de sete dias, que era na época o mais 

enfocado, e o mais indicado pela FAO, FAO – OMS. Então, eu participei deste grupo de 

... ainda no SAPS, à disposição, eu e mais três. 



 

LO - A OMS, que a senhora falou é a organização ... 

EG - Organização Mundial de Saúde, e a FAO que funciona na Itália, e a Organização na 

Suíça, né? Então, eles tinham realmente aqueles convênios, e participavam dos Programas 

de Nutrição e Alimentação. E uma ... um ... dentro desse ... dessa ... desse projeto era 

exatamente conhecer. Tanto que esta técnica, a Ema Herr, veio para o Brasil, ficando 

junto à Comissão Nacional de Alimentação. E que posteriormente ela veio, ficando junto 

ao SAPS. Então, foi nessas duas épocas. Então, a comissão tinha esse ... essa 

responsabilidade de conhecer, de assessorar a política. Mas ela, como comissão, existia 

um conselho, o conselho que tinha os representantes dos diferentes ministérios, nomeados 

pelo Presidente da República. E existia o Presidente da Comissão. Na época a maioria do 

tempo foi Valter Silva, foi Pedro Borges, foi o Mendes Monteiro. Eles foram presidentes 

da Comissão Nacional de Alimentação. Posteriormente, quando o SAPS foi extinto, é que 

eu fui com mais três, eu acho que foi funcionários, lotados, quer dizer, distribuídos, com 

extinção do SAPS, para o Ministério da Saúde. Então,l nós ficamos no Ministério da 

Saúde, e trabalhando dentro, já na Comissão Nacional de Educação. Então, eu passei a 

ser funcionária do Ministério da Saúde, por distribuição da extinção do SAPS. 

NM - Era um órgão mais normativo 

EG - Era um órgão mais normativo. Ele não agia, ele agia com avaliações de ... da 

avaliação nutricional, fazia, quando existia uma verba especial, que vinha pelo Ministério 

da Saúde, ela dava apoio financeiro a pesquisas. Assim era a comissão. Mas num ... eram 

... não era um órgão muito grande não, era um órgão mais ... como se diz? De assessoria 

junto ao Ministro da Saúde. E os presidentes eram ... eram justamente vindos, às vezes 

até de fora, como o professor Mendes Monteiro, por exemplo, ele foi até da época da 

FEFIEG, que é da Faculdade de Medicina e Cirurgia. Ele foi ... e foi também ... ele era 

do SAPS. Ele foi presidente por solicitação, e nomeação. Agora, já o Pedro Borges, Pedro 

Borges era da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele também, quando foi 

presidente, foi convocado, e foi nomeado. Agora, Valter Silva não, Valter Silva era 

funcionário do próprio Ministério da Saúde. Existia exatamente esse conselho, que se 

reunia, não sei se por mês, eu não me lembro bem, assim periodicamente pra eles, 

justamente definirem e julgarem qualquer assunto relacionado a alimentação e nutrição. 

Tanto que depois, quando foi criado o INAN – Instituto Nacional de Alimentação e 

Nutrição – salvo engano foi em 76, 77, mais ou menos. Então, está no ... na lei que 

extingue, ou que cria o INAN - Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Que é uma 

autarquia vinculado ao Ministério da Saúde, e extingue a comissão, dizendo lá na lei, que 

o acervo da Comissão Nacional de Alimentação passaria a pertencer ao Instituto Nacional 

de Alimentação e Nutrição. 

NM - Ao mesmo tempo que é criada, e que se vê a profissionalização, a regulamentação 

da profissão de nutricionista, pela ... pelo seu currículo, e pelo que a gente escuta falar 

por aí, os comentários, parece que não ficou muito claro o que que se esperava da nutrição 

nesse momento. Por exemplo, a senhora mesmo participou de debates, e a senhora 

escreveu textos sobre o papel é ... o papel da nutricionista na atividade de saúde. Quer 

dizer: ... o quadro, aquele momento, final dos anos 60, início dos anos 70, é ... a formação 

do complexo médico-previdenciário alterou  muito o papel da nutricionista? 

EG - Eu não acredito que alterou muito, é porque a ... esse período que você está falando, 

foi exatamente o período que a ... como vou dizer? O profissional nutricionista estava se 



 

firmando. Então, foi justamente em 62 que a profissão foi regulamentada*. Então, veja: a 

regulamentação da profissão criou assim, uma carreira das suas ... dos seus cursos para 

justamente ele ... pela reconheci... ou melhor, foi reconhecida em nível universitário, para 

justamente a regulamentação dele, pra ser reconhecido, ter seu decreto de reconhecimento 

em nível universitário. Então, a nossa escola foi a escola que serviu de padrão. Isso falei 

anteriormente. Foi em cima do processo do curso de nutrição do SAPS, que o Conselho 

Federal de Educação reconheceu pelo ... em parecer com ... estudando toda a 

documentação existente, foi reconhecido em nível universitário. Então, essa fase foi uma 

fase em que as escolas se preocuparam muito no seu reconhecimento. Então, partiu a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro pro seu reconhecimento. O Anes Dias, que tinha 

o curso de nutrição. A Universidade da Bahia também. Então, foi uma fase que, entre 62, 

63, 64 foi uma fase assim, muito do reconhecimento dos cursos em nível Universitário. 

Veja como estava realmente o interesse maior era o reconhecimento do profissional. E 

claro que as associações, as nossas associações de classe, com enfoque da Associação 

Brasileira, procurava há muito tempo ... como é? Regulamentar a profissão. Que se deu 

exatamente em 67. Então, todo esse período de 60 a 70, pra nós, nutricionistas, foi um 

período assim, muito de batalha, muito de luta, muito de grupo de associação de classes, 

os nossos congressos, as nossas reuniões, a revisão do currículo mínimo. Porque foi 

adotado um currículo mínimo em 62, pra ser reconhecido, o Conselho pediu às escolas 

da época, eram cinco com a de São Paulo, que realmente foi uma força também muito 

grande, para poder montar aquele currículo mínimo. Então, foi muito em cima dessa parte. 

Quando houve essa modificação na Previdência Social, já existiam nutricionistas, elas 

existiam dentro do quadro. Mas as nutricionistas não eram realmente ainda ... com ... não 

tinha regulamentação da profissão. As escolas ainda estavam sendo reconhecidas. Foi 

quando começaram a exigir. Eu bem me lembro, que nesta época houve um concurso, já 

na época do INAMPS, com a modificação toda, para criar os quadros de nutricionistas, 

dos seus funcionários, estava lá, que ele exigia exatamente que ... que apresentasse o 

diploma devidamente reconhecido do nutricionista. E nós estávamos nessa fase. Então, 

nós fomos, na época, ao DASP, e pedimos ao DASP que aceitasse realmente ainda 

naquele concurso os diplomas sem ser o reconhecimento adequado, porque nós estamos 

numa ... estava numa fase de reconhecimento, para que se pudesse fazer o concurso. E foi 

interessante que o SAPS compreendeu, e aceitou. Exigia o diploma, e não fazia aquela 

exigência maior, daquela regulamentação, aqueles carimbos, aquelas coisas todas, que 

foram necessários todos as ... todos os nutricionistas voltarem às suas universidades, pra 

poder reconhecer o curso, e depois no reconhecimento, na regulamentação da profissão, 

que dava na regulamentação  da profissão, que o nosso curso, ou melhor, diploma, deveria 

ser registrado, no ... na fiscalização de medicina e farmácia do Ministério da Saúde. Foi 

outra carreira também, que apareceu. Quer dizer, além de ... do curso estar regulamentado, 

e estar realmente registrado, o curso não o diploma, nós tínhamos ... passou na 

regulamentação em 67, que fosse registrado na fiscalização de medicina e farmácia. E até 

tumultuou um pouco, que eles tavam um ... sem muito conhecimento de causa, tivemos 

de ir lá, e explicar a situação. Tanto que houve até alguns registros lá na fiscalização de 

medicina e farmácia, de cursos que não eram ... não estavam ainda reconhecidos como de 

nível universitário. Porque eles não tinham ainda aquela segurança muito grande de 

registrado. E criou um problema maior também, não gran... não maior, grande, quando 

foi a ... em 70 ... como é? Criados os conselhos ... o Conselho Nacional Regional de 

Nutricionistas, então era outra exigência que passou ...  nós passamos a ter. Agora, o caso 

do ... da Previdência Social sempre os serviços ... quando o re... como é? Reestruturado, 
                                                           
* A profissão de nutricionista, como já vimos, foi regulamentada em 1967. A entrevistada se refere 
a data de reconhecimento oficial do curso de nutrição. (Nota de LO) 



 

ele houve um ... se impôs mesmo, todos os hospitais do INAMPS eles ti... passaram a ter 

um serviço de nutrição. 

NM - E como é que funcionava esse serviço de nutrição? 

EG - Ele funcionava em que sentido, eu num ... funcionava? Ele funcionava! A ... 

NM - Era um apêndice, era uma instituição fundamental ... 

EG - Não, eles começaram na reestruturação, eles colocaram dentro do serviço de 

nutrição, vamos dizer assim, dentro da parte hospital. Então, os hospitais na época era ... 

considerava como vinculado ao setor técnico, outra é .. outros hospitais eram ... 

vinculados ao setor médico, porque tinha o setor médico, então farmácia, é ... odontologia, 

é ... um ... como é? A própria clínica, não é? A parte médica mesmo, com clínica médica, 

etc., etc. Então, eles funcionavam depois como serviço de apoio. E, às vezes, tem esses 

problemas em outros ... em alguns hospitais existe esse problema. Agora, recente veio ao 

grupo perguntar ... não me lembro qual foi o hospital, porque o médico queria colocar 

como serviço de apoio, quando nós consideramos um serviço técnico, né? É considerado 

um serviço técnico, né? mesmo vínculo, no mesmo nível do grupo de auxílio. Quer dizer, 

a farmácia, farmácia é uma ...eles consideram, é técnico de apoio. Então, sempre há essa 

... esse ... esse problema de definir no .. na linha de ação. E isso daí houve realmente. E 

mais ainda, que o serviço de nutrição, existia, como você me falou anteriormente, alguns 

médicos que chefiavam, então nós tivemos de mostrar pra eles que, pela regulamentação 

da profissão, a chefia cabia exatamente ao nutricionista pela regulamentação da profissão, 

porque tinha lá o artigo: “A chefia de Serviço de Alimentação e Nutrição ...” Então, o 

próprio INAMPS teve o ...um dos hospitais, que tinha um médico que já era assim, a uns 

15 anos. Hospital dos Servidores do Estado também, fazia uns 15 anos, que aquele médico 

era chefe daquele serviço de alimentação, com os nutricionistas a ele subordinados. Então, 

nós começamos a provar, e a expor a ele, que caberia realmente ... Nós tivemos sempre 

assim, um pouco de respeito no sentido de um ... direito adquirido. Se o médico já estava 

há 15 anos, considerava como fosse um direito adquirido. Mas se houvesse uma mudança, 

nós jogávamos que o direito era nosso, e nós lutávamos e ganhávamos. Então, isso daí 

houve ... como foi ... realmente foi um pouco difícil no posicionamento da Previdência 

Social. Aquele hospital de Andaraí, por exemplo, foi um ... um dos hospitais que ... foi 

talvez um dos últimos, com o Hospital dos Servidores do Estado, que a chefia passou a 

ser do nutricionista praticamente há ... há uns 10 anos passados. Porque ele se ... se ... 

como é? Se achavam com o direito de ser o médico. Então, este médico do Andaraí já 

tinha assim, 15 anos que era di... o diretor do hospital. Então, nós fazíamos exposição, 

pedíamos ao Instituto de Previdência, mostrava a regulamentação, e nada disso acontecia. 

Acontece que, depois o médico ia se aposentar. E nesta aposentadoria nós pegamos a ... 

na luta, e ele então, antes de se aposentar pa... 

LO - Professora, a senhora colocou que o professor Moura Campos teve a oportunidade 

de receber um prêmio num concurso do SAPS. O que eram esses concursos, eram anuais, 

como é que se processavam? 

EG - É porque o SAPS, como eu falei um pouco mais em termos da divisão técnica, ou 

depois Departamento de Nutrologia, também a propaganda era um dos objetivos do 

SAPS. A propaganda, a parte de divulgação, não é? E educação, que estava no bojo do 

objetivo do SAPS. Exatamente desse Departamento de Divulgação, ele cresceu também, 



 

e enquanto nós, eu me lembro bem, que nós trabalhávamos no terceiro andar, eles eram 

no segundo. Esse Departamento de Divulgação, ele imprimia, ele tinha uma parte, 

naturalmente sob contrato, não é? Ele fazia folhetos, eles faziam, imprimiam 

determinados livros, e uma parte de divulgação dos conhecimentos da Nutrologia, foi 

justamente, eles faziam concurso de livros para exatamente dando o critério, era dentro 

do mesmo,  de um concurso, existia a parte, não colocava o nome. E o Moura Campos 

concorreu, concorreu com esse livro. E como o Dante também tem um livro, que foi 

publicado, não era divulgado, a “Alimentação de Progresso”, do Dante Costa, é um livro, 

que foi justamente, o responsável, a impressora responsável foi o SAPS, está lá. A editora 

está extinta, quem tiver o livro, todo mundo guarda com carinho. Nós temos aqui toda 

essa coleção. O Moura Campos foi um que concorreu, e ele ganhou, um livro dele, não 

me lembro bem o nome do livro dele. No momento eu tenho na mente o livro Alimentação 

e Bem Estar Social, do Palino Botelho. Então, também foi publicado pelo SAPS. Então, 

tudo através da divulgação. E esses prêmios, que eles faziam, eles não faziam só prêmio 

não, o setor de divulgação, ele fazia essa parte de imprimir os livros, que eram justamente 

editados pelo SAPS, naturalmente com convênio, que eles não tinham impressora 

propriamente dita, e folhetos, e a divulgação dessas pesquisas todas. Ele tem uma 

coletânea, coletânea de pesquisa, o SAPS tem toda ela. E tem muita gente que tem, ela 

assim, completa. Não sei se aqui na  biblioteca da nossa escola tem. Mas fazia, eles faziam 

também a divulgação, vamos dizer assim, em jornais, faziam divulgação de folhetos em 

escolas, isso tudo era responsabilidade. Esses e essa parte desses concursos era tudo feito 

através desse departamento, que depois passou a ser Departamento de Divulgação. 

Sempre houve, como foi o Departamento de Nutrologia, era o setor de divulgação, depois 

passou à divisão, depois passou a departamento. 

LO - Uma outra questão, que ainda estava faltando para encerrar. A senhora falou nos 

diversos tipos de restaurantes, explicou o restaurante central, o restaurante fiscalizado, e 

o restaurante gregário. Mas ficou faltando também o restaurante de cadeias, que era 

também uma espécie de restaurante do SAPS. O que era o restaurante de cadeias? 

EG - Eu tenho a impressão que está um pouco confundido essa parte. Porque os 

fiscalizados são aqueles restaurantes que eram justamente de empresas, de firmas, ou da 

indústria ou do comércio, e que solicitavam exatamente o atendimento do SAPS, e que 

nós tínhamos um grupo de um setor de médicos e até a parte de fiscais para a parte de 

manutenção, e eles também fiscalizavam. No caso, quando ele era fiscalizado, a 

manutenção, o restaurante em si, o restaurante, não o refeitório, era exatamente com uma 

supervisão do próprio SAPS. E quando eles tinham o refeitório, e que a alimentação vinha 

do SAPS, eles consideravam também essa alimentação como o Setor de Fiscalização. 

Então, eles vinham ver se eles tinham naquela indústria, naquele controle, aquela área 

adequada para a alimentação do trabalhador, de acordo com o decreto, antes de o SAPS 

ser criado existia um decreto, exatamente pela parte do setor, eu acho que foi pelo IAPI, 

que eles controlavam que o restaurante, toda empresa. Foi decreto do Presidente da 

República. Que a gente sabia isso até de cor e salteado, para efeito de controle de 

distribuição de refeição. Então, era obrigado a ter um local adequado para a refeição do 

trabalhador. E caso não tivesse o refeitório, ele chamava local adequado. Eles definiam 

de preferência o refeitório. Toda empresa, que tiver mais de 500... 

LO - Trabalhadores, empregados. 



 

EG - Trabalhadores, empregados, teriam de ter um refeitório, ou o local adequado. Então, 

essa parte eles tinham realmente o refeitório, e recebiam realmente esses restaurantes, 

eles eram também fiscalizados. E o restaurante, que eles chamavam, que eles chamavam 

de cadeia, era o restaurante que o SAPS em si assumia a responsabilidade, e nasceu os 

cinco primeiros restaurantes. O restaurante Central, que eles chamavam, era o restaurante 

deles, do próprio SAPS. O restaurante da estiva, também ele considerava. O restaurante 

do Calabouço, que ninguém dizia assim, é do MEC, era não do MEC, quer dizer, o pessoal 

era do SAPS, a manutenção era do SAPS, ou então, em convênio. Então, havia até, eles 

chamavam o agregado, fiscalizado, que eram 40 e tantos restaurantes, 42, parece 43. 

LO - O agregado era o ... 

EG - Era que era vinculado ... 

LO - O Calabouço, não? 

EG - É o Calabouço, um agregado. 

LO - Calabouço era agregado? 

EG - Era um restaurante, era o tipo do Calabouço era um restaurante agregado. E o 

fiscalizado é que ficava na própria empresa, e que existia os setores de fiscalização. 

LO - E o restaurante de Cadeias? 

EG - Pois é. Agora, vocês me atrapalharam um pouco. Porque a de cadeia eu não sei. 

LO - Será que o SAPS dava alimentação às cadeias públicas? 

EG - Não! Mas Cadeia aí ... 

LO - Cadeia de restaurantes. 

EG - Não, esse restaurante de cadeia, você está pensando que é cadeia pública. 

LO - Não, eu estou perguntando. 

EG - Não, não é cadeia pública, não. Eu acredito que foi dentro da fiscalização, como eu 

chamo o agregado, devia ser a parte de cadeia em si, não? Uma cadeia de restaurantes. 

Eu não sei se eles chamam aí restaurantes em cadeia, ou se as delegacias que eram 

próprias. 

LO - É porque tinha um central ... 

EG - Quer dizer, as delegacias todas tinham restaurante. 

LO - É. 

EG - Mas cada um dentro do seu vínculo. 



 

LO - É, eu acho que o que quer mostrar aqui, é uma diferença entre o restaurante central, 

que é o restaurante da Praça da Bandeira, e o restaurante da estiva. 

EG - Da estiva. 

LO - Que não é um restaurante central, mas que é um restaurante da cadeia do SAPS. 

EG - E que eles chamavam, e eles chamavam, que é cadeia do SAPS, é um restaurante de 

cadeia do SAPS, da cadeia do SAPS. 

LO - É, então é isso, então é isso. Tem ainda uma outra questão, e se havia alguma 

preocupação de distribuição geográfica, por exemplo, por que o SAPS concentra tantos 

restaurantes no Rio de Janeiro? A senhora discutia isso? 

EG - Olha, eu tenho, não, isso se discutiu em princípio, mas eu tenho a impressão, isso 

daí foi, ele concentrou restaurante no Rio de Janeiro porque aqui não era o Distrito 

Federal? 

LO - É, mas trabalhador tinha em outro lugar também. 

EG - Sim, claro. Aí já é uma questão já que logicamente deveria ser não. Mas não é ... 

Como acontece agora, que tem Brasília, mas tem muita gente que mora aqui. 

NM - A força, a força política dos sindicatos ... 

EG - A força era toda aqui. Olha, a parte aqui era Distrito Federal, e que está ainda, agora 

você me jogou para uma coisa passada mesmo. Aqui era Distrito Federal mesmo, não? 

Os Ministérios estavam aqui. O próprio ... Então, o próprio SAPS, a cabeça do restaurante, 

que eles chamam o Central, ficou no Distrito Federal, não é nem no Rio de Janeiro em si, 

era no Distrito Federal. A gente chamou Rio de Janeiro, porque está junto, porque na 

realidade ele ficou tudo dentro do Distrito Federal. Como se fosse criado agora, será que 

alguém vai criar alguma coisa em Brasília, quando cria a biblioteca central, não vai ser 

criado, não é lá, no Distrito Federal. Então, foi criado aqui. Agora, ele teve a preocupação 

realmente de criar nas diferentes delegacias, não é? Bahia, Goiás, Goiás tinha restaurante 

também. Bahia teve restaurante, Espírito Santo teve restaurante, Pernambuco teve 

restaurante, Ceará teve restaurante, e São Paulo ainda teve restaurantes. E então, você 

veja que dentro dos restaurantes, a maioria dos restaurantes, quando não era no centro 

comercial, era junto do Cais do Porto. 

LO - Não havia uma certa reclamação, de certa forma o dinheiro dos segurados, quer 

dizer, o dinheiro, o serviço devia ser para todos os segurados, era só para os segurados do 

Rio de Janeiro. 

EG - Bem, aí eu acredito que deveria, eu não sei se internamente, entre eles havia essa 

reclamação, não é? Eu não posso aí te afirmar. Realmente pela lógica isso deveria ser, 

seria até redistribuído. Agora, São Paulo, como você está falando, eu achei até que ele 

não foi bem aquinhoado, porque São Paulo tem determinados serviços, se ele não 

reclama, às vezes não reclama. Porque em termos de alimentação nós temos a ABICAR 

que é assistência ao trabalhador rural, dando orientação dos alimentos, da parte de 



 

subsistência, e da alimentação rural, não entrou a ABICAR, que na época era ABICAR, 

hoje tem outro nome. 

LO - ABICAR era dentro do SAPS? 

EG - Não, não era do SAPS. Eu estou dizendo agora um exemplo bem separado, que era 

do Ministério da Agricultura. E quando a gente entra em trabalho com um, com outro, 

quando chega nessa parte, a ABICAR nunca entrou em São Paulo, ele não tem nada em 

São Paulo.  Quer dizer, será que porque não houve reclamação? Eu não sei a razão, porque 

disso. Outra coisa que você também pode ter em termos, é o caso do SESP, Serviço 

Especial de Saúde Pública, que é uma Fundação o SESP, com orientação até americana, 

que hoje é do Ministério da Saúde, como continua como fundação independente, e que 

ele não tem assim, o grande trabalho em cima de São Paulo. São Paulo se responsabiliza 

por ele mesmo. É o caso da Agricultura, São Paulo se responsabiliza por ele mesmo. 

Agora, no entanto a ABICAR tem no Nordeste, tem aqui no Estado do Rio de Janeiro, 

tem em Santa Catarina, tem em Curitiba, mas em São Paulo ele não tem, não, eles não 

chamam lá delegacia, eles têm outro nome. Então, isso é exemplificando uma coisa com 

outra, era Ministério da Agricultura. 

NM - Nós falamos da ligação do SAPS com o IAPI. Existia uma outra estrutura, também 

bastante polêmica no plano da Previdência Social nesse momento, que era o SAMDU. 

Existia uma ligação entre eles? 

EG - Eu não me lembro bem, eu conheço o SAMDU, e lembro bem, que tinha um setor 

do SAMDU bem próximo ao SAPS, não é? Que era o Serviço de Assistência Médica, do 

atendimento. Eu não me lembro se ele tinha assim, a ligação em termos de serviço. Porque 

o SAPS tinha um serviço médico especial, nós tínhamos o serviço médico que 

inicialmente funcionava no próprio SAPS, e depois ele passou a ter um setor específico 

do serviço médico. E nós não passávamos, nós funcionários, nós, estou chamando nós 

funcionários, não passávamos por outro serviço médico que não fosse o serviço médico 

do SAPS. Qualquer falta tinha abono do serviço médico do SAPS. Agora, eu não sei se 

logo que ele foi criado, se o SAMDU funcionava em um atendimento em comum acordo. 

Porque depois o SAPS teve o seu serviço médico. E daí eu tenho certeza, e se não me 

falha a memória, o serviço médico do SAPS passou muito tempo a funcionar na Rua 

Barão de Mesquita, parece, lá na Tijuca. E ali tinha médico ... 

LO - E era bom o serviço médico? 

EG - O serviço médico, médicos especiais, enfermeiros especiais. No quadro do SAPS 

tinha um médico ... 

LO - E era bom, era suficiente para o atendimento do quadro? 

EG - É. Tinha um, eu pelo menos eu já tinha ido lá umas duas vezes, uma para tirar um 

atestado que eu fui para o carnaval fora, e me queimei demais, e não tinha condições de 

trabalhar. Então, eu fui lá, não sabia nem onde era. Eu sou muito pouco de serviço médico. 

Então, eu não sabia nem onde era, me perguntaram: “Você não sabe?” Por isso que eu 

estou dizendo, tem uma que é na Barão de Mesquita. E eu fui lá para poder mostrar para 

eles: “Olha, aqui ó, eu estou aqui que eu não tenho condições, eu estou muito, eu não 

posso ficar trabalhando, sustentando aqui a coisa.” E ele então deu o período médico. Foi 



 

o único período médico que eu tive no SAPS. Único período médico, que eu tive no 

SAPS. O resto não me pergunte, porque eu não sei de nada. Agora, tinha problemas, quer 

dizer, raio X, tinha não sei o que, tudo tinha, era muito bem aparelhadozinho. Agora, só 

faltava, como se diz, um pequeno hospital. Daqui a pouco, se demorasse mais dez anos, 

eu acredito que tinha até um hospital. 

LO - Mas no caso de internação hospitalar, como é que era feito? Tinha algum convênio? 

EG - É, aí tinha que ter o convênio, não é? Eu acredito que tinha e no nosso caso mais 

especificamente, nós tínhamos o Hospital dos Servidores do Estado, não é? Que também 

entrou por último, o Hospital dos Servidores entrou por último no INPS. 

LO - Professora uma última pergunta, que eu teria, era quanto à relação entre os 

nutrólogos e as nutricionistas dentro do SAPS. As relações eram cômodas? Havia uma 

divisão objetiva de trabalho? 

EG - Olha, eram cômodas, e não eram cômodas. Porque quando foi criado, o SAPS 

dividiu muito, fez uma divisão realmente em termos, vamos dizer assim, de 

responsabilidade. Então, na realidade o médico, logo quando ele entrou, ele entrou no 

sentido de ficar naquela divisão quase como um planejador, um supervisor, um 

fiscalizador. Ele tinha fiscalização, então tinha um setor de fiscalização, só era do médico, 

nutricionista não ia, depois é que se abriu para o nutricionista. Então, em princípio houve 

uma divisão. Quer dizer, e o nutricionista, quando foi criado, na época, era para atender 

os restaurantes. E quando não era dos restaurantes, ficava na divisão para supervisionar 

os trabalhos dos restaurantes. Então, era um órgão supervisor. E lá o nutricionista entrava 

realmente com a supervisão do material, até dos estados, o controle de mapas, o controle 

de supervisão era feito por mapeamento, com o controle do nutricionista interno. Que isso 

depois cresceu, nasceu, nasceu só em restaurantes, depois colocaram dentro do setor 

técnico, depois criaram o departamento, e criaram uma seção que era só para o 

nutricionista com essa supervisão. Então, na época do SAPS, o nutricionista tinha as suas 

atribuições, como o médico as suas atribuições, e o visitador de alimentação, que era a 

parte de educação, e visita, e visitação domiciliar, que era a educação. Quando ela fazia a 

visitação, estava fazendo nada mais que a educação dos seus familiares. Então, existia. E 

essa parte que você está perguntando, que existia, não existia só entre médico e 

nutricionista não, existia entre médicos, nutricionistas e visitadoras de alimentação. 

Porque cada um era outro. Aconteceu que a história chegou ao ponto, que passou a ser 

história. O nutricionista que nasceu praticamente do SAPS, cresceu, evoluiu e se 

expandiu. Os nutrólogos, que nasceram também, com base no mesmo decreto, ele só ficou 

dentro do SAPS. O único serviço público que tem, que tinha, porque não tem mais, que 

acabou, o cargo de médico nutrólogo era o SAPS. E o único serviço que tinha visitadoras 

de alimentação era o SAPS. Então, quando isso foi criado, criou e cada um na divisão. 

Aconteceu que o nutricionista evoluiu, quer dizer, chegou a um ponto que não foi só o 

SAPS, mas foi também o Estado, que nós temos aqui, criou, São Paulo criou o curso dele, 

aqui ainda em [19]50 e tanto, criou o Instituto de Nutrição, criou o curso dele. E aí entrou 

ainda em [19]56, [19]57 ou [19]58 foram criados duas escolas, que se expandiu: a Escola 

da Bahia, criou na Universidade da Bahia; e a Escola de Pernambuco. Primeiro 

Pernambuco, os dois até brigam, quem foi primeiro. Porque a criação no papel foi no 

mesmo ano, mas um começou primeiro, o outro começou segundo, e o de Pernambuco. 

E depois da regulamentação da profissão, que foi em 1966, ou [19]67, eu não me lembro, 

aí estourou, quer dizer, então passou a ser o nutricionista todo uma gama que assumiu a 



 

responsabilidade daqui, e assumiu a responsabilidade daqui, porque não existe mais o 

médico nutrólogo como uma carreira profissional. Quem faz agora o planejamento de um 

restaurante, que você quer, que pode pedir, é o nutricionista. Nós temos já nutricionistas, 

nós temos em São Paulo, temos aqui nutricionistas totalmente... a Olga Lascano, e tem 

um escritório de implantação de Serviço de Alimentação em Empresa, Olga Lascano. Ela 

é autônoma, não quer nada, tem um escritório. Quer dizer, Olga. Aqui nós temos três 

nutricionistas, a Maria José Machado Rodrigues, elas. E aqui na nossa Escola de Nutrição, 

a Ana Maria se dedica muito a essa parte de administração. E agora nós temos a outra 

menina, que entrou agora, a Rosa Maria também. Então, nessa área que era feito por eles, 

passou para cá. Agora, a única coisa do médico que enfoca, e que discute, e que entra no 

mérito é a parte da área de atendimento patológico, da patologia. Então, e que o médico, 

quem é médico, somente médico, sem ter o curso de Nutrologia, ele sabe muito bem 

distinguir o problema do nutricionista e o problema do médico. Porque Pernambuco não 

tem esse problema; Bahia não tem esse problema, médico nutrólogo, não sei o que, lá não 

tem médico nutrólogo. O médico nutrólogo lá eles chamam o doutor Nélson Chaves, se 

chamava médico nutrólogo, depois ele se chamou nutricionista. Porque ele dizia, e 

defendeu, ele foi um defensor nosso. Ele dizia, que “Eu sou o nutricionista.” Porque o 

profissional da nutrição é um nutricionista, isso dito pelo Nélson Chaves, com o qual eu 

lhe respeito muito, eu considero dele não Ter, não foi meu professor de ensino, mas ele 

foi para mim um mestre. Então, ele era um homem respeitado na área de nutrição. Então, 

o que existe dentro do Rio de Janeiro foi porque ao SAPS ser criado houve essa divisão. 

Então, no que houve essa divisão, na realidade o médico nutrólogo, ele existe dentro de 

um critério, mas você não pode apontar nenhuma repartição pública, INPS não tem um 

cargo nome médico nutrólogo. Tem o médico, mas o nutrólogo não tem. O médico 

nutrólogo, ele é por especialização: estudou Nutrição, se dedicou a isso, se especializou; 

ele vai ao seu Conselho Regional de Medicina, e dentro de um determinado período na 

sociedade regional, e se registra como um especialista. E o curso que existe aqui, ele já 

está aberto praticamente, já oficialmente também para nutricionista. Então, o nutricionista 

e o médico se sentam juntos para ser um enfoque, sendo que o médico vem com a 

capacidade de um médico, porque ele estuda para Medicina para ser um cirurgião, para 

ser um urologista, para ser, depois da Medicina é que ele escolhe, porque ele é um 

generalista, como o nutricionista é um generalista. O nutricionista não sai especializado. 

Ele depois eu me dedico, gosto mais dessa parte. Eu, por exemplo, não sou muito da dieto-

terapia, minha dieto-terapia é só para o meu gasto. Mas outras aqui “Eu só gosto da dieto-

terapia.” Então, esses grupos de dieto-terapia, quando encontra um grupo de um médico, 

ou um médico, no caso, que vá realmente entrar em detalhes, se ele for uma pessoa que 

compreenda bem, ele até dialoga, dialogo normalmente. Esse caso do médico 

nutricionista, nutricionista médico, eu considero que teoricamente não existe. Talvez 

sejam pessoas que começam a dizer, por isso que eu digo: existe e não existe, porque na 

realidade não existe, o nutricionistam, se o médico disser que ele tem, em termos de 

patologia, ele tem uma, vamos dizer, até um diabético, que ele deve justamente ter 

redução, e deve ter o máximo de 30% de hidrato de carbono na sua dieta, parou aí, e 

acabou. É o que os diabetólogos fazem. Eles são diabetólogos, mas não são nutrólogos. 

Então, o Arduino, ele só trabalha ao lado com um nutricionista, e ele é um grande 

diabetólogo. Eu considero, dentro do Rio de Janeiro, um grande diabetólogo o Arduino, 

professor Arduino. Então, ele e o outro, o nutrólogo são esses que ainda existem, que eu 

acredito que dentro de dez anos desapareçam. Então, ele não tem, não existe concurso 

mais, só existia no SAPS. A carreira do SAPS, quando o SAPS foi extinto, e que ele 

começou a entrar nos Ministérios, nas outras Instituições, eles passaram a ser 

classificados médicos, por isso que ele foi, no Ministério do Trabalho, para o serviço 



 

médico, porque quando eles chegaram lá eles eram médicos, eles não eram nutrólogos, 

eles passaram a se ... Qual foi a carreira que ele entrou? Médico. E ele lá, o que era que 

tinha no Ministério do Trabalho? Para ele oferecer? Era ao grupo, a área médica, 

assistência médica. E assim sucessivamente. Agora, outros que chegaram aqui e coisa. O 

que ficou, realmente, com essa parte, que entrou, e continuou, foi a nossa escola. Que já 

está quebrando, e se situando, o curso agora vai ser totalmente reestruturado, e vai ter 

direito mesmo certificado, a mesma especialização médico nutricionista. Então, vai 

chegar a um ponto que, o curso ou se modifica, ou toma um rumo qualquer para poder 

atender o médico nutricionista. Mas nos outros, nos outros estados não existe isso. Em 

termos de trabalho, no trabalho, foi em Brasília, não existe isso. São Paulo, o nutricionista 

trabalha até muito melhor do que aqui, porque o nutricionista lá, tem o técnico de nutrição 

que funciona com essas informações menores. Por exemplo, o levantamento da dieta, a 

orientação do paciente, de controle, totalização da dieta, a soma, o somatório de rever se 

o doente, paciente dentro, um diabético, dentro daquele controle dieto-terápico, dietético, 

se ele se alimentou total ou não, São Paulo é do técnico de nutrição, o nutricionista 

trabalha em si junto ao paciente, junto às enfermarias, junto com o médico. Agora, isso 

não acontece aqui no Rio de Janeiro. 

LO - A senhora falou que a sua área não era dieto-terapia, a senhora de preferência. Qual 

é a área de preferência? 

EG - A minha área eu chamo de saúde pública, que muitos também chamam de nutrição 

social. Então, a minha área é a área, eles chamam nutrição social, e que às vezes, que 

antigamente, hoje já modifica. Então, minha área é de saúde pública. Eu trabalho, eu só 

trabalhei na parte, depois que eu saí de restaurante, restaurante é uma dúvida. Restaurante 

é área de dieto-terapia? Não. Se eu estou trabalhando em cima do paciente, do indivíduo 

são, o que eu estou fazendo? Estou promovendo, estou prevenindo a saúde. Eu estou 

fazendo o quê? Saúde Pública. É a saúde para o público. Esses restaurantes que têm 

nutricionista, e que a empresa faz, que hoje tem o programa do trabalhador, que agora 

está na moda o programa do trabalhador, que já está declinando de novo, que nada mais 

é que o programa do SAPS, criado pelo INAN, INAN, eu já ia dizendo INAMPS, Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição. É o programa do Serviço de Alimentação da 

Previdência Social, do SAPS, dentro do INAN. Que ele fez aquele convênio com toda 

empresa, que tanto daquele imposto de renda, imposto. Passa justamente a ter e tal. Então, 

eles entram na ... 

LO - De Alimentação. 

EG - No Ministério do Trabalho com uma programação feita, não é? Previamente uma 

bateria de refeições, de vamos dizer, de cardápios, de um modo geral, a maioria é feito 

realmente pela nutricionista. Umas eles colocam, porque é obrigado a ter nutricionista, 

eles colocam a nutricionista no seu restaurante. E o nutricionista que faz isso, e eles 

entram, se inscrevem no programa do trabalhador, no Ministério do Trabalho, pra ter 

aquele programa de imposto de renda, não é? Para entrar exatamente no imposto de renda. 

Isso aqui é muito bem dado, não na minha disciplina, é dado muito bem na disciplina de 

Alimentação Institucional. Até os formulários, os alunos aqui participam. 

LO - Há quantos anos a senhora é só professora? Desde que acabou o SAPS? 

EG - Desde que eu acabei, desde antes de acabar o SAPS, eu já era professora. 



 

LO - E a partir de então ... 

EG - Eu era professora do SAPS. 

LO - A partir de então, a senhora passou ser unicamente uma professora? 

EG - Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu era, eu passei, entrei como auxiliar de 

ensino. Então, a minha vida de professora é uma paralela. Porque tudo isso que eu mais 

ou menos falei. Eu estava como nutricionista, entrei como nutricionista, fui distribuída, 

com a extinção do SAPS, para o Ministério, para a Comissão Nacional de Alimentação 

no Ministério da Saúde. Depois a Alimentação foi extinta, saiu o INAN, Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição, e eu fiquei no Ministério da Saúde, foi quando eu 

resolvi sair, porque o Ministério da Saúde era na Avenida Brasil. Peguei meu tempo de 

serviço de Pernambuco, fiz minha contagenzinha, e sobrou ainda um tempinho, que eu 

coloquei no lado de cá, e pedi minha aposentadoria. Então, eu estou aqui como professora 

em exercício porém a nutricionista aposentada. Então, eu entrei no SAPS como 

nutricionista, e colaborando. Colaborando exatamente, colaborando no curso de Nutrição 

do SAPS. E terminando quase, não em termos a minha nutrição, como nutricionista, e 

entrando como auxiliar de ensino do curso de Nutrição do Serviço de Alimentação da 

Previdência Social. Minha ficha funcional da UNI-RIO, tem o Serviço de Alimentação 

da Previdência Social com minha contagem de tempo de serviço aqui na Escola de 

Nutrição. 

LO - Vamos encerrar, está ... 

EG - Eu acho bom encerrar, porque é uma hora! 

LO - Oi, Você quer terminar, ainda tem algumas questões? 

EG - Você quer terminar? 

LO - Então, vamos parar por hoje, não é? 

EG - Ainda vai ter outro dia, é? 

Fita 9 – Lado A 

 

EG - E, então, como ele estava bem próximo de uma aposentadoria e ele para ser, talvez, 

simpático aos seus subordinados, que eram nutricionistas, a chefia, em benefício do 

nutricionista, e, então, foi um gesto simpático e automaticamente, não era porque ele já 

ia se aposentar pela compulsória, então, mas, ele teve assim essa idéia. E foi, assim uma 

coisa, chamou muita atenção no INAMPS, sabe por que, também, ele se julgava com 

direito? Porque ele era médico nutrólogo, ele tinha curso de Nutrologia, então, ele sempre 

dizia, como ele era médico nutrólogo ele podia continuar. E aconteceu também no 

Hospital dos Servidores do Estado que até bem pouco tempo o hospital também, ele fez 

força para não entrar no INAMPS, para não ficar na rede do INAMPS, o Hospital dos 

Servidores, até que longos anos depois, o hospital realmente era considerado o hospital 

padrão a nível internacional e ele agora assumiu o direito de ser também do hospital, lá 

existiu também essa polêmica da chefia ser do nutricionista. Mas, atualmente há mais de 



 

uns dez anos para cá, a chefia já é do nutricionista. Essa que eu tenho conhecimento foi 

em termos assim, e que o INAMPS tem um critério muito interessante, eles têm uma 

equipe de nutricionistas dentro do nível normativo, é que é ela que dita as normas para os 

hospitais, então passou a ser um nível, agora, ele desde que foi unificado, elas vieram 

tentando e  daquela época existe, como existe o grupo do médico, o grupo do odontólogo, 

existe também o grupo de nutrição e existe também uma chefia com alguns tipos de 

assessoria e planejamento, que, a nível central e que eles ditam as normas, a linha. É 

comum a todos os hospitais e, atualmente, nós temos conhecimento disso, atualmente, 

não, recente, há mais de dez anos, é que nós sentimos isso, porque, quando vamos colocar, 

através de convênios, nossos alunos, nos estágios, nós não entramos em entendimento 

com os hospitais, entramos em entendimento exatamente dentro da chefia de nutrição a 

nível regional, eles é que ditam as normas a nível regional e coordenam e supervisionam 

o estágio das diferentes escolas, inclusive a nossa e todas elas com convênio. 

NM - Nós falamos sobre a relação entre os médicos e nutricionistas, e os demais 

profissionais da área de saúde, como é que eles se relacionam com a nutrição, com os 

nutricionistas? 

EG - Olhe, não é problema, porque o médico, o que nós sentimos, nós sentimos dos 

médicos, isso daí e discutimos, é que os médicos deviam ter um pouco mais de informação 

sobre a nutrição ou do serviço de nutrição dentro dos hospitais, talvez seja isso que o 

grupo, o que você acha dos médicos em termos? Agora, o que existe em termos é que eles 

acham que deviam ser um nutrólogo, não existe nutrólogo em nível, por exemplo, caso 

do INAMPS, se ele ditar uma norma a nível de todo o Brasil, e eles não vão encontrar 

nutrólogos nos outros estados, então no nível dessa parte é que parece existir essa 

seqüência, uma vez que eles dão, eles fazem um curso de Nutrologia e algum até em 

mestrado, já tem nível de mestrado, é que eles passam a ter um conhecimento adequado 

que nós gostaríamos que os estudantes de Nutrição, de Medicina e os médicos da área 

clínica tivessem um certo conhecimento para poder definir, porque muitos médicos ainda 

não acreditam na importância da alimentação e nutrição para efeito de cura da 

determinada doença, isso que existe realmente um pouco dessa polêmica, não é, que 

dizem que é polêmica, mas eu acho que é falta de conhecimento, isto está mais do que 

comprovado através até de informações de estatística, por causa de Nely Dawidovit, nossa 

colega, já fez uns três trabalhos em cima dessas informações junto com o hospital de 

Nutrição, junto com os médicos dos hospitais, ela faz junto com os médicos dos hospitais 

e nós sentimos isso. Agora, com os outros, que trabalham na parte de enfermagem, a 

turma da enfermagem é por demais unida com a parte de nutrição e, ao contrário, ela tem 

até influência e informa para gente, para o nutricionista que elas, se o nutricionista não 

estiver presente, aquela carga da área de Nutrição cai em cima do serviço de enfermagem, 

até na área de saúde pública. Por exemplo, agora no Ministério, na Secretaria de Saúde 

nossa, do nível de Município, o centro de saúde não tem nutricionista, então, quem faz 

esta área é o enfermeiro, eles adoram quando nós colocamos nossos estagiários dentro do 

centro de saúde. Então, não está para ser colocado, foi até pedido nesse governo atual que 

se colocasse nutricionista dentro da área do centro de saúde e, que o enfermeiro divide, 

então ele gosta até para dividir, diminuir o trabalho, não é, em termos, é isso, não é de 

dividir, é de diminuir o trabalho, porque, aparecendo o profissional nutricionista, essa 

área de Nutrição passa a ser do nutricionista. Então, onde tem o estudante de Nutrição 

com o professor ou um ou outro que tenha o nutricionista, aí o enfermeiro, essa parte, o 

pediatra, geralmente a parte de Pediatria, que tem a parte materno-infantil, ou um outro, 

quando tem a parte do serviço de Cardiologia em determinados ambulatórios, mais 



 

especificamente o programa materno-infantil, então o médico coloca exatamente, coloca, 

como é, encaminha a mãe com a criança, que a criança é menor de cinco anos, então, para 

que o nutricionista dê um planejamento adequado e faça aquelas palestras de educação 

alimentar, se é uma gestante, se é uma nutriz, orientando para o valor do leite materno e 

pedindo, justamente, que o leite seja dado à criança até seis meses, isso cabe a toda 

nutricionista, se não tiver uma nutricionista quem vai fazer essa promoção desse programa 

é o enfermeiro e, como elas têm outra coisas mais: a parte de vacinação, de assistência, 

de enfermagem, de orientação da mãe, tudo isso, ela solicita sempre que tenha o 

nutricionista para que justamente essa sobrecarga de nutrição passe para o nutricionista. 

Então o caso do ambulatório do INAMPS existe, já na maioria dos hospitais do INAMPS 

já têm o ambulatório de Nutrição, já para as doenças mais específicas do diabético, do 

cardíaco, dessas doenças mais específicas, quando passa, sai do hospital e entra no 

ambulatório, já é do nutricionista, já é assim dentro do sistema do INAMPS e dentro da 

maioria dos hospitais do INAMPS, porque nós temos os nossos alunos, e já sentimos isso 

e os nossos alunos são todos eles distribuídos assim nos diferentes hospitais da rede 

INAMPS aqui do Rio de Janeiro. 

NM - É, professora, o período que se estende mais ou menos de fins de 1968 até 1974, 

mais ou menos, é marcado como período do chamado Milagre Brasileiro. E, o milagre 

brasileiro, além do crescimento econômico e motivando esse crescimento econômico, 

caracterizou-se por uma completa deteriorização das condições de vida e de trabalho dos 

trabalhadores brasileiros e, com isso, a fome e a desnutrição grassaram entre os 

trabalhadores. A senhora que vinha do SAPS, a senhora que vinha de uma experiência de 

um período democrático, como é que a senhora analisava esse período e como que a 

senhora, enquanto nutricionista, via as condições da população trabalhadora? 

EG - Olha, quando terminou o SAPS, foi, eu considerei aí até que não deveria ser 

reestruturado e não, como se diz? Extinto. Mas, uma vez ele extinto, ficou o órgão maior, 

que ficou assim nessa responsabilidade, foi a Comissão Nacional de Alimentação. Então, 

no caso da alimentação, da Comissão Nacional de Alimentação, ele não se voltou tanto 

mais como aquele enfoque que estava com SAPS. Você veja que o SAPS era mais dentro 

da Previdência Social, mais para o trabalhador, ele passou a olhar mais a população 

brasileira como um todo, dentro, então, pelo menos as informações que foram realizadas 

nesses inquéritos dentro da Comissão Nacional de Alimentação, que foram poucos, mas 

foram realmente informados, realmente mostravam a alimentação do brasileiro, mas não 

do trabalhador como um todo, mas assim do brasileiro, como realmente muito deficiente, 

deficiente em qualidade e deficiente em quantidade, quer dizer, era mal alimentado. Isso 

tem publicado nos diferentes trabalhos da Comissão Nacional de Alimentação e na 

informação nossa. Apenas o enfoque era que chegou-se à conclusão, dentro dessas 

informações, é que, apesar de, por exemplo, na parte de, quer dizer, a alimentação, o 

alimento nobre, que seriam as carnes, de modo geral, peixes,  e aves, as carnes em geral 

que se comiam pouco, em termo de quantidade, entretanto nós, como brasileiro, tem uma 

alimentação rica em hidrato de carbono, então, dentro da bioquímica e dentro do informe 

fisiológico, o hidrato de carbono, justamente, é como se fosse um protetor da proteína, 

que é a carne. Então, isso foi confirmado pelos nossos inquéritos, apesar de ser 

quantitativo menor, em quantidade muito menor do que deveria comer o brasileiro, isto 

confirmado, a classe médica e a classe pobre, a classe justamente de baixa renda, coisa 

assim, porque todo mundo faz essa pergunta: “Por que sobrevive?” É porque, na 

realidade, a própria proteína, para evitar que a proteína se transforme justamente no 

hidrato de carbono, que é justamente na caloria para pessoa justamente ter energia, então 



 

ela é protegida pelo excesso de hidrato de carbono da nossa alimentação, isso daí é 

confirmado, então, que, mais que havia em quantidade, em qualidade, a parte inferior com 

deficiência da parte de minerais e vitaminas, ela era em qualidade, ela era realmente 

deficiente, mas existia justamente esse equilíbrio, esse equilíbrio, quer dizer, em  termos 

de fisiologia. Isso, até os trabalhos realizados pelo próprio Pernambuco e que lá 

comprovou, porque ele trabalhou muito em cima de Pernambuco, Instituto de Nutrição, 

durante esse período maior, depois, justamente que o Nélson Chaves criou a sua escola, 

o seu grupo e passou a trabalhar dentro da área do Nordeste, isso daí chegou justamente 

a essa conclusão. Realmente era deficiente em qualidade e quantidade, mas eles 

sobrevivem por causa disso. 

LO - O hidrato de carbono é encontrado na cachaça, por acaso? 

EG - Não, o hidrato de carbono não é encontrado na cachaça, o que é encontrado na 

cachaça é caloria. 

LO - Quantas calorias? 

EG - Mas, as calorias da cachaça nós chamamos de calorias vazias, pois na realidade a 

caloria, eles fornecem a energia, mas, ao contrário, tiram do nosso organismo exatamente 

outros elementos, justamente para a queima. Então ela é prejudicial, ela dá caloria, que 

nós chamamos de caloria vazia, a cachaça é caloria vazia ou qualquer bebida, em termos, 

ela é uma caloria vazia. Agora, no caso que o senhor falou, do caso do hidrato de carbono, 

mesmo hidrato de carbono, é que nós comemos muito arroz, muita batata, muita, no caso 

do Nordeste, muita macaxeira, batata, batata inglesa nossa, é hidrato de carbono, então, 

todo mundo, então, batatinha frita só é prejudicial porque ela é frita, se tivesse, se não 

fosse ela frita, você teria o hidrato de carbono suficiente, e por isso que quando na criança, 

porque tem o programa todo, o programa nosso e vai em cima da criança e da mãe, porque 

justamente a criança, quando ela deixa o leite materno, a mãe tem logo a idéia de fazer o 

mingau enriquecido com a maisena ou uma farinha qualquer, que nada mais é que o 

hidrato de carbono, então engorda, mas engorda ficando balofa, então é isso daí é o que 

se diz, ele engorda, fornece energia, mas fica deficiente nos outros minerais, nas 

vitaminas, no cálcio, no fósforo, no ferro. Você perguntou logo se a cachaça era ... 

LO - A cachaça é alimentação nacional. Agora, professora ... 

EG - É uma alimentação entre aspas. 

LO - Mas é a primeira refeição do trabalhador brasileiro. 

EG - É, mas que tem de ser aquele copinho, o gole, o gole entre aspas. Um senhor gole. 

LO - Professora, a senhora acha que neste período que o Nilson, estava se referindo ao 

Milagre Brasileiro, ele chegou a alterar as formas de alimentação da população em geral, 

quer dizer, houve uma mudança nos hábitos alimentares da população? 

EG - Olha, não houve e eu acredito e até o que falta no nosso, em termos de alimentação 

é que o governo assumisse uma responsabilidade de fazer educação alimentar ou 

educação nutricional. Isto, desde que eu entrei na área, na área de nutrição, que todo 

mundo fala do que nós chamamos de educação alimentar ou educação nutricional. 



 

Entretanto, até os programas de governo, que passam a comer mais dentro de um 

desequilíbrio, passam a comer mais porém desequilibrado, então, se houvesse uma parte 

de educação alimentar e saber como se alimentar, então eu achava que melhoraria em 

tese, a alimentação do brasileiro como um todo, então, você vê, como se come pouca 

fruta, como se come pouca verdura, então você pode comer muito feijão, muito arroz, 

então quer dizer, carne, você veja que, na maioria, todo mundo dá um valor 

extraordinário, carne, não precisa nem comer, o excesso de carne nós comemos. Nós, da 

classe média e a classe alta, come excesso de carne, quer dizer, se nós fizermos uma média 

como existe em nossas pesquisas, que aconteceu na última pesquisa do IBGE, que tirou 

uma média única da classe pobre com a classe alta, da classe toda, que ele fez a análise, 

não houve deficiência, porque a classe rica, que comia em excesso, quando você somou 

estatisticamente, aí, estatisticamente neutralizou, porque aí deu carne para o pobrezinho 

que não come nada. Agora, precisou, justamente fazer esta pesquisas, depois, 

posteriormente, em extratos para poder mostrar que, exatamente, a classe alta excede em 

alimentação, e o grupo justamente de baixa renda é pobre, mas isso em todos os 

inquéritos, eu disse qual é a média do povo brasileiro? A média é até relativamente boa, 

mas o problema é que existe classe rica e classe pobre, região rica e região pobre. 

NM - A senhora está falando do ENDEF, que foi feito pelo IBGE, em 1975? 

EG - Foi. 

NM - Em que a senhora também participou de uma fase inicial. Como é que foi 

organizado o Estudo Nacional da Despesa Familiar? 

EG - Olhe, quando o IBGE, esqueço até o nome, se não me engano ele era sociólogo, um 

rapaz que era da assessoria do IBGE. Ele teve sempre esta idéia de fazer assim, conhecer 

a alimentação do brasileiro e levantou esse grande problema, que foi apoiado pelo IBGE 

e que por sua vez teve apoio do governo. Então, quando eles fizeram isso, eles chamaram, 

tiveram como assessoria a FAO, Organização para Alimentação ou Alimentação, 

Alimentação Nacional, não, Internacional, a FAO ... 

NM - Da ONU. 

EG - É, da organização, mas a FAO é da Itália, a sede deles é na Itália. Então vieram os 

técnicos, dois técnicos: Cisarée e o Patrick Françoise, me lembro bem deles. Eles vieram, 

um deles, se não me engano, era sociólogo e o outro era estatístico, ou um era economista 

e o outro estatístico, eram coisa assim, mas que eles vinham trabalhando em cima, em 

termos de alimentação e conheciam muito bem a técnica da FAO que a comissão tentou 

fazer, que eram o inquérito de sete dias, técnico, o inquérito, apesar de sete dias, a família 

era pesada, era visitada durante sete dias. Então nasceu, mais ou menos desse enfoque e 

que justamente eles pediram nutricionista para participar. Eu já era do Ministério da 

Saúde, já estava lotada, já estava distribuída lá para Ministério da Saúde, então eu fui 

solicitada e fiquei por um período à disposição deste grupo, e comecei a participar. Então 

o inquérito realmente foi muito bem feito, foi orientado e levantamento dele foi dentro da 

orientação estatística, eles aproveitaram já, o que ele tinha montado para o levantamento 

do censo em nível familiar. E dentro dessa parte eles colocaram os formulários 

específicos, eram formulários especiais, aliás, já do meu conhecimento, pois eu já tinha 

conhecimento anterior que a família era visitada durante esse período e foi muito bem 

feito porque eles fizeram em nível nacional. O grupo, então, cada região, eles levantavam 



 

o grupo que eram seis nutricionistas, com ele, naturalmente, o grupo do inquérito, 

montaram, para efeito de fazer a apuração mecânica e colocaram cada região que ele ia, 

eles treinavam o pessoal, iam justamente a imprensa, levantavam, fazia sua equipe, 

treinavam o pessoal, e o pessoal era adequado, porque isso, houve muita crítica dizendo 

que não tinha pessoal adequado, eu discordo, porque para um levantamento de dados 

desde que seja previamente treinado e com a supervisão de técnico, todo mundo é capaz 

de levantar adequadamente, e depois em nível nacional tinha de ser todo mundo técnico, 

isso até em nível do caso do inquérito foi assim, um pouco criticado sobre esse ponto. 

Mas quem está por dentro conhece que não pode ter todo mundo dentro do nível 

adequado. Eles colocaram de preferência até o professor, o professor primário, a 

professora primária, então, elas eram previamente treinadas com o formulários, com as 

balanças, com a técnica de entrevista e depois anunciava e iam, isso fez em todas regiões, 

do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e fez esse levantamento. Então, eles dividiram por 

região e a metodologia dele teve um problema sério, também foi objeto de crítica, depois 

reformulado, é que eu falei anteriormente, eles tiravam como média, está lá publicado, 

existe as publicações, nós temos até publicações, as primeiras publicações fizeram muito 

bem o trabalho, de uma tabela de composição química de alimentos e eu, infelizmente, 

só participei logo do início, como era também que eles queriam que todo mundo passasse 

a viajar, e supervisionar o trabalho, eu, infelizmente, não poderia ir, então, para não ficar 

lá com eles, eu tive que me afastar, mas o período ativo, o período prévio de treinamento 

e de testar os formulários com o grupo do IBGE, eu ainda cheguei a participar aqui dentro 

do Rio de Janeiro. Agora, quando chegou na implantação do inquérito propriamente dito, 

houve até um pequeno inquérito piloto, eu até participei, mas foi um método que é 

considerado o melhor de todos, em nível, porque a família visitada durante sete dias, tem 

um problema meio sério, é que nas grandes cidades este inquérito, geralmente, as pessoas 

não gostam muito de colaborar, então nas pequenas cidades e zona rural é fácil dar 

colaboração porque eles atendem facilmente e você pode participar e pedir para ir todos 

os sete dias visitando. 

NM - Por que o pessoal das grandes cidades não gostam de colaborar? 

EG - Primeiro, porque isso daí já está mais confirmado, uma maioria trabalha, então, às 

vezes você vai em determinados apartamentos, em determinadas casas, mais ainda em 

apartamento, nas grandes cidades, então, eles realmente não podem e, segundo, quando 

não trabalham, ele tem filhos, a mulher tem filhos e mais ainda, eles são desconfiados, 

têm uma desconfiança enorme de uma pessoa estranha dentro de sua casa e mais ainda 

para saber que é que você come e para saber o que é que você está fazendo, o que o chefe 

recebe e o que gasta. Então, o que vai na realidade desvendar, realmente, a vida da família 

e mais, a isso daí nós tivemos esse treinamento com o grupo, quando ainda era na Praça 

da Bandeira e nós fizemos com nossos alunos e realmente o trabalho prático dos alunos 

foi quase negativo, nós tivemos que fazer outro, porque ali perto da Praça da Bandeira foi 

dificílimo e mais ainda, o brasileiro não tem hábito de participar dessas informações do 

governo. Acredito que em outros países seja mais fácil, e o problema daqui foi muito 

difícil, então, aqui, apesar de nós sabermos tudo isso, com aquela propaganda, com aquela 

preparação comunitária do grupo todo da cidade, através de televisão, rádio, informação, 

teve êxito porque eles participaram de uma maneira de informação e todo dia tinha 

informação através que você perguntava o que se comprava e durante os sete dias 

perguntava o que se gastava, era fácil fazer através do balanço, nós chamamos isso o 

balanço alimentar. 



 

LO - Eu só acho que deve ser um pouco complicado, não é mesmo? Deve ter algum tipo 

de método para se obter as informações, pois tem até algumas dificuldades que, 

possivelmente acho que aí entrava as reclamações de pessoas técnicas porque a pessoa 

vai, com outra pessoa dentro de casa, nunca vai mostrar. Foi a senhora mesmo que falou 

no outro encontro, exatamente aquilo que ela come, ela vai tentar parecer que come 

melhor. Esse tipo de dificuldade é avaliada numa pesquisa dessa? 

EG - É, e sabemos que isto acontece, porque quando nós vamos para o campo fazer essa 

entrevista, aí vem a parte de informação. Nós já sabemos que vamos ter pessoas com 

informações negativas, isso já faz parte, como dizer assim, tanto por cento dos 

entrevistados vai ter pessoa negativa, isso nós informamos até quando fazemos o 

treinamento. Então, por isso que o inquérito de sete dias é mais correto em nível médio 

estatístico do que o inquérito de um dia ou até de três. Isso daqui dentro de uma 

explicação, se você for uma vez só, você mente mais facilmente uma vez só e vai  embora 

e o entrevistador fica, ela fica satisfeita e entrevistador preenche seu formulário, mas se 

você for em sete dias, na hora de você, quer dizer, não querer informar precisamente, 

então, vem exatamente a informação, ou você se nega logo no terceiro dia e diz que não 

quer mais, você pega então outra família, porque, na estatística, dentro da amostragem, 

dentro da amostra, você já joga uma amostra suficiente para substituir as famílias que 

negam ou você chega à conclusão que volta, você pode mentir aqui, mas você passa para 

aqui e vai jogar, então você vai sentir que essa mentira ou essa informação que não era 

precisa ou que se realmente melhorou dentro de um determinado dia, quando você chegou 

lá no outro dia ela deu o pique, ela vai dar um neutro que justamente, estatisticamente, 

ela vai neutralizar esses excessos, isso daí nós já sabemos que isso poderá acontecer. E, 

quando vem a informação “Ah, o caso dos sete dias incomoda muito a família.” Então 

existia o método do inquérito que você ia ficar com a família dentro da casa da família. 

Isso daí que era o mais difícil, então, a conclusão é preferível uma visita de informação 

que você pega a ter confiança da dona de casa, a dona de casa passa a ser sua amiga, tão 

amiga que, quando chega no fim, quer te dar até presente, ela quer te dar um presente, 

então pergunta-se às vezes quer fazer “Olha, eu fiz um bolinho para senhora”, quer dizer, 

aquele bolinho está fora do normal da família, a gente tem de explicar a razão pela qual 

nós não podemos comer, e no fim, para evitar que saiu um pouco da norma, mas se ela 

fez um dentro daquela semana, subentende-se que ela é capaz de fazer um bolinho 

qualquer tipo de semana, então não saiu de seu norma de compras, de fazer aquele 

bolinho. Mas, aquele bolinho foi especial para aquela entrevistadora que estava indo 

diariamente. Então, isso daí, todos nós sabemos de todos esses vai-e-vens, e dessas 

informações e desses senões. Por isso que o entrevistador deve ser previamente 

preparado, treinado e na parte de entrevista, essas informações, quando da técnica da 

entrevista, todas as informações são previamente dadas por eles e isso foi feito sempre, 

sempre que possível, pelo IBGE, tanto que eu sei que essa crítica é muito comum no caso 

do IBGE. Porque o grupo, tem gente que é muito contra, tanto que eu vou voltar um pouco 

à minha tese, minha tese de livre docência foi em cima dessa metodologia do inquérito, 

que eu quis mostrar se o inquérito dos sete dias, fazendo o inquérito em um dia ou de dois 

e três dias, se haveria modificações nas informações estatísticas, se modificava nas 

informações. Então, na realidade, você, acontece nas famílias muito pobres, nas famílias 

pobres, não modifica você fazer de sete ou de três ou de um, porque aquela informação 

quase que é a mesma, mas em uma família de posses ou de nível médio sempre melhora, 

porque você tem um dia de feira, quando você tem um dia de feira a alimentação é maior 

durante os dois primeiros, porque baixa, que é: “Amanhã é dia de feira, não tem quase 

nada.” , isso é comum, então nós já sabemos disso, então, por isso que ele é de sete dias, 



 

porque é um período, um ciclo que dentro do período nosso, brasileiro, tem oito, 

realmente um dia de feira e que tem o alto e o baixo dentro dos sete dias, então isso, por 

isso que o período dos sete dias é o ideal para mostrar a tendência médica do consumo 

familiar do brasileiro. Porque se outro período não for de quinze dias em quinze dias, for 

de dez em dez dias, for de vinte em vinte dias, claro que isso modifica. 

NM - É, esse período em que nós estamos falando, final dos anos [19]60, início dos anos 

[19]70, é marcado por diversas mudanças políticas, institucionais, econômicas e uma das 

que me chama a atenção é, exatamente a questão educacional. Quando nós falamos de 

Nutrição, vem sempre a idéia de grandes autores, que viveram antes dessa época: Josué 

de Castro, Nelson Chaves. No caso da Nutrição, a partir daí, dos anos [19]70, nós vimos 

que houve uma certa mudança no eixo do conhecimento da formação desse profissional. 

Passou a se dar mais ênfase num corpo, passou-se a se dar mais ênfase ...  

Fita 9 – Lado B 

NM - Em alguns saberes da Anatomia, Bioquímica, Citologia, que isto significou de 

mudanças, isso foi uma estratégia política para esvaziar o conteúdo crítico da Nutrição? 

EG - Eu acredito que foi mais por uma questão que você falou, houve uma mudança 

muito, na parte educação, na parte universitária. Eu acredito que quando houve a criação 

do curso, o reconhecimento do curso de Nutrição, ele entrou dentro do esquema da 

política universitária, tanto que neste período houve a reforma, e na reforma eles 

colocaram os cursos da área de saúde com um currículo básico quase comum, era 

obrigatório, então, talvez isso venha dando a ênfase maior e aquela alimentação que era 

feita, que você falou, era os grandes que, realmente, que estudaram, na parte de nutrição-

alimentação, e o próprio Josué de Castro, ele trabalhava na parte de Nutrição, com 

enfoque descritivo, com um enfoque de um fato social, mas não com um enfoque em si 

da parte bioquímica, da parte fisiológica; Nélson Chaves, eu acredito que trabalhou em 

cima disso, e o Franklin Moura Campos, mas os outros todos trabalharam neste sentido. 

Agora a criação ou a crítica do ou melhor, o reconhecimento dos outros cursos deram um 

enfoque, já um enfoque, como se diz, acadêmico, um enfoque universitário, tanto que 

ainda existe muito, ainda, entre as escolas de Nutrição, quando elas se reúnem, qual seria 

a formação do nutricionista do enfoque em si, um enfoque em si. Porque quando a gente 

trabalha nessa parte é um enfoque social, é um enfoque na área que a gente dá, na área de 

saúde pública, com conhecimento geral, realmente da parte de saúde pública. Já o grupo 

que trabalha em cima de hospital, que dá um enfoque maior, ele dá muita ênfase a essa 

parte realmente do conhecimento da Bioquímica, da Fisiologia, da coisa que é a formação 

maior do nutricionista dentro da área de saúde. Então tanto a área de saúde está dentro, é 

o médico, é o enfermeiro, é o nutricionista, é o odontólogo, vocês vejam que, nesta 

reforma universitária, eles colocaram todos esses da área de saúde dentro, que eles 

queriam, que o ciclo básico fosse um ciclo básico comum a todos eles e que depois do 

ciclo básico é que cada um fosse escolher a sua profissão, que não deu certo. Aí, a política 

universitária não deu certo porque é essa reforma do Ministério da Educação que o ciclo 

básico fosse comum a todos, então aí entravam um no vestibular e quando chegavam à 

universidade eles teriam o mesmo nível para depois escolher, mas criou-se um problema 

muito sério, porque as universidades assim, não aceitaram e mais, não aceitaram porque 

a formação, ou melhor, o grupo médico é predominante na área de saúde, tanto que, 

determinadas universidades se diz assim: porque a Medicina não é um setor à parte e os 

outros, na área de saúde, sejam um núcleo. Aqui, na nossa UNI-RIO é característico, 



 

quem domina é a Medicina, mesmo que nós não queiramos, mesmo nos unindo, não dá, 

isso acontece nas outras universidades. Então, foi a reforma universitária para ser assim 

realmente, davam idéia mais de conhecimento básico comum, mas a Medicina não 

aceitou. Quando a Medicina não aceitou, eles passaram a, já no ciclo básico, a ter sua 

formação, a sua formação, justamente premeditada, sabendo que aquele aluno era um da 

Nutrição, aquele outro aluno era da Farmácia, aquele outro aluno é da Medicina, embora 

estivessem todos comumente no ciclo básico. Isso, na área de saúde aconteceu muito, 

muito bem. Agora, como sua pergunta é mais ampla e diz justamente porque houve o 

Nelson, houve o Nelson Chaves, houve um Josué de Castro, houve realmente outros que 

assim trabalharam. Realmente isso é um fenômeno, um caso de estudo, todo mundo hoje 

fica perguntando: por que razão agora, a Nutrição não aparece o fenômeno? Eu acredito 

que seja um problema até de Brasil, porque até na nossa política nós não temos mais 

aqueles outros políticos, que hoje existe. Esses todos estão se acabando também, eu 

acredito que daqui mais uns cinco anos ou seis, você não vai encontrar assim aqueles 

políticos que existiam antigamente. Então, não sei se isso é um fenômeno geral, que na 

Nutrição, isso é claro.  

LO - Professora, a senhora falou, algum tempo atrás, eu queria retomar o tema, é que os 

congressos realizados na década de [19]70, em pleno Milagre Brasileiro, eram congressos 

que mobilizavam muita gente, tinham grande, atraíam os interesses das grandes empresas 

multinacionais, eram congressos ricos por esse sentido, tinham verbas. Porque a senhora 

acha que isso acabou, hein? 

EG - Eu, a minha opinião, talvez, é difícil de dizer porque isso acabou. Eu não sei 

realmente porque essa parte acabou, até os nossos, os hoje já nem se preocupam, até a 

programação de congresso não se faz mais olhando, dando em consideração, levando em 

consideração esses stands, porque antigamente existiam, era realmente uma das forças 

dos congressos, eram justamente esses stands, que eram vendidos às empresas, eu não sei 

a razão agora, porque, porque realmente acabou, não agora com esse problema atual do 

cruzado, como podemos dizer,  mas, mesmo anteriormente, isso já vem há muito tempo, 

sem êxito nenhum. Congresso de Belém do Pará, que houve, congresso de São Paulo, 

também, não existe mais a parte de stand, eles não têm mais nenhum interesse a não ser, 

não posso explicar para você porque isso acabou. Até a parte de promoção, a parte de 

auxílio, o que eles muito pouco fazem, às vezes, é dar oportunidade a fazer cartazes, fazer 

pastas, essas coisas mínimas, que às vezes não pesam muito, em termos, de melhoria do 

congresso. 

NM - Nesse período que nós estamos conversando, começam a surgir no Brasil diversas 

empresas que produziam alimentação, geralmente para outras grandes empresas. Bom, é 

isso, coloca o nutricionista diante de uma nova realidade que é a sua proletarização, ele 

era anteriormente professor, nutricionista de algum órgão do estado, de algum Ministério, 

de alguma secretaria. Isso aí significa alguma mudança na categoria? 

EG - Isso realmente tem sido muito estudado e, já até procuramos saber como solucionar 

os casos. Só as empresas de alimentação que fazem as suas concessionárias, que fazem 

justamente aqueles contratos e fornecem alimentação dentro de um esquema até dentro 

do próprio hospital. A maioria dos nutricionistas está sendo absorvido quase que por essas 

empresas. Então, considero que essas empresas estão fazendo realmente do caso do 

nutricionista realmente como fosse um tipo de exploração do profissional, porque o 

próprio INAMPS e as outras instituições que tinham serviço de alimentação, eles têm seu 



 

nutricionista, mas, em lugar de colocar o número suficiente dentro do seu serviço 

adequado para atender não somente o enfoque dieto-terápico, mas o enfoque da produção 

do alimento propriamente dito, eles jogam justamente a produção do alimento junto com 

o convênio para essas empresas. E os nutricionistas que estão dentro do serviço, eles 

fazem a parte de enfoque junto às enfermarias de dieto-terapia e às vezes criam dois 

grupos dentro do mesmo hospital: o grupo de nutricionista da empresa e o grupo de 

nutricionista do serviço. Então, isso daqui realmente cria um problema muito sério, e 

como nós não temos ainda o controle do salário do nutricionista adequado, então eles 

exploram muito o recém-formado, de um modo geral, entram para essas empresas o 

recém-formado, porque eles pegam muito do recém-formado, muito do estagiário, eles 

preferem o recém-formado, e como eles saem da universidade em busca do emprego, eles 

sentem aquele emprego, mas logo depois, eles vão realmente abandonando e é o que 

chama e dentro de um ano outro grupo está chegando e dá o ciclo vicioso. Mas, as 

associações têm dado muita ênfase a esse fenômeno para que o nutricionista, nessas 

empresas, ele tem nutricionista que faz a responsabilidade do planejamento e da 

supervisão e tem o nutricionista que trabalha dentro da instituição onde ele fornece a 

refeição, mas, aí, o que se chama, eles dão a esse nutricionista, o que está fornecendo a 

refeição, eles dão o salário muito baixo, e é um problema muito sério. 

NM - E eles exercem algum tipo, os nutricionistas, exercem algum tipo de pressão sobre 

os sindicatos, sobre os órgãos de classe? 

EG - Olha, eles têm solicitado, e a parte do nosso sindicato mesmo tem procurado 

solucionar, mas o que eles sentem que pelo menos a informação que tenho do grupo é que 

tem de ter um nível de salário para poder ir em cima da empresa, uma vez que não tem, 

quantos salários mínimos deve ter um nutricionista, quer dizer, não existe isto legal, nós 

não temos essa parte, esse enfoque, então, é isso onde eles escapavam em termos, apesar 

da pressão das nossas entidades. 

NM - Em 1974, nós verificamos um processo de crise sanitária bastante intensa, ocorre 

diversos fatos como a crise de meningite, e se denunciam os acidentes de trabalho. Nós 

vamos ver, logo em seguida, a criação, em [19]75, do ENDEF, em [19]76 do INAN – 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, que cria de imediato o Programa Nacional 

de Alimentação e Nutrição. Como é que a senhora avalia,  essa conjuntura e o INAN e o 

seu programa? 

EG - O ENDEF que você fala foi aquela da pesquisa. Realmente foi aquela idéia que 

tiveram de conhecer a alimentação do brasileiro em nível nacional. Ele foi dividido em 

região e foi muito válido e é até hoje, as nossas reuniões, está precisando até fazer uma 

revisão, se houve mudança ou não houve mudança, ainda se vale desse levantamento, 

Estudo Nacional de Despesa Familiar, de despesa. Nós ainda, ainda nós nos valemos dele. 

Agora, o INAN, o INAN, eu acredito que já vinha vindo sempre aquela idéia, logo, 

mesmo na época do SAPS, em 1947, já havia aquela necessidade de criar um órgão a 

nível nacional e que não foi, não surtiu efeito. Depois, foi criada a Comissão Nacional de 

Alimentação, que você viu que ficou um vínculo, ficou uma instituição pequena dentro 

do Ministério da Saúde, que não teve a força que ela deveria ter, podia ter força no papel, 

mas não teve realmente a força que ela deveria ter. Então, a realidade sempre, em todo 

congresso, em todas as reuniões, em todas essas coisas, sempre havia a solicitação de 

pedir justamente a criação de um órgão a nível nacional que pudesse centralizar, que 

pudesse ter sob sua responsabilidade a política de alimentação-nutrição. Então, foi criado 



 

o INAN, exatamente com uma necessidade, na época, foi criado como uma autarquia do 

Ministério da Saúde, agora, houve o INAN, eu acredito que houve muita política, política. 

NM - Exato, se denunciava, na época, a existência de muitos secretários, muitos militares 

e poucos nutricionistas do INAN. 

EG - Mas, olha, quando ele foi criado, até a criação do INAN, foram duas forças políticas, 

em termos da política em si. Então uma era Walter Santos, que à época, era secretário 

geral do Ministério da Saúde, ele era uma pessoa estranha ao Ministério da Saúde, eu já 

estava no Ministério da Saúde, e passei, colaborei até com o Walter Santos, mas ele, o 

Walter Santos é assim muito dinâmico, sempre esteve dentro desta área de Nutrição. Foi 

da Campanha Nacional de Alimentação Escolar, do Conselho Nacional de 

Abastecimento, aquela coisa toda e chegou, nesse período, não sei como, ele foi a ser 

secretário, ele foi uma pessoa estranha dentro de Nutrição para o Ministério da Saúde, a 

turma ficou admirada, porque o grupo lá, da saúde, a maioria é sanitarista e era o 

sanitarista que chegou com o secretário geral, quase quem manda, é a  força maior de um 

Ministério, é o secretário geral. Então ele logo teve essa idéia, mas acontece que existia 

um grupo de Brasília, e, esse grupo de Brasília, que era um grupo que tinha o João Bosco 

Salomão, tinha o Boranowisck, que era o grupo que era da Universidade de Brasília e que 

vinha trabalhando em Nutrição, mas, dentro do enfoque mais fora, o João Bosco tem até 

doutorado pela Guatemala, no Instituto de Nutrição da América Central, do Paraná, e se 

dedica a esta parte dentro de Brasília, realmente ele conhece muito bem este enfoque e 

eles trabalharam e fizeram uma programação. Acontece que o governo teve duas 

informações, dois grandes projetos nas mãos: o projeto do Ministério da Saúde e o projeto 

do grupo de Brasília, podemos dizer assim. Já houve política, ele nasceu com política, 

acho que por isso não funcionou bem. Então, quando ele entrou com política, ele entrou 

a política que ganhou, ganhou, vamos dizer assim, foi aprovado, e o grupo teve apoio de 

governo, não sei se teve influência de políticos, eu sei que venceu, em termos, o projeto 

e a informação para criar o INAN, do grupo do Ministério de Brasília. Quando ele foi 

criado, o primeiro grupo que teve apoio foi o do Gamboa, que ele era um diplomata que 

tinha trabalhado na FAO e que então, você vai ver muito bem, a nossa política de um 

grupo da época, que todo mundo pergunta, pergunta porque existe este grupo mandando 

há tanto tempo, agora desaparecendo? Então, é esse grupo Walter Santos, Walter Silva, 

Josué de Castro, que não muito, era outro grupo que já dividia, Pedro Borges. Depois 

entrou Almir Castro Neves e eles, então, eram prepotentes, eles foram prepotentes, tudo 

que se fazia no Brasil, por anos e anos estava nas mãos desse grupo, tudo. Então, na 

realidade quando pegou o outro grupo que chegou a convencer e que passou a dirigir, 

quem foi o presidente, primeiro presidente, do INAN foi o Gamboa, que é da carreira 

diplomática, mas, foi dentro do INAN que se deteriorou, que eu não acredito que ele tenha 

realmente desviado, ele aplicou mal o dinheiro, do INAN, que nasceu com uma força de 

dinheiro, nasceu com uma força enorme de que ele era capaz, então ele nasceu do nada, 

eu fui participar também, ele pegou um grupo lá de Brasília, o João Bosco, pegou a Renita 

Botelho, e mais quatro nutricionistas lá trabalhando, quando ele, Renita e mais outros 

lembraram do meu nome e o Gamboa me passou um convite para eu ir. E, aí, como sempre 

criado um órgão novo, nós pensávamos que justamente o INAN ia ser aquele órgão que 

pudesse, dentro do país, dividir adequadamente, não é? Supervisionar adequadamente a 

política de alimentação e nutrição independente das pessoas, mas sim dos problemas. 

Então nós fomos, e eu fui, e, na realidade, quando nós chegamos lá, a política era tão 

grande, a política mesmo, de pessoas, era tão grande, que quando se tinha uma reunião 

no governo, como se diz? Alvorada, como é que se chama? No governo federal, junto ao 



 

presidente, no Planalto, quando chegávamos, existiam o grupo do Ministério da Saúde, 

pressionando, que era o Walter Santos, Almir, Walter Silva, dominando contra o grupo 

que nós estávamos, exatamente no INAN, eu não era daqui, mas, à disposição de cá, 

chegando ao ponto. 

LO - A senhora era do Ministério da Saúde? 

EG - Eu era da saúde, à disposição do INAN, veja a que ponto então, quando, por 

coincidência, no hotel que nós estávamos, nós ficamos em hotel, porque não existia nem 

local, foi o que cedido, para o INAN começar a funcionar e de que maneira poderia 

funcionar para partir dali, como nascera o INAN. Então, eles colocaram nutricionista no 

início, colocaram porque foram, tinham, logo no início, cem nutricionistas e eu participei 

de lá. Então, aconteceu que não existia, também, procuraram os economistas, estava lá 

dois, três economistas, dois, três estatísticos. 

LO - E os militares? 

EG - Não, não existia, assim, os militares. Quais eram os militares? Ele falou em militares, 

mas não conheço.  

NM - Denúncias de imprensa? 

EG - Eu não vi militares, ali, no princípio, não se podia ser militares,  estava à paisana, 

não era, eu não conhecia, podia ser, quem sabe, se Boronovsky não era militar? Eu, talvez, 

não era, ele era médico, aliás, de Pediatria, trabalhando como professor em Brasília, da 

Universidade de Brasília. Ele foi que tomou a frente da parte técnica e ele, o Gamboa, e 

o João Bosco não ficou à disposição, ele usou assim, do posto, ficou como na 

Universidade, assessorando, isso por um período de meses. 

LO - Na Universidade de Brasília? 

EG - É, ele ficou na Universidade de Brasília, assessorando o INAN, que começou a 

funcionar. Acontece que todas as vezes que tinha reunião para poder implantar, nós 

sentíamos que o grupo que vinha do Ministério da Saúde, que açambarcava, que ia para 

lá, eles não davam apoio e não discutiam abertamente, no sentido de fazer como implantar 

uma política adequada, como fazer funcionar os primeiros programas, ao contrário, ele ia 

como inimigos, sentar numa mesa para poder destruir aquilo que era apresentado, isso 

aconteceu no INAN. Então, eu participei de uma reunião e depois, quem mais participava 

à frente dessa reunião como nutricionista e que ia com o Gamboa e que ia era a Renita 

Botelho, ia, Nevolanda Modesto, que agora está em São Paulo, dirigindo o curso de 

Nutrição da São Camilo e a Renita, que faleceu recentemente num desastre, que era do 

Ministério da Saúde, todas duas competentíssimas, tanto uma, a outra nutricionistas, e 

depois, outras mais participaram, ficaram à disposição. Então, nós sentimos uma política 

tão pressionada, tão de pressão, pressionada por esse grupo, que eu conhecia Walter 

Santos, conheço Walter Silva, conheço Almir de Castro Neves, o único que chegava a 

conversar comigo era o Almir de Castro Neves. Porque o doutor Walter dava um simples 

“bom-dia”, e era meu chefe no Ministério da Saúde, da Saúde, ele era meu chefe. Da 

DENOSA, onde eu estava lotada e sentada lá, então, para não haver aproximação, porque 

eu estava trabalhando com o Gamboa, digo: Ben Goa é outro sanitarista da Venezuela, 

Gamboa, então sentiu tão mal, me sentia, me sentia tão mal, que eu ficava numa situação 



 

difícil, quer dizer, não havia união para implantar, porque você sentia a pressão para 

implantar, então, que eles dizem até hoje, foi naquela época, foi estudado, reestudado, 

com o grupo, toda a implantação do Primeiro PRONAN, que é o Programa Nacional de 

Alimentação e Nutrição, que tem de ser montado, quer dizer, planejado pelo INAN e 

aprovado pelo Ministro, e levado, e apoiado pelo Ministro da Saúde e aprovado e 

publicado pelo governo, então foi o primeiro INAN, o primeiro PRONAN, o PRONAN 

que saiu que nada mais, o segundo igual ao primeiro, então acontece que houve em torno 

da verba, e a verba era para ser implantada, a verba para colocar pessoal, aí, foi quando 

começaram a dizer que o grupo estava começando a desviar verba, que o grupo estava 

contratando o pessoal a torto e a direito, por uma fábula de dinheiro, então eu estava no 

meio também, claro que eu estava, então começou os jornais a comentarem, então, eles 

fizeram programas, programas esses, de colocar, entendeu? Planejamento, tais que esse 

grupo do Ministério era o que justamente destruía os programas do INAN, então, diziam 

que estava tudo colocando dinheiro em publicações caríssimas, impressos caríssimos. 

Então, eu, realmente, quando eu fiquei à disposição por um período dentro de menos de 

seis meses, eu achei que não valia a pena, que eu já vi que o problema ia ser muito político 

e eu voltei e eu tive pressão também, do Ministério da Saúde: “Olha lá, olha o ponto, 

como é, vai ou não vai? Não está à disposição, terminou o período, não vá, não entra 

outro” E, eu senti muito que era uma luta muito grande entre grupo e eu, terminando, eu 

tranqüilamente, voltei para o meu lugar, dei bom-dia para todo mundo e passei a me 

sentar, mas eu nunca deixei de ter o apoio e acompanhar o INAN. Este grupo que ficou 

lá e que formaram justamente um grupo maior, que colocaram outras pessoas do INAN, 

e o INAN, o PRONAN, o segundo, o primeiro PRONAN estava aprovado como seria 

implantado, aí, foi que criou um movimento tão grande, e levantaram o problema, 

informaram que realmente houve desvio de verbas, e a tal ponto, que este Gamboa, não 

me lembro bem o nome dele, ele era diplomata, da carreira diplomática, do Itamaraty. E 

então, a coisa foi desfeita, abriram um processo, depois de um ano, depois de um ano que 

eu saí de lá, em maio, acho, que no fim do ano para outro, a coisa foi pressionando, eu 

não sei se realmente houve desvio de verbas, mas, que eu tenho conhecimento, e o 

conhecimento maior até do grupo, que eles dispensaram todos os nutricionistas que 

estavam à disposição, que foi uma lástima, que a Nevolanda é uma pessoa capacitada para 

fazer isso, com o conhecimento da área de Saúde Pública, a Renita também, em 

planejamento,  e a outra menina também, que veio da Bahia, duas que vieram da Bahia, 

eles categoricamente desmancharam, dispensaram todas elas. Quem tinha emprego 

voltou para o emprego, e também no seu emprego, quem não tinha ficou sem emprego, 

então, duas baianas ficaram sem emprego. E o Gamboa, dentro do processo, colocaram 

uma sindicância, quem respondeu, quem estava, ficou foi um militar. Esta hora eu acho 

que esta, um marinheiro, apareceu ... 

LO - Apareceu! 

EG - Apareceu um militar. Foi uma intervenção, deram uma intervenção, botaram um 

militar como interventor, ele desmanchou toda esta parte e colocou, e o Ben Goa, isso me 

sentiu bastante, a tal ponto que o Bem Goa foi ... 

LO - Gamboa. 

EG - Bem, Gamboa foi dispensado, é demitido, com malversação de emprego, do serviço 

público, ele foi. Isso até me sentiu muito, porque eu não acreditei, até hoje não acredito, 

eu acredito que prejudicaram até o senhor por uma coisa que, não sei, se foi certo, ou se 



 

não, ou se não, foi certo porque se houve sindicância, se houve qualquer coisa, talvez ele 

estivesse fazendo a coisa de uma maneira diferente, mas, o que eu preciso informar, que 

houve má aplicação, agora, acontece ... 

LO - Dos recursos do PRONAN? 

EG - Dos recursos, é, do PRONAN, do INAN, quer dizer, o PRONAN, o recurso era para 

cobrir o PRONAN, e que não foi implantado, mas ele tinha a idéia de implantar o 

PRONAN, e eu acompanhei bem a programação toda, como seria feita, a nível regional, 

dentro das regiões básicas e acontece que, depois dessa intervenção, que durou um pouco, 

eles fizeram uma mudança total, realmente não colocaram mais nutricionista, quando 

dispensaram os nutricionistas, só ficaram dois, que tinham, que eram aqui do Rio de 

Janeiro, recém-formados, então era o que se chama, que é hoje, aliás, é, um bom 

nutricionista, lá na parte do planejamento. Então, eles realmente ficaram lá e eles deram 

esse enfoque todo, logo depois, foi quando apareceu a mudança, não sei se teve nesse 

intermediário um outro presidente do INAN, foi quando entrou, e logo depois passou um 

tempo maior foi o Bertholdo Cruz e Arruda, que é de Pernambuco, da Universidade e eu 

até, particularmente, também eu conheço, conheço antes dele ir para o INAN, lá, por ser 

de Pernambuco, da família, de minha família, eu conheci o Bertholdo, ele foi convidado 

e veio para presidente do INAN e começou a estruturar o INAN adequadamente, e existe 

dez vagas de nutricionistas não ocupadas. Até hoje existe estas dez vagas de nutricionistas 

não ocupadas. E o Bertholdo, professor Bertholdo, ele foi, por quatro períodos, eu acho 

que quatro presidentes, foram, agora que o Bertholdo saiu, mas ele foi de quatro 

presidentes, ele reestruturou, fez o quadro do INAN, colocou o segundo PRONAN em 

execução que quase nada, foi uma réplica do primeiro, do primeiro PRONAN, que não 

foi realmente desenvolvido, não chegou a esta fase tumultuada de política e ele conseguiu 

justamente dar, realmente o impulso adequado ao INAN, mas acredito que ele centralizou 

muito e tem todo esse período dele com o atual INAN, com esses programas todos, que 

habitualmente, não está mais funcionando como funcionava com o Bertholdo. 

Fita 10 – Lado A 

EG - O objetivo do PRONAN I e II, quer dizer, os dois, que foi implantado, que foi quase 

um réplica, eu tenho realmente isso em publicação, em Diário Oficial e depois divulgada, 

é que o PRONAN, são os programas, Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, 

então o objetivo, justamente, era ter que fazer, atender a orientação do governo na política 

de governo, atendendo, exatamente, através de programas de que formam o PRONAN. 

Então tem o programa, o programa de alimentação, nutrição para gestante e nutrizes e 

escolar e pré-escolares, ou melhor, crianças até seis meses. Então, esse PRONAN era 

atender à mãe e à criança desnutrida, de baixa renda, no sentido, justamente de dar uma 

alimentação adequada e educação nutricional. Realmente o PRONAN é muito bonito e 

esse programa, todos eles, todos os programas eram feitos através de convênios, porque 

o INAN é um órgão normativo, ele ditava normas e existiam normas para cada um desses 

programas. Esse programa era exatamente neste sentido e dar realmente à família de até 

dois salários mínimos, que hoje ainda continua, dar realmente uma alimentação de 

distribuição adequada, com a educação da mãe e da gestante para dar alimentação do seio 

até seis meses, então essa distribuição de alimentos só eram distribuídos para a mãe que 

tivesse filhos depois de seis meses, para incentivar o aleitamento materno, agora, claro 

que existiam, poderiam, o leite, pode perguntar, dizer assim: “E a mãe que não tinha leite, 

que não podia.” Claro que dentro de um critério adotado, ela poderia entrar no programa, 



 

mas o programa tinha preferência, era exatamente esse. Tinha, por exemplo, um programa 

de família de baixa renda. Essa, o programa de família de baixa renda era justamente, 

também, distribuído determinadas áreas, que, aqui no Rio de Janeiro teve o programa na 

Baixada Fluminense para família de até dois salários mínimos e que tinham determinados 

alimentos que eram distribuídos: feijão, fubá, o óleo e açúcar, exatamente, e no programa 

ao paralelo de educação alimentar e que aonde família tivesse a criança menos de um ano 

para que este, a sobra em lugar dele comprar esses alimentos básicos, desses alimentos, 

eram orientados para que este dinheiro que estava sendo distribuído, que sobrasse para 

ele comprar o leite para dar para a criança, isto, era a alimentação adequada. E o outro 

programa que também passou a ser incluído no PRONAN, era o atendimento ao escolar, 

que já existia a Campanha Nacional de Alimentação Escolar, que foi, evoluiu e que 

justamente e essa verba do INAN que passou, a verba e saiu da campanha e entrou para 

o INAN e dentro do programa de assistência ao escolar, ele distribuía em todo o Brasil, 

era mais, foi mais uma absorção da verba da Campanha Nacional de Alimentação Escolar 

passando pelo INAN e redistribuindo para a campanha e não a campanha receber 

diretamente a verba. E, tinha a campanha, e tinha o Programa do Trabalhador, que era o 

PAT – Programa de Assistência do Trabalhador -  que se nós olharmos, foi muito moldado 

em cima do extinto SAPS, então o Programa do Trabalhador foi através do Ministério do 

Trabalho, então vocês viram que para cada programa existia um Ministério vinculado, 

que trabalhava em convênio com o INAN, e é assim que funciona até hoje. 

NM - E o PAT, funcionou? 

EG - O PAT funcionou, o PAT funcionou, não funcionou mais, funcionou um pouco 

menos na Região Nordeste, porque a região Nordeste tem um incentivo da SUDENE, 

então toda empresa que tem o incentivo da SUDENE, ela não entrou muito no PAT, no 

PAT, quer dizer, no programa do trabalhador, através do Ministério, talvez por interesse 

de controle deles, mas que agora, na Bahia, eu estou sabendo que o grupo de Nutrição, as 

escolas de Nutrição estão formando nutricionistas muito para a empresa, porque as 

empresas lá estão absorvendo exatamente as nutricionistas por causa do PAT, quer dizer, 

depois de tanto tempo que não passou a funcionar, agora o PAT aqui teve pelas 

estatísticas, não sei assim, bem de cor, que funcionou bem, não tão bem, muito assim, no 

Sul não muito, mas em São Paulo aquelas empresas que já tinham realmente nutricionistas 

que foi um campo muito grande de absorção de nutricionista, adequado, eles passaram a 

funcionar com muita ênfase dentro de São Paulo e eles passaram a trabalhar dentro da 

campanha, do vínculo com o Ministério do Trabalho, que nada mais era esse programa 

da empresa ter uma bateria de cardápio planejado adequadamente para o trabalhador e 

eles planejaram que a média, cada refeição deveria ter tanto almoço, tanto jantar, uma 

média de 1.300 calorias. Então, que ele dizia assim tecnicamente com NPTCAL, quer 

dizer, relação Proteína-calorias, foi aquilo que eu falei anteriormente, na proteção da 

proteína pela caloria, pelos hidratos de carbono, que tivesse uma porcentagem, em si de 

8%, isso 8%, é o ideal dessa relação para que se proteja a proteína, ela não se transforme 

em calorias, ela, ao contrário, vá aos tecidos para formar, exatamente, o tecido, sangue, 

em enzimas. Então o PAT também funcionou em parte isso, porque houve um enfoque 

muito grande, mas eles tinham a empresa, o PAT apresentavam uma bateria de trabalho, 

de cardápios previamente planejados com a assinatura do nutricionista, com essas 

características mínimas, que eram justamente determinadas, as características 

determinadas pelo próprio INAN, então o PAT funcionou. 



 

NM - Mas, professora, em dez anos, depois que foi feito o ENDEF, oito anos depois que 

foi criado o INAN, nós vimos que o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, o IPES, o 

IPES, ele denunciava a existência de 86 milhões de pessoas atingidas pela fome e 

denunciava mesmo, em 1984, a possibilidade do surgimento de uma sub-raça, 

caracterizando-se pela existência de uma população de anões. Onde é que o INAN, ou os 

programas assistenciais, falharam? 

EG - Bem, eu acredito que, talvez, tenha sido um pouco de exagero quando o IPES disse 

isso, porque essa informação que diz, que nós vamos ser anões por causa da alimentação, 

desde que eu entrei na parte de Nutrição que isso acontece, então o IPES, ao denunciar 

isso, já denunciou, como se diz, não sei, 20, 30 anos depois, veio falar a mesma coisa. O 

que acontece é que o Brasil é muito grande e caso do programa do INAN, vocês podem 

ver que eles fizeram através de Ministérios, quando fez o programa da gestante-nutriz, 

que é o programa um da época era o programa que, agora, não sei se existe ainda, assim, 

com esse nome, era o programa, programa primeiro era o gestante-nutriz. Vocês viram 

que eles fizeram através de onde? Das instituições, aliás, da Previdência Social, através 

dos hospitais e em cima das pessoas que iam procurar o atendimento dos hospitais, ou 

através das universidades. Quando o IPES fala isso, milhões de brasileiros, quer dizer, 

nós estamos longe de chegar no interior do Brasil, nós estamos longe de chegar dentro do 

Nordeste, no interior do Nordeste. Porque o interior do Nordeste, esse INAMPS e o INAN 

não vão, não chegam lá. Ao passo que no Amazonas, quando ele chegou lá através das 

cidades, porque o interior é que você sente o problema muito sério e aqui, por exemplo, 

no Rio de Janeiro, o que nós temos, no Rio de Janeiro, será que nós vamos também ser 

anões? Eu faço esta pergunta, que somos brasileiros também, então, acontece que existe 

o problema, existe nas favelas, porque o problema da favela é tão grande como o problema 

do Nordeste em si. Será que é igual? Todo mundo diz isso, todos dizem, os problemas da 

favela são iguais aos problemas do Nordeste. Não é tanto assim, porque se eles têm rádio, 

se eles têm televisão, se eles têm outros, têm um dinheiro para fazer essas compras, o que 

falta talvez seja um pouco mais de educação, educação total, global, não educação 

alimentar, educação como um todo, que até alfabetizados eles são, então, se começar a 

analisar dentro deste enfoque, com esse prisma, eu acredito que nós não vamos chegar a 

anões em absoluto, o que precisa é educação. O interior mesmo, eu considero Nordeste, 

o interior de Minas Gerais, mesmo que tem uma área já foi englobada como área do 

Nordeste, da SUDENE, quer dizer, da área da SUDENE, a pontinha a que vai chegando, 

daqui a pouco vai chegar até Rio de Janeiro, vamos dizer, daqui a pouco entra por aí afora, 

então, você chega à conclusão que falta ali é educação global, aquela educação como um 

todo, a educação sanitária, por isso que no Ministério da Saúde existe um grupo hoje, já 

menor, é que o básico não é a alimentação, o básico é o saneamento. Então, quem 

conheceu o grupo ferrenho que era contra a alimentação, como o Oswaldo Costa, como 

outros, aquele outro, Pantoja, o Nelson, esqueço, o outro, professor Nelson, eles não 

acham que a alimentação seja problema. Eles dizem que é básico, no Brasil é o 

saneamento. Então, você veja, tem linhas, então, ele mostrou, em termos, que o Brasil é 

um problema muito sério de alimentação e nutrição, que nós chegamos até à conclusão 

que seja mais de educação como um todo, quer dizer, educação até para plantar, que terras 

eles têm, é o caso da reforma agrária, agora, que todo mundo diz bem, às vezes você dá 

terra, mas a pessoa não sabe plantar, então, o problema é saber como plantar somente o 

que orientando a pessoa no como plantar, é que você vai ter a produção de alimentos. 

NM - No INAN, como o INAN, por exemplo, realizava um programa desse tipo, ele, ele 

ouvia sindicatos, trabalhadores, ou eram programas realizados por técnicos especialistas? 



 

EG - E acredito que não, que ele tinha, o INAN trabalhava, ele tem um  conselho também, 

ele tem um conselho de representantes dos ministérios, agora, esses conselhos, eu acredito 

que, vocês conhecem bem como nós, como acontecia na Comissão Nacional de 

Alimentação, é um elemento que é indicado pelo Ministério, e que eles se sentem 

exatamente na mesa naquele momento, que trocam idéias e trazem o seu papel e voltam 

para o seu ministério para dizer que foi que, para dizer o que foi discutido. O que está 

faltando, na realidade, é uma repercussão adequada daqueles, que o próprio Ministério da 

Agricultura tivesse um grupo que pudesse orientar, no que diz respeito, é o que 

antigamente, era ABICAR, que hoje, agora, tem outro nome, agora, no momento eu me 

esqueço, que esse sim, que davam orientação, nós temos aqui em Niterói, o setor de lá, 

que realmente eles orientam o pequeno trabalhador para a sua produção de alimentos, 

então isso daí é que eu acho que se deveria ser feito no Brasil. Agora com o INAN, ou 

sem o INAN, que o INAN pudesse, como é? Participar também, mas não ele ditar as 

normas, lá em cima, , realmente não ter realmente grupos dentro de regiões, isso que 

deveria ser feito. Quando O INAN foi criado, que nós pensávamos que ele fosse, tivesse 

pequenos grupos que em determinadas regiões e que nesses grupos pudessem implantar 

e tivessem a responsabilidade para trazer o INAN, através das avaliações, o que realmente 

de efetivo, de positivo não tinha sido desenvolvido. Não aconteceu, ele ficou igualzinho, 

semelhante à Comissão Nacional de Alimentação, com o dinheiro ditando normas e o 

dinheiro, realmente ele tem uma verba espetacular, e é isso que ele faz convênio, então 

continua sendo e lembrou-se muito bem, através da Universidade de Pernambuco. 

Universidade de São Paulo, a Universidade de Pesquisas de Campinas, então, as mesmas 

pessoas e os mesmos lucros continuaram dominando os programas do INAN e dentro 

desse critério, o INAMPS, porque essas verbas, as Universidades fazem logo o programa 

e conseguem a verba, eu sei, a Universidade de Pernambuco e sei, a Universidade 

Estadual de Pernambuco, aquela do Estado, que elas fazem o programa de atendimento 

materno-infantil, toda universidade tem atendimento, tem materno-infantil, é um 

programa materno-infantil, claro que você tem, entende, que prioritariamente, isto é, 

normal dentro de orientação de planejamento de saúde, qual o grupo prioritário para fazer 

um programa dentro de uma área que você encontra: materno-infantil, não é o adulto, e 

não vai ser um adolescente. Existe programa de adolescente, mas é uma gota no oceano 

dos programas, então seria a família como um todo, e dentro da família o que é prioritário, 

a mãe e a criança, nem a criança escolar, porque o escolar tem atendimento escolar, todo 

mundo pode falar na merenda escolar, mas, todo mundo vai lá para comer merenda, 

comeu merenda e deu passeinho, trabalhinho de recreação, está aí o programa do atual 

governo do Estado. Cadê o atendimento do escolar para alfabetização, e educação e 

ensino, não é nem educação, é ensino, quer dizer, furou. Agora, a alimentação estava lá, 

estava a comidinha, então era criança assim, quando chegava lá na distribuição do nosso, 

então a alimentação é chamariz. 

NM - Com base no que a senhora falou, gostaria de fazer, formular uma pequena 

pergunta: Qual o papel, a força da Previdência Social na definição da política de 

alimentação e Nutrição nos anos mais recentes? 

EG - Olha, a força que ele tem, eu não acredito que dentro da Previdência, nessa política 

geral de alimentação e Nutrição, aquela política que nós gostaríamos que atingisse a 

população como um todo, ela tem através dos hospitais dele, isso é, essa força dele, dentro 

da parte de alimentação e nutrição, porque nós sentimos que eles não fazem um 

levantamento adequado do grupo que freqüenta alimentação, o que freqüenta hospital, no 

que diz respeito à alimentação e nutrição. Quer dizer, do bem nutrido e do mal nutrido, 



 

ele tem lá o previdenciário, você pode lá ver isso. Nós, quando temos as reuniões de 

Nutrição e alimentação, o que eles levam é para mostrar, os hospitais que têm, quantos 

hospitais existem, quantos atendimentos da população eles atendem, quantos puderam ser 

atendidos, qual a distribuição e necessidades. Agora, eu pergunto: e a pessoa, e o grupo 

que vai lá para alimentação e nutrição, eles pensam no serviço de alimentação do hospital. 

Então o serviço de alimentação e nutrição do hospital é administrativo, ele é absorvido na 

administração hospitalar, agora, nessa outra política que nós estamos falando, política do 

Brasil como um todo, eles não têm, assim, especificamente, até a parte de orientação 

ambulatorial, quer dizer, que ele atingisse a população, que nós chamamos que quem é 

da área de saúde pública, que o próprio hospital, ele pode ser uma entidade de saúde 

pública, que ele deve ser saúde pública, não é saúde, ele deve ser até preventivo, eles não 

fazem essa parte, nenhum hospital, nem o INAN, pode fazer um em dez, mas não é a 

política dele, dele ser um hospital de prevenção, atendendo à comunidade, ele atende à 

comunidade doente, quer dizer, a comunidade doente é que vai a ele, ele não vai à 

comunidade. 

NM - Mas, quando foi criado, em 1938, decreto 399, que instituía o salário mínimo ... 

EG - Sim. 

NM - Ele colocava como prioritário aquela distribuição da ... 

EG - Mas, qual o salário mínimo? 

NM - O papel da alimentação. 

EG - Mas eu acredito que quando ele colocava o papel de alimentação, ele botou como 

fatores para poder considerar o salário mínimo. Então, vocês vêem que naquela época até 

o salário mínimo era baixo em relação, quando se falava em alimentação. Até naquela 

época quando foi criado e que foi considerado fator alimentação, vestiário, habitação e 

higiene, não sei se tem outros, eram quatro, ah, transporte; eram cinco, já esqueci, nós 

vamos trabalhar isso amanhã, em cima disso de novo, de novo, então, alimentação. 

Depois de um ano vamos falar de novo, falar em salário mínimo, vamos olhar a cesta, a 

cesta ... 

NM - A cesta básica do trabalhador. 

EG - Então você veja que ele colocou a alimentação e quem disse que a alimentação 

deveria ter um X, uma média de tanto, uma medida de 1.400 calorias para não sei quantas, 

que seria 2.800 para o trabalhador, quando você vai naquela época, se pegasse hoje, não 

tem hoje nenhum salário mínimo que cubra o regime alimentar do trabalhador, de 2.800 

calorias. Então, na época que foi criado, já foi criado até errado estava isso, até passível 

de críticas. Quando eles colocaram aqueles regimes alimentares do salário mínimo, das 

leis dos salários mínimos, eles colocaram os alimentos com cascas, ou melhor, com 

resíduos, como nós dizemos, então, quando nós provamos agora, descascando, na época, 

eles nos chegavam a 2.800, então, eles botaram as carnes com pelanca e osso, as frutas 

com casca, eles botaram sem fator de correção, sem desperdício, então quem fez, mas, 

como estava todo mundo começando, se desculpa, então, chegamos hoje à conclusão ... 

NM - Mais de 40 anos depois ... 



 

EG - Que precisava se rever esta determinação, que se reveja a lei do salário mínimo, que 

está desatualizada. Então agora nós vamos trabalhar com o SIPAN, no próximo ano e 

vamos começar exatamente com essa parte. 

NM - O que é SIPAN? 

EG - SIPAN – Simpósio Nacional de Alimentação e Nutrição, vai ser o 8º SIPAN, na 

Paraíba, e a gente tem sempre participado. O ano passado foi aqui no Rio de Janeiro, foi 

dividido, então o nosso foi até em Niterói, não foi nem no Rio de Janeiro. Então, eles 

estão agora, o tema agora do, atual do SIPAN é a produção de alimentos em relação à 

alimentação do brasileiro. Então, agora a gente vai começar a fazer uma alimentação 

adequada e vai jogar em cima o que precisa produzir, então nós estamos com essa parte, 

tanto, por que isso? Ele colocou claro que ele colocou alimentação como realmente um 

enfoque adequado, mas não dão o valor que merece. 

NM - A questão é de valor ou é política? 

EG - Eu chamei de valor, mas é mais de política, porque valor ele deu. O valor ele deu 

tanto que ele colocou como alimentação um dos fatores para você chegar ao salário 

mínimo, e especificamente, dentre esses fatores todos, ele deu uma ênfase especial, 

quando ele deu, primeiro foi criado, depois que ele colocou alimentação, ele colocou 

todos os regimes alimentares, o do brasileiro, como um todo, média e por região, está lá, 

como é que sabe. 

NM - A senhora é chefe do Departamento de Nutrição e Saúde Pública da Escola de 

Nutrição da Uni-Rio, e a senhora está formando uma leva de jovens nutricionistas. Como 

a senhora encara a perspectiva desses garotos, dessas meninas em face da realidade 

brasileira no que diz respeito à Previdência Social, à Nutrição? 

EG - Olha, essas informações, por informação, nós colocamos eles muito a par, agora 

acontece que nós formamos mostrando a eles da importância da área da saúde pública, ou 

melhor, a Nutrição na área da saúde pública. Mas, ao mesmo tempo, mostramos para eles 

que, infelizmente, o governo não está dando adequadamente aquela atenção do que ele 

merece, porque se nós prevenirmos é muito melhor do que nós curarmos, então, na 

realidade da formação dos jovens e dentro da evolução do curso de Nutrição, a dieto-

terapia, o enfoque do doente é dado antes da saúde pública, então, o coroamento para nós, 

começa e termina com saúde pública, que começa no ciclo básico, mas ele também tem 

as outras. Então, eles não dão aquele valor no ciclo básico das disciplinas que começam 

a formar o nutricionista para essa área de saúde pública. Então, quando chega o sexto 

período, todas as disciplinas são voltadas para a área de saúde pública. E eu tive 

oportunidade de pedir que a materno-infantil, aliás, por reunião das escolas de Nutrição 

do país que a disciplina materno-infantil fosse dado com enfoque de saúde pública, não 

enfoque dietoterápico e ela é dentro do Departamento de Saúde Pública. Então, a nossa 

disciplina até a materno-infantil é dado com enfoque de saúde pública, mostrando para 

eles, que cabe a eles, os nutricionistas trabalharem para que dessem o valor que merecem 

dentro do enfoque da saúde pública. Acontece é que o INAMPS não dá o valor adequado. 

Aqui no Ministério da Saúde, da Saúde, não na Secretaria Municipal de Saúde, Estadual 

de Saúde, que não dão realmente o enfoque adequado da parte de saúde pública, quando 

nós chegamos no Centro de Saúde, o enfoque deles, a maioria é só atender à criança e à 

nutriz e realmente acaba, não vai à comunidade, alguns outros postos que já temos colegas 



 

que trabalham lá, nosso currículo da Uni-Rio, já ele atende à comunidade em si, o 

programa da comunidade, eles vão à comunidade, eles atendem, controla a parte de 

creche, controla a parte de adolescente, controla a parte das favelas próximas, mas nem 

todos os Centros de Saúde têm o mesmo enfoque. É porque a Secretaria Municipal e a 

Secretaria Estadual de Saúde, todas duas secretarias não têm adequadamente a política 

em nível de normas para o enfoque amplo de atingir a comunidade, então fica aqueles 

Centros de Saúde realmente parados, somente no atendimento à mãe, quando vem trazer 

a criança para saber se o peso está melhor, se o desenvolvimento está, quando tem uma 

doencinha carrega, quando poderia ter, no Centro de Saúde, até um Centro de 

Recuperação Emocional, ou um tipo de creche, que a mãe botava lá, seria atendida, ficava 

dentro do Centro de Saúde, e às cinco horas ia buscar. Mas, infelizmente, a mentalidade 

é ainda que quando dá meio-dia os Centros de Saúde não fecham, mas não têm nenhum 

técnico para atender o grupo da comunidade. Isso é um erro, mas não é um erro do 

profissional, é um erro da política de orientação de quem dirige. 

LO - Professora, eu acho que estamos, então, mas ou menos, encerrando, eu gostaria de 

deixar o microfone aberto para senhora, se a senhora tiver alguma coisa a completar, ainda 

e agradecer em meu nome, em nome do Nilson, em nome da Fundação Oswaldo Cruz, 

do INAMPS, o Projeto, a sua atenção, a disponibilidade de fazer esse longo depoimento. 

EG - Eu me senti, assim, quase como uma honra participar desse trabalho de vocês e foi 

para mim até um prazer muito grande. Mas, eu gostaria de deixar minhas últimas palavras, 

ou minha crítica, ou minha ... Primeiro, agradecer a vocês, que foram por demais 

atenciosos e mais ainda, não deixar de olhar um pouco, não deixar, não a crítica, uma 

análise assim, da nossa Unirio, como nós começamos, exatamente, pelo SAPS, eu 

gostaria de deixar aqui registrado que a nossa escola e que nosso curso de Nutrição, ela 

pertenceu realmente ao SAPS, e ela sempre procura realmente dar aquela mesma ênfase 

que o SAPS deu, deu com enfoque da área de saúde pública. Então, existe ainda alguns 

professores que são realmente do antigo SAPS, mas o grupo que está predominando já é 

um grupo jovem, um grupo já formado pela FEFIERJ, FIFIERJ e agora, Unirio, e que a 

Unirio tem realmente a nossa escola especificamente um sentido comum de dar uma 

formação muito adequada ao nutricionista, para que a Nutrição nunca seja, assim, 

colocada em segundo plano. Essa pergunta que aqui vocês fizeram de como é realmente 

esta parte de alimentação no momento, desde o salário mínimo que nós estamos falando. 

É porque a alimentação faz parte do homem, alimentação, nasceu, quando nasceu o 

homem e acredito que ela só passa realmente a desaparecer quando o homem morrer. 

Então, enquanto existir o homem, existirá a alimentação e existirá a Nutrição e espero 

que a nossa Nutrição no Brasil evolua para dar um atendimento maior a nós brasileiros e 

aos nossos trabalhadores. Obrigado por vocês! 

 


