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Data: 10/11/1986 

 

Fita 1 - Lado A 

 

Obs: Trecho precisa ser reinserido no ponto correto. 

 

NB – E esse tempo todo o senhor ficou no setor de embalagem, é, no setor de envasamento. Eu 

era chefe aqui, eu continuei como chefe aqui, por eu sempre fui aqui, as pessoas tinham aqui 

uma certa consideração comigo.  

 

SP – Em 1966 foi a grande produção.  

  

NB – Dez de Novembro de 1986, entrevista com doutor Sebastião Patrocínio. Houve um 

problema aí na fita e a gente já tinha iniciado a entrevista, mas a gente estava falando nesse 

momento sobre o estudo, né, seu Sebastião ? 

 

SP – O estudo. 

 

NB – Então, eu estava lhe perguntando, se o senhor tinha parado de estudar, o senhor disse que 

tinha feito o ginásio, não é ? 

 

SP – Sim, é é. 

 

NB – Mas depois tinham as dificuldades que o seu tio Joaquim tinha colocado o senhor no 

ginásio quando o senhor voltou prá cá em 1936, não é ? 

 

SP – 36, é que eu desci. 

 

NB – E o senhor disse que achava umas dificuldades e que o senhor não conseguiu mais estudar, 

não é ? 

 

SP – É, eu tinha uma dificuldade sobre a, eu mais aí, teve uma pesquisa, que havendo caso de 

saúde, com calma ele vai chegar no seu estudo final. 

 

NB – Quem falou isso foi o Adolfo Lutz ? 

 

SP – É, é. 

 

NB – Falou e perguntou ao Adolfo Lutz ? 

 

SP – É, é. 

 

NB – Ele tinha um problema com o senhor ? 

 

SP – Não, não, nenhum problema, nenhum. Nós chegávamos ao estudo final dele, que é um 

rapaz esforçado. 
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NB – Me diz uma coisa, como é que foi o seu trabalho aqui dentro ? O senhor podia contar um 

pouquinho do seu trabalho aqui ? 

 

SP -  Posso. 

 

NB – O senhor chegou aqui prá fazer, já foi gravado isso, mas enfim, agora o senhor veio prá 

cá, trabalhou nessa sala 25, né ? 

 

SP – É.  

 

NB – E era setor de envasamento. 

  

SP – Aqui, era setor de envasamento, e aí embaixo onde é o correio fazia embalagem dos 

produtos, nas caixas de vacinas, embaladas, vinha embalada, vacina anit-tífica, vacina anti-

pestosa, espera aí, vacina anti-pestosa, os soros, que o Mário fazia a embalagem dos soros de 

algodão em pasta, a caixinha, mas fazia em com algodão em pasta, aquele sorinho, secando. 

 

NB – Como é que é, soro em pasta ? 

 

SP – Não, a embalagem, algodão em pasta, algodão, o algodão mesmo, nas caixinhas, prá não 

quebrar as ampolas, vinha as caixinhas todas, vinha as caixinhas de madeira, a gente punha as 

ampolas, 20 ampolas, de dez a vinte, aí põe uma camada de algodão, depois mais dez, e tal, aí 

põe na embalagem, era o carimbo, a fogo, Instituto Oswaldo Cruz, aquele ferro a fogo carimbava 

aquilo. 

 

NB – O senhor diz que a caixinha era carimbada ? 

 

SP – Carimbada, a caixinha de madeira carimbava. 

 

NB – A caixinha era feita aqui, não é ? 

 

SP – Aqui mesmo, carpintaria, tudo certinho, carpintaria, de madeira, tudo era bonito, as 

caixinhas grandes.  

 

NB – O senhor sabe prá onde é que eram enviadas essas vacinas ? 

 

SP – Essas vacinas iam pro Departamento, prá Secretaria de saúde dos estados, às vezes iam 

Minas Gerais, pro estado todo, solicitava, e tal, tantas mil doses de vacina, contra a peste, vacina 

anti-pestosa, eu quero soro-antipestoso, está legal, eu quero soro anti-tetânico, eu quero soro 

anti-diftérico, difteria, pas, aí o gangrenoso, aí o soro gangrenoso. 

 

NB – Como é que esse que o senhor falou ? 

 

SP – A difteria. 
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NB – Não, esse outro ? 

 

SP – Bom, esse parte da gangrena, isso é um soro que nós usamos para depois e tal. 

 

WH  - Soro gangrenoso ? 

 

SP – É, sim. Certo e fabricava aqui. 

 

NB – Esse fabricava aqui ? 

 

SP – Também fabricava aqui o soro. Era envasado aqui esse soro. Esse soro era envasado. 

 

FD – Ele era envasado e fabricado aqui ? 

 

SP – E fabricado.  

 

NB – O senhor sabe quem é que trabalhava com isso, os cientistas que trabalhavam com essa 

coisa ? 

 

SP – O soro gangrenoso ? 

 

NB – É. 

 

SP – Era o professor Genésio Pacheco. 

 

NB – Ah. 

 

SP – Professor Genésio Pacheco. 

 

NB – E o senhor sabe de mais algum outro soro ou vacina que tenha sido fabricado assim ? 

 

SP – Tem, tem muita coisa. 

 

NB – Então o senhor pode ir falando prá gente, que isso nos interessa. O senhor já falou vários, 

anti-pestoso, anti-tífico. 

 

SP – Bom, fabricado aqui, assim, vamos lá, fabricado aqui, vacina anti-tífica, varíola, a variólica, 

era o professor Paulo Afonso, que fabricava exclusivamente varíola, professor Paulo Afonso 

tinha dois metros de altura.  

 

NB – Era professor Paulo Afonso de que, o senhor lembra o sobrenome dele ? 

 

SP – Nós só falava assim professor Paulo Afonso, a gente não podia entrar em detalhes.  

 

NB – Tinha muita gente ? 
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SP – Eram uns caras feitos, nossa senhora, prá gente dirigir um cientista tem que ter muita, não 

é assim, precisa ter valor, era muito amigo, povo muito amigo, mas a gente tinha que ter respeito, 

porque eles sabiam tudo, então as vacinas eram fabricadas. Eu tenho um relatório sobre as 

vacinas aqui, sobre as vacinas.  

 

NB – O senhor tem todas elas aí com o senhor ? 

 

SP  - É, fabricadas. Eu só não enxergo as fabricadas. 

 

NB – O senhor tem um mapa aí, seu Sebastião ? 

 

SP – Tenho, eu só não enxergo, mas pode por, tudo fabricada aqui. 

 

NB – Que maravilha, seu Sebastião.  

 

SP – Tudo era fabricada. 

 

NB – O senhor sabe que a gente está atrás desse serviço aqui há algum tempo ? 

 

SP – É ? 

 

NB – É, a gente precisa descobrir quais são as vacinas que foram fabricadas aqui.  

 

SP – E tem outra parte aqui também, então te ajudei um tanto ? 

 

NB – [...] Está nos ajudando muito. 

 

SP – Pode ver aí, isso assim, era o titular e eu substitui esse e aí passei a ser chefe, esse relatório 

aqui é da minha instrução, pode ver aí, está meu nome aí. 

 

NB – Dois de janeiro a dois de dezembro de 1966. 

 

SP – Pode ver aí, isso é os produtos que eram fabricados. 

 

NB – E os lugares onde foi mandado. 

 

SP – E os lugares.  

 

FD – O senhor tem umas fotos aí ? 

 

SP – Ah, tem.  

 

NB – Essas fotos são de que, seu Sebastião ? 

 

SP – Isso é fotos meu, que eu os alunos vinham aí palestrar comigo, eu dava palestras aos alunos, 

esse problema de alunos aqui do ... 
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NB – Como é que era esse problema de alunos aqui ? 

 

SP – A escola solicitava que queria palestrar sobre o setor de vacinas do biotério, então o diretor 

mandava um ofício prá mim, e eu era responsável de explicar aos alunos sobre isso, aqui eu 

palestrava com os alunos sobre isso.  

 

NB – Aí o senhor explicava aos alunos como é que funcionava ? 

 

SP – Funcionava, e tal, isso mesmo.  

 

WH – Esses são alunos ? 

 

SP – De colégios. 

 

NB – De colégios que iam visitar o instituto, é isso. 

 

SP – Isso aqui foi uma velha guarda, o pessoal da velha guarda, na fotografia, aí o cupim comeu. 

 

NB – Mas aqui quem é que está aqui, vamos ver.  

 

SP –Isso foram os funcionários antigos. 

 

NB – Pois é, vamos ver.  

 

SP – Eu estou aqui escondido, né, isso aqui é... 

 

NB – Ah, o senhor está sem óculos. 

 

SP – Ah, é, estou sem óculos, é por isso. 

 

NB – O senhor sabe lembrar mesmo sem óculos ? 

 

SP – Não, eu não sei lembrar, eu não sei lembrar assim longe. Isso aqui é o professor Rubens, 

isso aqui, é as moças que trabalhavam, aqui, esse aqui é da escrita, esse aqui é do almoxarifado, 

almoxarife, eu estou sem óculos assim não dá. 

 

NB – Não. 

 

SP – Então aqui, e aqui foi já, em 1966, isso aí, bom, depois vocês vão ler, né, em 1966, tem 

uma chuva na nossa cidade de São Sebastião. E o presidente atual, o marechal Castelo Branco 

e  o titular da Saúde, o ministro da Saúde era o doutor Raimundo de Britto. Então [...] era o 

diretor, era o Paulo Rocha Lagoa, muito bem, então daí o pedido de vacina, convocou, o 

ministério convocou, o ministério convocou tantas mil doses de vacinas, nós só fabricava 

vacinas anti-tíficas, mas aqueles frascos de 10 ml, de 50 ml, era uma coisa, mas eu não fiz o 
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relatório, eu entreguei o relatório, não pensava que ia ter valor assim. Quando eu cheguei, se 

emprega pouco lá a firma, por sorte eu guardei esses aí. 

 

NB – Quer dizer, o senhor, no setor de vacinas onde o senhor trabalhava, é que fazia esses mapas 

? 

 

SP – É, eu tinha que fazer  todo o relatório os produtos que mandavam prá mim, prá ser 

envasado, eu tinha que fazer o relatório, prá saber o destinatário. 

 

NB – Cadê esses relatórios, seu Sebastião ? O senhor entregou prá quem ? 

 

SP – Ah, bom, isso aí...aí é prá chefia, aí... 

 

WH – Prá chefia de que ? 

 

SP – Aí não sei onde está, não sei, eu sei que aqui eu guardei esses daqui.  

 

NB- Esses o senhor guardou por um acaso, né, isso aqui do ano de 66, e esse outro é 54. 

 

SP – É, então aqui, eu guardava isso aqui, prá, guardava isso aqui prá ter. 

 

FD – Seu Sebastião, quem era o chefe imediato do senhor ? 

 

SP – O imediato era eu.  

 

FD – Não, o chefe. 

 

SP – Ah, era o professor Moacir de Andrade. Professor Moacir. 

 

NB – Esse foi entrevistado. 

 

FD – E qual o cargo dele aqui quando ele era seu chefe ? 

 

SP – Aí a parte de .... 

 

NB – A gente já entrevistou ele, aqui um auxílio. 

 

WH – Doutor Moacir era chefe da seção auxiliar ? 

 

SP – É. 

 

WH – O que que era essa seção auxiliar ? 

 

SP – Era seção de Biologia.  Era um setor, tem que ver no Diário oficial, prá ver o que é, eu não 

entrava em detalhes assim muito, porque tinha aquela preocupação dos produtos, não é, de ser 

envasado. 
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FD – Mas em que ano ele era seu chefe ? 

 

SP – Ah, eu tive muito chefe. 

 

FD – Ah,  é, o senhor lembra dos seus chefes ? 

 

SP – Ah, muitos chefes, muitos chefes. 

 

NB – Essa seção do envasamento, era o que embalava todos os produtos do instituto ? 

 

SP – Sim. 

 

NB – As vacinas e os soros e tal, o senhor começou a trabalhar nessa seção... 

 

SP – Limpando chão. 

 

NB – Limpando chão.  Era aqui na sala 25 ? 

 

SP – É, era 25 e  lá embaixo, era ... 

 

NB – No Correio, no Correio, o senhor já disse, pois é, o senhor começou aqui e como é que o 

senhor foi, o senhor nunca pensou em sair dessa, dessa função, e entrar na outra ? 

 

SP – Não, eu cheguei a sair, em 1940, eu fui pro laboratório do professor Adolfo Lutz, [...] não 

eu preciso do Sebastião no setor de envasamento, porque ele trabalha muito bem, e  aquele 

negócio, ele tem que ser artista, prá benefício da casa, eu fui obrigado a voltar. 

 

NB – O que o senhor foi fazer lá no laboratório do Lutz ? 

 

SP – Eu fui pro laboratório do professor Adolfo Lutz dali ia trabalhando, que ele ia mandando, 

Sebastião, vai em tal lugar, põe um saco aí, põe pereré, a pessoa vai. 

 

NB – E o Joaquim não tinha falecido ? 

 

SP – Não, não, não. Ele estava ainda lá, estava lá, ele estava vivo lá, então, vai limpando o chão. 

E a pessoa assim. 

 

NB – E o senhor estava ajudando ? 

 

SP – No laboratório. 

 

NB – No laboratório. Quando é que o senhor voltou então, quando é que o senhor voltou prá cá 

? 
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SP – Foi em 1940, em 41 eu recebi a ordem para apresentar novamente se precisava de mim 

aqui, do serviço meu. 

 

NB – Pois é, até quando o senhor ficou no instituto ?  

 

SP –  Eu fiquei... 

 

NB – O senhor se apresentou quando ? 

 

SP – Eu fiquei aqui no instituto... 1975, no instituto, sendo que, quando passou para opções da 

lei trabalhista, Brasília mandou eu me apresentar na DINSAM, a DINSAM, que é órgão do 

Ministério da Saúde. Eu cheguei na DINSAM, seu Sebastião, pega a sua pasta e vai se apresentar 

no Hospital no Engenho de Dentro.   

 

NB – Ah, o senhor foi pro Engenho de Dentro, também ? 

 

SP – Hospital do Engenho de Dentro, o senhor vai pro setor de Patologia, Anatomia patológica, 

fazer autópsia. Mas doutor, eu nunca trabalhei. Não, aquilo é sopa, você é muito esperto. Aí eu 

fui trabalhar e me apresentei ao diretor do Hospital do Engenho de Dentro, e me aposentei pelo 

Ministério, mas já lá ... 

 

NB –No Engenho de Dentro. 

 

SP  - No Engenho de Dentro, aí em 1980 aposentei. 

 

NB – Ah, foi em 80. 

 

SP – É, 1980. 

 

NB – O senhor trabalhou com o doutor Moacir no Engenho de Dentro ? 

 

SP – Não. 

 

NB – Porque o doutor Moacir foi prá lá também ? 

 

SP – Não, não, eu trabalhei com outros médicos. 

 

NB- Ah, não, o senhor me desculpe, eu estou enganada. O doutor Moacir foi transferido pro 

Hospital Pinel.  

 

SP – Eu fui lá, lá peguei uma parte de meninos jovens. Seu Sebastião, hoje na geladeira hoje, 

abria a geladeira, pegava senhora, moça, crianças, vamos fazer autópsia. Então, eu fiquei lá, vai 

lá, nos aparelhos, o laboratório precisa ter noção, precisa ter coragem, o resto é sopa, aí com 

quinze dias, meu nome lá deu certo. 

 

NB- O senhor ficou lá de que ano até, 70 ?  
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SP - E eu cheguei lá de 77 ... 

 

NB - A 80 ? 

 

SP -  A 80. 

 

NB  - Mas em 77 o senhor estava aqui, até 77 o senhor estava no instituto ainda ? 

 

SP – Estava. Eu chegava aqui em  Manguinhos às cinco horas da manhã, e saía à uma hora da 

noite. 

 

NB – É, porque o senhor falou que foi por causa da chuva, né ? 

 

SP – Da enchente, industrialização do material, esterilização em plástico, era uma coisa, uma 

coisa. 

 

NB – Foi um pedido grande do Ministério da Saúde, ah, pedido grande, o Ministério da Saúde 

assumiu o compromisso de...em 1967, o nosso presidente veio falar comigo, que era o 

marechal... 

 

NB – Ele veio ao instituto ? Tem uma foto do marechal Castelo Branco. Isso, e aqui quem é 

esse ? 

 

SP – É o Raimundo de Brito.  

 

NB – E aqui o senhor está lembrando quem é ? 

 

SP – Esse aqui ? 

 

NB e SP – Rocha Lagoa.  

 

SP – Esse aqui sou eu. 

 

NB – O senhor estava no setor de ... 

 

SP – É aqui no setor de envasamento. 

 

NB – Aqui na sala 25 ? 

 

SP – É, era lá onde trabalha o doutor, como é que chama, até esqueci o nome dele, o doutor 

Ernesto, o doutor Ernesto. 

 

NB – Quando é que o setor de envasamento saiu daqui da sala 25, o senhor lembra disso, quando 

se mudou ? 
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SP – Ah, eu mudei, prá, não mas tem o seguinte, tem um problema aí, você está entrando em 

detalhes, foi isso o que eu disse prá ele, meu irmão, a senhora podia dar assim, prá mim poder 

estudar. 

 

NB – Não, o senhor vai lembrando aos pouquinhos. 

 

SP – Saiu aqui desse setor 25, foi aonde é a Caixa Econômica, no Quinino. 

 

NB – No Quinino ? 

 

SP – No Quinino. No Quinino é que foi. 

 

NB – Certo, quantas pessoas trabalhavam com o senhor no setor aqui ? 

 

SP – Eu trabalhava com 30 pessoas sobre o meu comando. 

 

FD – Quando o senhor passou a ser chefe desse setor ? 

 

SP – Em 62, 1962, eu era, tinha portaria de ser responsável, de todos diretores eu tinha 

assinaturas deles, e eles achavam que eu sendo antigo do setor de envasamento, eles achavam 

que eu estava entendido no assunto. [...] Em 1945, eu prestei uma prova no DASP de 

Administração, no DASP, o professor meu foi doutor Walter Cruz, aqui em Manguinhos.  

 

WH – Doutor ? 

 

SP –Walter Cruz. 

 

NB – Walter, o filho do Oswaldo. 

 

SP – Isso foi explicado na publicação que eu tenho. 

 

NB – Nessa época todo mundo tinha que fazer concurso, né, todas as pessoas faziam concurso 

prá se habilitar ao instituto, né ? E essas pessoas já estavam ? 

 

SP – Não, não, eu já estava na casa.  

 

NB – Sim. 

 

SP – Mas melhorava, que passei a chefe imediato, sem doutor Walter autorizar não podia pegar. 

 

NB – Então em 1945 o senhor já passou a chefe ? 

 

SP – Hum, hum. 

 

NB – E eu passei sendo laboratorista, que já podia ser ... 
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WH -  Com função de chefe. Eu queria fazer, voltar um pouco, o senhor entrou nessa seção prá 

fazer limpeza. Como é que foi desenvolver um trabalho de embalagem ?  

 

SP – Me esforçando, me esforçando, os antigos trabalhavam, e eu me esforçando, e ampolas, 

vem.  

 

WH – Tinha alguém que orientou o senhor ? 

 

SP – Tem, tem. 

 

WH – Quem é que lhe orientou ? 

 

SP – Era o chefe, era português, naturalizado brasileiro, Álvaro Pinto Ribeiro.  Era muito 

inteligente, e o substituto dele Alexandre Amaral, grande Alexandre Amaral. 

 

WH  -Aí o senhor depois foi fazer esse trabalho de limpeza, o que o senhor começou, o que o 

senhor fazia ? 

 

SP – Eu depois eu fui aprender a fechar ampola. 

 

WH – Fechar ? 

 

SP – É, fechar ampolas, [...] e coisas, tem o maçarico, porque é o seguinte, depois das ampolas 

prontas, pesadas, e tudo, é uma coisa de grande valor que as pessoas estão trabalhando, você 

pega o produto prá você envasar, soro antitetânico. Muito bem, você aí vai dar mais ou menos 

umas 700 ampolas e está calculado, pegue [...] graduada, industrializado, é funcionando, é que 

a senhora vai dar o valor à produção. Ampolas limpinhas, esterilizadas, fechadinhas e tal. Aí 

pega o maçarico, o bico de [...], passa aquela pedrinha e tsss, aí chega tem que flambar vai ao 

bico de Bunsen, depois vai prá trec, aí tss. A bolinha não pode falhar tudo certinho, aí vamos, 

tinha que fechar rápido, que aquilo contamina rapidamente, o soro não tem segurança nenhuma. 

 

WH – Era um trabalho todo feito manualmente ? 

 

SP – Manualmente, com a responsabilidade das maiores, porque aí depois vai o teste, você pega 

o meio de cultura, o caldo simples, o caldo com óleo, saturou está [...] para o nosso recursos. 

Quando sopra o técnico microscopicamente, você já tem a sua segurança, que palavras você não 

botou aí. O setor de envasamento, é coisa de responsabilidade grande mesmo. 

 

NB – Eu queria entender uma coisa, você vai ter que me explicar porque a gente não sabe esse 

trabalho como ele era feito, o senhor está dizendo que era um trabalho de grande 

responsabilidade, né ? 

 

SP – Grande responsabilidade. 

 

NB – A gente não sabe como é que isso era produzido, o senhor está nos contando aos poucos 

como é isso, chegava aqui o soro ou a vacina qualquer, no setor de envasamento. 
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SP –Envasamento. 

 

NB – Ele vinha aonde, esse soro ? 

 

SP – Ele vinha num plástico amarrado.  

 

NB – Grande ? 

 

SP – Grande,  de 20 litros, 40 litros, o médico prepara e mandava sempre, entrega ao Sebastião 

prá ser envasado em 20 cm, 30cm, aí nós [...] lá no andar. 

 

NB – Tinha que ter a ampola ? 

 

SP – A ampola.  

 

NB – De 20 cm ? 

 

SP – Não, o frasco, tem que ter tudo direitinho, tudo lá, esterilizado. 

 

NB – A esterilização dos frascos era feita aqui ? 

 

SP – Era nosso aqui, que era [...] acoplava só, que era esterilização úmida, aí já é outras coisas, 

esterilização de plástico era nossa, tinha forno. 

 

WH – Era forno e Pasteur. 

 

SP – Era forno, esterilização, a gente punha em 180O , uma hora, duas horas, esterilizava, mas 

não tinha problema.  

 

NB – Depois disso, depois que tinha esterilizado, aí passava por esse processo, que eu não 

entendi, direito como você explicou, saia desse ... 

 

SP – Desse frasco. 

 

NB - Desse frasco grande. 

 

SP – Eu devia fazer uma montagem, que se a senhora falasse, eu fazia a montagem  aqui, aí 

fazia assim, aí ia ser uma  legal. Devia falar, Sebastião, eu quero sobre o setor de envasamento, 

como o produto era envasado, coisa linda.  

 

NB – E isso era colocado nas ampolas depois por vocês, como o senhor explicou, né ? 

 

SP – É.  

 

NB – E depois era fechado aqui ? 
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SP – Fechado.  

 

NB – E aí ainda tinha, que eu estava vendo aqui na foto, as caixinhas, onde ficavam 

acondicionadas, tem uma moça aqui trabalhando, né.  

 

SP – Essa aqui foi destacada, porque o pessoal está almoçando, e esse presidente aqui... 

 

NB – Era o Castelo Branco ? 

 

SP – E ele entrou de surpresa no setor ? Era visita de surpresa. Aí eu virei, e disse: “Sua 

excelência, eu estou muito satisfeito de o senhor visitar o laboratório, a minha avó é conterrânea 

do senhor, é cearense.” Ele disse, “Oh!” Eu não posso me queixar, não, por isso que eu digo eu 

não tenho tristeza no mundo de Deus, porque eu sou um [...] que adianta eu ser um intelectual, 

botânico, sou homem que sou mau recebido, isso, não esse negócio, [...] se esforçou, quando 

nós, não vou mentir, o que eu fiz tem, sim, sim, não, não, é a palavra de Deus. Eu me esforcei 

muito. 

 

WH – Não, e  o que o senhor fez tem um valor inestimável. Mas seu Sebatião, aí o senhor foi 

trabalhar nesse setor, fechando as ampolas, né ? 

 

SP – As ampolas.  

 

WH – As ampolas. Aí depois, o que que o senhor continua fazendo aqui ?  

 

SP – Bom, aí tem muito serviço. Aí fechando as ampolas, aí eu passei para, tem os testes, testes 

das vacinas, e eu já conhecia quando uma vacina estava contaminada, o soro, um sim ou não, o 

outro vai, vai, cancela isso aí. 

 

NB – E como é que o senhor conhecia ? Dava prá ver isso ? 

 

SP – Dava prá ver.  

 

NB – E como é que via ? 

 

SP – Não, foi com meio de cultura, por meio da estufa, os meios técnicos, eu disse que espera 

aí,vamos,  oh doutor, eu posso lá assumir o laboratório agora, o senhor pode me atender ? Fale. 

Eu tenho uma dúvida aqui, da vacina tal. Sebastião, aí ensinava, isso é assim, assim, assim. 

Tinha um mestre. 

 

NB –Mas aí como é que o senhor descobria que estava contaminada a vacina ? Como é que o 

senhor via isso ? 

 

SP – Eu pegava um pulpo, e, só mesmo mostrando... 

 

NB – Ah, mas o senhor pode falar que a gente consegue.  
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SP – É bonito, é bonito, você olhava o tubo, olhava assim estava limpinho, né, estava limpinho, 

e quando está vegetando germes, fica assim.  

 

WH – Fica manchado ? 

 

NB – Desenha aqui. 

 

SP – Não, então fica assim. 

 

WH – Desenha aí.  

 

SP – Ficava assim.  

 

NB- Fica assim ? 

 

SP – É, fica, então está acontecendo alguma coisa.       

 

NB – E não estava transparente ? 

 

SP – então o caldo simples, às vezes fica turvo, então estava escurinho. Tem problemas, aí o 

doutor, vem cá, ensinava, então, eu ajudava o médico e o médico ajudava, nunca deu reação 

essas vacinas, 100 %. 

 

NB – Os cientistas eram assim  acessíveis ? 

 

SP – É, eu não posso me queixar, não posso me queixar mesmo. O professor Oswaldo Cruz 

Filho, ele ia de carro, “Oh, Sebastião, venha cá.” (Imita voz grave). “Você vai descer, entra no 

meu carro, meu filho”. É, lá, coisa bacana.  

 

NB – Eles tratavam bem os técnicos ? 

 

SP – Oh, carinho, [...] 

 

NB – Agora deixa eu lhe perguntar uma coisa: esse elevador que tem aqui, técnico não andava 

em cima, não, só andava embaixo ? 

 

SP – Bom, aí, aí é outra coisa, não, andava. 

 

NB – Andava ? 

 

SP – O técnico que tinha o seu valor, que aí é outra coisa, andava sim, porque lá embaixo 

antigamente andava mais era coisa... 

 

NB – Transporte de coisas ? 
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SP – Porque eu sempre andei sim. Sempre andei. 

 

NB – É mesmo, o senhor sempre viajou ? 

 

SP – Sempre, sempre viajei. 

 

NB – Junto com algum cientista ? 

 

SP – Com algum cientista. 

 

NB – É ?  

 

FD – E o senhor via alguém viajar embaixo ? 

 

SP – Bom, viajava sim, as pessoas de serviços gerais, aqueles  de macacão,  eles estavam com 

uma caixa, tinha que subir porque tinha a caixa. Mas o médico, não, agora tinha um problema 

aí, tinha uma viúva, no ônibus, você sabe disso, né.  

 

NB – Sei. 

 

SP – Então tem a viúva, você sabe que isso é natural, é de lei, o superior na frente, e nós atrás, 

está legal, eu acho isso... 

 

NB – No ônibus os cientistas sentavam na frente e os técnicos atrás ? 

 

SP – É, que nós éramos técnicos. Qualquer pessoa podia subir em serviço, mas está tudo legal, 

está legal isso, essa era a anarquia. General, general, às vezes uma vez fala. 

 

NB – E soldado ? 

 

SP – Soldado, vem cá, vem cá, mas está certo, não é nada disso, não, tudo era bom, meu Deus... 

 

NB – O senhor conheceu o seu Atílio Borriello ? 

 

SP – Conheci, conheci, muito ele trabalhava com o professor primeiro, que era o nosso diretor 

Cardoso Fontes, depois ele terminou, o doutor com o doutor João Muniz, João Muniz era 

formidável, João Muniz, brincalhão. Eu não posso contar aqui [...] então professor João Muniz 

era formidável, se vocês conhecessem João Muniz vocês iam gostar, amigo, o professor Souza-

Araújo, o professor Souza-Araújo, já falou do Souza-Araújo ? 

 

NB –Falou. 

 

SP – Grande Souza-Araújo, oh, Sebastião, vem cá rapaz, toma um cafezinho comigo, era assim 

amigo. 

 



 

 

20 

 

NB – O senhor falou, eu estava perguntando ao senhor sobre seu trabalho, como é que o senhor 

foi passando de um trabalho para o outro, o senhor parou dizendo que o senhor estava 

aprendendo a embalar, a fechar as vacinas ? 

 

SP – Sim, eu pelo seguinte, eu ia pro laboratório, aprender a sangria, eu ia fazer a sangria dos 

animais, cães, eu ia pro laboratório, ficava depois das 4:00 até 8:00 da noite, o pessoal 

trabalhando, fazia, eu fazia sangria de coelho, de cachorro, e dos bichos, ia treinando, prá fazer 

o estudo. 

 

NB – Os cientistas não lhe chamavam então, pro senhor fazer esse trabalho prá eles ? 

 

SP – É, o cientista, [...] o Sebastião, o laboratório aí está fazendo aí umas experiências e você 

.... 

 

 

Fita 1 - Lado B 

 

 

NB – Eu estava dizendo o seguinte, que fazer sangria por exemplo, o senhor aprendeu a fazer 

isso ? 

 

SP – Aprendi. 

 

NB – Isso não era atribuição do setor de envasamento ? 

 

SP – Não, não, não, isso é uma coisa minha mesmo, prá mim, você faz isso, quando você prestar 

esse concurso aqui você faz isso. E justamente o pessoal do DASP [...]. 

 

NB – A partir do concurso o senhor pode fazer outros trabalhos, que não fossem no setor de 

envasamento ?   

 

SP – É, é, eu não ficava parado, então quando eu me inscrevi prá essa prova aqui eu já sabia 

fazer todo o serviço. Por exemplo, contenção de animal, prá conter um animal, eu sabia conter 

um animal, vamos sangrar, e isso, e tal, e tal. 

 

WH – Quer dizer, além do trabalho que o senhor fazia no setor de envasamento, o senhor tinha 

outros trabalhos também.  

 

SP – É, os amigos me ajudavam, me ensinavam prá mim ficar, prá desenvolver, desenvolver. 

 

WH – Outras atividades. 

 

SP – Outras atividades. 

 

WH – E o senhor depois que fez o concurso tudo isso lhe serviu ? 

 



 

 

21 

 

SP – Passei. Serviu, serviu. 

 

WH – Prá passar no concurso ? 

 

SP – Prá passar no concurso. Aí eu fui subindo, aí cheguei, passei a chefe. 

 

NB – O senhor chegou a chefe ? 

 

SP – Chefe. 

 

NB – Do setor de envasamento ? 

 

SP – Envasamento, isso. Porque eu enquanto eu era laboratorista não tinha oportunidade. Eu 

prestei, a parte de [...] tem que ter tudo direitinho, porque a pessoa tomar posse do ministério, é 

um juramento, não é brincadeira, prá assumir um compromisso, e produtos humanos, não é 

brincadeira, seu Sebastião... 

 

NB – O senhor quando fazia esses trabalhos assim extras, né, o senhor fazia porque o senhor 

estava querendo, por curiosidade sua ? 

 

SP – Sim, sim, sim. 

 

NB – Ou o senhor era requisitado pro laboratório ? 

 

SP – Não, não, era curiosidade minha, curiosidade minha.  

 

NB – O senhor queria fazer esse trabalho ? 

 

SP – É, era curiosidade minha, era curiosidade minha.  

 

NB – E o senhor não teve uma oportunidade de ficar no laboratório ? 

 

SP – Não, nunca, qualquer coisa, eles me chamavam. 

 

NB – Não, mas eu digo, o senhor nunca teve a oportunidade de sair do setor de envasamento e 

ir prá um outro laboratório ?      

 

SP – Não, não. 

 

NB – O senhor não queria sair daqui ? 

 

SP – Não, queria sair mas é o seu destino, eu saia, chama o Sebastião que eu preciso dele aqui, 

a pessoa tem uma confiança no serviço da senhora e da senhora, aí não solta, e o cheque e manda, 

um dinheirinho em cheque, não vou... 

 

NB – O senhor chegou a trabalhar em outro lugar além do instituto ? 
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SP – Eu cheguei a trabalhar, mas eu regressava, eu fui pro laboratório do professor Adolfo Lutz, 

voltei.  

 

NB – Não, fora do instituto, o senhor trabalhou em algum outro lugar ? 

 

SP – Não, não, aqui eu entrei em 36 e fui pro Engenho de Dentro só... 

 

NB – O senhor ficou o tempo todo aqui, então ? 

 

SP – A casa [...] 

 

NB – É, porque outras pessoas que a gente já entrevistou, como o seu Atílio, por exemplo, a 

gente já entrevistou o seu Atílio e ele trabalhou fora do instituto também, ele trabalhava aqui e 

ele disse que ganhava pouco, tendo que trabalhar fora. 

 

SP – Não, eu só aqui dentro, tinha  minhas coisinhas todas aqui. 

 

FD – E o senhor morava aqui dentro ? 

 

SP – É, do lado aqui de Manguinhos, do lado. 

 

FD – Mesmo depois de casado ? 

 

SP – Não, não, não, aí é outra coisa, aí é outra coisa, eu fiquei solteiro, eu fiquei solto aqui em 

Manguinhos. 

 

NB – Junto com o Joaquim Venâncio ? 

 

SP – Bem, mas eu não podia deixar o homem. Quando ele morreu em 1955, daí depois então, 

arranjei minha vida, já ganhei um broto, uma gatinha [...] risos. Arranjei uma gatinha, e tal, 

casei. Aí fui morar na Vila da Penha, na Vila da Penha. Aí já foi outras coisas. 

 

NB – Quando foi que o senhor casou ? 

 

SP - Em 1955, que o meu tio morreu, depois eu casei, é. Estava tudo marcado, tudo legal, foram 

passando os meses, depois, falei, não vou casar agora, deixar passar uns meses. 

 

WH – Namoro, né ? 

 

SP – É, mas era um homem, um homem bacana, chegou a hora de subir, por isso tem que 

respeitar a Deus.  

 

WH – O senhor Joaquim era muito religioso também ? 
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SP – Muito religioso, era um homem, tem amor às crianças, demais, muito religioso, muito 

amigo. 

 

WH  -E essa educação religiosa que o senhor tem também é influência do Joaquim ? 

 

SP  - É, é do meu pai e do meu tio, porque eu tenho a minha igreja, eu frequento a minha igreja.  

 

NB – Qual é a sua igreja ? 

 

SP – A minha igreja tem Nossa Senhora de Fátima, São Sebastião, eu gosto muito, Nossa 

Senhora da Candelária, eu sou da igreja, eu sou da igreja mesmo. 

 

NB – Igreja católica ? 

 

SP – Católica, [...] todo o céu da terra, o que significa isso ? Eu não posso explicar, que eu não 

tenho ordens, tem que ter esses negócios, moças, tem coisas que  a pessoa não pode falar, que o 

nosso pai do céu não dá autorização, meu filho, fica calmo, é melhor, eu tenho coisas lindas, 

que eu vou morrer comigo, e comigo mesmo, é só Deus e ele. Umas coisas lindas, moças, coisas 

lindas, é por isso que eu digo pro pessoal, pessoal, prá que o orgulho, prá que esse preconceito 

entre o preto e o branco, devia acabar com isso, que esse foi o desejo de  Deus, o negócio é o 

amor, é o respeito, tão bonito.  

 

FD  - E esse preconceito preto e branco, o senhor sentiu isso aqui dentro ? 

 

SP – Não, não, nada disso.  Eu fico bobo, nada. 

 

FD – Nunca ? 

 

SP –Nada, aqui prá mim tudo é amor, as doutoras me chamavam sabe de que ? As doutoras, o 

Sabazinho, vem cá, querido. 

 

WH – Sabazinho ? 

 

SP – É, Sabá. Sabá, quer dizer, me chamo Sebastião, né, oh, Sabá, sim senhor, ah, rapaz, eu sou 

de casa, coisa linda, a minha vida foi uma vida linda aqui, a filha do professor Adolfo Lutz 

gostava de mim. 

 

WH – A Bertha, né ? 

 

SP – Gostava, conheci muita mulher que entrou no serviço público brasileiro, vocês sabem 

disso, né, bacana. 

 

NB – O senhor gostava dela ? 

 

SP – Gostava.  
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NB – Mas era não era uma mulher muito autoritária, não ? 

 

SP – Não! Ela tinha, ela morava na Tijuca, que todo dia eu ia prá Tijuca, meu Deus, estar com 

ela.  

 

NB- Prá que ? 

 

SP - Ela tinha, ela tinha uns gatinhos, uns cachorrinhos, eu ia dar banho neles, nos bichinhos, é 

dava banhos. Sebastião, sim doutora, quer ganhar um dinheirinho, e tal. Vamos lá, então, dava 

banhos nos bichinhos. 

 

NB – Ela lhe pagava ? 

 

SP – Pagava ,direitinho, direitinho. 

 

NB – E o Adolfo Lutz, não era meio estranho, meio esquisito, não  ? 

 

SP – Não. 

 

NB – Meio caladão, assim ? 

 

SP – Não, com o tempo, nesses tempos, quem podia se dar bem [...], mas no tempo de outro, eu 

fiquei com o professor Adolfo Lutz, de 36 até 40, 1940, ele morreu em 1940 ,ele era um homem 

bacana, bacana, muito trabalhador, ele só trabalhava, só viajava. Ele tinha esse problema só de 

mandar, mas um mandinho, era uma grita normal, homem bom, não tem esse negócio, não, tudo 

é amigo. A senhora tinha uma dor de cabeça, todo mundo ia acudir a senhora, todo mundo. Ih, 

a doutora está doente, vamos, é. Doutora, você quer que eu leve uma roupa, é, era uma coisa 

linda. 

 

WH  -Nunca teve brigas aqui ? 

 

SP - Não, que isso, que brigas nada, esse tempo todo era só amor, tudo muito amigo, eu com 

meus olhos, nunca vi briga aqui dentro, nunca vi briga. 

 

WH – O senhor nunca teve nenhum problema ? 

 

SP – Não, eu não, nada de problemas, os doutores são amigos, eu fico bobo, problema nenhum, 

nenhum, nenhum, é, eu sou feliz, por isso que eu digo, eu sou um homem feliz, eu sou um 

aposentado felicíssimo. Eu cheguei no Engenho de Dentro, a maior das amizades, minhas 

amizades, os diretores, eu vou contar uma coisa prá vocês, o doutor Athaíde, Athaíde [...] nós 

estamos palestrando. 

 

NB – Era do Engenho de Dentro ou daqui ? 

 

SP – Engenho de Dentro, doutor Athaíde, da patologia, chefe, um homem cheio de medalhas, 

da Marinha, um monte de gente [...], vaidoso, e o doutor Nunes é mais calmo, eu estou lá, “Tudo 
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bom, doutor ? Ele olhava prá mim e dizia assim: “Oh, fulano, olhe Sebastião, ele comunica, ele 

era uma camarada esperto, ele comunica, e esses homens que comunica assim tem possibilidade 

de melhorar, olha só, eu chegava: “Bom Dia, diretor” “Bom Dia, Sebastião”. Era sempre [...] 

ali. Aí um dia e olhei, esse médico, esse menino era vizinho, ele esqueceu de mim, mas fiquei 

quieto, e ele nasceu aqui em Manguinhos, o morro de Manguinhos, e criou, o irmão dele era 

advogado, esse era, tinha um posto, homem importante, aí um dia ele, “Sebastião!”, “Oh, 

doutor” Vamos conversar um pouquinho. Ih, vai lá no doutor Athaíde.  

--- Sebastião, você veio de Manguinhos ? 

---Vim, sim, senhor. Tem que dizer a verdade, aquilo que Deus me passou, que eu sou muito 

religioso.  

---Você conheceu, ou conhece o Joaquim Venâncio ?  

---Escuta, o Joaquim Venâncio é meu tio falecido.  

---Ele é seu tio ? O doutor Nuno, faz favor. Aí o doutor Nuno sentou: 

----O tio do Sebastião era um homem inteligente. e no Engenho de Dentro, eu tinha uma doença, 

eu não sei, o médico não dei jeito, eu palestrando com o tio do Sebastião, ele me deu um remédio, 

e eu fiquei bom. Foi ao diretor.  

--- Seu diretor, esse aqui, é o Sebastião Patrocínio, o sobrinho do Joaquim, vamos dar  todo 

apoio aqui ao laboratório, então espia só, meu Deus do céu, mas depois de morto, me ajudando. 

Risos 

 

NB – O senhor Joaquim tinha muito prestígio, né ? 

 

SP – Tinha. Oh, nossa senhora. 

 

NB  – O senhor falou um pouquinho, uma certa hora, quando estava gravando, a respeito dos 

bichos que o Joaquim tinha em casa, né ? 

 

SP – Ele tinha, ele tinha. 

 

NB – Ele levava os bichos prá criar em casa ? 

 

SP – Não, ele vinha da caça, era à tarde, ele vinha da caça, às vezes chegava tarde da noite.  

 

NB – Ele pegava os bichos pro Lutz ? 

 

SP  - É, pro Lutz, ele sempre vinha tarde  da noite,  ele diziam Sebastião, deixa, já tinha o lugar 

dele, eu não vou agora, não, que eu estou cansado. Aí deixava pro dia seguinte. 

 

NB – Ele trazia os bichos prá cá ? 

 

SP – Tudo levava, tudo levava. 

 

NB – Ele pegava sapos, o senhor falou que ele pegava paca  ? 

 

SP – Tudo, tudo, tinha tudo, tinha tudo, ele vinha cheio de coisas. 
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FD – E onde ele fazia essa caça ? 

 

SP – Às vezes quando era aqui por perto, ele deixava lá, agora quando ia com o professor prá 

Manaus, Pernambuco, aí sim, ele levava direto, [...] 

 

NB – Mas aqui perto dava prá caçar ? 

 

SP – Antigamente tinha algum bichinho, tinha um bichinho prá gente. 

 

NB – Ué ? 

 

SP – É, porque... 

 

NB – Não tinha a avenida Brasil, né ? 

 

SP – Não, até a avenida Brasil vinha o mar, o mar vinha aqui, podia tomar banho aqui.  

 

(Risos) 

 

SP – Agora ficou esse... 

 

NB – A água era limpa ? 

 

SP – Limpa, oh, aquele siri, aquele caranguejo. 

 

NB – Aqui em volta não tinha um pântano, aqui onde era, onde o Joaquim pegava os sapos pro 

Lutz ? 

 

SP – Não, essas coisas aí, tinha muita coisa que ele pegava, mas ele sempre viajava muito.  

 

NB – Nas viagens é que ele pegava mais sapos.  

 

SP – Ah, pegava muita coisa. Eu às vezes, teve uma vez que ele me convidou, ele dizia, 

Sebastião, meu filho, você quer conhecer o que é as coisas, ele disse, você está convidado, 

vamos sair, era uma Sexta-feira à noite, vamos ficar Sexta, Sábado e Domingo, numa função aí 

que eu vou fazer com o pessoal do Museu Nacional, a doutora Bertha Lutz, e um americano, 

esse americano que eu não sei o nome, um americano. O americano gostava muito do meu tio, 

dizia que o meu tio era [...]. Aí foi, eu fui com meu tio, também, prá nunca  mais na minha vida, 

excursões, não é brincadeira, não, gente, a pessoa fica com água até [...] Risos. Que é isso ? 

 

FD – A excursão era onde ? 

 

SP – Ele me levou aí prá um negócio longe, prá cima de Petrópolis, eu disse, meu tio, muito 

obrigado. Risos É o senhor que gosta mesmo disso, doutora obrigada, doutor, muito obrigado.  

 

FD – O senhor podia descrever como é que era essa região aqui em volta de Manguinhos ? 
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SP – Era assim, era bom. 

 

FD – O que que tinha em volta, o mar, pântano. 

 

SP – Tinha o mar, tinha o mar, tinha um seco. 

 

FD – O mar ia até a avenida Brasil ? 

 

SP – Até a avenida Brasil. Tinha o siri, tinha... 

 

NB  - O senhor chegou a ir na ilha dos Macacos, a ilha onde tinha os macacos ? 

 

SP – Ih, a Ilha do Pinheiro ? 

 

NB- É, a ilha do Pinheiro. 

 

SP – Ali, eu, ali era a minha moradia, passeava naquele lugar todo ali. 

 

NB – É, porque lá que criavam os macacos, né ? 

 

SP – Bom, mas aí já foi já uns tempos, os macacos era por aqui mesmo, depois é que eles 

acharam a técnica, mesmo, prá viver solto os animais, com mais liberdade, aí acharam. 

 

NB  - Aí ele colocava os bichos lá, né ? 

 

SP – É, ele colocava lá.  

 

NB – E onde é que os bichos ficavam aqui, no Biotério ? 

 

SP – Tinha um lugar apropriado prá eles. 

 

NB – Aqui ? 

 

SP – É. 

 

NB – Quando o Joaquim trazia os bichos prá cá, prá onde é que ele levava ? 

 

SP – Ah, bom, essa parte do meu tio, já tinha já um aquário. 

 

NB – Ah, é ? 

 

SP – É, já tinha tudo certinho deles. 

 

NB – E o aquário funcionava aonde ? 
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SP – Ah... 

 

NB – O senhor não lembra  ? 

 

SP – Assim é muita coisa. Mas era aqui dentro mesmo. 

 

NB – Era aqui dentro, né, pois é, porque o senhor sabe que foi construído um prédio pro aquário, 

né ? 

 

SP- Sei, sei. 

 

NB – Mas parece que nunca funcionou. 

 

SP – Bom, essa parte aí... 

 

NB – O senhor não sabe ? 

 

SP – Eu não sei, eu sei que era externamente [...]. 

 

NB – O Fernando estava perguntando ao senhor como é que era aqui fora, tinha o mar, mas 

tinha uma vila, que as pessoas moravam aqui dentro, tinha uma vila aqui fora ? 

 

SP – Tinha, tinha uma vila.  

 

NB - Eram pessoas que trabalhavam em Manguinhos ? 

 

SP – Não, não, não. 

 

NB – Ah, não ? 

 

SP – Não, as pessoas, eram pessoal da baixada que veio prá fazer o serviço, então, os moradores 

prá fazer o serviço, ficava morando aí, não era nada daqui não. 

 

NB – Não era o pessoal que trabalhava em Manguinhos ? 

 

SP – Não, não ,eram outros pessoal, que vinham morar.  

 

NB – E como é que, o senhor morava na Vila da Penha em um certo momento  ? A partir de 55 

o senhor casou ? 

 

SP – É, isso mesmo. 

 

NB – Como é que chegava aqui em 55 ? Já tinha, não tinha a avenida Brasil, como é que chegava 

? 

 

SP – Já, [...]. 
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NB – A avenida Brasil já tinha em 55 ? 

 

SP – Já, já. 

 

NB – Ela foi aberta quando ? Foi governo do Dutra, eu acho. Foi 40 e poucos, governo do Dutra 

que inaugurou a avenida Brasil. 

 

SP – Já, mas nós viajava. 

 

NB – Que era muito difícil chegar aqui antes .... 

 

SP – Era um pouco longe... 

 

NB – Aqui por trás, né ? 

 

SP – Pegava o carro de Manguinhos até a Penha, e transportava nós. 

 

FD – Tinha um ônibus de Manguinhos prá ir buscar vocês lá ? 

 

SP – É, até  a Penha. E pros médicos, ia na esplanada buscar os médicos, aí levava.  

 

WH – Era na esplanada ? 

 

FD  - No castelo. 

 

NB – No castelo. 

 

SP – Apanhava os médicos, agora não, todo mundo tem carro. Antigamente, os médicos daqui 

tratavam os funcionários sempre com carinho.        

 

NB – O senhor me diz uma coisa, me conte sobre o negócio da expedição que o senhor foi, o 

senhor não lembra aonde foi, o que faziam lá, como é que era essa coisa lá ? Lá no seu fim-de-

semana, em que ele levou o senhor ? 

 

SP – Ah, tinha que apanhar os bichos, tinha os animais que conhecia, né, aí já é a técnica dele, 

eu era criança, não sabia, eu era criança, ele fez o convite prá mim sentir aquele negócio, não é 

brincadeira. 

 

FD – O senhor lembra que bichos que vocês iam ? 

 

SP – Apanhava muito [...] que o meu tio ficou especialista, ele ficou especialista nessa parte de 

[...] essas coisas todas, ele dizia espécie, ele classificava, uma vez ele cantou, o americano ficou 

maluco com isso, com ele, Oh, mas o que que é isso ? Ele põe, tal lagoa tem esse bicho, e tal 

lagoa, não tem. Era assim, ele era o chefe geral. 
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NB – Ele chegou a lhe contar como é que ele aprendeu isso ? 

 

SP – Não, ele era um homem assim que precisava saber lidar com ele. 

 

NB – Porque que o senhor está dizendo isso ? 

 

SP – Ele  era um homem que ele queria falar as coisas dele com muita certeza,  e eu sendo 

afilhado e sobrinho e nessa parte técnica assim, ele então... 

 

NB – Ele não te falou ? 

 

SP – Não. 

 

WH – Era um segredo, né, um segredo dele ? 

 

SP – É, só que eu falasse  um pouco com meu tio, [...] ele, ele era aquele corpão, eu tenho uma 

fotografia dele. 

 

FD – Ele era um homem calado ? 

 

SP – Não, não, tocava violão, tocava acordeão, cantava, não era caladão, não, tinha um papo 

firme. 

 

FD – Mas nessas coisas técnicas ele não falava muito ? 

 

SP – Não. Técnicas, não. Deus te abençoe, meu filho. [...] Olha o estudo, hein. Sim, senhor. 

 

WH – Seu Sebastião, uma coisa que o senhor falou aí, o seu tio era uma pessoa que não tinha 

assim, ele quase não sabia escrever, mas ele queria que os filhos estudassem ,e tal. Porque que 

ele não estudou também ? 

 

SP – Mas era a época do sertão, e tal, ele veio do sertão já adulto, antigamente [...] 

 

NB – Onde é que ele nasceu ? 

 

SP – Nasceu mesmo na fazenda. 

 

NB – Não, ele ? 

 

SP – Em Minas Gerais, na Fazenda Bela Vista. 

 

NB – Joaquim ? 

 

SP – Bela Vista, Minas Gerais. 

 

WH- O Joaquim também nasceu lá ? 
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SP – Nasceu lá, tudo é mineiro. Nasceu lá. 

 

NB – O Chagas trouxe  ele prá cá ? 

 

SP – Foi.  

 

NB – Como é que o Joaquim veio parar aqui no instituto ? 

 

SP – Bom, eu penso que foi por intermédio mesmo do doutor Chagas, ele não entrou em 

detalhes. 

 

NB – O senhor não sabe ? 

 

SP – Eu não sei os detalhes, mas eu sei que [...] com Chagas, era muito amigo, muito amigo. 

 

WH – A sua família toda é da sua fazenda, né ? 

 

SP – É todo mundo da fazenda. 

 

WH – Historicamente, porque que sua família é de lá, o que que sua família fazia naquela 

fazenda ? 

 

SP – Eu vou dizer a você, geralmente, você não sabem  o que [...] ? 

 

NB – Não.  

 

SP - Tem que apanhar café, não tem os cafezais ? As donas de casa, tinham aquelas cestas, então 

punham o café, aqueles grãos de café, ajuda o marido, aqui, as moças intelectual ajuda de outra 

maneira, lá ainda é assim, tem que catar o arroz prá levar prá cidade, elas catam o arroz. 

 

WH – Quer dizer, mas sua avó já morava na fazenda ? 

 

SP – Já, já. 

 

WH – Sua bisavó também morava na fazenda ? 

 

SP – Já, já. Então, prá fazer o açúcar, tem que cortar cana no canavial, tem que preparar o açúcar, 

então o meu avô, o papai fabricava a cachaça, o meu pai dava cachaça pros meninos, [...] era 

uma coisa linda, é uma pena você não conhecer a fazenda. E a dona de casa sempre trabalhou. 

 

NB- A sua família, a sua família, o senhor está dizendo que a sua avó trabalhava na fazenda, lá, 

a fazenda que o Sebastião está falando, é a fazenda do Carlos Chagas, da família do Carlos 

Chagas. 

 

SP – É.  
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FD – Era Bela Vista. 

 

NB – É, Rio Novo.  

 

SP – É em Rio Novo, sim. 

 

FD – Perto de Juiz de Fora ? 

 

NB – Perto de Juiz de Fora. Então sua família foi escrava lá ? 

  

SP – Eu não sei, não, a minha avó disse que não. 

 

NB – Não ? 

 

SP – Não. A minha avó nunca entrou em detalhes. 

 

FD – Não, mas tinha senzala nessa fazenda ? Tinha casa dos escravos ? 

 

SP – Não. Tinha, não. 

 

FD – O senhor nunca chegou a ver ? 

 

SP – Não, eu com sete aninhos, não me lembro de nada, não. 

 

FD – Nunca viu ? 

 

SP – Não, não, tudo legal.  

 

NB – O senhor já não pegou a escravidão, mas a sua avó e a sua bisavó talvez fossem escravas. 

O senhor não sabe ? 

 

SP – Bom, a minha avó nunca palestrou comigo sobre isso, não. Vovó era bacana, conversava 

muito. 

 

FD – E o senhor nunca ouviu histórias ? 

 

SP – Não, não.  

 

FD  - De escravos ? 

 

SP – Tinha muita fotografia, daqueles barões. 

 

NB – Lá na fazenda ? 
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SP – Na fazenda, com espadas, com anel, a tradição, né, a tradição, muito bonito, tudo bem lá, 

não tem essa coisa... 

 

FD – E uma outra coisa da fazenda, o seu pai recebia salário prá ser administrador da fazenda, 

ou ele tinha direito só ao cultivo ? 

 

SP – Não, ele recebia o salário dele. 

 

FD – Ele recebia um salário. 

 

SP – Ele recebia o salário dele. 

 

NB – E tinha um pedaço de terra que ele podia plantar ? 

 

SP – E tivesse terra, ele ia  plantar, o meu pai fazia todas as coisas, o fazendeiro ia dar uma 

voltinha lá, duas vezes por ano, ele ia lá, papai, o Zé Venâncio, o que você resolver, está 

resolvido. Tinha toda a força. 

 

NB – Essa era uma fazenda que tinha café, o senhor estava dizendo, tinha cana, né ? 

 

SP – Fabricava cachaça. 

 

NB – Cachaça. 

 

SP – Açúcar. 

 

NB – E tinha gado, não ? 

 

SP -  Ih. Gado leiteiro, cavalo de sela, e charrete, tinha tudo, coisa rica, precisa ver, coisa louca, 

tinha muito arroz, plantava muito arroz, feijão. 

 

WH – O senhor sabe qual era o tamanho da propriedade ? 

 

SP – Era muito grande, muito grande, nossa senhora. Eu não sei mesmo, não sei mesmo. Andava 

a cavalo, nossa senhora. E tinha muito colonos, é gozado, as moças eram na enxada, aqueles 

vestidos lá embaixo, todas meninas, dezessete prá dezoito anos, na enxada capinando. 

 

NB – Tinha muita gente que morava dentro da fazenda, os trabalhadores ? 

 

SP – Tinha, tinha. 

 

NB – É. 

 

FD –Todos recebiam pagamento em dinheiro ? 
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SP – Recebiam o seu dinheirinho. Aquele pouquinho, mas recebiam o seu dinheirinho, tinha 

folha de pagamento. 

 

FD – E tinha armazém dentro da fazenda ? 

 

SP – Oh, aquele tal de venda. 

 

FD – Venda. 

 

NB- Venda. 

 

SP – O senhor, vende o fubá, o fubá então é famoso, lá, carne de porco. 

 

FD – E o seu pai administrava a venda, também ? 

 

NB – Ele punha as pessoas de confiança dele, porque meu pai era um cara centrado. Ele tinha 

já o rumo certinho dele, então a pessoa vinha, comunicar, escuta tal negócio, era assim, ele era 

uma espécie de um presidente. Ficava sentado, e os meninos vinham trazer prá ele. 

 

NB – Sim, mas o Fernando está perguntando, o seu pai indicava o dono ? 

 

FD – O administrador da venda, quem tomava conta da venda.   

 

SP – É, o fazendeiro entregava os poderes todos pro meu pai, oh, Zé, o que você resolver está 

resolvido. Meu pai pegava, você vai assumir os compromissos aqui da venda. Você [...] você 

vai ser o carteiro, você vai ser o boiadeiro.  

 

FD – E normalmente as pessoas de mais confiança que exerciam esses cargos, por exemplo, da 

venda, o responsável pelo capataz dos vaqueiros, eram pessoas da família de vocês ? 

 

SP – Não, não, não, eram pessoas estranhas. Às vezes eram italianos, tinha muitos italianos, em 

Minas Gerais, é, muito italianos.  

 

FD  - O senhor lembra dos italianos chegando ? 

 

SP – Ah, muitos italianos, muita gente boa, quando fazia uma festa, as pessoas vai namorar as 

meninas. 

 

(Risos) 

 

SP – Eu não sei, o homem, eu sempre, eu tenho uma promessa divina, eu sou muito danado a 

Deus, é o criador do universo, por isso eu sou danado a Deus. O homem só está vivendo por 

causa da mulher, a mulher que entusiasma o homem, a lutar, assim o homem a lutar. Porque a 

gente chega em casa, encontra com carinho, oh, filhinho, e você, um homem civilizado, eu chego 

em casa, oh filhinho, dá um beijo, pronto, aquilo passa a ser bacana. Eu fico aborrecido por os 
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homens maltratar as moças, bater, cada um tem a sua escolha, ué, a escolha minha é essa, até o 

fim, prá que que eu vou trocar, eu acho isso uma tristeza, tristeza. 

 

NB – Quer dizer, que quando o seu pai trocou de mulher o senhor não gostou muito ? 

 

SP – Não, aí já é coisa, negócio de morte, aí já é uma coisa, ele chamou os filhos, meus filhos... 

 

NB – Aí pintou um ciúme  ? 

 

SP – Lógico, papai era um homem civilizado. Escuta, sim ou não, papai, o senhor é que sabe. 

 

NB – O que o senhor estava nos contando, que não estava gravando, é que o seu pai tinha casado 

pela Segunda vez quando sua mãe faleceu, não é ? 

 

SP – É. 

 

NB – E os senhores eram cinco filhos, né ? 

 

SP – Cinco. 

 

NB – A moça com quem o senhor seu pai casou também tinha mais cinco. 

 

SP – Cinco, e o papai teve mais cinco.  

 

NB - Mais cinco, então foram quinze.  

 

SP - Estão todos criados e todo mundo trabalhando, tem um dos irmãos, ele fez uma surpresa, 

ele fez uma surpresa, estudou também lá, não está mal. Aquela, é o remédio, né, pessoa que é 

pessoa pobre, universidade está cara, a pessoa já tendo já o segundo grau já está bem. Feliz do 

brasileiro que tivesse boa instrução, e estou satisfeito com a vida, eu belo sertanejo, e tal, vim 

pro Rio, agradeço a Deus, o meu querido tio aqui, olha as minhas palavras, agradeço a Deus, o 

meu querido tio aqui, e à minha madrinha, Sebastiana Batista Fernandes, que ajudou a me criar, 

o que eu quero mais ? 

 

NB – Quando o senhor casou o senhor teve quantos filhos ? 

 

SP – Eu sou pai de cinco filhos. 

 

NB – Cinco também ? 

 

SP – Cinco. 

 

NB – Então toda sua família tem cinco filhos ? 

 

WH – O Joaquim tem cinco filhos também ? 
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SP – Cinco filhos só. 

 

NB – Também, todos tem cinco filhos, né ? O senhor podia falar dos seus cinco filhos ? Quais 

são, os nomes dele. 

 

SP – Ah, sim, a mais  velha chama Mirtes, Mirtes Martins Patrocínio, a segunda chama Solange 

Martins Patrocínio, a terceira chama Sandra Martins Patrocínio, que é a professora. 

 

NB – Sandra. 

 

SP – Que é a professora, ficou entusiasmada, e tal.  

 

NB – Ela é professora. 

 

SP – E um filho, que é o  Sebastião Patrocínio Filho, que é o onze, a senhora conhece. 

 

NB – Eu conheci ele. 

 

SP – E a caçula, Jussara Martins Patrocínio. Jussara não é brincadeira, esse nome Jussara. 

 

NB – Quantos anos ela tem ? 

 

SP – Tem 22 anos.      

 

NB – A mais moça. 

 

SP – A caçula. 

 

NB – Dos seus cinco filhos, quem é que pode estudar, seu Sebastião, quem é que o senhor pode 

colocar prá estudar ? 

 

SP – Bom, todos filhos estão tendo grande oportunidade de Deus prá estudar. 

 

NB – É ? 

 

SP – Todos estudam. A Mirtes terminou a maternidade, e se escreveu para a faculdade, Mirtes, 

a mais velha. 

 

NB – Qual é a faculdade que ela fez ?   

 

SP – Ela foi fazer aí na Souza Marques. A Solange terminou Contabilidade, e está fazendo uns 

cursinhos prá poder fazer faculdade. Sebastião pulou direto, Sebastião, surtou, papai, tenho que 

vencer, e tal , e  tal. 

   

 

Fita 2 – Lado A 
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NB - O senhor falava do Sebastião, do seu filho... 

 

SP - Sebastião é um rapaz que eu respeito muito, esse respeito é sobre o progresso, que ele está 

se esforçando em melhorar a parte intelectual, o conhecimento da natureza, então é um rapaz 

que eu dou apoio, estudioso, está sempre estudando, sempre estudando, eu investi [...].  

 

NB - O senhor me desculpe, mas o senhor está falando de um, falta mais dois, a Jussara que tem 

22 anos, e a outra, que eu esqueci, o senhor falou da Mirtes, depois a Solange, a outra... 

 

SP - A Sandra, a Sandra.  

 

NB - A Sandra estudou também ?  

 

SP - Sandra, terminou professora e também vai entrar agora prá faculdade. 

 

NB - Ah, já é professora. 

 

NB - E como é que o senhor sustentou essa família toda ?  

 

SP - Ah ! 

 

NB - Com esse dinheiro do Instituto deu para sustentar, ou eles trabalharam para lhe ajudar ? 

 

SP - Não, eles trabalhavam prá poder sustentar, que o dinheiro não dava. Trabalharam, 

trabalharam. 

 

NB - Trabalhava.  Sebastião também trabalha ? 

 

SP - Trabalha também. É um pouquinho, um pouquinho muito e eu vou aguentando por essas 

razões. 

 

NB - E nenhum deles está casado ? 

 

SP - Não, o rapaz chegou no portão, eu mandei entrar, depois sumiu, depois sumiu. 

(Risos) 

 

NB - O namorado da sua filha, qual delas ? 

 

SP - A segunda, dá sorte, dá sorte, jeitoso, morenaço, nortista, eu disse e esse negócio, minha 

filha, ele não está dizendo que você é a escolhida? É, eu falei com ele. casou e gostou. Gostou, 

ela aí disse prá ele assim: fulano, doutor Sebastião eu gostei, só depende dela. Aí eu chamei 

papai eu não pretendo casar agora. O rapaz ficou aborrecido, poxa.  

 

NB - O rapaz queria casar ? 
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SP - Queria casar e a situação dele não era ruim, na situação de pobre, ele tem 2o. Grau, e está 

ganhando uns quatro ou cinco mil cruzados, nem pobre ele era,  não está tão ruim, mas ela disse 

que não, não quer casar.  

 

NB - Ela quer estudar ? 

 

SP - Ela quer estudar, passear. 

 

NB - Quantos anos ela tem agora? 

 

SP - Ela está com 25 anos.  

 

NB - Ela é muito nova. 

 

SP - É, é  muito nova, moderna e o rapaz, né, e  o que eu tinha falado  é que você deve casar, 

deve fazer a vontade de Deus. 

 

FD - O senhor falou aqui que o senhor falou com ela, não é, que ele não tinha visto que ela era 

escurinha, né ? 

 

SP - Ele disse não seu Sebastião, eu gostei da moça, não é que eu estou com pressa, não [...] 

não, eu gostei da moça. 

 

FD - O senhor falou que aqui dentro nunca sofreu discriminação, por causa da cor sua. 

 

SP - Não, não, não.  

 

FD - E fora daqui, o senhor já sentiu isto em algum momento da sua vida ? 

 

SP - Não, os meus vizinhos são todos alemães. 

 

FD - Lá na Vila da Penha ? 

 

SP - Na vila da Penha. O outro é francês. Francês e alemão. O alemão é pessoal para falar com 

vizinho, o vizinho tem que ter valor. Ele olha, dona fulana, olha o Sebastião. Eu quando abro 

meu portão, eu com toda delicadeza, aí eu falo assim: Viva Deus, entrei. Ele observa tudo aquilo 

de fininho, ele oh, Hanna, fala logo assim, que o nome dela é alemão. Você já notou o vizinho 

Sebastião: ele quando chega abre o portão e Viva Deus em paz.Fechou, oi pessoal, boa noite, 

boa noite, papai [...] interessante deles é a gramática sertaneja, eu estou tudo bom, tudo correndo 

bem lá. Eu agora eu vou trazer umas frutas para vocês, eu sou obrigado a trazer umas frutas para 

vocês. Eu tenho dois pés de manga fora de série.  

 

NB - Ah, que maravilha. 
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SP - Eu pus manga eu vim agora, está todo grande, mas quando cai, ela estoura todinha, porque 

é muito alto. Eu vou trazer prá vocês.  

 

NB - O senhor pode me informar uma coisa, como é que o senhor conheceu o doutor Sebastião 

?  

 

SP - Ah, isso é antigo. Eu conheci o doutor Sebastião por intermédio do meu tio, que mora na 

favela, eu sou amigo de todos cientistas aí, eu conheço todo mundo, mas meu conhecido mesmo 

é o doutor Sebastião. 

 

NB - Mas  o senhor não trabalhou com o doutor Sebastião ? 

 

SP - Não, nunca trabalhei com ele, ele sempre me aceitou aqui. Eu saia para dar uma volta, até 

logo, tinha que obedecer o comando. 

 

NB - O senhor se aposentou com que salário, seu Sebastião ? O senhor pode falar ou fica 

chateado ? 

 

SP - Não, eu não posso ficar chateado.  

 

NB - O senhor falou que entrou aqui ganhando ? 

 

SP - Cem mil-réis. 

 

NB - Cem mil-réis. Antigamente era isso, réis. 

 

NB - E o senhor se aposentou com quanto ? O senhor sabe nos dizer ? 

 

SP - Eu me aposentei na referência ... 

 

NB - De quantos salários ? 

 

SP - Não. Espera aí na referência... referência 27, não, não é a referência, é o código do 

ministério.  

 

NB - Ah, sim, sim, desculpe. 

 

SP - Agora o meu provento dá três mil cruzados, só. 

 

FD - O senhor falou que, contou um caso por exemplo que a filha do doutor Adolfo Lutz pedia 

para o senhor dar uns banhos nos bichinhos dela. 

 

SP - Bichinhos. 

 



 

 

40 

 

FD - E pagava ao senhor por isso. Esses outros trabalhos que o senhor costumava fazer para os 

cientistas, por exemplo, para ir ao laboratório trabalhar com eles, eles costumavam pagar ao 

senhor por isso, ou não ? 

 

SP - Não, isso é uma parte do meu interesse, de aproveitar, às vezes os médicos estavam 

trabalhando e eu doutor, posso olhar aí, pode ver, pode ver, pode olhar, aí eu olhava, para poder 

fazer a troca. Agora, isso não, Sebastião, o senhor quer ir à Tijuca, aí eu tinha um serviço, aí eu 

ia na Tijuca, ia muito, no largo da Segunda-Feira, ela morava ali, eu ia lá, dava banho nos 

gatinhos, não sei que, até terminar, terminou, ia embora, ia ao cinema, e tal. 

 

NB - O senhor aproveitava ? 

 

SP - Aproveitava, aquele dinheirinho, era um dinheirinho que na época, vida de pobre era assim 

mesmo. Mas porque, eu com três mil cruzados, me aposentei com três mil cruzados.  

 

NB -  O senhor não acha pouco ? 

 

SP - Meu Deus do céu, mas é o código do ministério é esse, o que que eu vou fazer ? 

 

NB - Aqui dentro nunca houve nenhum movimento de greve salarial, por melhores salários para 

os funcionários ? O senhor nunca viu isso aqui ? 

 

SP - Não, porque nós temos a lei, essa lei 1711, quem fizer greve é rua. Tem esse problema. 

 

NB - Mas nunca teve ninguém que tenha feito ? 

 

SP - Ninguém. 

 

NB - Sebastião, vamos fazer um movimento aqui pedir melhor salário ? 

 

SP - Não, porque já depende de Ministério, há de fazer um movimento prá dirigir ao ministro, 

do ministro ao presidente da República. 

 

NB - Eu sei, mas estou dizendo o seguinte, nunca ninguém chegou e disse ao senhor já, nós 

estamos ganhando muito pouco, vamos fazer um movimento, ninguém nunca chegou a fazer 

isto ? 

 

SP - Não, não, nunca chegou. Então, a lei do país é essa, nós temos, como é que chama, respeitar, 

é isso mesmo, o que eu vou fazer, não vou chorar na minha vida, não vou reclamar. 

 

NB - O senhor nunca esteve ligado a nenhum partido político, não ? 

 

SP - Não, graças a Deus, não. (Risos) 

 

NB - Graças a Deus porque ? O senhor não gosta de política ? 
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SP - Não, não é que eu não goste. É que a pessoa para entrar na política, tem que ter um bom 

conhecimento intelectual, tem que ler. 

 

NB - O senhor acha isso ? 

 

SP - Acho isso. 

 

FD - O senhor não acha que não são os políticos que fazem essas leis do país ? 

 

SP - É, mas então, entrar na política em si, muito incerto. Eu tenho muito amor a meus filhos, 

minha mulher, então eu não preocupo mais... 

 

NB - Nunca ninguém lhe convidou para entrar num partido político, não ? 

 

SP - Não, não, não. 

 

NB - Mesmo naquela época do Getúlio ? 

 

SP - Não. 

 

NB - O senhor gostava do Getúlio ? 

 

SP- Gostava do Getúlio. Do Getúlio eu gostava. Palestrei com ele uma vez.  

 

NB - É mesmo ? 

 

SP - Palestrei prá ele. 

 

NB - Como, quando foi isso, o senhor quer contar prá gente ? 

 

SP- O Getúlio era o presidente, ficava passeando no Palácio do Catete, a pessoa dirigia a ele, e 

ele dirigia a gente. O JK também. Os homens não são ruim, não. 

 

FD - E o senhor foi ao Palácio do Catete falar com o Getúlio ? 

 

SP - Não tem ali o jardim da Glória, ali ele passeava ali, passeava... 

 

FD - E o senhor foi lá para falar com ele ? 

 

SP - Não, não, para falar com o presidente, não. Calhava assim, às vezes, oh ! homem bom! 

Homem bom! Tenho nada contra ele não gente, o homem lutou pelo Brasil. 

 

NB - E no dia da morte dele ? O senhor chegou a ver aquela caminhada que fizeram lá no Aterro 

do Flamengo, para levar o corpo dele ? 

 

SP - É, eu vi, cheguei lá a ver. 
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NB - O senhor foi lá ? 

 

SP - Não, não. 

 

NB - Palácio do Catete ? 

 

SP - Não, muita gente, assim, eu não vou não. Muita gente assim eu gosto é de ficar quieto, 

essas coisas assim, ficando quieto é melhor. 

 

NB - Família para o senhor é uma coisa muito importante, quer dizer, o senhor está, o tempo 

todo falando com muito carinho dessas coisas de família. 

 

SP - Ah, eu gosto muito de família. 

 

NB - E o senhor aqui dentro não tem uma relação mais familiar com algumas pessoas mais do 

que com outras ? Não teve ? 

 

SP - Teve, teve. 

 

FD - Quando o senhor veio trabalhar aqui, quem eram essas pessoas ?  

 

NB - Fora o Joaquim, né ? 

 

FD - É, fora o Joaquim Venâncio, que já era sua família mesmo.  

 

SP - O pessoal aqui dentro que gravou um especial, doutor Sebastião, que eu respeito, professor 

como o Souza Lopes, que sempre me considerou, mas isso tudo foi o quadro da antiga tradição, 

do velho, eu sobrinho do Venâncio que gravou, o Paulo Neves, o doutor, falecido salvou 

também.  

 

NB - Salvou ?  

 

SP - Salvou, salvou. Eu precisei de uma instrução, eu cheguei e falei com ele: professor, preciso 

de um conselho do senhor, está se passando isso e isso comigo, ele chegou disse assim: 

Sebastião, personalidade firme, e vai em frente que você vai conseguir tudo o que você está 

precisando. Então, [...] a aula dele era muito boa [...], mas ele tinha casos, e o pessoal precisava 

de uma consulta, ele ia e consultava. O outro que eu não posso deixar de falar, o professor 

Renato Nóbrega era diretor do Hospital Evandro Chagas. Mas eu faço uma coisa, o prestígio 

não é do Sebastião Patrocínio, eles tinham muito amor ao meu querido tio. Ele achava Sebastião 

inteligente. Ele dizia assim: Sebastião, o seu tio é inteligente, o provedor geral.  

NB - Só ? 

 

SP -  Ele considerava muito, mas eu sabia que o valor não era meu. [...] Era 5 horas da tarde 

chegou o meu sobrinho e disse assim: titio, o meu pai está passando mal na Vila da Penha, o 

senhor pode me dar um médico ? Eu disse: rapaz, como é que eu vou te dar um médico, o 
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hospital já fechou. Mas o  disse assim: Quem está tomando banho é o diretor do hospital. Ah!  

rapaz como é que eu vou fazer para...não, não chora, tá, não fica chorando, não. Aí ele falou 

com a secretária assim: quando o Sebastião entrar, pede, não é, Sebastião, ao professor Nóbrega, 

que é o meu cunhado que está passando mal, na Vila da Penha. Dr. Nóbrega: alô fulano. 

 

SP - Ele estava na garagem. Na rural aqui foi com o diretor salvar o meu cunhado na Vila da 

Penha. O amor é isso, por Manguinhos, sempre, Manguinhos.  

 

NB - Manguinhos, os cientistas, aqui e tal, eles ajudavam os funcionários, curavam, e tal, né ? 

 

SP - Ajudavam. 

 

SP - Ajudavam a gente, muito amigo, muito amigo, o cientista era amigo mesmo. O diretor, meu 

Deus, terminou a hora dele, às 5 horas, ele foi prá mim. Hoje em dia, está muito difícil, ou 

continua esse amor, não é, a mesma coisa, não é, esse amor. Isso é amor, eu chegava assim, 

doutor, é isso assim, assim, deixa Sebastião, que nós vamos ver isso. Mas ele era muito bom. 

Tem razão que eu tenho amor a essa casa, eu quando venho aqui, eu me sinto bem. Eu quando 

passo quinze dias sem vir aqui eu me sinto mal. 

 

NB - O senhor vem aqui muitas vezes ? 

 

SP - Às vezes por mês eu venho duas vezes.  

 

NB - O senhor vem visitar quem ? 

 

SP - Ih, muita gente.  

 

FD- O senhor agora quando falou dessas pessoas que formavam um cerco mais familiar aqui 

dentro, o senhor só falou de cientistas, o senhor não falou de nenhum técnico. 

 

SP - Ah, muito técnico. 

 

FD - Mas o senhor nunca falou, o senhor o tempo todo tem falado muito de cientistas. O senhor 

nunca se aproximou de outros técnicos ? 

 

SP - Ah, aproximei. Mário Vertel, grande Mário Vertel. Trabalhou com o professor Joaquim 

Veras, um belo rapaz o Mário Vertel, conhecia laboratório até com os olhos fechados, grande 

Mário Vertel.  

 

NB - Faleceu ? 

 

SP- Faleceu. O Mário Vertel viajou muito, também pelo território nacional. Todo lugar, ele não 

podia deixar de colocar uma lembrança. Ele mandava uma fotografia prá mim do estado onde 

estava. Aquele amor, amor, ih, muita gente boa, muito gente boa.  

 

WH - O senhor lembra de alguma outra pessoa ? 
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SP - É muita gente boa, eu tinha aquele contato.  

 

WH - O José Cunha o senhor conheceu ? 

 

SP - Ah, eu conheci o José Cunha, grandes amigos, trabalhador.  

 

NB - O senhor conheceu o fotógrafo J. Pinto ? 

 

SP - Oh, aquele amigo, trabalhava muito, trabalhava muito, era lá em cima, no terraço que ele 

trabalhava. Porque de 36 prá cá morreu todo mundo, muito bom.  

 

FD - O senhor não acha, aliás, o senhor não acha, não. Como o senhor vê esse trabalho dos 

técnicos com os cientistas ? O senhor não acha que que os técnicos ficam muito ligados aos 

cientistas, mais do que entre si ? O senhor entendeu o que eu perguntei ? 

 

SP - Entendi, que os médicos estão ligados, não, mas tem que estar ligados, mesmo. Que é por 

trás da natureza, eles têm que ficar ligados, obriga a gente. Você, você pega um soro, aglutinante, 

bacilo tipo A, tipo B, vibrião colérico, se você não tiver vendo, vai dar alteração, tamanha é a 

altitude para alertar o médico, doutor faz isso, faz aquilo.  

 

FD - E o senhor acaba ficando bem mais próximo dos cientistas do que dos técnicos ? 

 

SP - Mas, antigamente os técnicos toda semana tinha palestra, entre nós também, é. 

 

FD - Tinha uma reunião ? 

 

SP - É, tinha uma reunião. 

 

FD - E o que se falava nessa reunião ? 

 

SP - Falava sobre o serviço, sobre trabalho. Uma vez tinha um rapaz e ele trabalhava na anatomia 

patológica e ele fazia esfregaço, uma coisa linda. 

 

NB - Fazia  o que ? 

 

SP - Um esfregaço de lâmina, ele pega a lâmina, põe o sangue aqui, e monta, é  uma coisa linda,  

coisa linda, o médico fica admirado, esse rapaz trabalha divinamente, e que técnica, do 

professor, fazia comentário.  

 

FD - Toda semana, então, tinha essa reunião de técnicos ? 

 

SP - Tinha, palestrava. 

 

FD - E vocês só falavam de trabalho, vocês não falavam de outra coisa, não ? De festa ? 
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SP- É, é gozado, a festa de Natal, falava da festa de Natal, vinha o almoço com a gente. Fazia o 

almoço e cada um comia um frango inteiro, (risos). Coisa boa. O diretor mandava um almoço, 

ó. 

 

NB - Mas onde era o refeitório ? 

 

SP - O refeitório... 

 

NB - Não era aqui embaixo ? 

 

SP - O primeiro era aqui embaixo, onde tem a cantina. Depois foi para aqui onde é o 

almoxarifado, depois foi para lá onde é a ASFOC, está lá, mas sempre teve dos médicos, dos 

técnicos, e dos trabalhadores. 

 

WH -E o horário de almoço ? 

 

SP - Fazia assim: os trabalhadores almoçavam às 11:00, os técnicos meio-dia e os médicos, às 

duas. 

 

NB - Mas ficava no mesmo lugar ? 

 

SP - Não, tinha a sala dos médicos e a tinha a nossa. A nossa usava os trabalhadores. Aí  limpava, 

tinha toalha, tinha copeira, depois o resto modificou, mas o resto continuava tudo direitinho. 

 

NB - Aqui dentro tinha uma horta, não é ? 

 

SP - Tinha, nossa senhora. 

 

NB - Ela dali que saia a comida que eles serviam, né ? 

 

SP - É, ela tinha muita flor. 

 

NB - Os trabalhadores podiam pegar comida dessa horta, pegar legumes ? 

 

SP - Não, não. Já tinha aí uma certa consideração. Eu fui direitinho, ao administrador prá 

autorizar, para ver se podia... aí ele dizendo que sim, aí ajudava né, minha família grande, aí 

ajudavam. 

 

NB - Podia pegar na horta.  

 

SP - Na mão mesmo, tinha ordem, eu podia sair. 

 

NB - Seu Sebastião, quantas horas de trabalho o senhor tinha aqui, o senhor disse que numa 

certa época em 66 o senhor chegou a trabalhar até as 5 horas da manhã. Era porque tinha muito 

trabalho ? 
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SP - Era por utilidade pública. Mas o comum era oito horas mesmo. E eu pegava aqui às as 8 e 

eu largava às cinco. Mas o chefe, o diretor, tinha que pegar das 8 às 5. 

 

NB - E todo mundo batia ponto ? 

 

SP- Ponto, sagrado. O diretor saia sempre às cinco e meia, então, o diretor queria o pessoal no 

ponto certo sem precisar fazer reposição. 

 

FD - Seu Sebastião, quer dizer, o senhor por transar muito essa coisa de família, essa coisa muito 

importante, que o senhor acha superimportante mesmo, não é ? E eu queria que o senhor 

contasse essa coisa de Natal. Como é que era esse Natal, e outra, como é que era a festa de Natal, 

como é que era essa relação entre as pessoas ? 

 

SP- Festa de Natal aqui é aquela união, todo mundo abraçando, beijando o pessoal e cada um 

levava aquele saquinho das frutas: maçã, pera, [...] cada um levava sua esposa e tinha o seu 

saquinho, tudo levava, e  o almoço, especial. 

 

FD - Isso era tudo por conta da direção do Instituto?  Como era, quem organizava ? 

 

SP - O refeitório tinha o seu gerente, o gerente que organizava, a turma do refeitório, tinha já 

equipe certa, tudo organizado.  

 

NB - A associação dos funcionários foi criada quando ? A ASFOC foi criada quando ? 

 

SP - Hum ? 

 

NB - A classe foi criada quando ? 

 

SP - Foi depois que... Foi depois que eu saí. 

 

NB - A ASFOC é muito recente, né ? 

 

SP - Você tinha uma caixinha de beneficiente, essa caixinha aí virou outra coisa, agora que está 

melhorando. Na minha época, foi uma época de amor, o pessoal agora está cada vez abrindo os 

livros, né, com o estudo, liberou mais, não foi isso ? O povo ocupava muitos [...], estou certo! 

Agora, sempre procurar melhorar, então, cada dia vai melhorando, vai chegar um ponto que a 

Fundação está joinha, (risos). 

 

FD - E essa caixinha que o senhor falou, que caixinha é essa ? 

 

SP - É uma caixinha que nós depositávamos 2 mil-réis, era assuntos funerários nossos, então 

aquilo,  a gente empresta também um dinheirinho, tinha tudo, é a caixinha, não ? E essa caixinha 

agora está tudo organizado, né ? 

 

NB - É, agora está tudo organizado na ASFOC.  
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SP - É, na ASFOC, é assim mesmo.  

 

NB - O senhor estava dizendo que o estudo hoje é mais fácil, não ? 

 

SP - É, tudo é mais fácil. 

 

NB - Eu lembrei agora aqui que a gente estava fazendo a entrevista com o doutor Sebastião, e 

ele falou que o seu filho vai trabalhar com ele.  

 

SP - Sim, é. 

 

NB - Como foi que ele chamou o seu filho para vir prá cá ? 

 

SP - Bom, ainda é uma coisa, eu ... 

 

NB - O senhor pediu ao doutor Sebastião pro seu filho trabalhar com ele.  

 

SP - Eu pedi. É uma coisa divina, que nós estamos aqui para..., muito amigo meu, dos médicos, 

o doutor Sebastião é, doutor Hugo Souza Lopes é  um [...] porque é igual ao doutor Sebastião, 

mas isso tudo, eu esqueci seu nome... 

 

NB - Nara. 

 

SP - Oh, Nara, nome é italiano o seu ? 

 

NB - Não, não, sou brasileira, descendente de português. 

 

SP - Oh, Nara, isso tudo a gente tem de falar com o Nava. É influência do meu tio, o Joaquim 

Venâncio. Esse médico está sempre com meu tio em laboratório e eu sento com ele, às vezes 

contava, dos professores. Então, eu sou feliz, eu fui conhecendo todo mundo. Eu conheci 

professor Thales Martins, então o doutor Sebastião, muito amigo meu, eu pedi doutor Sebastião, 

o senhor arranje um emprego para o meu filho, aí [...] ele gosta do assunto. Ele disse: não 

Sebastião, você é que é esforçado, é muito esforçado, o rapaz... A salvação do meu filho foi ele 

estar [...] porque se ele estivesse sem preparo, já ficado de fora, mas ele estava no terceiro ano, 

bom, está tudo bom, então eu vou chamar, mas está tudo certinho, está tudo certinho, conforme 

o figurino. Mas, foi tudo legal, o doutor José Jurberg é muito amigo meu. Todo mundo é amigo, 

aqui não é desafeto de ninguém. 

 

WH - Todo mundo aqui é seu amigo, não tem, nenhuma pessoa que tinha algum conflito ? 

 

SP - Não. Nunca tive e conheço as esposas de todo mundo. É, não tem esse problema, não, todo 

mundo com aquele carinho, aquele amor. Eu sou muito feliz. Então eu disse a minha mulher: eu 

ganho pouco, mas é um pouco muito, ela riu. Porque financeiramente, mas e as minhas 

amizades, o que vem do céu, os amigos, eu acredito, então, doutor Sebastião gosta muito de 

mim, gosta muito de mim, outra pessoa como o professor Souza Lopes, estou sempre em 

conversa com ele. 
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NB - [...] o Rocha Lagoa, o senhor gostava do Rocha Lagoa  ? 

 

SP - Bem, essas coisas, não é o  gostar, porque a senhora, sendo uma ministra, de qualquer coisa, 

a gente tem que acatar a ordem, para mim, eu já da minha parte não tenho queixa. 

 

NB - O Rocha Lagoa também te tratou bem ? 

 

SP - Sim, também me tratou bem. 

 

NB - O senhor sabe que o Rocha Lagoa quem cassou ? 

 

SP - Sei, a gente não pode, cada um, eu não vou dizer uma coisa, por causa da lei divina, para 

mim foi bom, sim senhor, não senhor, sim senhor. 

 

FD - O senhor nunca teve uma relação mais próxima com ele ? 

 

SP - Não, nunca tive [...] ele tinha a função dele, mas quando dizia, dizia. Tratava eu com aquele 

respeito, de brasileiro para brasileiro. Então eu não posso pecar, como eu disse que tenho 

compromisso com Deus, pecar, não, sim, senhor, não, senhor. Agora tem o doutor Souza Lopes, 

rivalidades com o doutor Souza Leão.  

 

FD - O que o senhor acha que porque houve essa briga entre o doutor Rocha Lagoa e o doutor 

Hugo e o doutor Sebastião ? 

 

SP - Essas coisas eu não sei, não. 

 

FD - Nem o senhor não acha nada sobre isso ? 

 

SP - Você fica por fora das coisas que na hora não está ligado mesmo. 

 

WH - E o que o senhor achou do doutor Hugo e doutor Sebastião terem que sair daqui do 

instituto ? 

 

SP - Num momento assim a pessoa fica triste, fica triste, porque são amigos, não é, isso é um 

lado humano, fica triste. “Ah, meu Deus do céu, Deus é bom, não devia deixar, isso é a lei 

divina, não é, mas graças a Deus, estão aí.  
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Data: 18/11/1986 

 

Fita 2 - Lado B 

 

 

WH – Bom, Segunda entrevista com o senhor Sebastião Patrocínio, dia 18 de Novembro de 

1986. Senhor Sebastião, a gente na entrevista anterior, tinha falado sobre sua infância, mas por 

um problema técnico, não conseguimos gravar essa parte. E eu gostaria que o senhor falasse 

novamente o ano que o senhor nasceu, o local que o senhor nasceu, contasse sobre o seu pai, 

que era administrador da fazenda, sua mãe, sobre a sua vinda ao Rio, nos contar sobre isso tudo. 

 

SP – Ah, sim, eu modifiquei o esquema, o meu pai ele foi administrador da fazenda, mas a 

fazenda era Alcides Macedo, depois foi Alcides Macedo.  

 

WH – Macedo era o ? 

 

SP – É o dono atual e o meu pai era administrador. 

 

WH - A fazenda não era do Chagas ? 

 

SP – Não, não, o Alcides Macedo já pertencia já ao fazendeiro Alcides Macedo, depois foi lá, 

Alcides Macedo. 

 

WH – E o Chagas, a família Chagas ? 

 

SP – Bom, já tinha vendido então, com certeza, eu quando cheguei, como gente, mesmo, amigo, 

os cinco e tal, era o Alcides Macedo que estava ali manobrando, era o dono. 

 

WH – Mas essa fazenda tinha pertencido ao Chagas ? 

 

SP – Bom, aí agora é que eu não detalhe com meu pai, eu não tenho detalhe com ele, eu sei que 

eu fui garoto, na minha infância, o dono era Alcides Macedo.  

 

WH – Alcides Macedo ? 

 

SP – É, conhecido na comarca toda, Alcides Macedo. É, meu pai era administrador nessa 

fazenda, era o fazendeiro. Fazenda Bela Vista. 

 

WH – Quais as funções do meu pai, o que que ele fazia ? 

 

SP – Sim, o meu pai era administrador de fazenda, ele tem que comandar, por exemplo, os 

colonos, ele tem que ver o café, tem que apanhar o café, tem que fazer a coleta do milho, do 

feijão, o pasto, tem que preparar a terra pro plantio, essa função do administrador de fazendas. 

 

WH – Essa fazenda, o senhor tinha dito que tinha plantação de milho ? 



 

 

50 

 

 

SP – Milho, feijão, arroz. 

 

WH – Tinha gado ? 

 

SP – Tinha gado, muito gado forte.  

 

WH – Era gado prá carne ou de leite ? 

 

SP – Não, era prá leite, prá leite.  

 

WH – Gado leiteiro ? 

 

SP – É, é, gado leiteiro. 

 

WH – Essa fazenda senhor disse que ficava localizada em ? 

 

SP – No município de  Rio Novo, que essa fazenda Bela Vista, fica no município de Rio Novo, 

depois de Coronel Pacheco, fica Rio Novo, porque vem assim, Juiz de Fora, e Três Quedas, 

depois de Três Quedas, Coronel Pacheco, depois de Coronel Pacheco, aí vem Rio Novo.  

 

WH – Me diga uma coisa, seu Sebastião, o senhor que morou lá, como é que era a vida naquela 

região, as pessoas, quem morava, eram colonos estrangeiros, era gente da terra.  

 

SP – Não, italianos, colonos italianos, e mais brasileiros mesmo. 

 

FD – O senhor chegou a ver os italianos chegando ? 

 

SP – Não, não, cheguei eles trabalhando. 

 

FD – Quando o senhor nasceu eles já trabalhavam ? 

 

SP – É, já trabalhavam, tinham já, terra tal, família tal, então era o italiano. 

 

FD – E como eles moravam ? 

 

SP – Eles tinham lá a habitação deles mesmo, lá na fazenda, a moradia, no próprio terreno da 

fazenda tinha a moradia. 

 

FD – E as festas deles, típicas de italianos, ou era de brasileiros ? 

 

SP – Não, era nossa, nossa tudo. 

 

FD – Eles não costumavam fazer festas deles ? 

 

SP – Não, não, tudo nosso. 
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FD – É mesmo. 

 

SP- É tudo legal. 

 

WH – E eles participavam ? 

 

SP – Ah, participavam, aquele carne de porco, carne de porco, aquele angú mineiro duro, é, 

torresmo, licor, coisa boa. 

 

WH – O senhor gostava ? 

 

SP – Gostava, eu era criança, gostava. 

 

FD – E violão ? 

 

SP – Tinha muita sanfona, baixo, sanfona, acordeão, uma festinha magnífica, né. Trabalhando, 

chegava o meu pai, dava aquela homenagem de respeito. 

 

FD – Tinha muito conflito entre os italianos e as pessoas do lugar ? 

 

SP – Não, não, não, tudo amigo, eu lembro que tinha seis famílias italianas nessa fazenda, os 

bambinos casavam, o casamento tudo certinho. 

 

WH – E eles ficavam na fazenda, trabalhando com os filhos ? 

 

SP – É, com os filhos, é. Plantando feijão verde, hortaliças. 

 

FD – E como eles, o que eles ganhavam da fazenda, se era em dinheiro, se era em...? 

 

SP – Ah, bom aí essa parte eu não posso, que eu não estou, eu não sei dizer, que eu era criança, 

eles faziam lá os cálculos, mas os cálculos eram por fora.  

 

FD – E nem de ouvir contar, o senhor não sabe ? 

 

SP – Não, não, porque antigamente tinha muito respeito, muito respeito, não podia se aproximar 

muito, não, era só, sim senhor, não senhor, e distante, a época era esse, a época do respeito. 

 

WH – Mas o dono da fazenda não tinha muitos afilhados, coisas assim ? 

 

SP – Tinha os afilhados, mas ele ficava mais mesmo em Juiz de Fora. 

 

WH – Ah, ele não morava na fazenda ? 

 

SP – Não. Ele passava as férias lá, né, mas ficava mais em Juiz de Fora, entregou ao meu pai, 

tudo, ficava mais nas férias. 
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WH – O senhor tinha dito também que o senhor trabalhou também na fazenda, ajudava seu pai 

? 

 

SP – Eu ajudava, eu era, a leiteira, então pegava o leite no burro, entregava na estação como 

aqui a Caxias, então aquele servicinho bacana, então, leiteiro, lá vem o leiteiro, então batia, era 

um serviço sertanejo, bonito, tinha que chegar na hora certa por causa do trem, chegava em Juiz 

de Fora, a hora certa do leite prá trazer cá pro Rio, né. O leite pro pessoal.  

 

WH – Produzia muito leite ? 

 

SP – Ah, bom, muito leite, muito leite, eu não sei quantas latas eles faziam, eu só, “Bastião?” 

“Sim, senhor”. A ordem dada, executada. 

 

WH – Sim, e o senhor tinha tido que sua mãe teve um problema de saúde ? 

 

SP – Ah, é, teve um problema de saúde, veio aqui pro Rio, e se cuidou, mas não deu sorte, 

coitadinha, então, ela faleceu, faleceu. 

 

WH – O senhor disse que ela veio se tratar aqui ? 

 

SP – É, ela veio se tratar aqui, ela veio se tratar aqui no hospital, o antigamente, era Hospital 

Oswaldo Cruz, mas ela não deu sorte, aí morreu. 

 

WH – Mas essa doença ela pegou lá na fazenda, né ? 

 

SP – Não, eu não sei explicar. Esses detalhes assim, eu não sei nenhum, nenhum mesmo, essas 

coisas, são coisas divinas, tem que falar certo, o nosso patrão diz sim, sim, não, não, então, não 

posso falar nada, não sei mesmo, eu tinha cinco aninhos, não podia pegar. 

 

FD – O senhor falou ainda há pouco que aquela época em que o senhor era pequeno, era uma 

época de respeito.  

 

SP – Era um época de respeito. 

 

FD – O que que é essa época de respeito ? 

 

SP – Ah, eu vi muito a criação das pessoas de fazenda, é toda especial, né a gente não vê um 

trem, não vê um bonde, uma conferência, não vê um jornal. Na fazenda, o lavrador, isso é só o 

administrador que lê, então, na época, pessoa que lê, está sempre afim, não podia muito se 

expandir, a gente não sabia de nada. Era isso, era o comum geral. 

 

FD -  E o senhor acha que hoje esse respeito já não existe ? Respeito a pessoa de idade. 

 

SP – Não, o respeito, existe respeito, mas é mais assim, é um respeito, como se diz, um respeito 

mais social, tem que respeitar a moça, tem que respeitar o senhor, tem que respeitar autoridade, 



 

 

53 

 

então uma coisa mínima, mas lá não sabemos de nada lá, lá é só ver bicho, é vôo, então a gente 

vai devagarinho. 

 

FD – O senhor está falando do respeito à cultura, ao saber ? 

 

SP – É, agora é o saber, agora tem. 

 

FD – E o senhor acha isso muito importante ? 

 

SP – É importante, ah, melhorou muito. 

 

FD – Porque que isso é importante ? 

SP – Melhorou porque tirou aquelas dúvidas, que tinha, pensando que não tinha direitos, e nós 

temos direito, então o negócio está bom. 

 

FD – Direito a que ? 

 

SP – Assim, de servir uma garrafa, tomar um café, então acho que melhorou, acho que melhorou, 

eu sinto o Brasil uma coisa linda, as autoridades, que eu sabia, todo mundo fala com a gente, 

todo mundo é carinhoso, todo mundo é humano. Tudo bom, aliás o Brasil é o país melhor do 

mundo. Pela minha pequena cultura, é o país, não eu queria sair, mas as autoridades aí faz 

gentileza prá gente. É amor, mesmo, legal mesmo. Pessoas às vezes reclamam, sim, mas não 

tem razão de reclamar, não, se for comunicar direitinho, consegue tudo, consegue, pois pode 

conseguir. A autoridade ajuda, uma pessoa que não comunique, fica reclamando muito, aí não 

consegue  nada. 

 

FD – Mas o senhor acha que esse respeito ao saber, esse respeito à cultura que existe hoje, ele 

já existia na época que o senhor veio pro Rio, que o senhor começou a trabalhar ? 

 

SP – Ah, já existia, já existia, eu estou dizendo assim, a parte assim, do lavrador, coitado. 

 

FD – Do campo e da cidade. 

 

SP – É, do campo e da cidade, que nós não temos nada com a plantation ,aqui não, aqui é uma 

beleza. 

 

WH – E me diga uma coisa, seu Sebastião, quando o senhor veio pro Rio, o que que o senhor 

sentiu, o senhor vivia na fazenda, onde não se conhecia, onde não se conhecia, que era uma vida, 

não tinha jornal. Aí o senhor vem pro Rio. 

 

SP – Ah, vim pro Rio, aqui a pessoa aí tem que procurar e melhorar na cultura, na amizade, 

saber se expressar, saber procurar uns amigos, fazer aquele, como se chama uma sociedade, 

procurar mais a sociedade, e o Rio de Janeiro prá mim foi uma beleza, eu gostei muito do Rio, 

o Rio de Janeiro, antiga capital federal, beleza, nunca na minha vida, eu desde garoto cheguei 

aqui, tinha sempre um amor ao Sebastião, não posso me queixar de, a minha vida  é uma vida 

linda, eu sou um pobre rico, sou um pobre rico, porque não tem nada que me atrapalhe, eu sei, 
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esse meu pouquinho saber eu sei entrar e sair em qualquer parte do Brasil, do Brasil, sim senhor, 

não senhor, respeitando. 

 

WH – E esse respeito é mútuo, também ? 

 

SP – É mútuo, é mútuo. Aí a pessoa vê que eu sou um homem bacana, eu quero, eu sei que a 

autoridade merece aquele carinho. O mal, o falso brasileiro, eu não sei, que está certo, criei 

igual, criei igual, mas espera aí, tem divisão, superou, não superou, de modo que é isso, se a 

pessoa saber que existe essa marca, tudo bem, você chegou logo levanto, mas eu sou obrigado 

a levantar, o certo é esse, é o meu super-homem, merece consideração, respeito, é isso, aí a 

pessoa consegue as coisas, consegue. Eu continuo, não, não é assim, eu tenho que dar uma 

salvação. Eu estou com essa idade, não posso queixar da vida, agora se eu ganhar pouco, aí sim 

que eu vou fazer, isso não posso me queixar, isso todo mundo chega a sua vez, chega a vez, de 

ter uma vida melhor, sempre trabalhei muito, né, mas eu estou satisfeito, que eu sempre eu digo, 

sempre eu falo, eu sou muito católico, eu penso muito em Deus, eu fiz a vontade a Deus e a 

autoridade que eu trabalhei, foi legalzinho, não foi um homem que reclamava, não, sempre foi 

na lei, bom, sim, senhor, não senhor.  

 

WH – E me diga uma coisa, cortando um pouco a sua trajetória da infância, o senhor veio com 

sua mãe e seus irmãos, naquela época ? O senhor podia falr um pouco dos irmãos.  

 

SP – Bom, a gente assim, não lembra muito, porque a pessoa pequeno, não lembra muito não, 

cinco aninhos, a pessoa, cinco aninhos a pessoa quer brincar, não dá mesmo prá gravar na mente 

nada, nada.  

 

WH – E os seus irmãos, como era o nome deles ? 

 

SP – Era um vocês, vocês  já conhecem um, que é o Venâncio. E eu falei a semana passada.  

 

WH – Pois é, a gente não gravou, e a gente gostaria que o senhor... 

 

SP – Mas isso, para poder fazer, fazer, Venâncio, Maria José, Gabriela e Geraldo.  

 

WH – Sim, aí os senhores vieram pro Rio ? 

 

SP – É, pro Rio. 

 

WH – Prá onde ? 

 

SP – Não, nós moramos, sempre moramos pertinho do nosso tio, ele sempre ajuda a gente, 

ajudam, porque tem que dar a manutenção, tem que dar, ajudando um pouco, a manutenção, né 

?  

 

WH – É, os senhores eram todos crianças. 

 

SP – Eram crianças, e ainda é isso. 
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WH – E o senhor foi estudar. Uma coisa que a gente não falou muito foi sua escolaridade, a 

época em que o senhor estudou, como é que era a escola, o senhor não contou quase. 

 

SP – Contei, contei, a sua colega aí, contei sim, contei. 

 

WH – Podia contar de novo ? 

 

SP – Risos, eu estudei no Colégio Piauí, era colégio público, colégio público.  

 

FD – Como é que era a escola, o senhor lembra como é que era a escola. Por dentro, os 

professores ? 

 

SP – Era mesmo colégio como agora mesmo, carteira, normal, comum. 

 

FD – Tinha muitas salas, era muito grande a escola ? 

 

SP – Bom, antigamente os colégios brasileiros eram pequenos, hoje é uns monstruosos. 

 

FD – O senhor estudava de noite ? 

 

SP – Não, eu estudava de dia e à noite, às vezes tinha tempo que eu estudava de dia, mas mesmo 

era à noite.  

 

FD – Você estudava à noite ? 

 

SP – À noite, era.  

 

FD – E tinha muito ? 

 

SP – Ah, tinha. O pessoal queria aprender e escrever, né ?  Os brasileiros são bacanas, os 

brasileiros são inteligentes, eles gostam da sua pátria, todo mundo quer ler o jornal, é, quer saber 

do futebol, a civilização mundial. 

 

FD – O senhor gosta de futebol ? 

 

SP – Eu gosto de futebol. 

 

FD – O senhor torce prá que time ? 

 

SP – Eu sou, gosto do Flamengo, eu gosto do Flamengo, por causa da camisa. 

 

FD – Porque a camisa ? 

 

SP - É a camisa, é a simpatia, né ? 
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FD – O senhor  gosta da vermelha e preta ? 

 

SP – É. A camisa do Flamengo. 

 

FD – Mas fala assim mais da escola, os professores, como eles eram, como eles ensinavam, 

tinha aquela coisa de palmatória ? 

 

SP – Ah, muito bons, os professores. Não, na minha época, eu sou muito feliz. Não... 

 

FD – Na época do senhor tinha ? 

 

SP – Não, mas o colégio era um colégio ótimo, aquele amor, eu não sei, aquele carinho, 

Sebastião, se esforça, vamos, e tal. Às vezes ficava assim a professora passava caminhava, dava 

aquele carinho, a professora vinha, que a professora é a segunda mãe mesmo da gente, não posso 

me queixar, não. 

 

FD – O senhor tinha dito, da última vez, depois que a gente acabou de gravar, que o sonho do 

senhor ia ser advogado.  

 

SP – Não, isso, não.  

 

FD – O senhor disse sim, quis ser advogado. 

 

SP – Não, isso, é conforme diz uma, a minha vocação, é, o rapaz falou, rapaz, se você estudar, 

você dá prá advogado, você tem vocação, então isso é coisa comum, todas... 

 

FD – E o senhor não quis ser advogado ? 

 

SP – Ah, pessoa pobre não pode, não pode.  

 

FD – Mas os seus filhos estão se formando. 

 

SP – Bom, mas aí a época muda, né, a época muda, as pessoas às vezes tem uma vontade, coisas, 

mas hoje, hoje, na época, vocês todos saem melhor, o nosso querido Brasil, dia após dia, está 

melhorando, na cultura, está, é, os filhos da pátria têm que levantar a mão pro céu que os homens 

estão lutando, prá grande civilização nacional. 

 

FD – E porque que o senhor acha que na época o senhor tinha cultura e o senhor convivia com 

ela aqui dentro do Instituto Oswaldo Cruz. Porque que o senhor acha que hoje está mais fácil de 

estudar ?  

 

SP - Porque tem muitos colégios estaduais, universidade tinha pouca, tinha ali no Largo São 

Francisco, pouquinho, lá na Praia Vermelha, pouquinho, essa multidão. 

 

FD – E o senhor conhecia essas universidades ? 
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SP – Eu conhecia por nome, não, não, conhecia por nomes, e tal, às pessoas às vezes palestrava, 

não tem a faculdade de Filosofia, tem Engenharia, tem Farmácia. É bonito, Farmácia e tal, é , 

agora melhorou muito, o estudo brasileiro está muito bom. O brasileiro jovem, estão de 

parabéns, estão de parabéns.  

 

FD – E os antigos, não ? 

 

SP – Não, os antigos não podem reclamar, mas está melhorando, cada vez melhorando, então, 

a escola deles vai melhorando, tem mais faculdade, antigamente, hoje, nossa senhora, todo 

mundo aí está estudando. 

 

WH – Me diga uma coisa, o senhor não pode ir à faculdade ou o senhor não quis ? 

 

SP – Eu não pude. 

 

WH – Não pode.  

 

SP – É, não podia, eu agradeço a Deus o ponto que ele achou que eu merecia, porque nós tem 

tudo sobre a providência, nós temos um comando divino, e é ele que determina, ele achou que 

é isso, é isso aí. 

 

FD – O senhor na sua vida nunca questionou essa força divina que o senhor tanto acredita ? 

 

SP – Acredito.  

 

FD – Nunca questionou, nunca criticou isso ? 

 

SP – Não, não, não. 

 

FD – Nem quando a sua mãe morreu ? 

 

SP – Não, porque era [...] depois eu ficando, eu indo à missa, eu vendo que tem um pai celestial, 

eu sigo esse ritmo. 

 

FD – E nunca aconteceu nada na sua vida, algum acidente, alguma operação que marcasse a 

vida do senhor ? 

 

SP – Nada, nada, nada.  

 

FD – Não ? 

 

SP – Tudo meu bom, graças a Deus. 

 

FD – O senhor nunca teve uma doença, um acidente ? 

 

SP – Não, tudo meu feliz, felicidade, meu, tudo meu. 
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FD – Nunca fez promessas ? 

 

SP – Não, não, nunca fiz promessas, não. 

 

FD – Só Deus ? 

 

SP – Não, não, só confio em nosso pai do céu e o comportamento, mas na terra sobre o ser 

humano, prá respeitar, prá ser respeitado, é isso que eu, que é a minha preocupação, o homem 

tem que pensar nisso, respeitar, então, está tudo bom. 

 

FD – E como o senhor vê as pessoas que não acreditam em Deus, os comunistas por exemplo ? 

 

SP – Rapaz, essa coisa aí, essas coisas eu não tenho detalhes.  

 

FD - Como  o senhor, o que o senhor acha de quem não acredita em Deus ? Que diz que Deus 

não existe ? 

 

SP – Não, mas aí meu mestre, eu precisava de estudar, eu estou por fora disso, porque eu sou 

assim, as coisas que eu não sei eu não posso palestrar, essas coisas é muito. 

 

FD – Mas o senhor acha alguma coisa ? 

 

SP – Não, não, não, que essas coisas é muito fina, e tem que ter leitura mesmo, prá falar a 

definição certa, porque prá falar as coisas erradas então é preferível ... 

 

FD – O que a Bíblia diz sobre isso ? 

 

SP – Não, eu nunca li Bíblia não. 

 

FD – Ah, o senhor nunca leu ? 

 

SP  – Não. Eu só escuto o meu padre falando, eu guardo aquelas palavras, e eu não lei a Bíblia. 

 

WH – O senhor freqüenta que igreja, qual é o seu santo ? 

 

SP – Ah, São Sebastião, né, e Nossa Senhora do Carmo, a minha igreja, Nossa Senhora do 

Carmo, é, Nossa Senhora do Carmo. 

 

WH - Onde fica essa igreja ? 

 

SP – Estrada Vicente de Carvalho, na Vila da Penha. 

 

WH – O senhor mora na Vila da Penha ? 
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SP – É, então ali, vou à missa ali, Nossa Senhora do Bonsucesso, porque eu vou em toda igreja, 

Santa Luzia, de vez em quando, (risos), mãe de Fátima, Nossa Senhora da Candelária, tem que 

estar com o santo, porque a vida, essa passagem aqui no planeta é muito linda dependendo das 

criaturas, tratar bem. 

 

WH – E me diga uma coisa, toda essa educação religiosa, quem lhe deu essa vontade de, essa 

crença em Deus. 

 

SP – Ah, essa crença em Deus, mesmo, de confiar em Deus, eu frequentando as igrejas, então 

eu fiz uma pesquisa, e é o pai do céu, é que é o dono, então eu vou seguir essa estrada, tratar 

bem todos, respeitar todos, então, partindo daí.  

 

WH – O senhor sozinho é que decidiu ? 

 

SP – É, é. 

 

WH – Não tinha ninguém da família ? 

 

SP – Não, não, eu mesmo, pensando em Deus, minha mente funcionou e  eu... 

 

WH – A sua família é católica, né ? 

 

SP – Católica, cada um seguiu, eu falo assim, a religião, cada um siga a sua. Eu sou assim, eu 

pus muito a minha, respeito muito nosso querido pai do céu, eita. 

 

FD – E quando foi que o senhor descobriu Deus, descobriu o pai do céu ? 

 

SP – Ah, isso, o pai do céu, estava comentando a igreja, né, a missa, o padre explicando, aí 

pensei em casa, eu disse, sabe de uma coisa, eu vou seguir essa doutrina, Deus, nada, nada, não 

tenho medo de nada, eu sou um homem que não tem medo de nada, não tenho medo de nada. 

Só confio em Deus, respeitando os homens prá ser respeitado, respeitando sim senhor, não 

senhor, bom dia, a senhora vai bem ?  Não pode mudar dessa instrução de vida, não, que o nosso 

pai do céu dá tudo certo. 

 

FD – O senhor já era casado ? 

 

SP – Não, solteiro, solteiro, é, solteiro, solteiro. 

 

FD – Com quantos anos o senhor casou ? 

 

SP  – Ah, eu casei com vinte e poucos anos.  

 

FD – Vinte e ? 

 

SP – É, é, eu casei com 28 anos. 
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FD – E quantos anos tinha a sua esposa quando o senhor casou ? 

 

SP – Agora isso eu não aguento, rapaz, eu não lembro. 

 

FD – Mas quantos anos tem sua esposa hoje ? 

 

SP – Ela tem, que eu gravo as coisas assim dela, assim, eu não sei bem, não, eu só, eu não sabia 

que ter flertado, né ? Mas é isso, tudo bem, estou bem, graças a Deus, está tudo certo. 

 

WH – Me diga uma coisa seu Sebastião. Um pouquinho prá trás, os senhores vêm pro Rio, aí 

vai prá escola, os senhores moravam perto do senhor Joaquim. 

 

SP – É, morava perto. 

 

WH – O senhor ficou no Rio o tempo todo ? 

 

SP – Eu aí voltei prá Minas. 

 

WH – Voltou prá Minas ? 

 

SP – Voltei prá Minas. 

 

WH – Voltou prá morar na fazenda, e o que que o senhor sentiu indo morar no Rio, estar na 

escola e voltar prá fazenda ? 

 

SP – Ah, mas eu achei aquilo, como é que se diz, na época, eu não estranhei assim, eu era 

criancinha, a pessoa criança não sabe qual o futuro, a gente não sabe, depois de dez anos a pessoa 

vai separar, né, depois de dez anos. 

 

WH – O senhor voltou prá morar com seu pai ? 

 

SP – É, voltou prá morar com meu pai. 

 

WH – Mas o senhor depois que fez dez anos, o senhor ficou assim mais consciente, aí o que que 

o senhor gostava de morar na fazenda, tendo morado no Rio ? 

 

SP – Não, a fazenda, é confortável a fazenda, na situação do meu pai, que era administrador da 

fazenda do Alcides Macedo, então era uma época boa. 

 

WH – E o senhor não tinha vontade de voltar pro Rio ? 

 

SP – Não, a pessoa tem vontade, mas você tem que esperar uma oportunidade, que todos nós 

teremos essa oportunidade. 

 

WH – E o senhor teve essa oportunidade ? 
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SP – Risos. 

 

WH – E como foi essa volta ? 

 

SP – A oportunidade foi um convite,  que o meu, com o meu querido tio padrinho me convidou 

pro, que eu podia vir morar no Rio de Janeiro, aí eu vim, aceitei o convite, do meu padrinho.  

 

WH – Ele convidou só ao senhor, ou ele convidou também ao Venâncio ? 

 

SP – Não, ele, bom, essa parte eu não sei, eu sei que eu tive o convite, ele sendo padrinho, 

gostava muito de mim, então. 

 

FD – E o seu irmão Venâncio morava no Rio quando o senhor voltou prá morar no Rio ? 

 

SP – Não, não, a parte dele eu não sei mesmo a parte dele, eu estou bêbado.   

 

FD -  E vocês se separaram ? 

 

SP – Não, cada um tinha a sua coisa, e eu só segui aquele convite do meu padrinho, então, acatei, 

obedeci. 

 

FD – Mas o senhor não encontrava com o seu irmão ? 

 

SP – Não, não, não, essas coisas, só assim Domingo, e tal, eu não sei. 

 

FD – E onde o senhor se encontrava ? 

 

SP – Às vezes aqui mesmo, aqui em Manguinhos, aqui. É. 

 

FD – Aos domingos aqui em Manguinhos ? 

 

SP – Não, não, aos domingos era cinema e tal, cinema. 

 

FD – O senhor gostava de ir ao cinema ? 

 

SP – Ah, bom, ia ao cinema, sempre era bom ir a um cineminha. 

 

FD – Aonde tinha o cineminha ? 

 

SP – Ah, Bonsucesso, Tijuca. 

 

FD – Passava uns filmes bons ? 

 

SP – É, aqueles filmes, filme bonzinho.  

 

FD – Que filmes o senhor gostava ? 
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SP – Ah, agora assim, não lembro. Agora, não lembro, são coisas de muitos anos.  

 

FD – Nem nomes de atores ? 

 

SP – Não, não, não. 

 

FD – Marilyn Monroe ? 

 

SP – Estou mesmo esquecido, estou esquecido, toda vida. 

 

FD – O senhor fala muito que as pessoas sempre trataram o senhor com carinho, a professora, 

o seu tio, as pessoas daqui, o senhor diz sempre que tem uma coisa de uma hierarquia, existe 

um lugar, das pessoas.  

 

SP – É, existe, né, tem que existir, tem que existir. 

 

FD – O senhor não acha que essa relação que as pessoas têm com o senhor, essa relação 

paternalista que as pessoas têm com o senhor, de sempre passar a mão na cabeça, não pode ser 

uma forma de estarem querendo se aproveitar do senhor ? 

 

SP – Não, não, não, nada disso. É mesmo o amor humano, divino, da pessoa, gosta. É mesmo, 

gostar, mesmo, a pessoa gosta, orienta prá estudo, também. 

 

FD – O senhor nunca desconfiou do sentimento de ninguém ? 

 

SP – Não, não, não, nunca. 

 

FD – Nem de outra namorada ? 

 

SP – Não, não, nunca foi. 

 

FD – O senhor namorou alguém, além da sua esposa ? 

 

SP – Não.  Eu andei assim sistemático, tinha medo de mexer com as moças. Namorei, casei. 

  

WH – O senhor tinha medo de mexer com as moças ? 

 

SP – É. (Risos) 

 

 

Fita 3  - Lado A 

 

WH – O senhor dizia que tinha medo de mexer com as moças, eu perguntei, que medo era esse 

? 
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SP – Não, o, o medo na, as moças naquela época, a gente  não podia, era muito, como é que se 

diz, aquele amor aos pais, não podia, prá namorar, pedia consentimento do pai, o namorado, 

mas está gostando, então, não vou mexer com você, não.  

 

FD – Mas porque, o senhor tinha medo de falar com o pai da moça ? 

 

SP – Não é o medo, é muita responsabilidade, né, na época, as moças, hoje em dia está uma 

coisa, eu acho que a época é boa. Mas na minha época, era tudo presa,  a moça presa, prá ir à 

praia, tinha que ir de calça comprida, nossa senhora, aquela tradição toda, não podia ir de, usava 

aquelas mangas. 

 

WH – Era tudo mais escondido ? 

 

SP – Tudo escondido, o segredo da moça mesmo, ninguém...Risos 

 

FD – Mas também tinha muito amor escondido naquela época, não se precisava falar prá 

ninguém. 

 

SP – Ah, agora, eu não sei explicar. Risos 

 

WH – Mas o senhor com essa cara não sabe explicar ? 

 

FD – o senhor está deixando de contar alguma coisa prá gente, seu Sebastião. 

 

SP – Não, não sei explicar, mas é assim [...].  

 

WH – O senhor tinha medo da moça ou do pai da moça ? 

 

SP – Do pai da moça, do pai da moça, podia, o pai da moça, então. 

 

WH – Mas o senhor, porque o senhor tinha medo, o senhor era um homem, que tinha trabalho, 

gostava da moça ? 

 

SP – Não, mas  a gente, eu pensava, não, vai mexer com a moça, vai comunicar com o pai, vai 

haver aborrecimento, então é melhor... 

 

FD – Não vai ficar noivo. 

 

WH – E como é que o senhor decidiu finalmente ficar noivo daquela que seria a sua futura 

esposa ? 

 

SP – Ah, aí depois o tempo foi chegando, e eu fui entendendo mais as coisas. 

 

WH – Aí o senhor deixou de Ter medo. 

 

SP – Hum, hum. 



 

 

64 

 

 

FD – Qual o nome da sua esposa, mesmo ? 

 

SP – É Juraci. 

 

FD – Juraci. Era o nome da minha vó. 

 

WH – Quantos filhos o senhor tem, seu Sebastião ? 

 

SP – Eu já falei aí, já falei. 

 

WH – Fala de novo. 

 

SP – Cinco, é já falei.  

 

WH – O que que eles fazem hoje ? 

 

SP – Eles estão, cada um faz um serviço, o serviço manual, um faz um servicinho, o outro faz o 

serviço de escrita, o outro faz o serviço de... 

 

FD – Mas que serviço de escrita assim ? Um é contabilista, o outro, a menina estuda, o rapaz 

estuda Biologia, né ? 

 

SP – É, esse já é outro. 

 

FD – Então, a moça ... 

 

SP – Faz um servicinho, escrita, então as moças fazem um servicinho, escrita, faz. 

 

WH – Servicinho de escrita ? 

 

SP – É, trabalha no escritório, pessoal faz serviço de escrita. 

 

WH – Datilografia ? 

 

SP – É, eu nem sei do que é, eu sou assim, eu sou um pai nesse sistema, não quero saber de 

nada, quero saber que todo mundo cooperar um pouquinho, dá prá alimentação, o resto não me 

preocupo, a preocupação é pouco com Deus, é muito bom, e alimentação, e vamos prá frente. 

 

WH – Seus filhos colaboram ? 

 

SP – Ah, é, colaboram. Colaboram, como é que eu podia viver, meu Deus, colaboram.  

 

FD – O senhor ganha muito pouco, por isso o senhor precisa deles, não ? 
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SP – Não, sempre isso é, todos pai que tem poucos filhos cooperava prá educar, prá lutar, prá 

futuramente, isso é de grande importância, tem que ajudar  os pais, isso é importante. 

 

FD – Isso dá responsabilidade ? 

 

SP – Dá, pro futuro, dá, pro futuro dá, meu pai lutava, convidava  a gente. 

 

WH – O senhor também colaborava em casa, na sua época ? 

 

SP -  Na época, colaborava, nem que dizer, não, eu faço questão, que o cooperar dos filhos, você 

chega em casa, você passou ali viu a carne, poxa, a minha mãe, coitada, não vai ficar naquela 

carne não, nem meu pai, me dá aí três quilos de carne, comprava prá mamãe, está cooperando, 

está ajudando os pais, a gente. Tem que educar os filhos que é preciso comer, beber e ajudar os  

velhos. 

 

FD – Seu Sebastião, fala um pouco do instituto agora, o senhor veio trabalhar aqui, o senhor 

morava... 

 

SP – Ao lado lá. 

 

FD – Aqui do lado, né, o senhor tinha dito também, depois da entrevista, quando a gente estava 

conversando, que era muito difícil pro senhor se entrosar com as pessoas que moravam lá, com 

os rapazes da idade do senhor, e como o senhor se sentia, nessa relação difícil com essas pessoas, 

o que o senhor sentia ? 

 

SP – Não, aqui precisa ter calma, tudo foi no seu tempo, a gente foi devagarinho, aí um amigo 

já foi, [...] vai devagarinho, aí fiquei conhecido da rapaziada. 

 

WH – Da rapaziada daqui ? 

 

SP – É, é, onde eu morava, os vizinhos meus, meus vizinhos, que tudo é com calma, né ? 

 

FD – E esses vizinhos também filhos de funcionários do instituto ? 

 

SP – Sim, filhos de funcionários, sim. 

 

FD – Quer dizer, aquela novidade toda. 

 

SP – É, é.  

 

FD – Trabalhando aqui. 

 

SP – É, sim  filhos de funcionários que trabalhavam aqui.  

 

WH – Morava muita gente ali ? 
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SP – Morava aqui, e ainda mora, mora gente prá chuchu aqui, ainda mora, mora muita gente aí. 

Filhos de funcionários, tudo bacana, tudo gente boa. 

 

WH – Me diga uma coisa seu Sebastião, o senhor foi trazido pelo Joaquim... 

 

SP – Sim. 

 

WH – Venâncio prá trabalhar aqui no Instituto ? 

 

SP – Sim. 

 

WH – E tinha alguma possibilidade de trabalho em outro lugar ou continuar estudando, tinha 

que trabalhar realmente, como é que era aqui ? 

 

SP – Não, na época, todos, na época eu tinha que trabalhar, e gostei do serviço, essa sala aqui, 

setor de envasamento, essa sala aqui já deu muita produção nessa casa Oswaldo Cruz, e então 

fazia a limpeza, passava, acabavam, limpava, arrumava direitinho, esterilizava o material, 

esterilizar o material, fui subindo, né, depois comecei a trabalhar já conhecendo as coisas, o 

pessoal já tinha confiança no meu serviço e esterilização de ampolas, lavagem de ampolas, 

quantos serviços, o setor de envasamento era muito importante, importante, porque prá vazar o 

soro antitetânico, tem que trabalhar, tem que esterilizar a sala com ultravioleta, é que assim pode 

contaminar tudo, contaminação total, esse setor, setor de envasamento, tinha um grande valor, 

de grande responsabilidade, as pessoas assim não dá o valor, meu filho, o  conhecimento aqui é 

se dar o valor, que a vacina anti-tífica, ela é vazada, né, o soro normal de cavalo, é uma coisa 

bonita, né, anti-tetânico, soro anti-diftérico, vacina anti-tífica, vacina anti-pestosa, tudo é 

vazado, o médico manda, seu Sebastião, fez direitinho ? Posso então... 

 

WH – O senhor começou a trabalhar no laboratório quando, 1900 e   ? 

 

 SP – 36. É. 

 

WH – O senhor ficou aqui até 1977, né ? 

 

SP – É.  

 

WH – E de todo esse período o senhor esteve trabalhando nesse setor praticamente ? 

 

SP – Nesse setor. Nesse setor. 

 

WH – O senhor podia nos contar nesse tempo de trabalho, se aumentou a produção ? 

 

SP – Aumentou a produção. 

 

WH – O que que  vocês produziam ? 

 

SP - Aumentou muito a produção.  
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WH – Como é que é ? Muita gente trabalhava ? 

 

SP – Trabalhava no setor, tinha quarenta pessoas, a produção aumentou muito. 

 

WH – E essas pessoas ? Que nível eram elas, de contrato ? 

 

SP – O nível era laboratorista, criados em laboratórios, pessoas que trabalhavam comigo, 

pessoas de primeiro grau prá cima,  não tinha ninguém bobo, não. 

 

WH – As pessoas eram educadas ? 

 

SP – Educadas, umas moças educadas, uns rapazes também ótimos. 

 

WH – E quando o senhor entrou, quanta gente trabalhava nesse setor ? 

 

SP – Quando eu entrei em 1936, mais ou menos, de consciência viva, de consciência legal,  uns 

30 a 25 pessoas, que a produção dá muita mão-de-obra. 

 

FD – Isso no setor de envasamento ? 

 

SP – Setor de envasamento. 

 

FD – Quando o senhor foi chefe do setor já tinha quarenta pessoas ? 

 

SP – Ah, bom, aí eu peguei, o setor cresceu, eu fui lá pro, o senhor conhece o doutor Ernesto, 

onde trabalha o doutor Akira, lá no eu peguei essa parte todinha, o meu setor, o maior setor veio 

de lá. 

 

WH – Que parte ? 

 

SP – Ali Rocha Lima agora, aquele pavilhão Rocha Lima. 

 

WH – Pavilhão Rocha Lima ? 

 

SP – É, é ali que eu trabalhava.  

 

WH – Aí você mudou tudo prá lá ? 

 

SP – É, aí eu mudei tudo prá lá. O envasamento foi daqui, foi pro Quinino, eu mudei pro 

Quinino, eu tenho minha filha aqui comigo, é por isso, daqui eu fui pro Quinino, do Quinino eu 

fui lá pro Rocha Faria. 

 

WH – Quando foi que o senhor se mudou lá pro Rocha Faria ? Mais ou menos ? 
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SP – Ah, só vendo, não, [...] eu não sabia que até o, essas coisas assim tem que Ter tudo direito, 

gravação é gravação, tem que ter cuidado, por isso que eu quero falar muito direito, eu não tenho 

lembrança, idéia fixa. 

 

WH – O senhor não  tem nem idéia ? Década de 50, década de 60 ? 

 

SP -   Não, a mente não funciona, se eu soubesse fosse número aí eu trazia tudo, ... 

 

FD – Também pode dizer aproximado, a gravação também não é uma coisa tão rígida assim, a 

gente está conversando, a gente está gravando um bate-papo. 

 

SP – É.  

 

FD – É como se a gente estivesse aqui tomando uma cervejinha, batendo papo. 

 

SP – Foi uma época boa, que eu só tive muito serviço foi em 1966, quando teve aquela enchente 

que houve no estado do Rio de Janeiro, Guanabara, o governador na época  era o Negrão de 

Lima, então o estado pedia muita vacina anti-tífica, e anti-tífica, nós trabalhávamos, mesmo, 

trabalhar, mesmo, eu chegava aqui mais ou menos umas cinco horas da manhã, e saía duas horas 

da madrugada.  

 

WH – E todo o grupo ficava aqui ? 

 

SP – Não, o grupo ficava, o grupo ficava. Então, trabalhava. 

 

FD – E o senhor ganhava hora-extra ? 

 

SP – Oh, [...]. É nos inteiros tinha que ir, essa parte aí eu sei que .... 

 

FD – Não, o senhor ganhava ou não ganhava ? 

 

SP – Não, eu conto que é um serviço assim que a pessoa trabalha sempre tem hora-extra ? 

 

FD – Recebe a hora extra ? 

 

SP – É, sempre tem hora extra, sempre, é, mas eu tenho que dizer, que quando é o chefe imediato, 

já não recebe, que já teve aquela gratificação. 

 

FD - Quem era o chefe imediato, era o senhor ? 

 

SP – Era eu, era eu. 

 

FD – O chefe imediato então não recebe hora extra. 

 

SP – Não, não, não, não, eu não recebi, não recebi na minha época, eu não recebi.  
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FD – Ah, é ? 

 

SP – Eu não sei porque, não sei porque, eu sei que é um pouco [...], o resto do pessoal todo 

recebeu. 

 

FD – Quem era o diretor do instituto naquela época, o senhor lembra ? 

 

SP – Na enchente ? Em 1900 e ? 

 

FD – É, em 1967. 

 

SP – É o professor Rocha Lagoa. 

 

WH – O senhor conheceu o professor Rocha Lagoa ? 

 

SP – Conheci. 

 

WH – O senhor conheceu outros diretores ? 

 

SP – Conheci muitos diretores, nossa senhora, conheci muitos diretores. 

 

WH – Quem o senhor conheceu ? 

 

SP – Eu conheci depois eu conheci o professor Cardoso Fontes. 

 

WH – Que quando o senhor entrou o Cardoso era o diretor, né ? 

 

SP – Era o diretor, Cardoso Fontes, diretor. 

 

WH – Que tal, o Cardoso Fontes, diretor ? 

 

SP – Ótimo diretor, Cardoso Fontes era ótimo. 

 

WH – E durante a época dele a seção de embalagem era a ? 

 

SP – Era embalagem ali embaixo, o envasamento aqui, tudo funcionando, tudo funcionando, 

tudo funcionando legalzinho, mesmo, tudo certo, aí o titular desse setor no Cardoso Fontes, o 

chefe imediato aqui era o Pinto Ribeiro, Álvaro Pinto Ribeiro. 

 

WH – Pinto Ribeiro ? 

 

SP – Português  naturalizado brasileiro, ele foi o primeiro chefe que eu encontrei aqui, Álvaro 

Pinto Ribeiro. 

 

FD – Ele era o chefe da seção de envasamento ? 
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SP – Envasamento, envasamento. 

 

FD – E o senhor substituiu ele ? 

 

SP – Não, não, aí foi andando, aí depois o substituto desse daí Alexandre Amaral, Alexandre 

Amaral, era substituto do Álvaro Ribeiro. 

 

WH – Ele também já tinha trabalhado aqui ? 

 

SP – Só, funcionava aqui, tudo fazia, ata, fazia mapa, fazia relatório, gentilíssimo. 

 

FD – Quem trazia essas pessoas pro instituto ? 

 

SP – Agora assim, não sei porque eu já encontrei esse pessoal. 

 

FD – Mas por exemplo, o Alexandre Amaral o senhor já estava aqui, quando ele chegou. 

 

SP – Não, não, já encontrei, ele era veterano, Alexandre Amaral. 

 

FD – Ele era veterano de onde ? 

 

SP – Na casa, na casa. 

 

FD – Mas ele trabalhava aonde antes de vir prá cá ? 

 

SP – Bom, aí não sei, eu encontrei o Álvaro aqui trabalhando. 

 

FD – Pois é, o senhor encontrou o Álvaro Pinto Ribeiro. 

 

SP – É. 

 

FD – Foi o primeiro chefe do senhor. 

 

SP – Primeiro chefe meu. 

 

FD – Depois ele foi substituído pelo Alexandre Amaral ? 

 

SP – Amaral. Também trabalhava na casa, junto, também trabalhava aqui. 

 

FD – No setor de envasamento ? 

 

WH – E o Alexandre Amaral substitui o outro por que ? 

 

SP – Porque aposentou o titular. 

 

WH – Ah, aposentou. 
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SP – Depois o Alexandre Amaral se aposenta, aposentou, aí vem o Luis Alves de Mattos, Luis 

Alves de Mattos que ficou comandando no lugar do Alexandre. 

 

FD – Luis Alves de Mattos ? 

 

SP – É, Luis Alves de Mattos. 

 

WH – Também era desse setor ? 

 

SP – Do setor, todos do setor. 

 

FD – Todos saiam do setor. O senhor sabe mais ou menos em que ano o Alexandre Amaral 

substituiu o Álvaro Ribeiro ? 

 

SP – Ah, aí tem que ver. 

 

FD – Mais ou menos, uma idéia, na década de 40. 

 

SP – Não, mas não dá, porque é muitos anos, não dá, meu filho. Mas aí [...] que funcionava tudo 

naturalmente. 

 

FD – E depois do Álvaro de Mattos, é que foi o Sebastião Patrocínio.  (Risos) 

 

FD – E foi quando ? 

 

SP – Eu assumi em 1972.  

 

WH – E me diga uma coisa, seu Sebastião, o senhor assumiu pela indicação de quem, como foi 

que o senhor assumiu ? 

 

SP  – Bom, aí é uma indicação que o médico faz a chefia, faz a pesquisa, que a pessoa sabe 

trabalhar, a pessoa  tem um serviço técnico, sabe lidar com os produtos humanos, esse rapaz 

sabe mexer, então vai servir de diretor.  

 

WH – E quem era a chefia naquela época ? 

 

SP – A chefia doutor Moacir de Andrade. 

 

FD – Ele era chefe de que ? 

 

SP – Ele era chefe, ele era o chefe de, diretor da seção auxiliar, de Biologia, e o diretor atual era 

Lauro Joaquim Travassos. 

 

WH – O diretor do instituto Manguinhos ? 
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SP – Na época era o Joaquim Travassos, que eu aí eu tomei posse no ministério da Saúde.  

 

WH – [...] 

 

SP – [...] unidade. 

 

WH – E o senhor era o mais antigo aqui do Instituto, ou tinha gente mais antiga ? 

 

SP – Eu era o mais antigo do setor na época, era o mais antigo do setor, aí eu fui tomar posse no 

Ministério da Saúde, está tudo em ata, está tudo escrito. 

 

FD – E normalmente eles escolhem os mais antigos do setor prá chefiar ? 

 

SP – Não, eles escolhem assim, a pessoa que está mais, é o conhecimento, também, o 

conhecimento. 

 

FD – O mais capaz ? 

 

SP – O mais capaz. Eu vinha e tal, eu sempre me dedicando, passei na prova, porque não é 

assim, também, tem prova, nem é bom contar, porque a gente vê quem não é indicado, é 

responsabilidade, responsabilidade, e eu era cuidadoso, e eu graças a Deus, tudo correu  bem. 

 

FD – E o senhor lembra quem era, quem indicou o Luis Alves de Mattos ? 

 

SP – Ah, bom, aí já é outra, aí essa parte, essa parte aí já é outra pergunta. 

 

WH – O professor [...],  Álvaro, o Alexandre, do Mattos ? 

 

SP – Bom, agora tem que saber, que as coisas sumiram, né, sumiram, muito, né, sumiram. 

 

WH – Perdeu o contato ? 

 

SP – Perdi o contato, perdi o contato com eles. 

 

WH – Os senhores trabalhavam juntos, ficavam ali.  

 

SP – Ali, tudo junto, trabalhavam, era um grupo, o pessoal do envasamento, era um pessoal 

especializado, esses homens tem um compromisso, bom, hoje vai ser vazado soro antitetânico. 

Tinha duas pessoas trabalhavam, com a vacina  pestosa, tudo direitinho, tudo certo, e a 

embalagem era embaixo, onde é o correio, onde é o correio.  

 

WH – É.  

 

SP – E quem que embalava o soro, as vacinas que vocês vazavam ? 

 

WH – Os médicos, o Álvaro Pinto Ribeiro, e ele aí descia bem, está pronto ? 
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FD – Quando o senhor era chefe, como é que o senhor estruturou esse setor de envasamento ? 

Como o senhor estruturou a produção no setor de envasamento ? Como é que o senhor organizou 

isso ? 

 

SP – Eu cheguei a manter o, eu peguei o setor novo. 

 

FD – Novo ? 

 

SP – Novo. Aí eu, máquina de lavar frasco, máquina de lavar frasco.  

 

FD – Todo o equipamento já tinha ou o senhor pediu ? 

 

SP – Não, equipamento novos, novos. 

 

FD – Tudo equipamento novo ? 

 

SP – É, é, é. Porque aí eu trabalhava com ampolas, aí modificou de ampolas prá frascos, frascos 

de 10 ml, de [...], então tinha que ficar guardado, aí veio a máquina, aí lavamos, tinha já algumas. 

 

FD – Onde o senhor tinha as máquinas, onde as máquinas ficavam ? 

 

SP – Ah, tudo legal, lá, no Rocha Faria, aí tudo lá, porque aí precisa ser, o máquina de lavar, o 

forno prá fazer esterilização, qualquer coisa que precisava era comprado, tudo direitinho, tudo 

industrializado, direitinho, lavagem de ampolas, lavagem de frascos, depois você desligava, aí 

ia ter o grupo certo [...], direitinho, e envasamento hoje é vacina anti-rábica humana, a sala, 

chegava  cedo, a ultravioleta, esterilizava toda a sala, prá não poder ter problema, tudo limpo, 

legal, as moças e os homens tudo bom, bacana, sem problema nenhum. 

 

WH – Tudo bacana ? 

 

SP – [...] é um trabalho muito certinho, porque tinha que ter conhecimento por estar fazendo. 

 

WH- Cada pessoa, a pessoa que se ocupava da esterilização, ela só ocupava da esterilização ou 

também da ampola ? 

 

SP – Ah, existia, também, fazia, é, todo serviço, que aí falta um, podia substituir. 

 

WH – Todos faziam todo serviço ? 

 

SP – Todo serviço. 

 

FD – Mas o senhor organizava uma escola de rodízio, ou era uma coisa, cada um faz ? 

 

SP – Não, não, era escala, todo dia eu chegava em casa, fulano, você hoje vai fazer a embalagem 

tal, cicrano, testar a vacina, prá examinar, o aparelho, prá ver se tinha alguma [...], algum defeito, 
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tudo direitinho, as moças, você vai fazer isso, amanhã, vai modificar, Sebastião...então tudo 

começou a fazer. 

 

WH – Cada dia é uma vacina ? 

 

SP – É uma vacina.  

 

FD - Mas isso era uma escala que vinha dos médicos ? 

 

SP – Não, não, não, essas coisas é comigo.  

 

FD – O senhor escolhia, e embalava ? 

 

SP – Sim, sim, sim. 

 

FD – Fala exatamente essa coisa da vacina, como vinha, que vacinas o senhor ? 

SP – Bom, vinha aqueles frascos grandes, e daí você tinha que vazar, e saia o frasco de 10 ml, 

de 50 ml, tinha que seguir a instrução médica, tinha que ver tudo isso. Sebastião, o envasamento 

é isso assim, é isso assim.  

 

WH – Que médicos mandavam o senhor fazer isso ? 

 

SP – Ah, os médicos que fabricavam muita vacina tífica, a doutora Arlete, a doutora Cíntia. 

 

WH – De que setor era a doutora Arlete ? 

 

SP – Ela era de produção de vacinas, mesmo, bacteriana, é. 

 

WH – E quem mais trabalhava ? 

 

SP- Doutor Hélio, doutor Hélio.  

 

WH – Doutor Hélio ? 

 

SP – Tinha um grupo que eu tinha anotado, depois esqueci desse, se eu pudesse apanhar um 

minutinho, com eles e tal. 

 

WH – Que outros médicos, o senhor se lembra ? 

 

SP – Doutora Arlete, doutor Hélio, que fazia vacinas. 

 

WH – Professor Lacorte fazia vacinas ? 

 

SP – Hein ? 

 

WH – Lacorte.  
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SP – Vacinas antigripal, Lacorte fazia gripal. 

 

WH – Doutor Lacorte ? 

 

SP -  É, e foi vazado, foi vazado lá no setor de envasamento, tudo em ordem, aí ele pedia, 

Sebastião, eu quero que o senhor vaze, vamos lá, então tinha assim ampolas, então, é uma 

funcionando, porque o que o médico mandava nós executávamos.  

 

WH – E não tinha problemas de equipamentos, falta de gente, material ? 

 

SP – Não, com certeza, o que eu pedia, o pessoal, o diretor assentia.  

 

WH - Nunca teve problemas, assim, de ampolas ? 

 

SP – Não, nada disso, nada. As ampolas, eu às vezes, as vacinas anti-tíficas, eram embaladas 

em caixas de madeira, a carpintaria fornecia caixas de madeira, a embalagem, às vezes ia, às 

vezes eles caixotes de madeira, tudo corria bem. 

 

WH – E prá onde vendiam essas vacinas ? 

 

SP – Isso está num relatório dos estados brasileiros, está tudo escritinho num relatório. Está tudo 

escrito lá, é só pegar o relatório. É um trabalho importante, que, no setor de envasamento, ele 

equipado, funcionando, a senhora vai gostar, coisa linda [...] 

 

FD – Seu Sebastião, o senhor trabalhou, ou pelo menos conviveu durante cinqüenta anos nesse 

instituto, durante quarenta anos o senhor trabalhou no setor de envasamento, pavilhão do 

Quinino, prá ser mais preciso, mas parece que mesmo depois que o senhor saiu daqui do 

instituto, o senhor continuou a visitar o instituto. 

 

SP – Oh.  

 

FD – Continuou a se encontrar com as pessoas, eu queria que o senhor falasse prá gente, contasse 

prá gente, né, tecnicamente, como foi se transformando esse departamento de vacina, como era 

quando o senhor chegou, depois quando o Alexandre Amaral passou a assumir, como o senhor 

foi vendo essas modificações, conta prá gente isso, o que aconteceu ? Desde quando o senhor 

entrou até agora, o que o senhor puder lembrar. 

 

SP – Quando eu entrei, o mestre, Álvaro Pinto Ribeiro, trabalhava, nós trabalhávamos, numa 

ampola de 20 cc, ampola de 20, ampola de 10, ampola de 5, 3, cada ampola. Depois foi, aquele 

as coisas foram, foi melhorando, cada vez melhor, aí, o senhor Luís me autorizou, já foi já 

frascos, encomendou, os frascos, já foi melhorando, e eu também aí continuei com frascos de 

50, com frascos de 10 ml. 

 

FD – Explica prá gente o que era uma ampola, o que era um frasco, porque a ampola, porque o 

frasco ? 
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SP – A ampola é 100 ml, é fina, e os frascos, esses frascos comuns, assim.  

 

FD – Frasco é tipo vidro de remédio ? 

 

SP - Remédio, exato. 

 

FD - E ampola é tipo de injeção ? 

 

SP – De injeção, é, é esférico [...] 

 

SP  – Foi mudando, [...] eu podia trazer... 

 

FD – Não, o senhor pode explicar, falar, como é que é, descrever isso. 

 

SP – Ampola, então nós trabalhávamos, [...] trabalhávamos com a ampola.  

 

WH – E qual era a vantagem de se trabalhar com vidros, com frascos ? 

 

SP – Não, bom, que na época que eu estava na embalagem, não sei porque depois que apareceu 

o frasco, a produção cresce mais, a produção cresce mais, porque a ampola, você tem um modo 

que o maçarico fechasse, e o frasco, não, o frasco tudo esterilizado, as rodinhas tudo esterilizada, 

é só chegar e tampar com, que envaza e depois que está envazado o vidro, tá, tá, tá, e aquilo tá, 

tá, tá.  

 

WH – É muito mais rápido ? 

 

SP – É muito mais rápido, a produção aumenta mais. 

 

FD – Com os frascos ? 

 

SP – Com os frascos. Aumenta muito, é um sucesso, que não tem tamanho, depois na máquina, 

vai lacrar, lacra, é coisa rápida. 

 

FD – As ampolas e os frascos eram fabricadas aqui no instituto ? 

 

SP – Não, na minha época, eu, vinha, eu nunca vi, na minha época eu não alcancei.  

 

FD – Na sua época aqui, o tempo todo o senhor trabalhou, nos cinqüenta anos nunca foi 

produzido ? 

 

SP – Não, não, não. 

 

FD – Nem ampolas, nem frascos ? 

 

SP – Não, não, não. 
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FD – E o material sempre era 

 

FD – E existia algum tipo especial de vidro que era utilizado ? 

 

SP – Não, não,  

 

FD – A vacina antipestosa, não pode. 

 

FALTA TERMINAR ESTE LADO 

 

 

Fita 3 - Lado B 

 

SP – Você tem que fazer um teste e estudar, tinha na época, tinha muita vacina, vacina 

estreptocócica, estreptocócica. 

 

FD – Prá que que era essa vacina ? 

 

SP – A estreptocócica, [...] e tinha a estafilocócica, também, a estafilocócica, estava também prá 

substituir essa daí, e também gonocócica, essa vacina era anti-gonocócica, isso você sabe que 

era prá gonorréia, e tal, naquele tempo dava vacina e hoje temos vários produtos ótimos, graças 

a Deus do céu, os mestres sempre lutando pro benefício da humanidade, uma coisa linda, lutando 

pro benefício, é isso que eu digo, um pesquisador merece muito carinho e respeito porque 

trabalha muito.  

 

WH – E os técnicos ? 

 

SP – É os técnicos. É os técnicos. 

 

WH – E os senhores ? 

 

SP – Não, nós também trabalhávamos, mas então são essas coisas, aquela, tipical, cooperar com 

os médicos, uns homens ótimos aqui, por isso eu digo, eu sou feliz, porque eu tive aqui 

consideração. [...] 

 

FD – Qual o nome desse doutor que morou aqui ? 

 

SP – Esse era engenheiro, até esqueci o nome dele. É um engenheiro, amigo meu, rapaz. 

 

FD – Ele trabalhou aqui em que setor, o senhor sabe ? 

 

SP - Ele trabalha mesmo na parte de administração, ele é diretor de um negócio aí, não, ele é 

diretor, ele é chefe de um negócio aí, não, ele é lascivo, a língua dele, Sebastião, eu sou muito 

conhecido, muito conhecido. A produção de soros e vacinas é importante, eu tenho saudades, 
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de trabalhar, então, o envasamento de vacina anti-rábica humana, anti-rábica humana, era tinha 

que fazer inoculação, isso já é da época minha prá cá, que é a época do Álvaro Ribeiro. 

 

FD – É a época do senhor ? 

 

SP – É, é.  

 

FD – E na época do Álvaro ? Ele tinha mais algum soro ?  

 

SP – Soro antipestoso, soro antidiftérico, antitetânico, ampoxina antitetânica, ampoxina 

tenânica.  

 

FD – Prá que que era ampoxina antitetânica ? 

 

SP – Eu tenho que saber, eu estou meio esquecido, o detalhe técnico assim, eu tenho que estudar, 

já tem muito tempo.  E eu aposentei agora não vou precisar de mais nada, eu era [...] já achei, já 

lutei, mas as coisas que [...] eu falei sobre o que eu posso, eu falei sobre a estafilocócica, eu falei 

sobre a gonocócica, eu sei tudo. 

 

WH – Mas o que que se produzia de cada uma, qual se produzia mais, qual se produzia menos, 

qual era a vacina mais importante.  

 

SP – Bom, todas as vacinas eram importantes.  

 

FD – O instituto cobrava todas do mesmo jeito ? 

 

SP – Não, não era assim, que esse  detalhe. 

 

FD – Pro senhor ? Por exemplo,  a produção de vacina, o instituto cobrava todas da mesma 

forma, o envasamento da quantidade ? 

 

SP – Não, aí tinha todas aquelas escala, eu quero tanto disso, vai envasar isso, vai envasar a 

coisa tal, envasava tal. Apresentava o relatório pro diretor. 

 

WH – Mas você tinha apresentado, quais são as vacinas que lá se produziam, como elas saiam 

? 

 

SP – Bom, as vacinas, no meu conhecimento, foram as vacinas, foram as vacinas importantes, 

agora, isso aí era mais a vacina anti-tífica.  

 

WH – Anti-tífica ? 

 

SP – É, sempre vinha. 

 

WH  - Pros departamentos. 
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FD – É isso, nos 50 anos que o senhor trabalhou a anti-tífica ? 

 

SP – Anti-tífica era a mais solicitada, e a vacina anti-pestosa também. 

 

WH – De que que é produzida a vacina anti-pestosa ? 

 

SP – A vacina é produzida aqui, vacina anti-pestosa, e tífica, sempre foi produzida aqui. 

 

WH – Até que o senhor fundou essa vacina [...] ? 

 

SP – É, continua aqui. 

 

WH – São duas, a vacina anti-tífica, anti-pestosa, e qual a outra ? 

 

SP – Aí fabricaram a [...]        tem pouco, pouco. 

 

WH – A vacina oral era fabricada também ? 

 

SP – Ah, vacina oral, não. Era doutor [...] 

 

WH – Era uma vacina importante ? 

 

SP – Oh, valiosa, era a vacina que, era prá escola, viu. 

 

FD – E a variólica era fabricada com o doutor Álvaro Pinto ? 

 

SP – Não, ele era o chefe, ele era o chefe.  

 

FD – Era já envasada ? 

 

SP -  Não, não. Era o chefe imediato. Fazia o seguinte: nos tubos vinha prá cá prá nós fechar em 

maçarico. Porque a vacina era importante, a vacina antivariólica era fabricada no vacínico, com 

o doutor Paulo Afonso, muito bem, lá tinha que o bulbo capilar tinha que ser tirado lá, vinha 

tudo certinho, na bandeja, industrializado, prá fechar em maçarico, tinha que fechar antes. Aí 

estocava aqui, fazia os testes, os testes lá, tudo certinho, depois de tudo certo, já pode estar pro 

consumo, não é assim, não, é muito vagaroso. 

 

WH – E me diga uma coisa, porque se produzia um número determinado de doses, quem 

determinava a quantidade de vacina que seria produzia ?  

 

SP -  Era o médico mesmo. 

 

WH  - Isso era pedido pro médico ? O médico tinha uma exigência ? 

 

SP – Não, o médico já tinha isso já, assim um mestre, ai meu Deus, o médico ele tinha que 

fabricar tantas mil doses de vacina  antigripal, era uma rotina de trabalho.  
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WH – E quem exigia esse número de trabalho ? 

 

SP – Eu não  sei te dizer, não, aqui, era conferência dos médicos, e o diretor. 

 

WH – Era o diretor do instituto ? 

 

SP – Era sim, com palestra com o diretor, diz aí, tudo direitinho, aí mandava. Manda o Sebastião, 

pode deixar, aí [...] 

 

WH – E o senhor sabia se a setor de produção tinha problema de verbas ? Problemas de 

equipamentos, de dinheiro ? 

 

SP – Não, não essas coisas assim eu estava por fora, porque eu só estava interessado na parte 

técnica do meu serviço, [...] eu preciso saber da parte técnica. 

 

WH – E o senhor nunca se interessou por outra área aqui do instituto ? 

 

SP – Não. 

 

WH – Nunca quis saber, outro setor, prá talvez trabalhar em outro setor. 

 

SP – Não, eu, eu me interessei prá trabalhar em outro setor. E esse setor era de grande 

importância. É, de grande importância, tinha vez que eu quando eu fiz a prova de laboratorista, 

em 1945, eu fiz a [...] o certificado de [...], eu pedi prá [..], Sebastião, você vai tirar, aí o 

laboratório, rapaz, você foi bem, aí, tem pessoas capazes apesar de pouca autoridade. 

 

WH – O senhor quis passar prá outro setor ? 

 

SP- É, eu quando, eu fiz a prova, eu quis passar prá outro setor. 

 

WH – Que setor o senhor queria ? 

 

SP – Eu quis passar pro setor de Química. 

 

WH – Prá fazer o que ? 

 

SP – Eu ia trabalhar lá. Eu gostei, os colegas iam trabalhar. 

 

WH – Seus colegas ? 

 

SP – Iam trabalhar lá, [...], o chefe imediato, chama e fala eu preciso dos seus serviços, eu 

medito, está bom, aceitei. 

 

WH – Quer dizer, o senhor quis passar, mas ... 
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SP- Precisavam do meu serviço.  

 

WH – E o senhor tentou de novo passar prá lá ? 

 

SP – Não, não, não. Aí o professor [..], não, vamos ajudar a repartição. 

 

WH – Eu tenho muito amor a Manguinhos. 

 

WH – E o senhor não trabalhou em outro laboratório fora do instituto ? 

 

SP – Não, não, só aqui. A minha vida é o Instituto Oswaldo Cruz. 

 

WH – Nunca quis trabalhar em outro lugar ? 

 

SP – Não, não, não, só aqui. 

 

FD – E o senhor falou nuns amigos, tinha uns amigos do senhor no laboratório de Química, o 

senhor  sabe o nome, lembra o nome de alguém ? 

 

SP – Ah, assim, não, era tudo jovem, aquele mundo de alma, eu não lembro bem. 

FD – Enfim, que serviços o senhor ia fazer lá ? 

 

SP – Lá, eu nem sei explicar, que foi um convite dos meus amigos, então você vem prá cá, fazer 

aqui a instrução, não podia estudar nada, né. 

 

WH – E o senhor não tinha livros aqui nesse setor, ao passar pro outro ?  

 

SP – Não, eu tinha, mas aquilo foi uma como é que se chama, quando se vai prá [...]o setor de 

envasamento, passar do setor de envasamento. Prá fazer ele funcionar, tem que dar uma 

demonstração de técnica, [..], tudo limpo, tudo funcionando. 

 

WH – Tudo organizado ? 

 

SP – Tudo organizado. Ao meio-dia eu só fazia com o colo. 

 

WH – Todos sabiam já o que tinham que fazer, eram todas pessoas responsáveis ? 

 

SP – Sabiam. 

 

WH – Não dava nenhum erro ? 

 

SP – Nada, tudo certinho, tudo certinho. 

 

FD – Seu Sebastião, antes  de eu voltar àquele mapeamento que a gente estava fazendo com 

esses chefes, o senhor falou que as vacinas eram testadas depois de envasadas. E onde elas eram 

testadas ? 
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SP – Era no laboratório do médico, é, a pessoa chegava, eu fazia o seguinte: eu envasava o 

produto, o produto envasado, eram três frascos de primeiro, era envasado, aí subia prá sala do  

médico, lá o médico. 

 

FD – Aquele que produziu a vacina ? 

 

SP –É, testava e mandava anotar na papeleta, pode fornecer ao consumo. 

 

WH – E não tinha problema de ? 

 

SP –Não, não, não dava reação nenhuma, pelo contrário. 

 

WH – E o senhor nunca teve um problema de contaminação ? 

 

SP – Nada, nada, nada. 

 

FD – E o senhor não lembra de Ter dado nenhum problema, nenhuma vez, assim nesse tempo 

todo que o senhor trabalhou ? 

 

SP – Não, assim, porque o pessoal trabalhava com aquele amor, firme, mesmo, não tinha 

problema, não. Isso era legal. 

 

FD – E o doutor Álvaro Pinto... 

 

SP – Não, não, ele não era doutor, não. 

 

FD – Ah, não.  

 

SP – Ele era técnico, igual a mim. 

 

FD- O doutor Pinto Ribeiro, então, ele envasava essas vacinas em ampolas, não é ? 

 

SP – É. 

 

FD – No tempo dele ainda não tinha frasco ? 

 

SP – Não.  

 

FD – Com esse Alexandre Amaral já passou a ter frasco ? 

 

SP – Também não, também não, mas já com o Luís Mattos já passou a ter frasco. 

 

FD – E foi acrescentada alguma vacina do que produzia ali dentro, do Álvaro Pinto Ribeiro pro 

Alexandre Amaral, passou a se produzir alguma coisa nova, ou deixou de se produzir alguma 

coisa que se produzia antes ? 
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SP – Tem que ler o relatório, tem que ler o relatório depois, e eu lendo o relatório aí eu tenho 

que... 

 

FD – E esse relatório que você deu prá gente é do Alexandre Amaral ? 

 

SP – É, do tempo dele, do tempo dele, o Luís Mattos, o Luís Alves Mattos, quando substituiu o 

Alexandre então ... 

 

WH – E me diga uma coisa seu Sebastião, o senhor tem outros desses relatórios em sua casa ? 

 

SP – Não, isso foi uma sorte, mesmo. 

 

WH – Onde iam esses relatórios, porque a gente queria saber onde estavam, prá poder pegá-los, 

onde é que os senhores mandavam isso ? 

 

SP – Ah, por isso eu não sabia, esses dois foi sorte da senhora, eu sou, eu quero cooperar, eu 

quero cooperar, que é a Casa, né, merece, vocês foram educados, humanos, a chefia é toda boa, 

a chefia é boa, vocês estão de parabéns, é vocês estão de parabéns, esse troço de época aí, é 

muito boa, então a pessoa, eu vou fazer tudo, porque merece mesmo, o pessoal todo. [...[ a gente 

vê, está tudo muito alegre, porque isso sempre foi muito alegre, as pessoas vinham, [..], tudo 

muito alegre, né, muito alegre, eu tinha um prazer, eu não sabia um detalhe bonito, eu não sabia 

que era assim, ia lembrar, mas não está ruim, não, né ? 

 

WH- Está bem, a gente sabe uma porção de coisas que a gente não sabia.  

 

FD – E ainda tem mais pro trabalho da gente, esse trabalho de entrevista. 

 

SP – Agora, esse rapaz por gentileza, vai à chefia superior, vai saber disso, vai saber. 

 

WH – Esse é trabalho da pesquisa. 

 

FD – Da pesquisa. 

 

WH – Nosso também, nós estamos fazendo prá saber como foi a história do instituto.  

 

FD – O trabalho do senhor vai nos dar dados prá gente fazer a história, escrever, fazer, não, que 

vocês fizeram a história, a história do Instituto Oswaldo Cruz. 

 

SP -  Então, eu tenho aqui em minha mente é prá ajudar, agora eu tenho [...], eu apanhei um 

pessoal ótimo aqui nessa, puxa vida, Mário Vertel, grande Máro Vertel, esse mestre ilustre 

Álvaro Pinto Ribeiro prá mim, Alexandre Amaral, Luís de Mattos,  a gente tem que Ter amor a 

esse pessoal , né ? Gente muito boa, ah, Arnaldo Figueiredo, que trabalhava, Arnaldo Raul 

Figueiredo, que trabalhava, Arthur Ramos Leite, era uns homens [...], é, tudo gente boa.  

 

WH-  O senhor se lembra dessas pessoas de cada um ? 
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SP – Essa turma trabalhava com o Álvaro Pinto Ribeiro, todo esse pessoal, e Augusto Barbosa, 

Augusto Barbosa, é, Nelson Vitti, Nelson da Costa Vitti, pessoal tudo bom, aí. 

 

WH – Tanta gente, né ? 

 

SP – Tanta gente.  

 

FD – Todos do setor de envasamento ? 

 

SP – É, do grande... 

 

FD –Do Álvaro Pinto . 

 

SP – Eu já encontrei os homens trabalhando, eu era o cachorro. (risos) 

 

WH – E o senhor lembra, quem trabalhava, quando o senhor era o chefe da equipe, tinha alguma 

pessoa assim mais antiga ? 

 

SP – Como é que vou lembrar, tem tanta gente. 

 

WH –Tanta gente. 

 

SP – Eu não sabia, se eu soubesse, eu sabia, muita gente, muita moça, é muito nome de moça, 

aí ... 

 

WH – E uma das melhores trabalhava com o senhor ? 

 

SP – É, depois o Álvaro, o Alexandre, o Álvaro Pinto Ribeiro, o Alexandre, não, depois do Luís 

Mattos, aí entrou. 

 

WH – Já começaram a entrar  mulheres, porque não entraram mulheres antes ? 

 

SP – Ah, não sei porque.  

 

WH – Porque eles não deixaram ou as mulheres não trabalhavam ? 

 

SP – Não, não, não, não deixavam. Depois começou a entrar, era aquela alegria. (Risos) 

 

FD – Alegrou o ambiente, é ótimo. 

 

SP – Alegrou o ambiente. O nosso pai do céu é muito bom, o nosso pai do céu, nosso pai do céu 

dá alegria ao homem, o homem podia ter mais amor com nosso pai do céu, porque ele é amigo 

do homem. 

 

WH – Da mulher, não ? 
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SP – Ele é amigo do homem. Você está sozinho, você está triste, você tem um amor prá você 

distrair, então o homem tem que ser muito amigo da mulher, eu acho que o homem tem que ser 

amigo mesmo, é que a mulher deve ficar todo bom prá seu homem. 

 

FD – Seu Sebastião, vamos voltar de novo aquelas coisas da vacina, o senhor não lembra assim 

no tempo do Alexandre Amaral, se houve alguma modificação pro Álvaro Pinto Ribeiro ? 

 

SP – Não, porque aquele relatório, que precisa dar uma espiada aí prá dar a dica. 

 

WH – Tudo bem. 

 

FD – E no tempo do senhor, como era feito o pedido o de máquinas e equipamentos, como o 

senhor pedia as máquinas e os equipamentos ? 

 

SP – A pessoa pedia, o chefe, doutor Moacir, doutor Moacir então pedia pro diretor geral, aí 

saia. 

 

FD – Mas quem escolhia as máquinas era o senhor, as máquinas e os equipamentos ? 

 

SP – Ah, chegava lá, o médico mandava prá gente dar uma espiada, espia aí. 

 

FD – Apresentava catálogos ? 

 

SP – Aí junto com o médico,  

 

FD – E de máquinas nacionais às máquinas importadas ? 

 

SP –É, assim mesmo do Brasil, mesmo.  

 

FD – E todas eram nacionais, todas as marcas, prá lavar frasco ? 

 

SP – É, aquele forno, prá esterilizar material, tudo aqui nosso.  

 

FD – Tudo já produzido aqui ? 

 

SP – É  tudo, é, comprava, prá essas esterilizações. Eu tenho um forno [...], a esterilização de 

plástico, precisa ver, tem todo [..] 

 

FD – O senhor lembra da marca ? 

 

SP – Ah, assim, a marca da, não tem como ver, se vocês falassem comigo, eu apanhava 

direitinho. 

 

FD – E o senhor tem como apanhar isso tudo direitinho ? 
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SP – Ah, agora, não, agora não tem mais. 

 

FD- Mas o senhor então não lembra se essas  máquinas eram importadas, se o setor que tinha 

que comprar essa máquinas do exterior ? 

 

SP – Não, não.  

 

FD – Eram todas do Brasil. 

 

SP – Eram nossas, todas do Brasil. 

 

FD – E os catálogos que o senhor apanhava, todos brasileiros ? 

 

SP – É, brasileiros, todos brasileiros. 

 

FD – E o senhor não tinha contato com esse tipo de máquinas e de envasamento, que estava 

sendo produzido no exterior, o senhor não conhecia, não mandavam catálogos do exterior pro 

senhor ? 

 

SP – Não, não. Não porque a nossa função, como chefe imediato, ela é mais mesmo parte 

técnica, a gente fica preocupado com aquele serviço. 

 

FD – Pois é, mas o senhor escolhia o equipamento, né, que o senhor ia usar. 

 

SP – O equipamento ali quando está tudo certo, ali já é outra, a parte mais elevada, que  tem que 

ver, fiscalizar, então tem que anotar, vamos ver, está tudo certinho, então, vamos lá. 

 

FD - O senhor lembra nesse tempo todo de alguma mudança de equipamento, quando se 

substitui equipamentos ? O senhor lembra de alguma vez que isso tenha ocorrido ? Por exemplo, 

a máquina de lavar os frascos estava velha. 

 

SP – Não. 

 

FD –Não teve que tocar por uma nova. 

 

SP – A minha máquina estava boa, ela funcionou. 

 

FD – A máquina que o senhor trabalhava era  a mesma do Luís Alves de Mattos ? 

 

SP – Não, não, não, no tempo do Luís Mattos era uma máquina, no meu tempo era outra.  

 

FD – Pois é, e quem escolheu essa máquina nova ? 

 

SP – Essas máquinas novas assim, era justamente o chefe imediato, pegava, escolhia. 

 

FD – E já mandava a máquina pro senhor ? 
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SP  -  Já, já.  

 

FD – Quer dizer, o doutor Moacir que escolhia o equipamento ? 

 

SP – É, é.  

 

FD – Ah, tá, era isso que eu estava querendo saber.  

 

WH – A gente estava falando, seu Sebastião, sobre os diretores que o senhor conheceu, o senhor 

disse que conheceu o Cardoso Fontes, né ? 

 

SP- Ah, grande Cardoso Fontes.  

 

WH- Como é que o senhor conheceu o Cardoso Fontes, o senhor esteve com ele ? 

 

SP – Eu palestrava com todos diretores assim, alguns. 

 

WH – Ah, é, tinha acesso assim ? 

 

SP – Acesso, sim. Eu tinha acesso com os diretores por causa do meu tio, então os diretores 

diziam assim, escuta, está trabalhando aí no setor de envasamento, o sobrinho do Venâncio, aí 

me chamava.  

 

WH – E os senhores conversavam sobre o quê ? 

 

SP- A gente palestrava sobre assuntos, sobre uma palestra sobre o, o mangue, de Manguinhos, 

o mangue, era assim. Palestrava sobre o... 

 

WH – E sobre trabalho não falavam nunca ? 

 

SP – Não, mas eu era criança quando eu conheci o doutor Cardoso Fontes, eu me lembro, então 

palestrava bem, o filho dele também, era muito meu amigo, era médico também, o Souza Leão, 

o Murilo Fontes, Murilo Fontes, grande cirurgião, amigo. 

 

WH – Eles chamavam também, Venâncio, seu irmão, prá conversar ? 

 

SP – Não, a minha parte, eu sempre tive mais, era mais comunicativo, eu fui [..] eu não sei 

porque, eu chego lá, é uma história de vida, né. 

 

WH – E depois o senhor casando ? 

 

SP – [...] também um médico, o diretor palestrava comigo, o Henrique Aragão, o filho dele, 

doutor Mário Aragão, [...] ali doutor Mário Aragão. 

 

WH – Agora na época do doutor Mário Aragão quem era o chefe daqui na seção ? 
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SP  - O doutor, na época, o Henrique Aragão ? Era o Alexandre, era o Alexandre. Era o 

Alexandre e o Luís Mattos era o substituto eventual, do seu Alexandre. 

 

WH – Do seu Alexandre, isso na época do Aragão, né.  E depois do Aragão, quem mais o senhor 

conheceu ? 

 

SP – Eu conheci  Francisco Xavier. 

 

WH – Que tal o Francisco Xavier ? 

 

SP – Ah, muito bom. 

 

WH – Todos os diretores o senhor gostou ? Nunca teve nenhuma crítica ? 

 

SP – Não, não, sempre fui [...] 

 

WH- Nem fez elogios ao trabalho? 

 

SP – Isso aí, meu trabalho era certo, Sebastião, palestrava muito com doutor Francisco Xavier, 

palestrava com ele, gente muito fina, era uma coisa, eu estou gostando de Manguinhos, agora 

as pessoas é a mesma coisa, aquele amor, aquele carinho, era um amor, agora tinha que trabalhar. 

 

WH – Nunca fez nenhuma queixa do senhor ? 

 

SP – Não, não. (Risos) 

 

WH -   Então o senhor foi um bom  funcionário ? 

 

SP – Graças a Deus, porque capricho, eu só tenho elogios, aí, todos os médicos aí falam sobre 

eu, tem um médico aí que gosta muito de mim, também, a senhora conhece ele, doutor José, 

doutor José trabalha ali no pavilhão Carlos Chagas. 

 

WH – José Jurberg ? 

 

SP – É, ele gosta muito de mim. Oh, seu Sebastião, Sebastião trabalhou muito, ele gosta de mim. 

 

WH  - O senhor falou no doutor Xavier, o doutor Xavier que era o chefe dessa seção aqui ? 

 

SP – Doutor Xavier, ah, era o Luís Mattos. 

 

WH – Já tinha mudado, com  doutor Xavier mudou. 

 

SP – Não, que o Alexandre aposentou, a mudança foi depois que o Luís Mattos, se aposentou, 

aí que ele entrou, é sim. 
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WH – Foi na época do Xavier que ele se aposentou ? 

 

SP – Não, foi Joaquim Travassos. 

 

WH – Que o senhor Luís se aposentou ? 

 

SP – É, aposentou, aí então a pessoa indica a pessoa, e o setor não pode ficar ... 

 

FD – Quem se aposenta indica um substituto ? 

 

SP – É, é. Substituto dele. É tudo assim.            

 

WH – O senhor trabalhou aqui até que época, senhor Sebastião ? 

 

SP- Eu trabalhei no [...], que se mudou daqui prá lá, até 77.   

 

WH – Mas o senhor foi o diretor e chefe dessa seção até 67, né ? 

 

SP – Não, eu entrei prá ser o chefe, já substituto eventual, né ? Quando eu passei prá ser chefe 

titular do setor, chefe imediato, foi em 1968. 

 

WH -  E o senhor ficou como chefe até ? 

 

SP – Eu fiquei como chefe até 68. 

 

WH – 68, e porque que o senhor foi substituído, o senhor nos apresentou ? 

 

SP – Mas aí negócio de problemas de como é que chama, problemas de saúde, às vezes luta, às 

vezes vem substituir. 

 

WH – E o senhor teve problemas de saúde nessa época ? 

 

SP – Não, não, é, a minha esposa, tinha operado, aí passa prá pessoa imediata. O substituto até 

isso, o substituto [...]. 

 

WH – Quer dizer, o senhor tinha um problema, sua esposa estava doente, e aí quem substitui o 

senhor ? 

 

SP – Foi minha secretária. 

 

WH – Como era o nome dela ? 

 

SP – Maria Elisa.  

 

WH – Como é que a gente localiza ela ? 
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SP – Olha... 

 

WH – O senhor perdeu o contato ? 

 

SP – É, é. 

 

WH – Mas o senhor continuou trabalhando aqui, depois disso ? 

 

SP – Continuei trabalhando. 

 

WH – O que que o senhor fez, depois de ser chefe, e ela substitui o senhor ? 

 

SP – Não, não tem problema isso, o negócio é nós pensar no Brasil da gente. 

 

FD – O senhor continuou trabalhando no setor de envasamento com ela sendo chefe ? 

 

SP – É, sendo chefe, no setor de envasamento. 

 

FD – Nessa época que o senhor foi substituído em 68, o senhor se dava muito com o doutor 

Sebastião, com o doutor Hugo ? 

 

SP – Ih ! Nossa senhora, bom, professor Hugo de Souza Lopes, doutor Sebastião, doutor Herman 

Lent, e doutor Álvaro [...] são tudo amigos. 

 

FD – E o senhor era muito ligado a eles, né ? Muito próximos, o senhor citou eles aqui como a 

família do senhor aqui ?   

 

SP – É, eu chego, [...] toda a atenção de Deus, não posso me queixar de nada. Eu tenho uma 

vida, uma vida de pobre rica, porque eu me dou tão bem social,  às vezes eu estou assim, o 

pessoal fala assim, olha o Sebastião lá.  

 

FD – E em 1968, ainda era o doutor Rocha Lagoa ? 

 

SP – É.  

 

FD – Quer dizer, o senhor então ficou afastado por causa da doença da sua esposa ? 

 

SP  – É, é. 

 

FD - Não tem nenhum problema com o senhor ? 

 

SP – Não, não. 

 

FD – O senhor não teve nenhum problema de saúde ? 

 

SP – Não, não. 
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FD – E o senhor não acha que esse afastamento pode Ter ligação com a relação do senhor com 

essas pessoas, com o doutor Hugo, que depois foram cassados quando o doutor Rocha Lagoa 

foi ser ministro da Saúde ? 

 

SP – Bom, mas aí essas coisas assim de respeito, não era tão simples, desde pequeno tem que 

se manter como [...] 

 

FD – O senhor acha então que o senhor era muito pequeno prá ser atingido por esse tipo de coisa 

? 

 

SP – Não, eu era pequeno, eu então não sabia de nada, do que se passou, eu chegava aqui, ia prá 

casa, prá apanhar o gás prá fazer a comida, eu não sabia de nada, não sabia de nada.  [...] 

 

WH – E me diga uma coisa, depois que o senhor foi afastado, que o senhor teve que se afastar 

por causa da doença de sua mulher, o senhor não continuou produzindo ? 

 

SP – Ah, continuei produzindo, continuei produzindo. [...] 

 

WH – E produzia muito ? 

 

SP – Muito, mais, eu era teste, era teste na seção. [...]Não pode parar.     

 

WH – O senhor falou que aqui tinha muitos médicos, muitos doutores. 

 

 

Fita 4 - Lado A 

 

 

WH – E o senhor continua trabalhando aqui no setor de envasamento até que ano mais ou menos 

? 

 

SP –  Eu entrei em 1936, saí em 1977. 

 

WH - 1977, e o senhor pediu aposentadoria ? 

 

SP – Não, eu fui, o DASP me designou pro hospital do Engenho de Dentro,  o DASP. 

 

WH – O senhor foi transferido ? 

 

SP – Transferido. 

 

WH – O senhor queria ser transferido, como é que foi isso ? 

 

SP – Não, a pessoa tinha que optar, então, eu, quando eu, [..] aí o DASP mandou eu apresentar... 
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WH – O senhor  tinha optar o quê ? Por que ? 

 

SP – Não, o funcionário tinha que optar pela lei trabalhista, ou fica como funcionário, ou então, 

na lei trabalhista, então a pessoa, aí eu pensei, bom eu vou fazer o seguinte, eu vou optar. Mas 

nesse meio tempo que eu descuidei, aí deu no Diário Oficial, apresentar à DINSAM,  a DINSAM 

fica na Praia Vermelha, da Praia Vermelha mandou pro Engenho de Dentro, é o mesmo 

Ministério da Saúde, é o mesmo Ministério da Saúde.  

 

WH – O que que funciona lá hoje em dia ? 

 

SP – Lá é o laboratório, tem laboratório de análises clínicas, análises clínicas, tem o laboratório 

de Patologia, fazia autópsia, [...] 

 

WH – E o senhor passou a fazer o que ? 

 

SP – E eu passei, fui pro laboratório de Patologia, aí apresentei ao médico, do meu setor, é o 

laboratório de Patologia. A pessoa prepara o material, esterilização, e o [..] qualquer, as 

navalhas, tudo preparando pro médico fazer o corte histológico, prá fazer os exames, vai 

trabalhando ali, mudando as peças do museu, o museu tinha muita peça humana, a gente vai 

mudando ali as peças, trabalhando, então eu fiquei lá, treinando, então o meu serviço [...] e me 

dei bem, graças a Deus. 

 

WH – O senhor teve que aprender uma série de coisas, ou já sabia ? 

 

SP – É, depois, aquilo, a pessoa com duas semanas, pega logo o serviço.  

 

WH – Tinha muita gente trabalhando, lá ? 

 

SP – São três pessoas.  

 

WH – Mais o médico ? 

 

SP – É, o médico. E o laboratório, depois que a pessoa está dentro do fogo, vai desenrolando, 

não tem segredo nenhum. 

 

WH – O que que o senhor sentiu de ser transferido assim ? 

 

SP – Não, eu senti, eu sou homem civilizado, né, as coisas, então, o que tem  eu ser que 

fossa (sic), então ali um ato de Deus, eu pensei que não, apresentei, me dei bem lá com a 

autoridade, os diretores gostaram de mim, e tal. 

 

WH – Quem era o diretor nessa época ? 

 

SP – O Hospital do Engenho de Dentro na época doutor, é por isso, a gente tem que saber o 

nome, tem que lembrar, muita coisa, a gente não sabe, um cafezinho só, tem que lembrar, tanta 
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coisa, [...] tem [...] ai entra na minha vida, entra na minha vida assim, mas porque que entra na 

minha vida, assim, prá que, o que é isso ? 

 

WH – Porque a sua vida é importante, o senhor trabalhou aqui, é sua vida que conta, sua vida 

faz a história do instituto.  

 

SP – Aí tem que saber   [...] 

 

WH – Mas isso é importante prá nós. Prá saber quem eram as pessoas que trabalhavam. 

 

SP – Mas já convocou muita gente aqui prá aparecer aqui ? 

 

WH – Claro, a gente não vai parar tão cedo, vamos fazer muitas outras entrevistas, a gente já 

entrevistou o seu irmão, vamos fazer outra entrevista com ele essa semana também, já 

entrevistamos o senhor Chico Trombone. 

 

SP – O Cunha ? 

 

WH – O Cunha vamos entrevistar a semana que vem. A gente quer saber o que essas pessoas 

faziam, como é que essas pessoas viviam, como é que era a vida, como casaram, os filhos, os 

filhos o que que os filhos faziam, enfim, toda a história da pessoa nos interessa prá saber como 

é que era a história da instituição. 

 

SP – Está bom. 

 

WH –Tá ? Então me diga uma coisa, quando é que o senhor se aposentou lá no Engenho de 

Dentro ? 

 

SP – Engenho de Dentro eu me aposentei em 1980. 

 

WH – O senhor pediu aposentadoria ? 

 

SP – Pedi, não, aposentadoria, já tinha muitos anos de serviço. 

 

WH – Já tinha muitos anos de serviço ? 

 

SP – É. 

 

WH – E o senhor passou a fazer o que, depois de aposentado ? 

 

SP – Depois de aposentado, fiquei em casa, né, e pessoa, depois que, com essa idade, quarenta 

e cinco anos de serviço, e, cansa o organismo, pulmão, coração, e então é melhor ficar em casa, 

dou as minhas voltinhas. 

 

WH – O senhor tem uma horta em casa ? 
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SP – Não, eu não tenho nada, não, prá que, dar uma voltinhas com os amigos. 

 

WH – Dar umas voltinhas ? 

 

SP – É, e o negócio está ruim, mesmo, então vamos aposentar, porque já chega de serviço, aí 

estou alegre, graças a Deus, é um pouco, então podia o país, e vai acertar tudo prá todo mundo. 

Nós fomos felizes, nós fomos muito felizes, porque as autoridades estão se interessando prá 

todos nós,  como é bom Ter a felicidade. 

 

WH – E o senhor é otimista, né, vejo que o senhor é uma pessoa otimista, apesar de que... 

 

SP – Não, é que a felicidade do brasileiro está na porta, na nossa mesmo, está aí, e se Deus 

quiser nós vamos melhorar muito. 

 

FD – Seu Sebastião, vou perguntar uma coisa pro senhor, o que que o senhor sentiu quando o 

seu filho resolveu fazer uma faculdade de Biologia ? 

 

SP – (Risos) Oh, rapaz, ele me fez uma surpresa.  

 

FD – Ele não disse pro senhor ? 

 

SP – Não. Ih, sempre foi um rapaz esforçado, os médicos, os professores diziam assim prá mim, 

oh, Sebastião, aproveite o seu filho, que ele é inteligente, esforçado, professor, então, se 

preparou, se preparou, pai, eu quero, tal, está bom, pai, quero estudar no colégio tal, fazer curso, 

fazia curso, estudava nos cursos, passava, papai vou fazer vestibular, e tal, passou, aí eu fui com 

ele, fui com ele lá na faculdade, tudo bem. 

 

FD – E em que faculdade que ele estuda ? 

 

SP – Está na Souza Marques. 

 

FD  - Na Souza Marques ? 

 

SP – Souza Marques, aí eu fui lá, ele está estudando bem, nem dou palpite, eu não dou, só digo 

assim, pense em Deus, e bom serviço lá.  

 

FD – Ele já se formou ? 

 

SP – Não, está quase, está quase. 

 

WH – O que o senhor sente tendo um filho que agora vai vir aqui prá ser estagiário ? 

 

SP – Ah, eu fico todo satisfeito, eu tenho que agradecer a Deus, a autoridade da casa, que gosta 

de mim, eu sei que eles gostam de mim, gostam muito, porque eu sou muito alegre, e eu tenho 

que ficar alegre, com a autoridade, o nosso digníssimo presidente, pessoa boa, diretores, vocês 
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aqui, e que  [...], porque num ambiente desses não é fácil, não, é difícil, e eu sou, de braços 

abertos prá mim, (risos). 

 

WH – Um ambiente desses não é fácil, porque ? 

 

SP – Não, porque toda a minha pessoa assim, e vem e coisa, não é todo mundo que tem essa 

sorte que eu tenho, vocês sabem disso, então o pessoal gostaram  de mim, pelo meu 

procedimento, então isso é tudo na vida, é tudo na vida, e tem pessoas aí que quer, mas [...] foi 

contar pros amigos. 

 

WH – E o senhor conhece gente que trabalhava no instituto, e que tinha dificuldades ? 

 

SP – Não, não, não, mas eu sei que o nosso [...] o ambiente aqui é bom, e eu me sinto satisfeito, 

eu me sinto bem aqui, as pessoas gostam muito do meu procedimento, eu tenho muito medo de 

falar as coisas erradas, eu então, um funcionário lindo, eu vou falar... 

 

WH – Mas o senhor sabe que tem coisas erradas, o senhor disse que o senhor tinha medo de 

falar as coisas erradas.  

 

SP – Não, no meu pensamento está tudo bom. 

 

WH – Não, o que é isso, seu Sebastião, o senhor disse que tinha coisas erradas.  

 

SP – Não, mas eu disse, não, coisas erradas, não, eu, assim, eu Sebastião, com medo, de coisas, 

então, das palavras, então eu vou acarinhar... 

 

WH – Mas porque o senhor tem medo, eu me pergunto, uma pessoa profissional, que trabalha 

naquilo. 

 

SP – Não, é o seguinte, quando a pessoa vem, assim, né, do sertão, quando pega um meio social 

ótimo, tem que ser devagar. 

 

WH – O senhor via que tinha dificuldades ? 

 

SP – Lá no sertão ? 

 

WH – Não, aqui. 

 

SP – Não, aqui sempre achei muito bom, aqui sempre achei muito bom, nunca, é de coração 

divino, prá mim, muito bom, muito bom.  

 

WH – É, o senhor nunca achou que tinha problemas ? 

 

SP – Não, não. Isso aqui tinha uma solução ótima, eu só falava assim, graças. 

 

FD –Eu queria fazer uma última pergunta. Em quem que o senhor votou prá governador ? 
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SP – Risos. Bom, agora você, agora é secreto, isso é secreto, isso é secreto.  

 

FD – Já está eleito. 

 

SP – Já está eleito, o senhor já pode falar. 

 

FD – Não, eu, eu essas coisas é muito secreta, deixa que depois eu conto ao senhor, tá legal, 5 e 

40, risos. 

 

WH  -Está bom.  

 

 


