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Data: 17/04/1996 

 
 

Fita 1 - Lado A1 

 

 

AM - Entrevista com doutora Alzira Maria Paiva de Almeida, para o projeto, de História e 

Memória(...) do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães e da Saúde Pública em Pernambuco, em 17 

de abril de 1996, fita 1. 

 

AP - Bem, na realidade eu não sei nem o que diga realmente, porque acho que Célio já contou a 

história da vida da gente, e, você já tem meus dados aí, tem meu currículo, então(...) passei em 

diversos colégios, quer dizer, tive uma formação é(...) exclusivamente católica, passei a minha vida 

inteira em colégios de freira(...) porque meu pai achava que(...) eu deveria ser educada em colégio 

de freiras, deveria ter (...) num, num tem grandes coisas. 

 

AM - Vocês eram em quantas irmãs? 

 

AP - (...) É, eu sou a mais velha, fui a única mulher de minha casa, é, são, tenho três irmãos 

homens, é, por parte de, de mãe e de pai, depois minha mãe morreu, meu pai voltou a casar e teve 

mais dois filhos, então tenho cinco irmãos homens. 

 

AM - Então, é, é, a tua, tua infância foi, predominantemente, morando em Palmares e Garan, 

Recife e Garanhuns, foi isso? 

 

AP - Não, foi, morei realmente em Palmares até, eu acho que até 7 anos de idade, depois vim para 

Recife(...) e, até 9 anos quando minha mãe morreu, então eu fui interna no Colégio Santa Sofia, em 

Garanhuns, porque na época era o lugar que todo mundo que tinha suas filhas, que não tinha mãe 

ou que queria dar um, sei lá, que os pais não podiam se dedicar muito aos filhos, então colocava no 

Colégio Santa Sofia porque além de ser, ter uma boa orientação, era o colégio da, da Ordem da 

Damas da Instrução Cristã, de influência predominantemente belgo-francesa, e(...) e também o 

clima de Garanhuns que era muito bom para saúde, tudo mais, então por isso que foi eleito o 

colégio Santa Sofia. E(...) depois disso, quando meu pai voltou a casar, então eu voltei para morar 

com ele aqui em Recife, e fui estudar novamente em colégios de freiras, já não mais de orientação 

francesa, mas de orientação alemã, o colégio Nossa Senhora do Carmo. E realmente minha 

formação até o colégio foi para o magistério, eu fiz o curso pedagógico, e deveria enveredar pela 

carreira do magistério. Mas nisso eu tive a influência de uma tia minha que(...) tinha mentalidade 

assim, mais aberta e era amiga de, do professor Nelson Chaves, aliás, era tia do meu pai, não era 

 
1 Legenda: 

(?) - trechos, expressões ou palavras ininteligíveis ou inaudíveis 

(...) - pausas curtas durante a entrevista 

(...) (...) - pausas longas durante a entrevista 

(int) - interrupção da gravação 

itálico - palavras ou expressões citadas em língua estrangeira 

“aspas” - citações, títulos de obras ou palavras inexistentes oficialmente 
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nem minha tia, e, então, como sendo amiga do professor Nelson Chaves, na época em que o 

Instituto, o curso de Nutrição, Nutricionista, estava sendo criado, era ainda novo, então, e doutor 

Nelson era muito entusiasmado com o curso, e minha tia também, que comungava daquele 

entusiasmo do professor Nelson Chaves sobre o(...) esse curso. Então foi ela que me sugeriu que, 

que eu nem sabia, quer dizer, como eu tive essa minha vida assim, muito presa, em colégio, 

internato, colégio de freira, meu pai era muito conservador, muito rígido, eu fui, tive uma infância 

assim, muito só, muito isolada, ? E num tinha contato com o mundo realmente. No colégio assim, 

de casa para o colégio, do colégio para casa, e colégio de freira não se conversava, a norma era 

silêncio em todas as partes, no recreio não dava tempo para muita coisa, só comer um lanchezinho 

rapidinho, realmente não tinha intercâmbio entre as colegas. 

 

AP - E a primeira mudança grande assim, de minha vida foi através dessa minha tia terminando já 

o curso pedagógico, no terceiro ano pedagógico, já eu acho praticamente na semana da minha 

formatura, quando minha tia falou: “Olha, tem esse curso Nutrição da Universidade, é muito bom 

e, tem um cursinho e...” até eu falei: “Ah! mas eu não vou passar em vestibular, eu, num tenho, 

não estou preparada para isso”, que eu pretendia passar um ano fazendo cursinho para depois me 

submeter a um vestibular, e minha tia disse: “Não! mas você é muito ingênua, vive aqui nesse 

colégio de freira, você vai lá para, fazer esse cursinho à tarde na Universidade, vai conhecendo a 

Universidade, aprendendo até o caminho da Universidade e, normal que você não passe, e tenta a 

segunda vez depois, ?” E foi isso que foi uma mudança muito grande em minha vida, foi essa 

influência de minha tia. eu vim para Universidade, acho que princípio de dezembro, não sei, e foi 

quando realmente o mundo se abriu para mim, que, e muitos dos meus conceitos foram 

modificados, porque quando eu cheguei aqui no cursinho, tinha algumas alunas que tinham saído 

do Colégio Nossa Senhora do Carmo também, mas no ano anterior, e umas duas ou três, e que 

tinham mais ou menos aqueles mesmos conceitos que eu, os mesmos padrões ? de que, é, mas eu 

conheci também o pessoal que estudava na Casa da Estudante, na Igrejinha dali, perto da Soledade, 

pessoal que tinha vindo do colégio Pernambucano, da... 

 

AM - Ginásio Pernambucano. 

 

AP - Ginásio Pernambucano, e como é que, tinha outro também que era misto e já para, segundo 

grau, eu não me lembro, e, e que o pessoal tinha uma formação excelente, foi quando eu vi que, 

aquelas pessoas que não tinham estudado em colégio de freira e, e eu fui criada no conceito que 

menina de boa família estuda em colégio de freira. Menina de Pinto Júnior, de Colégio 

Pernambucano e por aí assim, não é boa companhia. Aí foi quando realmente foi(...) (risos) E foi 

graças às meninas do, do Pernambucano e de outros colégios, que eu passei no vestibular no 

mesmo ano, porque eu comecei a estudar com elas, quer dizer, consegui meu de pai autorização 

para sair também, ia na escola, na casa da, da estudante, até na casa da universitária, porque 

algumas que já tinham feito pré-vestibular, já estavam na casa da universitária ali na Avenida 

Paissandu, e(...) de repente passei no vestibular. Então foi uma transição assim muito grande, 

muito rápida e, contrariamente à expectativa, eu passei logo, terminei o curso pedagógico, então 

entrei na Faculdade o quê, com 18 anos, né? (...) E fiz o curso de Nutricionistas, numa época 

também muito boa, ainda, foi antes da Revolução, porque(...) e boa, quer dizer, embora o país 

tivesse passando por alguma dificuldade tudo mais, havia muita agitação mas, é, meu período de 

universitária foi muito tranqüila, porque o Instituto de Nutrição estava crescendo, Doutor Nelson 

estava com muito prestígio, muito apoio, inclusive internacional, e que de início funcionava no 
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departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina, que era no térreo, então eu acho que, no 

segundo de Nutrição nós nos mudamos para cá, para esse prédio que funciona hoje, e também, 

logo no segundo ano, eu conse(...) eu comecei a trabalhar no departamento de Nutrição 

Experimental, sob orientação de Margarida Rêgo Barros, que trabalhava com misturas protéicas 

vegetais, a influência das misturas protéicas vegetais na, na nutrição, e então foi quando doutor 

Nelson fez um projeto, teve um projeto apoiado pela FAO, e(...) tanto que desenvolveu o Instituto, 

com compra de equipamentos, com melhoramento do prédio, que o prédio de início foi destinado a 

ser biotério da Faculdade de Medicina, e que ainda hoje funciona como Instituto de Nutrição, 

como biotério nunca funcionou. E, logo no segundo ano eu consegui uma bolsa de iniciação 

científica e fiquei trabalhando lá com o grupo de doutor Nelson, Margarida Rêgo Barros, 

principalmente, Lapa. E aquelas meninas que tinham vindo também, curiosamente, do colégio 

Nossa Senhora do Carmo, que eram, assim, as duas que eu falei que eram muito estudiosa, que 

também passaram no vestibular no mesmo ano que eu, e que também foi do grupo que solicitou 

estágio que logo depois foi contemplado com bolsa. E nós éramos um grupo muito grande, 

predominantemente feminino, pessoal já que estava trabalhando era Lucila Costa, Ramanita(...). 

Então minha vida universitária foi assim, super ocupada, porque tinha aula à tarde, trabalhava pela 

manhã. E o trabalho cresceu nessa época que não dava realmente margem para nada, era trabalhar 

mesmo de manhã, manhã toda, estudar, assistir aula à tarde, estudar à noite. E(...) terminei o curso 

em 64, logo no ano da Revolução, isso(...) assim, do ponto de vista profissional, de, foi um pouco 

difícil(...), porque já as coisas estavam mudando, estava proibido contratação, porque o curso de 

Nutrição na época estava assim, em plena ascensão. Toda a, o pessoal de cada turma estava 

automaticamente empregado, fosse em hospital, em restaurante, em pesquisa, todo ia sendo 

absorvida. Então nesse ano de 64, foi o primeiro ano que não houve contratação, estava proibido. 

Mas eu continuei com bolsa. Bolsa da, da Universidade(...) e(...) então nessa época eu já estava 

noiva de Célio, quando, em 64 (...) E, então eu continuei, em 64 me formei, em 65 como bolsista 

da Universidade. E Célio, e nessas alturas, estava trabalhando no Aggeu, que ele contou a história 

dele, que era de Micologia, também coincidiu Doutor Frederico também com projeto grande  para 

estudo de peste com verba da OMS, SUDENE, tudo mais, com bons financiamentos, com 

possibilidade de contratação de pessoal por serviço prestado, então Célio estava no Aggeu e(...) 

então a gente estava já  pensando realmente em casar, marcar casamento, mas havia o(..) o 

problema de onde morar, sabia-se que Célio iria, não iria morar em Recife, deveria morar em 

Garanhuns ou em Exu, por conta de, da implantação desse plano piloto de peste. Eu tinha minha 

bolsa em Recife, e Doutor Frederico que era o chefe do Aggeu, o diretor do Aggeu, era também 

diretor da, do Instituto de Higiene que era da Universidade, quer dizer, o Aggeu era do Ministério 

da Saúde, Instituto de Higiene, da Universidade. Então, Doutor Frederico teve a idéia de que, eu 

ficasse à disposição do Instituto de Higiene, com a mesma bolsa da Universidade, que como era 

tudo da Universidade, era lógico, que minha bolsa ficasse assim, emprestada, cedida. Mas Doutor 

Nelson não concordou; então foi doutor Frederico pessoalmente falou com Doutor Nelson Chaves 

sobre essa, deu essa sugestão, e doutor Nelson ficou furioso porque, também coitado, ele estava, 

como a equipe dele era predominantemente feminina, equipe toda jovem realmente, em face de 

casar então, casava assim, três, quatro por ano e logo em seguida o pessoal engravidava e 

começava a série de licença para casamento, licença para depois, para gestação, para amamentação 

e por aí a fora ? E, e ele se via lá, desesperado com a equipe sempre desfalcada. Então, mas o meu 

caso ainda era mais grave. Não só eu ia casar, que ele já não estava muito satisfeito com a história, 

que doutor Nelson era o pai de todo mundo ali, ele se preocupava com tudo, com casamento, com 

noivo, com tudo, principalmente eu, que vinha, o quê, de uma família conhecida dele, porque 
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doutor Nelson também é de lá, dessa região de Água Preta, Palmares, ele conhecia minha família 

toda, e, então ele não concordou com doutor Frederico, disse que não podia de maneira alguma 

abrir mão de minha bolsa e que precisava de mim lá, tudo mais. Por sorte minha, Doutor Frederico 

tinha também, como é que se diz, também estava, tinha possibilidade de, também tinha verba, 

tinha bolsa, é, possibilidade de bolsa e podia também é, contratar por serviço prestado. Então eu 

tive que renunciar muito a contra gosto, a, ao Instituto de Nutrição, porque realmente lá, foi um 

lugar onde me identifiquei bem, a equipe era muito boa, é, todo grupo assim, que foi se formando, 

é, eu participei da mudança que é, a gente trouxe mesmo na mãos, nos braços, carregando gaiola 

de rato, de camundongo, todo material que trouxemos da Faculdade de Medicina, trouxemos para 

aqui, quer dizer, foi uma coisa que eu sinto que eu também criei esse Instituto de Nutrição. E tive 

que deixar isso, realmente para mim foi um pouco difícil, foi doloroso e, e as coisas então foram se 

definindo, é(...) quer dizer, ficou assim, então eu já sabia que ia deixar o, o, deixar Nutrição, que ia 

para o Aggeu, que ia trabalhar talvez em Garanhuns, mas muito mais provável em Exu e(...) eu 

aceitei. Não tinha outra alternativa. Porque Doutor Frederico também, ele tinha uma visão assim, 

muito boa, de incentivo ao trabalho da mulher, e, e ele se interessou pessoalmente pelo meu caso, 

quando ele sabia, que Célio estava noivo, que ia para Exu, ele disse: “não. Nem dá certo você ir 

sozinho para Exu, também não dá certo é, Alzira deixar de trabalhar, porque é uma pessoa que já 

tem formação, que já tem um início de uma iniciação científica, que ela não vai se adaptar a essa 

vida lá em Exu, não vai ser bom para ela”, e, e ele ficou interessado em, em me dar essa 

oportunidade de que eu prosseguisse na carreira científica, né? e... (...)  

AP- Então, uma coisa assim interessante, quando eu fui me despedir de Doutor Nelson, ?que até 

então eu não tinha saído, quer dizer, tinha sempre girado em torno de Recife, Garanhuns, 

Palmares, meu mundo terminava aqui, e(...) Doutor Nelson, quando eu me despedi dele, ele tinha 

um mapa assim, na parede, disse: “Olha, você sabe para onde você vai?” Aí apontou assim no 

mapa, de leste a oeste, “é aqui que você vai, Exu.” Aí tudo bem, fui para Exu(...). E felizmente, em 

Exu deu certo. Porque eu me empolguei com o trabalho lá, foi muito, era também uma coisa que 

estava sendo iniciada, criada, então nós também montamos tudo, quer dizer, todo material foi 

comprado, tudo novo, tudo levado novo para Exu, que tivemos que desembalar, desencaixotar 

tudo, colocar cada coisa naquele lugar que a gente devia, deveria colocar, quer dizer, era um 

trabalho que foi iniciado com consultores é, designados pela Organização Mundial de Saúde, quer 

dizer, a equipe do Instituto Pasteur de Paris, do Pasteur do Irã, principalmente, que participaram 

mais ativamente da, desse plano (...) (...) 

 

AP- Eu acho que não adianta eu falar muito de Exu, porque Célio já falou com muito detalhe, é 

repetitivo. 

 

AP- Depois de Exu(...) quando já estava recrescendo aquele entusiasmo pelo trabalho dos 

franceses e que(...) a coisa foi assim, do ponto de vista, de organização até pela situação do país, 

foi deteriorando e o interesse diminuindo. Foi assim (...)(...). E depois de alguns anos de Exu, o 

próprio pessoal do Ministério da Saúde, que também era muito contrário àquele trabalho de Exu, 

quer dizer, por razões políticas, era, mas talvez, alguma coisa assim ligada a grupos, interesse de 

grupo. Então, que cada grupo, eu acredito que queira criar alguma coisa nova, queira implantar 

algum serviço. Então, é, outro diretor, quer dizer, Celso Arcoverde, que resolveu é, até que achou 

que, que era o óbvio, Exu era muito difícil manutenção, muito afastado de qualquer centro mais ou 

menos civilizado, difícil de angariar pessoas para trabalhar lá, e, hoje os próprios resultados dos 

trabalhos lá, chegou-se à conclusão que ali não podia mais desenvolver Exu, chegou-se num ponto 
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que não podia mais, como trabalho de campo tudo bem, mas que tinha que aprofundar os 

trabalhos(...). E sempre o pessoal do Ministério da Saúde, viu com um agrado muito especial, 

Garanhuns, que também uma região de peste, mas de clima muito bom. Então foi quando o, o 

Celso, Doutor Celso Arcoverde, resolveu é, implantar assim, um laboratório nacional em 

Garanhuns, que fica no epicentro da zona de peste. 

 

AM - Só um pouquinho, ele, ele era o diretor do Aggeu nessa época? 

 

AP- Não, era diretor do INERU. Porque nessa época o Aggeu, aliás, o Aggeu pertencia ao INERU. 

E o INERU pertencia ao DENERU. E Celso Arcoverde, era chefe do, do INERU, no Rio, a sede 

ainda era no Rio, o diretor do Aggeu era Doutor Saul, que era cunhado de Doutor Celso. Eles se 

entendiam muito bem, lógico, e, e Doutor Celso pessoalmente gosta muito de Garanhuns, 

porque(...) eu acho que, não sei se o pai dele já foi, ele próprio trabalhou em Garanhuns, que 

doutor Celso mesmo trabalhou em Garanhuns, como médico recém-formado, no início da carreira 

de sanitarista e ele se interessava muito pelo problema da peste em Garanhuns, e também que via 

que se tinha uma condição melhor de vida em Garanhuns do que em Exu, também pensando em 

mim e Célio que já estávamos sacrificados a muitos anos, morando em Exu, foi quando ele 

resolveu é, transferir para Garanhuns, nos transferimos. Então nós nos transferimos para 

Garanhuns, ocupamos uma sede, quer dizer, o antigo laboratório de peste, que tinha sido criado 

pelo Serviço Nacional de Peste, em 1935, eu acho, e, logo depois assim, por uma feliz casualidade, 

infeliz de um lado e feliz de outra, é que assume o ministro Almeida Machado. E Almeida 

Machado, parece que estava desenformado, então deu uma entrevista, uma das primeiras 

entrevistas dele, falando sobre o problema das endemias, alguém perguntou ou talvez ele próprio 

falou que peste não era problema, que tinha sido erradicada. E isso ele falou numa entrevista, 

assim, em cadeia nacional e, não sei se foi na mesma semana ou alguns dias depois, houve um 

surto de peste em, Araripina, parece, foi, e a coisa começou logo com óbito, como é normal em 

qualquer surto de peste, depois de alguns anos de silêncio que todo mundo esquece que existe 

peste, que é problema peste, quer dizer, ao ponto do próprio ministro dizer que a peste 

desapareceu. Então subitamente, se tomou a notícia que tinha, parece três ou quatro óbitos, no 

Hospital de Araripina, e que quando as pessoas se alertaram, pensaram que, lembraram-se que 

poderia ser peste; realmente isso foi confirmado ? Então Almeida Machado entrou em pânico, e 

começou a acionar novamente a, aquelas medidas necessárias ? Nós estávamos com processo 

pendente de bolsa, de aperfeiçoamento no Instituto Pasteur de Paris, eu e Célio. E então, o 

Almeida Machado a, achado, rapidamente, é, quer dizer, ele nem sabia disso, então ele queria 

desenvolver esse programa de controle de peste. Aí ele na época havia, já estava mais assim, o 

pessoal do Ministério da Saúde estava mais interessado na linha de trabalho do CDC, nos Estados 

Unidos, que faz também vigilância de peste, controle de peste, nos Estados Unidos. Então o 

Almeida Machado, quer dizer, através do, quer dizer, o chefe nessas alturas da, na época era 

DENERU, né, passa um telegrama para Célio, que na época não tinha telefone em Exu, nem fax, 

era (?) telegrama, pedindo para Célio se comunicar com ele por telefone, então Célio foi ao Crato, 

e o doutor, eu não sei se foi o Ernani, Ernani, me esqueci do sobrenome dele. Perguntou se Célio, 

se ele e eu queríamos ir no CDC fazer um treinamento em vigilância de peste, que havia 

necessidade de melhorar aquele projeto de peste. Então Célio disse que sim, aceitava. E demos 

início a, a tramitação, documento, tudo mais; é quando se descobre lá no Ministério, que já havia 

um processo nosso pedindo uma bolsa de treinamento, de reciclagem no Instituto Pasteur, de Paris. 

Então, não. Tem esse processo, então Célio e Alzira vão para o Instituto Pasteur de Paris e, vamos 
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enviar outro grupo para o CDC, foi quando ele enviou doutor Ubiraci, de Pernambuco e doutor 

João Batista, do Ceará. Dois jovens médicos também, mais ou menos da minha idade e de Célio na 

época, então eles foram para o CDC, e eu e Célio fomos para o Pasteur. 

 

AP- Mas, foi estágio de curta duração, três meses só. E na volta, fizemos uma reunião em 

Garanhuns para discutirmos os rumos que os trabalhos deveriam tomar, e o pessoal que veio do, 

CDC, quer dizer, era(...) médicos que não eram do laboratório. A proposta deles era coletar 

material aqui, quer dizer, a idéia era fazer um grande trabalho deum inquérito sorológico, colhendo 

material e mandando esse, essas amostras para análise no CDC. Aí eu fui contra. Porque eu sempre 

fui do laboratório, sempre fui de executar as coisas; não, porque que a gente vai mandar para o 

CDC, que a gente pode realizar aqui? Aí, tudo bem, a gente executa, a técnica é assim, mas tem o 

problema de produção de antígeno, e que era um verdadeiro tabu, essa produção de antígeno, esse 

antígeno que é usado em teste sorológico. Aí não, se me derem condição, eu vou no CDC e 

aprendo essa técnica de produção de antígeno. Pronto. E logo depois, eu fui lá realmente, fiz um 

estágio também de três meses, um trata, um, um tratamento muito intensivo, onde eu aprendi a 

fazer essa extração desse antígeno e também, produção de conjugado para diagnóstico por imuno-

fluorescência. Então quando eu voltei, implantei em Garanhuns, quer dizer, o diagnóstico... 

 

AM - Célio foi também com você, ou você foi só? 

 

AP- Não, eu fui só. Aí nessas alturas Célio já estava mais ligado à parte de campo, a, 

principalmente a administração, supervisão de equipe e, e a parte de execução realmente de 

laboratório sempre eu fiquei me aprofundando mais, né? 

 

AP- Então é, lá no CDC eu vi preparar tudo, participei da preparação e já trouxe uma partida, de 

material para começar o trabalho aqui. Então, implantei esse trabalho em Garanhuns, de, foi um 

grande trabalho que foi, que começou nessa época, em 81, de vigilância sorológica de peste em 

todos os focos do Brasil. 

 

AM - A partir da experiência de Garanhuns? 

 

AP- Foi. Ainda em Garanhuns? 

 

AM - Sei. Quer dizer, mas, era, era a experiência de Garanhuns que se ampliava para o resto do 

Brasil? 

 

AP- Certo. 

 

AM - É referência? 

 

AP - Referência, é. Porque já, nós fazíamos diagnóstico é, bacteriológico. Já havia essa referência 

nacional para bacteriologia e a partir daí que começamos em sorologia também. E que realmente o 

marco foi essa minha ida ao CDC, que me permitiu assim, de aprender a produção do antígeno. 

Porque isso era um verdadeiro tabu. Que tinha o, o comitê de “expert” da OMS, que se reunia 

periodicamente que, para discutir as técnicas e padronização de técnicas, então recomendava 

aquelas técnicas, e que deveriam ser aplicadas para poder os resultados serem comparáveis a nível 
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internacional. E o próprio pessoal do CDC também fazia, assim, não sei qual o interesse deles, 

quer dizer, talvez também para manter um bom nível de padronização. Eles recomendavam que 

esse antígeno fosse para o, produzido em apenas alguns centros. Então, sempre se produziu esse 

antígeno no CDC, nos Estados Unidos; na Rússia, no laboratório, que na Rússia tem um grande 

centro de pesquisas em peste e só, quer dizer, o pessoal do CDC fornecia América do Sul, alguns 

países da África. 

 

AM - O que significa CDC? 

 

AP - Center for DiseaseControl. 

 

AM - Fica onde nos Estados Unidos? 

 

AP - É, a sede central é em Atlanta. Mas tem o pequeno que, inclusive tem a divisão de peste que é 

em Forthcolis”, no Colorado. Esse, esse do Colorado, é, trabalha principalmente com viroses, 

porque tem, fica nas Montanhas Rochosas, e é uma região que tem assim, um vírus, quer dizer, 

estudam vírus selvagens e também é mais ou menos o centro da zona endêmica de peste nos 

Estados Unidos, que os Estados Unidos ainda tem peste, e é naquela parte que é chamado o 

verdadeiro oeste americano, que não é Califórnia, mas que é aquela região do Colorado, New 

Mexico, Texas, (...) e que é lá que tem esse, a referência para o controle de peste nos Estados 

Unidos, e que onde saem as normas para, a nível internacional(...). 

 

AP - Bem, então, em Garan, quando eu voltei, então comecei a ampliar o trabalho de vigilância 

sorológica de peste no Brasil. Mas tinha o impasse da preparação do antígeno, porque nós não 

tínhamos equipamento em Garanhuns para isso. E(...) e, na época era, impraticável obter, né, 

apesar do interesse do Ministério, tudo mais, quer dizer, o, eu avancei muito nas coisas mas, 

naquela história, naquele período, e que Almeida Machado quis desenvolver esse, é, o programa de 

peste, quer dizer, além de ter nos ma, nos enviado para treinamento, ainda construiu o laboratório 

mesmo para peste em Garanhuns. E, então isso, chegou um belo dia uma comissão do Ministério 

da Saúde, para conversar com a gente, perguntar como é que a gente achava que deveria ser o 

laboratório, então fui eu que desenhei o croquis lá, como deveria ser, devolvi, e, e depois tive uma 

surpresa muito boa que aquele meu projeto, logicamente passou por especialista, um arquiteto, e 

que foi ampliado, então foi construído na época e para Garanhuns um pavilhão muito bom com 

auditório, até muito grande, até muito suntuoso para o labo, para aquela finalidade, né? 

 

 

Fita 1 – Lado B 

 

 

AM - Em que ano vocês foram para Garanhuns? Você tem lembranças? 

 

AP - Setenta e quatro, novembro de 74. 

 

AM - Sei. 

 

AP - Agora eu falo assim, muito, acho que Célio fala muito em mim e eu falo muito em Ce, em 



                                                                                                                     

 

11 

 

Célio, como se fosse só nós dois, mas é que nós também tivemos uma colega que deu uma 

colaboração muito grande, Darcy Pascoal Brasil, que trabalhou é, tinha espírito aventureiro 

também como a gente. Ela foi para Exu, em 1971 e, ficou até 74, e quando nós saímos para 

Garanhuns, também ela nos acompanhou para Garanhuns. Ela foi para Exu sozinha, era solteira, 

tinha um noivo aqui em Recife e, e também ele já estava pensando até, tinha que resolver a vida 

dela, porque o noivo não podia ir para Exu e foi, eu acho que a vida da gente toda foi uma série de 

casualidades felizes, (?) segundo Paulo Coelho, quer dizer, o mundo quando, “o mundo conspira a 

seu favor.” Eu acho que muita coisa conspirou a nosso favor, ? Foi, essa mudança para Garanhuns 

que arrumou inclusive a vida de Darcy, permitiu que ela saísse de Exu, viesse para Garanhuns, o 

noivo então foi trabalhar em Garanhuns, que ele era corretor de imóveis e em Garanhuns ele tinha 

campo, tinha ambiente de trabalho que não teria em Exu, não tinha o que vender em Exu, não tinha 

(risos). Quer dizer, então Darcy trabalhou com a gente de 71 até ela se aposentou agora no governo 

Collor(...) porque ela tinha algum tempo já de Secretaria de, de Agricultura, eu acho. Ela também 

era bióloga, como Célio, tinha trabalhado, acho que, desde de jovem na parte administrativa, fazia 

burocracia, com Doutor (?), depois, como Doutor (?) era pesquisador em Botânica, então foi 

influenciando e que de, de secretária de Doutor (?), ela começou também, começou em pesquisa, 

foi para Exu fazer pesquisa, depois Garanhuns, então ela se aposentou assim, por, por 

apavoramento no Governo de Collor(...). Nós estávamos na França, quando recebemos a 

comunicação de que ela tinha, estava aposentada, tinha se, pedido aposentadoria. 

 

AM - Mas voltemos a (...) aí instalou-se um, um,um grande pavilhão, instalações muito boas em 

Garanhuns(...) 

 

AP - Foi. E contratado também é, vários, várias pessoas, quer dizer, foram jovens que foram, 

quantos tinham, meu Deus? era, uns quatro rapazes, que foram contratados. 

 

AM - Recém-formados? 

 

AP - Era, não, era assim; aliás, não era nenhum recém-formado, eram todos ainda estudantes de 

curso médio. Que eles foram contratados paraexecutar assim, trabalho de nível médio mesmo, 

técnico de laboratório. Então é como se fossem realmente meus filhos, que eu fui ensinando tudo,  

quer, em Garanhuns, então participei da formação desse pessoal, que hoje vive disperso, da equipe 

original só tem um que continua no laboratório, os outros, quer dizer, um terminou, fez Faculdade, 

já tá fazendo pós-graduação tudo mais, seguiu a carreira dele científica em outra área, 

Odontologia; outros que tomaram outros rumos na própria Fundação Nacional de Saúde agora, 

porque antes era DENERU, depois passou para SUCAN, agora é Fundação. E como o pessoal, era 

18, 19 anos, era natural que cada um tomasse seu rumo, ? Como a equipe de Exu também, que era 

inicialmente, eram 25 pessoas, quer dizer, muitos que foram tomando seu rumo natural, e saía da 

cidade, estudava, ia fazer outra coisa, e(...) tudo vai evoluindo, em trinta anos de, de profissão, a 

gente vê as modificações que ocorrem. Ainda tem algumas pessoas da equipe original de Exu, 

permanecem lá ainda, em Garanhuns só tem esse, quer dizer, Darcy se aposentou e(...).  

 

AP - Então quando nós estávamos assim muito entusiasmados com o pavilhão em Garanhuns, 

muito confortável, mas havia o problema de equipamento. E foi impossível equipar o laboratório 

de Garanhuns para produção de antígeno. E precisava de equipamentos bastante sofisticados, de 

freezer, de (?), de muita máquina e que não era econômico, é, criar aquela estrutura para 
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Garanhuns, para um trabalho assim, até importante, mas pequeno, né, e que ficaria limitado só para 

esse projeto de peste. Aí novamente, por acaso, Doutor Aggeu, aquilo que era chefe então do, do 

Aggeu, do Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães estava com projeto de produção de antígenos 

estratégicos, mais, antígenos parasitários; peste é uma doença bacteriana. E foi o momento então 

de encaixarmos esse projeto, quer dizer, esse projeto de Doutor Aggeu previa contratação de 

pessoal, compra de equipamento (...). Então, chegou num, num ponto que não podia se continuar 

em Garanhuns. Então para expandir, para se realmente atingir esse objetivo de produção de 

antígeno, então Doutor Aggeu entrou em contato com o pessoal da SUCAM, quer dizer, embora 

nós não fossemos da SUCAM, mas prestávamos serviço a SUCAM, então ficou acertado que nós 

viríamos para Recife, principalmente com essa finalidade, de produção de antígeno aqui; antígeno 

e conjugado, aqui no Recife. E foi assim que nós viemos, eu acho que em 1982, viemos para 

Recife. E, e logo aqui em 82, eu comecei a produzir o antígeno, que foi muito festejado quando a 

primeira partida de antígeno, a primeira partida de conjugado, e que isso nos permitiu manter esse 

programa sem interrupção até hoje. Continua sem interrupção. Atualmente já tem pessoas 

treinadas aqui, que no caso, que eu deixo trabalhar, tem pessoas que seguem, né? 

 

AM - A tua ida para a França, como é, como é que ela se deu? 

 

AP - Ah! porque a França, a França sempre foi... 

 

AM - Ainda... sim... 

 

AP - Mas, pergunte. 

 

AM - Não, não(...) 

 

AP - Que a França sempre foi a paixão de minha vida. Realmente acho que a minha pátria (risos), 

é a França. Eu sempre vejo assim; para mim o mundo é Europa, França e Bahia. (risos) E(...) 

sempre tive essa influência assim, essa, desde criança, porque (...) Essa idéia assim de, embora 

realmente eu nunca tivesse viajado, só viajei Palmares, Garanhuns e Recife, mas eu, é, a gente 

tinha um tio, eu tenho um irmão de meu pai, que tinha ido para, na Força Aérea Brasileira para 

Itália, ? Então eu fui criada com, sob a influência da Segunda Guerra Mundial. Então, o pessoal faz 

gozação comigo, que eu, eu diminuo a minha idade porque sou capaz de contar detalhes da 

Segunda Guerra Mundial, do final da guerra, tudo mais, mas por isso, porque a família do meu pai 

curtiu muito a (...) a participação do Brasil nas campanhas na Itália, ? Então desde que eu me 

entendo de gente, na casa do meu avô tinha uns retratos do meu tio junto da Torre de Pisa, e, que 

ele era aviador, então sempre eu tive, embora ele tivesse ido para isso na Itália, mas, e outra coisa, 

acho que o pessoal de meu pai realmente, é, o meu bisavô era, que eu não cheguei a conhecer, mas 

era assim, intelectual, porque a família de meu pai era mais assim ligada ao pessoal de, de cana-de-

açúcar, de fornecedor de cana, tudo, e(...). Então deve ter sido assim, influência de casa mesmo, 

assim de, de avô, de avó, de tudo. Então meu avô, meu bisavô parece o, que era o Fenelon Afonso 

Ferreira, foi quem criou a primeira biblioteca de Palmares. Era uma pessoa culta que tinha 

biblioteca e, então meus tios mais velhos, minhas tias principalmente, irmãs de meu pai tiveram 

assim, um professor em casa de francês, de piano, tudo. É, meu pai foi mais sacrificado porque era 

o primeiro filho, quer dizer, de treze irmãos, então ele contava que teve que começar a trabalhar 

muito cedo, tudo mais, e que meu avô na época era bem relacionado, com os amigos ele conseguiu 
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empregar, ia empregando; as filhas, não, dava aquela educação mais requintada, mas os filhos ele 

foi empregando. Então era amigo do superintendente da rede ferro, da rede Great Western na 

época, então conseguiu emprego para alguns filhos na Great Western, então meu pai ficou aqui, 

não estudou, ficou naquilo, né? Mas tinha assim, influência mais antiga de avô, de bisavô, isso 

assim, influência cultural. E, eu acho que essas viagens desse meu tio, tio Gilberto (?), depois da 

guerra, que ele sempre ia à França, trazia presente, perfume francês, quer dizer, a gente sabia que 

existia a França, e era coisa bom, a França. Era perfume, era roupa bonita, sempre tinha alguma 

coisa, essa influência. Aí, toda vida eu sonhei. Tive a oportunidade de estudar no Santa Sofia, com 

a influência, hoje em dia eu sei que a origem é belga, mas as próprias freiras nos incutiu a idéia de 

que era francesa. Não sei porque. E, então, quando eu fui trabalhar em Exu, com orientação do 

Instituto Pasteur de Paris e que em Exu, em 1966 se falava francês no laboratório, é, se escrevia 

Re, anotações diárias do laboratório era em francês, quer dizer que, só fez desenvolver para mim 

aquela(...) e eu realmente eu lutei, virei mundos e fundos para conseguir esse meu estágio na 

França, o primeiro, que foi de três meses, depois conseguimos dois meses de férias na França para 

passear, então, visitamos vários países da Europa. E, quer dizer, a gente do Aggeu é uma coisa 

assim, do ponto de vista de formação do pesquisador, na, no, no Aggeu, na própria Fundação, não 

havia muito incentivo ou talvez nenhum incentivo a uma pós-graduação. Achava-se assim, que 

aquele treinamento que nós tínhamos recebido em Exu, dos estrangeiros era suficiente. Mas eu 

tinha vontade de sair, de ver as coisas lá fora, como é que funcionava lá fora e não só o aspecto 

turístico, mas realmente tinha o interesse de sair, ver as coisas por mim própria, não ficar limitada 

aquilo que nos era trazido de fora para Exu. E o pessoal do Aggeu assim, criticava, tudo mais, 

como é que(...) é, se a gente não precisava sair, mas eu sempre tive vontade de fazer pós-

graduação, não só assim, estágio de aperfeiçoamento, mas seguir realmente uma carreira 

universitária. 

 

AP - Na primeira vez que se foi para França, não teve, realmente, era uma bolsa de curta duração, 

nós ainda éramos serviço prestado, celetista não tinha possibilidade. Fui, voltei, quer dizer, morei 

em Exu, não tinha possibilidade de prosseguir na carreira universitária, sabia que minhas colegas 

que tinham ficado aqui em Recife, no Instituto de Nutrição, todas já estavam com mestrado, tudo 

mais, quer dizer, em Garanhuns também não havia possibilidade, e(...). Então, quando eu cheguei 

aqui em Recife, cada vez mais eu senti necessidade de fazer pós-graduação. Principalmente porque 

Doutor Aggeu, que era o diretor, tinha muito acesso à Universidade e promovia o nosso 

intercâmbio com o pessoal da Universidade. Então nós sentíamos o problema. O pessoal da 

Universidade com titulação, e nós não tínhamos titulação. Realmente, para quem é vaidoso, eu sou 

muito vaidosa, confesso.  (risos) E é a tal história, pelo fato de ter vindo assim de, como é que se 

diz? de origem, da nobreza canavieira, já no meu caso decadente, meu avô com treze filhos 

realmente, meu pai ferroviário, então eu precisava de uma titulação, de um baronato que não podia 

mais conseguir um baronato, então eu vi que para mim, a minha meta era um, um título, e então, 

isso eu vivia perseguindo. Mas, eu sempre fui de bancada e muito sobrecarregada e(...) tanto que 

eu cheguei aqui em Recife, a minha oportunidade agora de fazer uma pós-graduação. Mas não 

podia, tinha trabalho o dia todo, oito horas por dia, levava trabalho para fazer em casa, tudinho, 

porque além de ter que executar mesmo atividade de laboratório, tinha que ler, tinha que estudar, 

tinha que aprender inglês, francês, tudinho, né. Aí aquela vida sempre muito atarefada. E, aí 

aumenta o choque, né, o, com os professores da Universidade, embora a gente tivesse, fosse 

reconhecido, o trabalho, a competência profissional, mas tinha a titulação que nos fazia falta, para 

dar maior credibilidade. Aí começa assim, na hora de fazer um projeto, então não tem titulação, o 
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projeto nem entra. E de repente, a própria Fundação começou a valorizar a titulação. Então a coisa, 

quando a coisa ficou de dentro de casa mesmo, aí foi piorando, então quem não tinha titulação, 

ficou realmente muito constrangido. E novamente teve uma circunstância muito feliz é, com o 

projeto (?) novamente o Brasil despertou que estava ficando, isso a nível nacional, nas grandes 

esferas ministeriais, que nós estávamos muito defasados em biotecnologia, que precisava fazer um 

esforço para desenvolver biotecnologia, foi criado o projeto (?) para desenvolvimento em 

biotecnologia, e doutor Aggeu, doutor André, já era André Furtado que era diretor, participou 

assim, de algumas reuniões e, batalhou e conseguiu heroicamente, eu acho que 18 bolsas para o 

Centro. E na época, eu fui até muito modesta, eu só pedi mesmo uma reciclagem no Instituto 

Pasteur de Paris, “não, preciso ver como é que estão as coisas por lá”, quer dizer, pelas publicações 

que eu lia, via que muita coisa estava acontecendo, que aqui a gente não estava podendo 

acompanhar tão bem, e pedi um estágio de seis meses. E outros colegas que, porque eu vim assim, 

muito isolada, né, Exu, Garanhuns, não tinha tanto acesso a, assim, a outros pesquisadores, 

principalmente a nível internacional, não tinha. Minha visão era o grupo de epidemiologia do 

CDC, o grupo de Pasteur, então, o mais fácil para mim era realmente pedir é, um estágio no 

Pasteur. Então eu escrevo para o Molaret pedindo uma reciclagem de seis meses. E os outros 

colegas que, daqui do Recife, que tinham mais contatos com outros, outras pessoas, pediram, é, já 

estavam se organizando para fazer doutorado, mestrado e tudo mais. E(...) justamente, os primeiros 

colegas que voltaram da França eu percebi que a coisa estava muito fácil, que na Europa, estava 

muito fácil se fazer um doutorado. As informações que eu tinha, eram as mais otimistas possíveis, 

né? E, ainda tinha um, para mim um entrave muito grande é que eu não tinha nem mestrado. Que 

já estava com 45 anos sem mestrado, para fazer doutorado, Estados Unidos era impossível, nem se 

cogitava. Aqui no Brasil tinha que realmente fazer o mestrado e aqui em Recife não tinha nada que 

realmente me servisse. Mas, por informação dos colegas, eu vi que talvez fosse possível eu fazer 

um doutorado em Paris. Aí falei para doutor André, disse: “Olhe, doutor André, eu pedi uma bolsa 

de seis meses para reciclagem. Se por acaso tiver alguma desistência de doutorado, eu me 

candidato”. E novamente foi assim, parece a história de ForrestGump, tudo deu certo, né? risos) 

Então acho que logo depois, doutor André me chama, diz: “Alzira, tem uma desistência. Você 

realmente quer essa bolsa?” Então disse: “Quero”. Aí escrevi para o Molaret, não tinha nem me 

respondido ainda sobre a minha consulta sobre, para ele me receber, para reciclagem. Então ele 

disse que, escrevi para ele, então Molaret também se, me aceitou para o doutorado. E na minha 

carta assim muito extensa para ele pedindo informações, como é que, explicando, estava com 45 

anos, não tinha mestrado, como é que eu deveria fazer, pedindo informações. Aí ele passa um 

telegrama para mim, dizendo que me aceitava para fazer doutorado direto, sem mestrado. Então, 

realmente risos) foi assim, excepcional. E...)AM - E o que, o que você usou para se apresentar? 

Você mandou trabalho, ele já te conhecia... 

 

AP - Molaret já me conhecia. Porque tinha sido, ele era o aluno do Baltazar, que nós tínhamos um 

elo comum porque o, o granpatron como se chama na França, o Baltazar, que foi quem veio, era o 

organizador desse projeto, plano piloto de peste em Exu, e Molaret era o substituto dele, quer 

dizer, o Baltazar morreu subitamente de um câncer de cérebro e o Molaret assumiu. Mas nós nos 

conhecíamos, ele tinha estado no Brasil, quando eu fiz o estágio de três meses no Pasteur, foi com 

ele, e então não precisava nem escrever grande coisa para ele. Só dizer o que estava fazendo aqui, 

desde que nós tínhamos, desde que tinha me comunicado com ele a última vez, fazia o quê? uns 

cinco, dez anos, tenha até, tinha me encontrado com ele num congresso em São Paulo. Aí, o que 

pretendia fazer, que estava interessada em trabalhar nessa área de Biotecnologia, Biologia 
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molecular, e ele me abriu as portas. Na Universidade realmente é, porque ele, lá em Paris é, as 

Universidades francesas são por número, em Paris parece que são três Universidades. É Paris 1, 

Paris(...) eu fiquei na Paris 7, e, mas, alguns Institutos como o Instituto Pasteur, tem, tem os 

laboratórios são credenciados, pelas Universidades, então eu fiz meu trabalho de tese no Instituto 

Pasteur; porque o Molaret era um professor credenciado pela Universidade. Então eu, esse 

doutorado na França a gente não faz crédito como aqui, é só trabalho de bancada, e quando o 

orientador acha que o aluno já aprendeu o suficiente, já satisfez, já tem material suficiente para 

apresentar uma tese, então, isso não antes de dois anos, mas no máximo quatro anos, a gente 

escreve a tese e apresenta. Então foi assim que eu consegui meu doutorado. 

 

AM - E a experiência na França? Algum, algum, acontecimento relevante? 

 

AP - Foi muito difícil para mim, quer dizer, embora, apesar do meu deslumbramento pela França, 

mas o que aconteceu é que, sempre aqui eu tive uma posição privilegiada, de destaque. Em Exu, a 

equipe era o quê? Predominantemente masculina, eram vinte e cinco homens e tinha eu. Casada 

com Célio, que era o responsável brasileiro pelo projeto, quer dizer, então eu sempre realmente 

tive, eu me considero assim, embora eu não usufruo, eu não aproveito, não usufruo desse, desses 

privilégios, né? Quer dizer, todo mundo pode testemunhar que eu trabalho muito, até por isso 

mesmo talvez eu sempre quis assim, me impor por mim mesma, não ser simplesmente a mulher de 

Célio, mas ser eu. Então eu acho que trabalhei mais do que normalmente teria trabalhado se não 

fosse isso, né, porque eu queria ser eu. Ter meu nome, ser conhecida por mim mesma. Então eu 

sempre me esforcei muito. Mas apesar de tudo eu tinha privilégio, quer dizer, a própria posição, 

era lá em Exu era de nível superior era ele e eu, quer dizer, todo pessoal também que nós 

treinamos, que eram, pessoal muitos mais jovens do que a gente, mas os mais velhos eram assim, 

culturalmente, não é, é, socialmente, estavam abaixo da gente, hierarquicamente, porque na 

hierarquia era eu. Então, consegui também assim, às custas de, na época que era menos 

competitivo,  o grupo era menor e, e eu consegui também uma titulação mais alta, aqui perante os 

colegas, até mil, novecentos e oitenta e um (...) oitenta e dois, quer dizer, eram poucos 

pesquisadores, mas eu e Célio sempre conseguíamos assim, promoção por, todo ano tinha 

avaliação, por publicação, tudinho, e a gente conseguiu, como é que se diz, uma titulação melhor, 

maior do que os outros colegas, aquele pessoal remanescentes de que começou mais ou menos em 

66 no Aggeu, que o Aggeu não mudou muito desde que eu entrei em 66, até 80,81, quando doutor 

Aggeu começou esse projeto de, de antígenos estratégicos, praticamente não mudou. Foi aquela 

fase difícil da ditadura, de repressão, que, em que tudo se tolhia, qualquer iniciativa de uma pós-

graduação, de um estágio no exterior, quer dizer, o, o que eu consegui foi assim, por necessidade. 

Então tinha uma epidemia de peste, então vamos melhorar, então corre, então Alzira vai para o 

campo fazer (?) assim, mas sempre por extrema necessidade. E(...) aí voltando, quer dizer, 

reconheço que eu sempre tive situação boa. Eu saí daqui do Recife como pesquisador, associado. 

Então quando eu chego em Paris, vou ser, estudante. Então cai de nível. Isso Célio dizia, quando 

eu estava desesperada: “Mas você quer o quê? Você no Brasil, você era rainha, você aqui é 

escrava.”. Então, como é que se diz? Eu tinha uma vida bastante confortável, quer dizer, morava 

bem, apartamento grande, cheio de empregada, a casa assim, com avó, com tio, com, com meus 

meninos com muito conforto, muito paparicados. Então de repente a gente cai em Paris, naquela 

vida de, de louca, que é metrô, bolô e dodô, é como se diz. 

 

AM - Como é?  Metrô... 
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AP - Bolô e dodô. Metrô é o metrô, bolô é trabalho e dodô, cama (risos). Só dá para isso mesmo, 

né. É, meus meninos saíram daqui com doze anos, e dizia, meu filho não sabe abrir um pão e 

passar manteiga. Porque tinha uma babá que cuidava dele desde que nasceu. Tinha avó dentro de 

casa, tinha um tio dentro de casa, quer dizer, chegaram em Paris, na semana de Natal e eu consegui 

uma semana de férias para recebê-los e então... 

 

AM - Você foi na frente? 

 

AP - Eu fui na frente. Antes, para poder organizar as coisas, fui em setembro, que o ano escolar na 

França começa em setembro. E lá, quer dizer, minha orientadora assim, bastante jovem, 

extremamente ambiciosa, muito nórdica, nórdica. Então, não tinha nada a ver com meu 

temperamento latino. E então realmente as coisas não foram muito fáceis, não. Então esse choque 

de temperamento também. Ela jovem, com desejo de se afirmar e de mandar, e eu já de mais idade, 

acostumada a mandar, quer dizer que(...). (risos) Então, voltando ao plano doméstico. Então ela foi 

logo falando que, e ela muito apressada, principalmente também porque, quando eu cheguei lá ela 

estava grávida e me recomendou o quê, que eu trabalhar, eu tinha que trabalhar muito rápido. Ela 

queria talvez, que eu preparasse minha tese, antes que ela terminasse a gestação dela, então era 

assim, a ordem era correr, correr, correr, correr. Aí pronto. Aluguei uma casa que foi assim, a 

solução foi ideal, uma casinha linda, de dois pavimentos, com jardim, mobiliada, a casa tinha tudo, 

inclusive o supérfluo, que tinha sido uma senhora que tinha morrido, uma velhinha, que os filhos 

que não precisavam da nada que tinha dentro da casa, então alugaram a casa do jeito que estava, 

com cristais e, e espelhos e quadros e tudo, na casa. O inconveniente da casa foi para mim. Porque 

era um, um boullierassim, como se fosse num grande Paris, tinha colégio muito próximo para os 

meninos que eles poderiam ir a pé, também para o laboratório onde Célio ia trabalhar, muito 

próximo, assim não próximo, mas fácil, de fácil acesso. Agora, em relação ao Instituto Pasteur 

onde eu estava trabalhando, era extremamente contramão. Aliás, o Instituto Pasteur é contramão 

para tudo, eu acho. Dificilmente se encontra uma, assim, um lugar para morar que seja mais ou 

menos, aí para juntar o preço, o conveniente do preço do aluguel, a casa que tinha tudo, colégio 

para os meninos fácil, que inclusive tinha classe para não-francófonos e de início para eles era 

importante, né, ele pegar uma classe não-francófono. 

 

AP- Então eu resolvi, e aí eu botei aqui, não, eu tenho que me sacrificar em prol da família. Aí 

procurei o melhor para família e que não era o melhor para mim. Aí, isso foi extremamente 

cansativo, porque eu tinha diariamente uma hora de transporte público para ir, uma hora para 

voltar. Que não era brincadeira. E, então perder as mordomias daqui, e empregada, de carro, de 

tudo, enfrentar metrô, ônibus e, assumir trabalho em casa. A família se deu extremamente bem, as 

crianças deslancharam lá, se deram muito bem, se adaptaram; Célio também se deu muito bem no 

laboratório, agora, para mim foi extremamente cansativo. Mas, consegui (risos) 

 

AM- E, e essa relação com essa orientadora, como é, como foi o desenlace? 

 

AP- Não, no fim de tudo deu certo, né, no fim a pessoa termina sua tese e(...) apresenta. Lá no 

Pasteur as teses só saem quando o orientador acha que está sem defeito, né, está perfeita, a tese 

previamente aprovada, já foi lida por todo mundo. Então no fim é final feliz. Salvem-se todos! 

Orientadores e orientandos. 
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AM- E a volta ao Brasil, então (?)? Como é que foi a readaptação? 

 

AP- Ah! curioso. porque eu sai, eu fui para a França, mas é como se eu não tivesse saído do Brasil, 

daqui do Aggeu Magalhães. Porque, como Nilma, a colega, que estava, já estava trabalhando 

comigo e que também é entusiástico esse trabalho de peste com(...) Então, eu tinha tudo 

estruturado, quer dizer, as técnicas todas, é, escritas, todo material que eu deixei organizado e, 

então eu acompanhava o trabalho de longe, quer dizer, nesses quatro anos que eu passei fora, eu 

não vim aqui nenhuma vez, mas que eu não tirei nem férias, eu tirava assim, quatro dias, dez dias 

no máximo, dava uma circulada, para arejar pela Europa mesmo, que até aproveitava, que o Brasil 

eu conheço, aqui eu vou, vou ver outras coisas que eu não conheço. Quer dizer, vir para Recife 

para comer caranguejo na beira da praia, vou ter o resto da vida para isso, então eu vou para 

Dinamarca passear. Então foi opção de não ter vindo. Mas tinha também isso, que Nilma é, eu 

continuei assim, me correspondia com ela, e me comunicava também por telefone, por fax; então 

eu sempre, quando tinha alguma coisa interessante lá, mandava para ela. Se aprendia uma técnica 

nova, mandava para ela, publicações que eu lia, coisas que sabia que a interessava. Então, eu 

mantive intercâmbio aqui. Realmente é como eu não tivesse saído. E, ela continuou o trabalho 

aqui, eu colaborando com ela, por carta, por tudo, ela me mandava também os resultados daqui, 

relatórios e(...) então, quer dizer, eu me mantive fisicamente afastada, mas na prática eu não estive. 

E quando eu voltei, é, continuei meu trabalho. Cheguei aqui e continuei meu trabalho(...). Com, 

trouxe as técnicas novas que eu aprendi, quer dizer, estou aplicando, o que aprendi. mas que o 

trabalho aqui não teve solução de continuidade. 

 

AM- E esse intercâmbio com a, com a França, continua(?) 

 

AP- Não. Não, não. Não continua porque não há realmente interesse, né? porque o trabalho de 

minha orientadora... 

 

 

Fita 2 - Lado A 

 

 

AM- “...” com doutora Alzira Maria, segunda fita. OK. 

 

AP- Então, quer dizer, sempre a orientação que eu tive, a minha formação foi mais para 

Epidemiologia, para vigilância e, essa formação que eu tive na França me ajudou muito na 

Epidemiologia, porque é aplicação de técnicas moleculares na Epidemiologia. Então atualmente já 

se tem uma Epidemiologia molecular. Aí, uma coisa que talvez tenha até assim, contribuído para 

algum constrangimento lá, durante o meu trabalho de tese, é isso, é que, muita coisa ali eu não 

estava realmente muito interessada, quer dizer, eu via a técnica, mas não via, quer dizer, eu estava 

muito mais interessada pensando aqui na, na evolução da peste, no que estava acontecendo aqui, 

quer dizer, que isso era uma linha de trabalho diferente(...). E(...) então talvez assim, eu não me 

entusiasmei tanto lá, pelo trabalho lá em Paris, por, porque assim, trabalho muito de pesquisa 

básica, muito de(...) e que eu gosto realmente é de Epidemiologia, de, de um trabalho mais 

aplicado e é isso que nós continuamos fazendo aqui, aplicação de técnicas moleculares na 
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Epidemiologia. E eu, eu, agora o que eu me empolgo muito mais com o trabalho no CDC, porque 

lá é a mesma linha de trabalho que eu faço aqui. Epidemiologia e vigilância. 

 

AM - E é para lá que você está indo agora? 

 

AP- E é para lá que eu estou indo agora. (risos) (...) (...) 

 

AM - Mas, agora voltando um pouco, é, você falou pouco da sua infância, de algum 

acontecimento, por exemplo, eu fiquei curioso de saber essa, isso que você falou por exemplo, a 

influência da guerra é(...) essa coisa da casa do seu avô, isso, tinham sessões de conversas de, de se 

contar história, desse seu tio contar histórias, dos sobrinhos ficarem em volta? Como é que era essa 

influência (?) ? 

 

AP- Ah! tinha. Porque, porque naquela época, os avós conversavam, (risos) com os netos. Hoje em 

dia ninguém tem mais tempo, ou talvez se converse outros assuntos. Mas, na casa do meu avô, 

tinha isso, quer dizer, meu tio era realmente o herói, o herói nacional. (risos) E(...) quer dizer, meu 

avô era, acho que ele, era até da guarda nacional. É, o pessoal sempre tinha essas coisas assim. Aí 

meu avô contava as histórias dele, da época dele da guarda nacional e as revoluções, quer dizer, 

meu avô sempre participou de todas as revoluções, que ele era assim líder, assim, em Palmares. 

Naquela época que, ele nunca teve assim nenhum cargo, nunca foi assim, disputou nenhuma 

eleição, teve cargo, ele (...) mas tinha cargo assim de, de denominação, era denominado 

interventor, acho que foi delegado de Palmares, e sempre ele estava, parece, do lado do governo. 

Sempre nas revoluções de 30, não é, eu não sou, as datas me falham. 

E se conversava muito, meu avô contava muitas histórias dele da, e meu tio também, lógico, 

contava muito as histórias dele ? E ele viajava muito, ele morava no Rio, mas quando voltava, ia 

pelo menos uma vez no ano em Palmares, quer dizer, a família tinha o hábito de se reunir, Ano 

Novo, então, em torno de um peru de Natal, na mesa de almoço ?o Natal e Ano Novo. E a 

conversa era aquela, quando alguém chegava, cheio de presentes e de histórias... 

 

AM - Ele era da Aeronáutica, era? 

 

AP- Da Aeronáutica, era; é , que ainda é vivo(...). Mas, quer dizer, e se conversava muito sobre a 

guerra, meu pai mesmo conversava muito sobre as dificuldades que se teve aqui no Brasil, apesar 

da distância, mas de racionamento, de alimentos, tudo, quer dizer, meu pai sempre falava muito na 

guerra. E, minha mãe mesmo, pronto, eu me lembro que, falava sobre as festas que fizeram em 

Palmares quando terminou a guerra. E eu acho que eu tinha a memória muito boa, eu tenho uma 

memória boa assim, me recordo de coisas muito remotas de minha infância, assim, das histórias 

que contavam. E que parece que eu completava com a imaginação, fatos que eu não vivi, mas que 

com a imaginação eu completava como se tivesse vivido. 

 

AM - E na sua infância, alguma passagem assim que, lhe marcou, que foi marcante? Alguma coisa 

assim quando você se lembra da infância, alguma coisa vem a, a mente? 

 

AP - Teve um fato realmente. A morte de minha mãe, que, com nove anos. Então realmente isso 

foi, quer dizer, em qualquer pessoa é um(...) assim é um marco na vida da pessoa, (...) e 

principalmente que é, ela morreu de câncer, foi na numa época que, na mesma época em que Eva 
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Perón estava doente, e foi o mesmo quadro clínico, Eva Perón e minha mãe. E a gente, quer dizer, 

minha mãe foi tratada em Palmares mesmo, depois foi para Garanhuns, porque tinha um médico lá 

em Garanhuns que era até parente dela, Doutor Lessa, e que era assim, o guru na época. Doutor 

Lessa operava milagre, tudo mais. E pelo fato de ser parente dela, tudo, então ela ainda foi para 

Garanhuns, para se tratar com ele e depois foi operada aqui em Recife, que nós morávamos aqui, 

então durante alguns meses, ficou essa situação assim ? Da doença dela. Primeiro ela operada aqui, 

depois foi da cirurgia foi para Garanhuns se, se recuperar sob os cuidados de doutor Lessa. Depois 

quando, aí foi para Palmares, quando se viu que não tinha mais jeito, foi piorando, piorando, foi 

para Palmares, ficou na casa de minha tia, irmã do meu pai. E nós, quer dizer, eu e meus três 

irmãos, os quatro, fomos para casa do meu avô no engenho. Então durante toda essa fase da 

doença de mamãe, quer dizer, a gente toda noite tinha, era um, muitos velhinhos na casa, quer 

dizer, velhinho entre a gente na época, que era tudo pequenininho, mas na época acho que era, 

devia ser o pessoal da minha idade mais ou menos hoje em dia. Então tinha os pais da minha mãe, 

o pai, a mãe dela, a irmã mais velha que era solteira, tinha uma prima de minha de minha mãe, 

tinha uma tia dela, tinha uns primos, quer dizer, era aquela família mesmo do tipo patriarcado. 

Diversos agregados, primos, primas, tudo, que morava ali. Então a gente foi para lá, para casa do 

meu avô, ficamos uma temporada lá. E toda noite se rezava pela saúde da minha mãe, tudo mais, 

mês de maio todo mundo rezando, foi na fase que ela estava piorando muito. E ao mesmo tempo, 

tinha as revistas “Manchete”, ou era “Cruzeiro” na época, que saía. Também a, a, a trajetória de 

Eva Perón, os tratamentos que ela fazia, que ia para o exterior eu acho, tudo mais, e que 

melhorava, tudo mais, então até que, ainda hoje, quando minha mãe morreu, então bem: Não teve 

recursos de tratar, tudinho, quer dizer, Eva Perón ainda(...) mas logo depois Eva Perón morreu 

também. Então de uma maneira essa história também(...) eu sou muito ligada assim, à história 

mundial, que eu associo à história de Eva Perón também assim, eu associo muito com a morte de 

minha mãe. Então agora mesmo que a Madonna, que veio da Argentina, rodando a fita Evita, quer 

dizer, então, isso sempre eu me lembro dessa época que foi sofrida para gente, quer dizer, eu vi a 

peça “Evita” na Brodway e(...) mas eu vou ver a peça, mas(...) me lembro, e cada vez que ouço a 

música, realmente eu associo com a morte de minha mãe. 

AP - Então, durante essa fase da doença dela, que foi muito difícil, quer dizer, meu pai já não tinha 

dinheiro, ferroviário, já ganhava pouquíssimo, com a mulher doente, então minha mãe ficou na 

casa da irmã dele mais velha, que tinha uma situação financeira melhor, que deu apoio a ele. A 

gente na casa do meu avô. Aí depois, quando as coisas se organizaram melhor, quer dizer, eu 

passei acho que uns seis meses, talvez um ano, no engenho, estudando na escolinha do engenho, 

com minha tia que era professora, aquela escola assim, que todos os alunos filhos dos moradores, 

tudinho.  Filho do cortador de cana, tudo mais. Aí, novamente eu tive aquela situação privilegiada, 

porque além de ser sobrinha, tinha outros sobrinhos, mas que eu tinha um tratamento diferenciado 

que era a sobrinha que estava com a mãe doente, morrendo, então todo mundo me poupando, 

tudinho.  Aí nisso, quer dizer, minha mãe morreu no meio do ano, então em dezembro eu fui para o 

Santa Sofia fazer admissão, que tinha na época exame de admissão para começar o ginásio. Aí foi 

quando eu fui para o Santa Sofia, fiz o exame de admissão, passei. Aí depois, eu fiquei interna lá, 

para poder estudar. Até que meu pai se casou novamente e, me trouxe de volta. 

 

AM - Você morou quantos anos em Garanhuns? chegou a morar um ano, não? 

 

AP- Dois anos. Dois, interna lá. 
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AM - E, e a experiência de ser interna? 

 

AP- Olha, eu era mais assim, o fato negativo foi mais por influência das colegas, porque(...) quer 

dizer, meninas que moravam aqui em Recife, que tinham uma situação financeira muito boa, um 

padrão social muito bom, mocinhas de catorze, quinze anos, quer dizer, que estavam ali revoltadas. 

E realmente, na época muita gente que se colocava, sempre dizia: “vai interna criança-problema ou 

criança sem mãe”. Quer dizer, eu era, meu caso era sem mãe, né? O meu problema aqui, eu não 

tinha nenhum problema de comportamento, mas assim, as, era aquela, muita gente revoltada 

influenciava aquelas pessoas que para mim era uma boa estar ali, porque eu vinha, com situação 

difícil de toda parte, acho que minha mãe passou uns três anos doente, não! três não, foi menos; 

uns dois anos, mas que foi assim, para uma criança de nove, foi longo. 

 

AP- Depois, no engenho. Que o engenho não era nem do meu avô, era arrendado, do meu pai e de 

minha mãe. Ele tinha, era, o engenho era realmente das primas dele, que ele arrendava, tinha 

aquele compromisso de produzir cana, de vender à usina, que era fornecedor de cana, não era o 

proprietário. E(...) quer dizer, no engenho não tinha luz, quer dizer, serviço, encanação, tudo 

deficiente de(...) não tinha encanação, serviço sanitário tudo ruim, quer dizer, era muito 

desconfortável. Então para mim, Garanhuns foi ótimo. Santa Sofia principalmente, que tinha, que 

eram as freiras de origem francesa, aquela educação da damas da instrução cristã. Quer dizer, que 

vinha satisfazer o meu elitismo, quer dizer, o meu potencial, de que me tinha sido inculcado pela 

influência da família do meu pai.  Então aquilo para mim era(...), era bom. Tanto que eu tive mais 

dificuldade de me acostumar de volta no Nossa Senhora do Carmo. Porque, como é que se diz, ser 

interna no Colégio Santa Sofia era status. Então, porque no Santa Sofia as internas tinham status 

melhor do que as externas. Eram considerado uma classe, uma classe superior as internas. Tinha 

um tratamento diferenciado, e as externas, não. Aí quando eu vim para aqui, para o Nossa Senhora 

do Carmo, tinha internamento, então eu deixei de ser da, da condição de interna, fui ser externa. 

Então eu me considerava um pouco inferiorizada em relação às externas. Mas ainda bem melhor 

que as meninas de colégio público. (risos) (...) (...) 

 

AM - Alguma outra passagem que você... 

 

AP- Não. (...) (...) 

 

AM - Bem, Alzira, queria te agradecer pelo depoimento... 


