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PREFÁCIO

 “UM INSTRUMENTO DE DEUS”
“Nós somos o que repetidamente fazemos. 
Excelência não é ato, mas uma atitude.” 

Aristóteles

Este livro, em boa hora publicado pela EDUFF, revela fatos importantes no decorrer 
dos 50 anos da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, onde a 
professora Violeta Campofiorito Saldanha da Gama deixou marcas da sua passagem que 
precisavam ficar registradas.
Oportuníssima edição comemorativa do Jubileu de Ouro da Escola e 35 anos da UFF.
Faz justiça às duas homenageadas, na firmeza das ações da autora, como líder predestinada 
com a qual elas têm dívidas de gratidão e que contribuiu, de forma inestimável, em favor 
da profissão de Assistente Social.
Protagonista perseverante, incansável, conquistando sempre, a professora Violeta ajudou 
a escrever e, em verdade, fazer a história do Serviço Social em nosso País.
Há 45 anos acompanho a liderança da professora Violeta e, destes, cerca de 20 anos bem 
de perto, na vivência constante na Escola, na sua Congregação, nos Conselhos Universi-
tários e de Curadores, testemunhando dia a dia a escalada tensa e intensa, com sacrifícios 
vencendo obstáculos, para a plena realização de sonhos e ideais. As Instituições valem 
pelos que as animam com entusiasmo.
A credibilidade da Escola se identificou com a sua Diretora e com os que a serviram com 
ética, lealdade e competência.
Congregando, criando, estimulando vontades, fez surgir a alma da Escola.
Soube irradiar o espírito universitáro.
Colocou claridade na escuridão da incerteza.
Distribuiu amor, vencendo o medo e a insegurança. 
Lutando, fazia correr mais os anos com tantos esforços.
Firme na esperança, colocava fé nos destinos da Escola - sua vida.
Sucessivos encontros, reuniões, contatos, abordagens para executar e planejar programas, 
projetos, ações, estudos, cursos e atividades extra-classe.
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A Assistente Social Violeta, na prática, representou a integração dos métodos de Serviço 
Social de forma eficiente e eficaz.
O seu pioneirismo incontido, vivaz, levou a Escola a atuar em vários acontecimentos para 
organizar e desenvolver o todo universitário.
Como uma autêntica extensionista, levou a Universidade à Comunidade, ao interior do 
estado no País e fora dele. Lembraria que a professora Violeta foi Chairman no Brasil, 
no movimento em prol da PAZ Universal, escolhida em Bandung - Indonésia.
Semeando e cultivando inaugurou, como precursora, a Pró-Reitoria de Extensão que só 
muitos anos depois se formatizou. 
Quatorze anos na direção da Escola!? Foram mais, porque deixou no seu período o sentido 
do eterno de uma vida de doação.
Permaneceu e permanecerá.
Tornou-se, pelo trabalho e pelas obras, um monumento vivo do Assistente Social, 
respeitada e admirada nos vários Centros Educacionais e Culturais de Serviço Social 
Comunitário.
É difícil conceber no cenário nacional a Escola de Serviço Social da UFF sem a imagem 
da professora Violeta. Por igual a sua personalidade se envolve com a origem e consoli-
dação de nossa UFF, pela sua criatividade, esforço congregado ao lado das Unidades da 
emergente Universidade, pelo forte poder de aglutinar, coragem de fazer o que precisava 
ser feito, dentro de uma visão histórica.
Percorreu, como professora, todos os degraus da trajetória educacional — instruir e educar 
desde o pré-escolar, primário, ensino médio profissionalizante, ao superior, integrando o 
magistério da UFF, como titular.
Nessa caminhada verifica-se na professora Violeta uma postura básica de determinação 
para vencer, uma atitude de somar e crescer em equipe. Sua visão inspiradora fazia com 
que escolhesse o caminho da fidelidade associado àqueles que dependiam de sua liderança 
e levava consigo a Escola. Sabia ajustar-se às novas situações, sabendo que seu trabalho 
exigia compromissos e coração, encorajamento, sempre respeitando os valores e as pessoas, 
sem abandonar os princípios.
Vitoriosa pelo idealismo e integridade. Benemérita por servir com amor. As suas mãos, 
muitas vezes invisíveis, retiravam obstáculos e alargavam avenidas de esperanças.
Quando participamos do I Censo Hospitalar do Brasil, em 1965, tivemos oportunidade 
de visitar, nas capitais do estado, as Escolas de Serviço Social, como professor de Higiene 
e Medicina Social da Escola de Niterói. Ouvi de todas que a nossa Escola era o modelo 
e o nome da professora Violeta sempre enaltecido, respeitado e admirado.
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Esta admiração extrapola o território nacional. Citarei apenas, para ilustrar: Cidadã 
Honorária de Baltimore e do estado de Maryland (USA).
E muito poderia dizer.
Devo parar por aqui. Continuaria escrevendo ainda mais sobre sua obra exemplar e sua 
existência modelar. Ela motiva uma publicação especial, com depoimentos, entrevistas e 
relatos que não pudemos resumir.
Leia, a seguir, uma parte de uma vida imensa, dados imperdíveis de um documentário do 
mais alto valor, fruto de paciente trabalho de memória e pesquisa testemunhada.
Sinta os pontos de luz de uma luminosa existência que se acostumou a irradiar o bem, o 
espírito de servir, as riquezas do coração e da inteligência.
Este livro, homenageando os 50 anos da Escola, bem merece o registro de  “Memórias”. 
Contém uma catedral de sentimentos que é a professora Violeta Campofiorito de Sal-
danha da Gama, 

 Um instrumento de Deus
 Waldenir de Bragança - Professor Titular da UFF
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INTRODUÇÃO

A Escola de Serviço Social surgiu em conseqüência de necessidade sentida pela 
população, em momento de grande comoção nacional — a 2ª Guerra Mundial —  
a 1939/1945.
A primeira-dama do Brasil, Srª Darcy Vargas, esposa do Presidente Getúlio Vargas, criou 
em 1942 a LBA (Legião Brasileira de Assistência), objetivando o atendimento às famílias 
dos pracinhas em combate na Itália, como integrantes da FEB (Força Expedicionária 
Brasileira).
Em seguida, a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Drª Alzira Vargas do Amaral 
Peixoto, esposa do governador do estado, Almirante Ernani do Amaral Peixoto, criou 
a LBA Fluminense, iniciando Cursos de Treinamento para voluntários, inclusive o de 
Visitadoras Sociais. 
Em 1943 estava instalado um estado de espírito favorável à criação de uma Escola de 
Serviço Social em Niterói, a fim de que as Visitadoras Sociais, atuantes e dedicadas, 
tivessem melhor preparo técnico.
Esse Curso foi o precursor da Escola de Serviço Social.
Como eu tive oportunidade de participar desse Curso e também da Comissão 
que atuou na criação da Escola, tendo sido sua Diretora por mais de 13 anos, 
participando diretamente de suas etapas de desenvolvimento, senti-me encorajada 
a escrever estas Memórias, que buscam, pelo menos, revelar minha nobre intenção 
de homenagear o cinquentenário de nossa estimada Escola.
Este relato não é um trabalho literário, é, apenas, uma conversa expositiva que me rea-
proximará de meus antigos colaboradores.
Apresento nesta exposição, não a História da Escola de Serviço Social, porém uma etapa 
de minha longa vida (de 1943 a 1977), que se relacionou, diretamente, com a Escola de 
Serviço Social da UFF.
 Anteriormente a este relato, desde o meu nascimento em Belém do Pará, até o ano de 1943, 
formei-me na Escola Normal de Niterói, fui professora de pré-escolar, do primário (alfabe-
tizei mais de 300 crianças) e do nível secundário e industrial, como professora catedrática 
de Desenho Técnico e Artístico, por concurso de Provas e Títulos, da Escola Industrial 
Henrique Lage. Para melhorar meus conhecimentos fiz o curso de graduação da Escola 
Nacional de Belas Artes, onde fui aluna de meu irmão Quirino Campofiorito. Fui Chefe 
do Serviço Social do SESI, professora do SENAI e atuei em várias Campanhas Sociais.
 Após minha aposentadoria na Escola de Serviço Social — UFF, em 1977, fui convidada 
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para ser a primeira diretora do Centro Social Urbano na Ilha da Conceição, pelo então 
prefeito Dr. Ronaldo Fabrício e Waldenir de Bragança, Secretário de Saúde. Continuei 
no governo do prefeito Moreira Franco (total de quase 6 anos).
Quando o Dr. Waldenir de Bragança assumiu a Prefeitura em 1983, participei de seu 
governo como assessora do Secretário de Bem Estar Social, Dr. Carlos Tortelly Costa.
Atualmente sou voluntária no CIEBES (Conselho de Integração de Entidades de Bem 
Estar Social), como presidente, a convite do ex-prefeito Dr. Jorge Roberto Silveira e 
confirmada pelo atual prefeito, Dr. João Sampaio. Já atuava no CIEBES, desde a sua 
fundação, em 1975.
 Após essas considerações, é meu dever pedir desculpas por omissões porventura ocorridas 
e, justifico, uma vez que algumas anotações se perderam no decorrer desse longo percurso 
e a minha memória também pode ter falhado em seus registros.
Agradeço à minha família e aos grandes amigos e amigas que sempre me ajudaram, 
apoiaram e estimularam.
Agradeço aos meus companheiros das lutas e conquistas que, comigo, colaboraram no 
esforço de situar a nossa Escola no patamar de uma das melhores do Brasil. 

 Parabéns e Avante!
 Escola de Serviço Social da UFF
 De 23-8-1945 a 23-8-1995
 Violeta Campofiorito de Saldanha da Gama
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PARTE 1

MARCOS DE DESENVOLVIMENTO DA 
ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL

Apresentarei uma panorâmica geral, desde a sua criação — desenvolvimento — até a sua 
integração à Universidade Federal Fluminense (UFF).
Em 1942 a FEB (Força Expedicionária Brasileira) convocou nossos pracinhas para as 
linhas de frente na Itália, durante a 2ª Guerra Mundial (1939/1945).
Nessa ocasião a primeira-dama do Brasil, Srª Darcy Vargas, criou a Legião Brasileira de 
Assistência (LBA) e a primeira-dama do Estado do Rio, Drª Alzira Vargas do Amaral 
Peixoto criou a LBA Fluminense.
O momento era de grande comoção nacional.
Nossos pracinhas deixaram suas famílias, em geral pobres, completamente desarvoradas.
A LBA tinha por objetivo: ajudar, orientar e dar apoio às famílias dos pracinhas.
Alzira Vargas do Amaral Peixoto criou uma comissão para organizar cursos intensivos 
de treinamentos do voluntariado. Organizaram-se cursos de:

•	 Visitadoras Sociais (precursor da Escola de Serviço Social);
•	 Noções em enfermagem;
•	 Defesa civil;
•	 Nutricionista e outros.

A sociedade fluminense colaborou efetivamente, com especial dedicação e  solidariedade.
O curso de Visitadoras Sociais foi ministrado pela Assistente Social Maria Esolina Pi-
nheiro, e nós todas que fizemos o Curso, visitávamos as favelas, levando correspondência, 
ajuda, mantimentos e apoio às famílias dos pracinhas.
Lembro, com emoção, da bela atuação de nossa colega e amiga Carmem Kingston. 
Diariamente ela subia o morro do Cavalão, de bicicleta, levando ajuda a várias famílias 
de pracinhas ali residentes.
Nessa ocasião D. Alzira formou várias comissões para atendimento às inúmeras necessi-
dades e uma delas se destinava a estudar a possibilidade de criar uma Escola de Serviço 
Social, com vistas a dar uma melhor formação técnica às Visitadoras Sociais, já atuando 
com dedicação e certa eficiência.
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Essa comissão ficou assim constituída, basicamente:

 Presidente - Alzira Vargas do Amaral Peixoto
  Dr. Adelmo Mendonça - Secretário de Saúde
  Dr. Rubens Falcão - Secretário de Educação 
  Assistente Social Maria Esolina Pinheiro - Orientadora do Curso 
  Profª. Maria Pereira das Neves - Diretora da Escola Prof. Aurelino Leal
  Profª. Violeta Campofiorito Saldanha da Gama, catedrática da Escola  
  Industrial Henrique Lage
Havia muitos colaboradores.
Essa comissão foi em campo para a criação da Escola de Serviço Social.
O Assistente Social do Rio de Janeiro Luiz Carlos Mancini foi convidado para debater o 
assunto e sugeriu que contactássemos a Srª Odila Cintra Ferreira, presidente do Centro 
de Estudos Sociais de São Paulo e depois presidente da Associação Brasileira de Escolas 
de Serviço Social do Brasil (ABESS).
Foi escolhida a Escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de 
São Paulo para organizar, planejar e orientar a Escola de Serviço Social de Niterói.
A comissão visitou o casarão da rua Tiradentes nº 148, no Ingá, residência do desem-
bargador Ferreira Pinto, que estava à venda. Com a ajuda do procurador da LBA, Dr. 
Amaro Barreto, em pouco tempo o casarão foi vendido para a LBA, passando a ser a sede 
da Escola de Serviço Social. Lembro-me que a amiga Carmelia Yelpo, secretaria de D. 
Alzira na LBA, conseguiu com D. Darcy Vargas a verba para essa compra.
- Pelo Decreto Estadual nº 1397 de 6 de julho de 1945, foi criada, pelo então governa-
dor Ernani do Amaral Peixoto, a Escola de Serviço Social de Niterói, com sede na rua 
Tiradentes nº 148 - Ingá. 
A Escola entrou em funcionamento no dia 23 de agosto de 1945, considerada a data de 
seu aniversário.
O Decreto Estadual nº 2.871, de 20 de novembro de 1946, regulamentou o decreto de 
criação nº 1.397.
A equipe que organizou a Escola de Serviço Social veio da Escola de Serviço Social da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ficou assim constituída:
  Diretora - Assistente Social Yolanda Maciel
  Supervisoras - Assistentes Sociais Petra Maria Calazans
   e Heloisa Marcondes Faria, dentre outras
Foram convidados professores competentes para lecionar as disciplinas curriculares 
(relação em anexo).
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O Secretário de Educação facilitou a transferência de professoras com exercício no 
interior, vocacionadas para o Serviço Social, as quais constituíram a maioria da primeira 
turma do curso.
Dentre essas professoras, formaram-se as primeiras supervisoras e professoras de Serviço 
Social:
Nilda de Oliveira Ney, Nair de Souza Motta, Arlete Braga, Maria Bittencourt e Altair 
Azevedo, que atuaram positivamente na formação teórico prática, dos estudantes de 
Serviço Social.
A Escola era de nível médio, curso de três anos, destinada a alunas e mantida parte pela 
LBA (particular) e parte pelo estado. Os salários eram simbólicos.
Eu só pude ingressar na terceira turma, em 1948, pois estava terminando o curso de 
graduação na Escola Nacional de Belas Artes e era chefe do Setor de Obras Sociais da 
LBA, responsável pelo pagamento, inclusive , do pessoal da Escola de Serviço Social.
A organização curricular, o ensino teórico-prático e a administração escolar estruturaram-
-se nos moldes da Escola de Serviço Social de São Paulo, considerada das melhores do 
Brasil. Por esse motivo a Escola de Niterói teve princípios técnicos de organização muito 
bons, no que resultou em excelente semente que embasou todo o seu desenvolvimento.
Em 13-08-1950 a diretora Yolanda Maciel designou-me, ainda como aluna, para lecionar 
Serviço Social do Menor e mais tarde passei a lecionar Serviço Social de Comunidade 
(1955).
Em 1951, Yolanda Maciel afastou-se em licença especial, deixando como sua substituta a 
profª. Altair Azevedo. Como deixou uma Escola bem organizada, considerou concluída 
a sua missão e se afastou da direção pedindo demissão mais tarde, por motivos de saúde. 
A profª. Altair dirigiu a Escola de Serviço Social, interinamente, de 9 de setembro a 3 
de novembro de 1951.
Em 3 de novembro de 1951, o governador Ernani do Amaral Peixoto nomeou-me diretora 
da Escola de Serviço Social, inicialmente como interina e depois como efetiva. Eu havia 
terminado o curso nesse ano, apresentando o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
com característica de tese, sob o tema “O Serviço Social no limiar da profissão operária”, 
onde relatei minha experiência de trabalho na Escola Industrial Henrique Lage, que 
forma artífices industriais.
Este TCC, bem como todos os de inúmeros Assistentes Sociais diplomados, encontram-se 
na biblioteca da Escola, servindo como excelentes fontes de pesquisa para os estudiosos 
de temas sociais.
A Escola era dirigida pela diretora, por um Conselho Técnico Administrativo (CTA) e 
pela Congregação (todos os professores e representantes dos alunos). O Sr. Gil Falcão 
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exerceu a presidência do CTA como voluntário, no início do funcionamento da Escola. 
A profissão de Assistente Social ainda não era reconhecida.
Nossa luta iniciou-se ao lado das outras Escolas de Serviço Social do Brasil, liderados pela 
Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS) para obter a regulamentação 
e o reconhecimento de nossa profissão.
Em 13 de junho de 1953 foi assinada a Lei Federal nº 1.889, dispondo sobre os objetivos 
do Serviço Social, posteriormente regulamentada pelo Decreto Federal nº 35.311 de 2 
de abril de 1956.
Já existiam no Brasil várias Escolas de Serviço Social, sendo que as mais antigas, se não 
me engano, eram a da PUC de São Paulo e PUC do Rio de Janeiro, e a de Juiz de Fora. 
Muitas eram dirigidas por irmãs religiosas católicas. Hoje quase todos os estados do Brasil 
possuem Escolas de Serviço Social.
Quando nossa profissão foi regulamentada, o maestro Prisco de Almeida, pai da Assistente 
Social Nélia Almeida, de Campos, escreveu a letra e a música do Hino do Assistente Social.
Quando assumi a direção, a Escola de Serviço Social era sui generis, parte mantida pela 
LBA (particular) e parte pelo estado. Era necessário organizar e dotar sua personalidade 
jurídica. Após vários trâmites administrativos e bastante trabalho, a Escola adquiriu 
personalidade Jurídica, pela Lei Estadual nº 2.196 de 23 de julho de 1954. Oficializa-
da, passou a ser integralmente mantida pelo estado, subordinada à Secretaria Estadual 
de Educação, com autonomia financeira, administrativa e pedagógica. Foi nomeado o 
tesoureiro Fernando Falcão e o contador Walter Sampaio. A vice-diretora, profª. Nair 
S. Motta e a secretária Nilza Ferreira, continuaram como assessoras diretas da diretora.
Pela Lei Estadual nº 2.509 de 5 de agosto de 1955, foram criados os primeiros 11 cargos 
de professores catedráticos, Quadro Permanente (publicado no Diário Oficial do  Estado):

1- Violeta Campofiorito de Saldanha da Gama - Serviço Social Comunidade.
2- Geraldo Bezerra de Menezes - Noções de Direito e Legislação Social.
3 - Dayl de Almeida - Sociologia
4- Átila Barreto - Economia Política e Social.
5- Maria Bittencourt da Silva - Introdução e Fundamentos do Serviço Social.
6 - Nair de Souza Motta - Ética Geral.
7 - Nilda de Oliveira Ney - Serviço Social de Casos.
8 - Arlete Braga - Serviço Social de Grupo.
9 - Fernanda V. F. Barcellos - Estatística
10 - Armando Maurício Silva - Medicina Social, Higiene e Segurança do Trabalho.
11 - Paulo de Almeida Campos - Psicologia e Higiene Mental.

Os demais professores nomeados posteriormente constam de Anexo, ao final deste livro.
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As primeiras mudanças, a partir de 1952, foram: a Escola era feminina e passou a ser 
mista; foi criado o curso noturno para atender aos estudantes que trabalhavam durante 
o dia; o curso era de nível médio, de 3 (três) anos e passou a ser de nível superior, de 4 
(quatro) anos; a Escola abriu-se para a Comunidade passando a ser um Centro de Con-
vivência, onde os estudantes de outras Faculdades se reuniam e os principais movimentos 
particulares ou do governo, nacionais ou internacionais, eram discutidos em seminários e 
encontros comunitários no recinto da Escola de Serviço Social.
O casarão da rua Tiradentes 148 foi centro de alegres e famosas reuniões festivas, 
destacando-se as festas juninas, organizadas pelos alunos. Estudantes de outras faculda-
des, autoridades e amigos se confraternizavam nesses encontros onde compareciam seus 
familiares e, com isso, a Escola se projetava como se fosse uma só família. 
Nessa época a Escola recebeu uma verba, em dezembro, para material permanente, devendo 
a crise na prestação de contas ser feita em uma semana. No momento a Escola estava 
bem suprida de material permanente, e, como a importância era relativamente pequena, 
o CTA e a diretora decidiram comprar um piano, que foi muito útil, inclusive para o 
Canto Orfeônico que se criou mais tarde, ajudando nos estágios dos alunos e também 
para abrilhantar as reuniões festivas e encontros culturais.
Quando a Escola completou 10 anos, em 1955, surgiram programas de grande atuação 
na Comunidade, como o Conselho de Obras e Serviços de Assistência ao Menor (CO-
SAM), a Cruzada de Recuperação e Assistência ao Cego Fluminense (CRACEF) e a 
Fundação de Assistência Recuperação e Integração Social (FARIS), cujos resumos serão 
apresentados no decorrer deste relato.
Um dos motivos da grande penetração da Escola em toda a cidade, era a presença dos 
alunos em mais de 30 estágios supervisionados, nos mais diferentes setores da vida de 
Niterói (relação em anexo).
Em 15 de maio de 1959 foi criado o Diretório Acadêmico Maria Kiehl (DAMK), em 
homenagem a uma notável Assistente Social, que estudou em São Paulo e atuou no 
planejamento e organização da Escola, em seus primórdios.
Foi também criada a APAS, Associação Profissional de Assistentes Sociais.
Houve um período em que o prédio da Escola apresentou sérios problemas, afetando 
especialmente o 2º andar, que ameaçava desabar. Como nessa época eu era diretora social 
da ASPERJ (Associação dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro) consegui, 
com seu presidente, que a Escola funcionasse em sua sede, na rua Dr. Celestino, Centro, 
enquanto o estado realizava as obras necessárias. Assim, não precisamos suspender as 
aulas. Como professora de Serviço Social do Menor e posteriormente, Serviço Social 
Comunidade, elaborei as apostilas do curso e enviei para as Escolas de Serviço Social que 
solicitaram. Nesse magistério atuei sempre com minha colega e amiga, professora Mercedes 
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Junca Trindade, e outros professores da área, em equipe. A professora Mercedes também foi 
minha parceira na elaboração do Catálogo de Equipamentos Sociais de Niterói, em 1985.
Nossas lutas pelo desenvolvimento da Escola continuaram e, em 1956, pelo Decreto Fe-
deral nº 38.968 de 3 de abril, a Escola foi reconhecida como Instituição de Nível Superior, 
subordinada diretamente ao Ministério de Educação e Cultura. 
A partir daí, o curso passou de três para quatro anos. 
Foram muito cansativas as demandas para essa conquista. Pessoalmente, passei a freqüentar 
as reuniões do Conselho Federal de Educação, onde fiz grandes amizades, entre elas a 
Profª. Nair Fortes, conselheira brilhante, irmã de nossa colega na Escola, Profª. Maria 
de Lourdes Fortes.
Pelo parecer nº 510/58, de autoria da Conselheira Nair Fortes, foi aprovado o Regimento 
Interno da Escola de Serviço Social de Niterói, já no regime de ensino superior.
Essa fase foi muito difícil. Como registrar os diplomas de tantas Assistentes Sociais 
formadas pelo regime de ensino médio, em três anos?
Após inúmeras entrevistas e presenças nas reuniões do Conselho, levando toda a docu-
mentação e argumentos em defesa da causa, consegui, com sucesso, que todos os diplomas 
fossem registrados no MEC, com a completa adaptação legal.
A partir dessa época (1956) o sistema de ingresso na Escola de Serviço Social mudou. 
Criou-se o regime de exame vestibular, como nas demais faculdades. Logo no primeiro 
exame, verificamos um baixo nível dos candidatos no conhecimento da língua portuguesa. 
Com autorização do CTA, a diretora resolveu contratar dois excelentes professores da 
língua portuguesa - Dr. Jamil El Jaick e Drª Maria de Lourdes Fortes.
As aulas eram optativas e os alunos aproveitaram positivamente esses conhecimentos. 
Essa iniciativa foi muito elogiada nos Encontros anuais, que a ABESS (Associação Bra-
sileira de Escolas de Serviço Social) fazia, reunindo-nos, cada vez em um estado diferente 
onde havia Escola de Serviço Social.
Animada com esse sucesso e de acordo com o CTA, resolvemos contratar uma professora 
de piano e canto orfeônico, a competente mestra e pianista Stella Campofiorito Carvalho, 
para dar aulas, também facultativas, auxiliando os alunos em seus estágios.
O piano ajudou bastante e, entre outros, vou relatar um episódio interessante.
A Profª. Stella, junto à professora e assistente social da Escola Maria Aparecida 
Guimarães e alunos estagiários, criaram o Coral da Penitenciária Vieira Ferreira 
_ um verdadeiro sucesso! Na época foi considerado um importante passo para a recupe-
ração de presidiários.
Após a criação da Universidade, em 15 de março de 1962, a Escola de Serviço Social 
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apresentou o 1º Coral Universitário no Dia do Assistente Social, em cerimônia bem 
divulgada pela imprensa. A Profª. Stella organizou, com a colaboração da Profª. Carmem 
Alt, do Instituto de Educação, o 1º Coral Universitário, com a participação de alunos e 
professores da Escola e de outras Faculdades. A assistente social Maria Cândida Domin-
gues escreveu um belo poema sobre o piano da Escola de Serviço Social. 
Outros aspectos interessantes e experiências muito ricas de nossa Escola vão aparecer no 
decorrer desta exposição.
As lutas da Escola estavam em plena ebulição, principalmente nas reuniões do Conselho 
Universitário, onde o professor de Higiene e Medicina Social Dr. Waldenir de Bragança 
e eu representávamos a Escola de Serviço Social.
A criação de uma Universidade se fazia muito presente e algumas autoridades lutavam 
pessoalmente para essa conquista. Lembro-me do autor do projeto, senador Dr. Vascon-
cellos Torres, Dr. Alberto Torres, também deputado e diretor-presidente do jornal O 
Fluminense do governador Roberto Silveira, do deputado Bocayuva Cunha, e do ministro 
de Educação Dr. Brígido Tinoco, dentre outros, além dos diretores, professores e alunos 
de todas as Escolas e Faculdades de nível superior em Niterói.
Finalmente, a Lei Federal nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960, criou a Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ, mais tarde UFF). O presidente da República 
era o Dr. Juscelino Kubitschek e o governador do estado, Dr. Roberto Silveira.
Ao ser criada a Universidade, que teve como primeiro Reitor o competente e combativo 
diretor da Escola de Filosofia, Dr. Durval Baptista Pereira, as faculdades antigas foram, 
obviamente, incorporadas. No entanto, as cinco escolas mais novas — Engenharia, 
Serviço Social, Filosofia, Enfermagem e Ciências Econômicas — ficaram inicialmente 
como agregadas, e continuaram a lutar pela sua federalização. Intensas atividades foram 
desenvolvidas, dentro e fora do Conselho Universitário para que a Escola fosse federalizada 
a fim de ser incorporada à UFERJ/UFF.
Pela Lei Federal nº 3.958, de 13 de setembro de 1961, a Escola de Serviço Social foi 
federalizada e, assim, pôde ser incorporada à Universidade, junto com as outras quatro 
Escolas citadas.
O Decreto Federal nº 1.262 de 25 de junho de 1962, confirmou o mandato dos diretores 
das cinco escolas recém-federalizadas. 
Assim, fui nomeada pelo então presidente da República, Dr. João Goulart, através do 
MEC, em 29 de janeiro de 1962, diretora da Escola de Serviço Social da UFERJ (em 
continuação).
Prosseguem os trâmites técnico-administrativos.
Pela Lei Estadual nº 5.053 de 1º de junho de 1962, o governo do estado autorizou a 
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passagem do patrimônio da Escola de Serviço Social do Estado para o governo federal. 
A comissão foi presidida por mim, como diretora, e pela secretária Nilza Ferreira. Com-
parecemos ao cartório munidas de todo o documentário sobre o acervo da Escola de 
Serviço Social, em junho de 1962, publicado no D.O. da União em 8 de junho de 1962.
Continuava em plena ebulição a crise de reitores. Sobre esse assunto comentaremos, 
ligeiramente, mais adiante.
Após as lutas pela federalização da Escola, começamos a pensar nas dificuldades de 
alojamento (caros e difíceis) para os alunos oriundos do interior do estado. Desde o 
ano de 1959 eu fazia parte do Conselho de Admissão e Recursos da Casa do Estudante 
Fluminense, e senti de perto o drama de inúmeros estudantes para conseguir alojamento.
Nosso competente Prof. Jamil El Jaick elaborou um projeto de interiorização e expansão 
da Escola de Serviço Social para três áreas: Norte Fluminense, com sede em Campos; 
Centro Fluminense, com sede em Friburgo; Sul Fluminense, com sede em Volta Redonda.
Aprovado o projeto, iniciamos nossa ação pela cidade de Campos, onde havia um 
movimento local liderado pela Drª Josepha Meirelles, minha amiga, que, em um abaixo-
-assinado dirigido à Escola, demonstrava o interesse de mais de cinqüenta estudantes que 
desejavam ingressar na Escola de Serviço Social, porém não tinham condições financeiras 
de se manter em Niterói. 
O técnico de educação de Campos, Prof. Evaldo Azevedo e vários líderes comunitários 
colaboraram para que a Escola fosse se instalar, através do plano de expansão, na cidade 
de Campos, atendendo a interessados de todo o norte fluminense.
Havia duas jovens campistas, já formadas em Assistente Social na Escola de Niterói, e 
residentes em Campos — Heloisa e Conceição — que fizeram toda a coordenação, ao 
nosso lado, para que tudo fosse facilitado. Assim, com muita colaboração, foi cedida pela 
presidente do Instituto do Câncer em Campos, Drª Josepha Meirelles, uma boa área do 
prédio. A extensão da Escola de Niterói estava preparada para entrar em funcionamento, 
sem ônus para a nossa Escola, mas com inúmeras vantagens para os estudantes do Norte 
Fluminense.
Professores e supervisores de Niterói se deslocaram para passar vários períodos em Campos 
para o devido treinamento de professores, e da ação administrativa. Prestaram relevantes 
serviços os professores Arlete Braga, Nilda Ney, Mercedes Juncá Trindade, Hilda e Jamil 
El Jaick e eu própria, além de outros.
A direção e vice-direção da Escola de Campos ficaram a cargo das assistentes sociais 
Heloisa Monteiro e Conceição de Maria Muniz, residentes em Campos, e muito atuantes 
na coordenação geral.
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Em 16-06-1962, data de sua fundação, a Escola estava organizada. A aula inaugural foi 
proferida pelo então Reitor Pro Tempore, Dr. Paulo Gomes, em 8 de março de 1963, em 
brilhante solenidade.
Hoje, o Departamento de Serviço Social de Campos já tem sede própria, regular funcio-
namento, e seus diplomandos têm-se destacado em vários serviços públicos e particulares 
por todo o Brasil.
Em 16 de junho de 1992, o Curso de Campos completou 30 anos e sua direção realizou 
significativa homenagem aos seus fundadores, com retratos na parede, títulos e medalhas 
comemorativas.
A primeira etapa do plano de expansão foi um sucesso!
Lamentavelmente, após o desencanto que tive durante a crise da Universidade, que afetou 
bastante a nossa Escola e a mim pessoalmente, após ganho de causa na Justiça, pedi de-
missão. O Reitor designou, por Portaria, a Vice-Diretora Nilda Ney para responder pelo 
expediente e só em 12 de maio de 1966 a professora Nilda de Oliveira Ney foi nomeada 
pelo presidente da República Diretora da Escola de Serviço Social
Assim, o sonho de implantar o plano em Friburgo e em Volta Redonda, não foi concre-
tizado como Jamil, eu e toda a Escola desejávamos. C’est la vie. 

Crise na Universidade

Vou apresentar alguns fatos, sem declinar nomes.
Esta fase tão desagradável no início de nossa Universidade foi bem relatada no livro do 
Prof. José Ribas Vieira — Subsídios para uma interpretação.
As escolas mais novas, recém-incorporadas à universidade, sofreram injusta perseguição 
por parte do segundo reitor, que as considerava de oposição aos seus atos que estavam 
sendo absurdos e irregulares; principalmente as Escolas de Engenharia, Filosofia e Serviço 
Social foram as mais visadas.
O enquadramento do pessoal, feito com irregularidade e o desaparecimento de folha im-
portante, estava prestes a ser publicado, o que seria muito desagradável. Isso motivou uma 
atitude rápida e nova direção reuniu professores e alunos da Escola de Serviço Social e de 
outras Faculdades. Foi fretado um ônibus e mais de quarenta pessoas dentre professores, 
servidores, estudantes, presidentes de diretórios acadêmicos e da União Fluminense dos 
Estudantes, sob a minha coordenação, viajamos durante a noite para chegarmos a Bom 
Jesus do Itabapoana pela manhã, onde o então presidente da República, Dr. João Goulart, 
se encontrava em comício. Isso em 18 de março de 1964.



21

Os professores Waldenir de Bragança, Dayl de Almeida, Luiz Ferreira, Álvaro Acioli e 
o jovem José Augusto Pereira das Neves (UFE) entregaram o documento liderados pelo 
senador Vasconcelos Torres que se encontrava no local, ao Dr. João Goulart, que despachou 
em cima do palanque, no maior tumulto, em pleno comício.
Transcrevo o texto do Documento:
Exmo. Dr. João Goulart
D.D. Presidente da República
Vossa Excelência federalizou nossas Escolas, pela Lei 3.938 de 13 de setembro de 1961.
Há mais de 2 anos os Corpos Docente e Administrativo de nossas Faculdades aguardam 
pacientemente o seu enquadramento.
O enquadramento, em vias de ser publicado no Diário Oficial da União, tem falhas 
clamorosas.
Por isso pedimos:
1) Sustar a publicação no D.O. da União, do enquadramento do pessoal da UFERJ.
Obs.: Tornar sem efeito a publicação, caso já tenha sido feita. 2) Corrigir as falhas do 

enquadramento, ouvidas a Direção das Unidades interessadas (Engenharia, Serviço 
Social, Enfermagem, Filosofia e Ciências Econômicas).

 Atenciosamente
Assinei o documento junto a mais de setenta assinaturas.
O presidente escreveu em cima do documento:

“Ao DASP para atender com urgência.”
Assinado. João Goulart - 18-3-94.

De posse desse documento viajei a Brasília, em 31 de março de 1964, fase conturbada 
de mudança de regime.
Procurei os deputados e senadores amigos que me ajudaram e, por acaso, eu tinha um 
parente, alto e antigo funcionário do DASP, que me facilitou os contatos.
Assim, em 24 horas consegui que fosse publicado o enquadramento, sem as irregularidades, 
no Diário Oficial da União. Parece simples, porém, o momento foi difícil e, além do mais, 
o enquadramento ocupava várias folhas do Diário Oficial. Fiquei encantada e agradecida 
a todos os que me ajudaram.
Voltando com cinco exemplares do Diário Oficial com a publicação longa do enquadra-
mento, pensei que agradaria ao reitor, que até então já nos fazia uma agressão velada. Isso 
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não aconteceu. O reitor se considerou humilhado pois, tendo ido várias vezes a Brasília, 
não conseguira a publicação de seu enquadramento.
Logo depois o Conselho Universitário deveria aprovar o “Orçamento da UFERJ”. A 
proposta orçamentária estava cheia de irregularidades. Nessa época o jornal O Flumi-
nense estava publicando diariamente o artigo “Universidade sonho de Gerações”, onde 
o diretor-presidente do jornal, Dr. Alberto Torres, publicava freqüentes irregularidades 
na Universidade.
Agradeço muito ao amigo Dr. Alberto Torres pelo excelente apoio e colaboração.
As três escolas perseguidas não assinaram a proposta orçamentária e, em reunião, na 
Faculdade de Direito, foi elaborado um documento pedindo ao MEC uma sindicância 
na UFERJ/UFF.
O reitor não só não encaminhou o nosso documento, como exonerou sumariamente os 
três diretores das Escolas visadas — Engenharia, Prof. Otávio Catanhedo; Filosofia, Prof. 
Durval Baptista Pereira, ex-reitor; e Serviço Social, Profª Violeta C. Saldanha da Gama, 
substituindo-os por três professores das referidas Escolas.
É claro que o ato era ilegal, pois os diretores foram nomeados pelo presidente da República 
e não podiam ser demitidos pelo reitor.
Recorremos à Justiça e ganhamos a causa, sendo reintegrados em nossas funções de 
diretores.
Nessa altura dos acontecimentos e após um passado longo de lutas e conquistas que muito 
me gratificaram, fiquei desencantada com a Universidade e pedi demissão, entregando 
a direção à minha prezada colaboradora e amiga Nilda de Oliveira Ney, vice-diretora 
da Escola, que foi designada, por portaria do reitor, em 16 de dezembro de 1964, para 
responder pelo expediente da Escola.
 Em 12 de maio de 1966, a Profª Nilda Ney foi nomeada diretora pelo presidente da 
República.
 Nessa ocasião a Escola me ofereceu significativa despedida de minha atuação como 
diretora.
Como eu já estava vinculada à Escola desde a sua criação, após deixar a direção continuei 
como professora titular de Serviço Social de Comunidade, até 16 de março de 1977 
quando me aposentei pela UFF.
Praticamente a minha trajetória pela Escola foi de 34 anos (1943 a 1977), como professora 
de Serviço Social Menor e, posteriormente, dei aulas, em horários diurnos e noturnos, de 
Serviço Social Comunidade.
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Antes de passar à segunda parte deste relato, gostaria de mencionar dois episódios que 
aconteceram na gestão do reitor Barreto Netto.

Os primórdios da Universidade
— Lembro-me que, quando a Universidade foi criada, em 18 de dezembro de 1960, houve 
algumas dificuldades para a sua implantação. 
A assembléia geral para a fundação da novel Universidade realizou-se no auditório da 
Associação Comercial de Niterói, por especial gentileza de seu presidente, nosso amigo 
Sr. Moacyr Moreira Leite.
O primeiro reitor, Dr. Durval Batista Pereira, instalou a secretaria em seu gabinete/escritó-
rio, mais tarde transferida para a rua Coronel Gomes Machado, em cima da Casa Camelo.
Após algumas dificuldades, instalou-se no Hospital Municipal Antônio Pedro (HMAP), 
ocupando espaços destinados a atividades médicas. As reuniões se realizavam no auditório 
que posteriormente recebeu o nome do reitor — Dr. Argemiro de Oliveira.
A Reitoria funcionava no Hospital, em precária situação. Procurava-se um prédio ade-
quado para a sua instalação.
Passando em frente ao suntuoso prédio do ex-cassino Icaraí, na rua Miguel de Frias com 
praia de Icaraí, o professor Jamil El Jaick e eu, lembramos que este edifício seria bem 
indicado. Com a devida autorização do reitor Dr. Barreto Netto, entrei em contato com a 
tradicional e muito digna família do ilustre comendador Sr. Olímpio da Paz, proprietários 
do edifício em tela.
Após várias visitas e reuniões com o comendador, soubemos que no edifício estava fun-
cionando um hotel, porém, houve relutância em vender o prédio para a Universidade. 
Entreguei ao comendador a carta-proposta da Universidade. Sempre muito bem recebida, 
fui informada de que a carta-resposta do comendador deveria também ser assinada por 
mim, porque a família me conhecia há longos anos e em mim acreditava. Foi muito 
gratificante essa amizade e esse conceito, que marcaram significativamente a minha 
trajetória de vida.
Assim, a Universidade comprou e se instalou no imponente edifício da rua Miguel de 
Frias nº 9 - Icaraí.
Neste episódio houve outro detalhe, que envolve a participação de nossa Escola. 
Na época, eu, ainda como diretora, havia conseguido, a duras penas, uma verba federal para 
a construção do prédio da Escola de Serviço Social. A LBA pediu a entrega do prédio da 
rua Tiradentes 148, de sua propriedade. Consegui a doação de um terreno da Prefeitura, 
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na rua Dr. Celestino, Centro, e meu irmão Orlando, engenheiro-arquiteto da Secretaria 
de Saúde, elaborou uma magnífica planta, que ofereceu à nossa direção.
No momento da compra do ex-cassino Icaraí, a Reitoria não possuía toda a importância 
solicitada, então o Conselho Universitário autorizou, por empréstimo, a utilização da 
verba federal destinada à construção da Escola. Essa verba voltou à Escola? Não tomei 
conhecimento. Nossa Escola passou a funcionar em salas da novel Universidade, na rua 
Miguel de Frias, depois mudou-se para o prédio da rua Almirante de Teffé, esquina de 
15 de Novembro, centro, e hoje está muito bem instalada no Campus Universitário, no 
Gragoatá.
Lembro-me ainda de fato relacionado com a mudança do Hospital — da direção da 
Prefeitura para a Universidade.
A credibilidade da Escola de Serviço Social levou-a a ser depositária da confiança da 
Comunidade, em vários Setores de interesse da vida e do bem-estar social.
Em decorrência de sucessivas crises, greves e fechamento do Pronto Socorro do HMAP, 
fomos procuradas na Escola para colaborar em busca de uma solução. Procurei identificar 
as principais lideranças dos servidores e dirigentes sindicais, entrei em contato direto para 
conhecer suas propostas e idéias, e também procurei conhecer as propostas dos diretores 
do Hospital e da Prefeitura.
Ao lado de muitos participantes, conseguimos que o Hospital fosse reaberto com a 
interferência do então ministro da Saúde, Dr. Gama e Silva, através de recursos  federais.
Mais tarde, no Conselho Universitário, um grupo de Conselheiros, ao lado dos represen-
tantes da Escola de Serviço Social, o Prof. Dr. Waldenir e eu propusemos e conseguimos 
que o Hospital passasse para a Universidade — HUAP —, apesar da falta de apoio do 
então reitor. Houve na ocasião uma significativa participação universitária.
Outro episódio digno de ser mencionado refere-se ao Colégio Técnico Universitário.
Na ocasião em que a Escola de Serviço Social criou o Gabinete de Orientação e Pesquisa 
(GOP), preocupava-nos muito a forma de selecionar candidatos, por um exame vestibular 
de questões eruditas, sem avaliação das tendências e valores vocacionais dos estudantes.
O nosso amigo e competente professor Dr. Jamil El Jaick, preparou projeto, com elementos 
fornecidos pelo GOP, o qual foi aprovado pelo Conselho Universitário. 
Assim, surgiu o Conselho Técnico-Universitário, que prepararia o alunado com interesse 
de ingressar na Universidade.
Cito agora mais um episódio, interessante e oportuno. O restaurante do SAPS no 
Barreto era dirigido pela amiga e dedicada Diretora Regional do SAPS, a nutricionista 
Emília Ferrero. Encontramos com a assistente social e amiga, a dinâmica Maria Cândida 
Domingues, que nos informou: ela fazia parte no Ministério do Trabalho, de Comissão 
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liqüidante para extinção do programa do SAPS no Barreto e doação a uma Instituição 
Federal que requeresse. Imediatamente fomos ao gabinete do reitor Barreto Netto que, 
prontamente, fez o pedido, levado, em mãos, por Maria Cândida.
Assim, o prédio e todo o belíssimo equipamento do restaurante do SAPS, no Barreto, foi 
doado e passou a integrar a nossa Universidade. 

Dados históricos

1943/44 -  Sedimentação de um ideal. Embrião da Escola de Serviço Social - 2ª Guerra 
Mundial, governo do Estado - LBA. Alzira Vargas Amaral Peixoto.

1945  -  Criação da Escola de Serviço Social pelo então governador Ernani do Amaral 
Peixoto. Decreto Estadual nº 1397 de 6 de julho de 1945. O funcionamento 
da Escola se iniciou em 23 de agosto de 1945 - data de seu aniversário.

1946  - O Decreto Estadual nº 2.187, de 20 de novembro de 1946, regulamentou 
o Decreto nº 1397 que criou o Escola de Serviço Social, em nível médio, 
duração de 3 anos. O curso era de natureza feminina. Sua primeira diretora 
foi a assistente social a Profª da Escola de Serviço Social da PUC _ São Paulo, 
Yolanda Maciel, que atuou de 1945 a 1951.

1951  -  A diretora Yolanda Maciel considerou cumprida a sua missão e, em licença 
especial, por motivo de saúde, entregou a direção à Profª e assistente social 
Altair Azevedo, que ficou na direção de 9 set. 1951 a 3 nov. 1951, quando o 
governador Amaral Peixoto nomeou a Profª e já assistente social formada, 
Violeta C. de Saldanha da Gama para a direção de Escola de Serviço Social.

1952  -  Iniciaram-se as etapas de crescimento.
1953  -  A Lei Federal nº 1.889 de 13 de junho 1953, regulamentada pelo Decreto nº 

35.311 de 2 de abril de 1954 - criou a profissão de assistente social, dispondo 
sobre os objetivos do Serviço Social.

1954  -  A Escola de Serviço Social passou a ter personalidade jurídica pela Lei 
Estadual nº 2196 de 23 de julho de 1954, como órgão do estado, subordi-
nada à Secretaria de Educação, com autonomia financeira, administrativa e 
pedagógica.

1955  -  O governo do estado criou 11 cargos de professores catedráticos — Lei 
Estadual nº 2.509, de 5 de agosto.

1956  -  Pelo Decreto Federal nº 38.968 de 3 de abril, de 1956, a Escola de Serviço 
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Social foi reconhecida como instituição de nível superior (antes era de nível 
médio), subordinada diretamente ao Ministério da Educação e Cultura.

1958  -  Pelo parecer nº 510/58 da Conselheira do Conselho Nacional de Educação, 
profª. Nair Fortes, foi aprovado o Regimento Interno da Escola de Serviço 
Social, já em regime de ensino superior.

  Ocorreu grande luta para a adaptação dos diplomas dos profissionais já 
formados pela Escola de Serviço Social.

1959  -  Em 15 de maio de 1959 foi criado o DAMK (Diretório Acadêmico Maria 
Kiehl). Foi também criada a APAS (Associação Profissional de Assistentes 
Sociais).

1960  -  Pela Lei Federal nº 3.848, de 18 de dezembro, foi criada a Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ), que passou a se chamar 
UFF — Universidade Federal Fluminense pela Lei nº 4.831, de 5 de maio 
de 1965.

   O primeiro reitor eleito e nomeado foi o Dr. Durval Batista Pereira. 
   Iniciou-se uma crise que afetou diretamente a Escola de Serviço Social e as 

Escolas de Filosofia e de Engenharia.
   A Escola de Serviço Social, inicialmente, ficou como agregada à  Universidade.
1961  -  Pela Lei Federal nº 3.958, de 13 setembro, a Escola de Serviço Social foi 

federalizada e passou a ser incorporada à Universidade como as demais Escolas 
e Faculdades.

1962  -  Pelo Decreto Federal nº 1.268, de 25 de junho, foram confirmados os man-
datos dos diretores das Escolas recém-federalizadas (inclusive da Escola de 
Serviço Social), pelo presidente da República, através do MEC.

 -  A Lei Federal nº 5.053, de 1º de junho, autorizou a passagem do patrimônio 
da Escola de Serviço Social para o governo federal.

1962/63  - Em 16 de junho de 1962 foi instalado o Curso de Extensão da Escola de 
Serviço Social no município de Campos, como parte do plano de interiori-
zação da Escola. A aula inaugural, em 8 de março de 1963, foi proferida pelo 
reitor Paulo Gomes.

1964  -  Agrava-se a crise na Universidade. O enquadramento do pessoal enviado a 
Brasília apresentava irregularidades.

   A Escola de Serviço Social organizou uma caravana formada por professores, 
servidores e estudantes para ir a Bom Jesus do Itabapoana, onde o presidente, 
Dr. João Goulart, se encontrava, em comício.
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   Levamos um documento, no qual o presidente despachou: “Ao DASP para 
atender com urgência”, em 18 de março. 

1964  -  Em 27 de novembro de 1964, os atuais professores fundadores de cátedras 
à época da federalização foram enquadrados como professores do ensino 
superior, em caráter efetivo.

   No final do ano de 1964, o então reitor, num ato ilegal, sumariamente demitiu 
os três diretores que lhe faziam oposição (não quiseram assinar o orçamento 
que continha irregularidade) — Engenharia, Filosofia e Serviço Social — 
substituindo-os por três professores das respectivas Escolas. Como tínhamos 
sido nomeados pelo presidente da República, não podíamos ser destituídos 
pelo reitor, entramos na Justiça e ganhamos a causa. Voltamos a dirigir as 
nossas Escolas.

   Em 16 de dezembro, desencantada com a Universidade, pedi demissão da 
direção e passei o cargo à competente e dinâmica vice- diretora, Profª Nilda 
Ney, designada pelo reitor, para responder pelo expediente até 12 de maio de 
1966, quando foi nomeada diretora por ato do presidente da República.

   Fiquei na direção de 3 de novembro de 1951 a 16 de dezembro de 1964 e 
virtualmente até 12 de maio de 1966.

1966  -  Em 12 de maio deixei a direção, porém continuei na Escola como professora 
catedrática de Serviço Social de Comunidade até 16 de março de 1977, quando 
me aposentei pela UFF.

1976  -  Em 10 de agosto de 1976 foi publicado o enquadramento completo dos 
professores titulares da UFF — quadro permanente — tendo o meu nome 
incluído como Profª. Titular de Serviço Social da Comunidade.

 -  De 1965 a 1977, quando me aposentei, continuei como professora da Escola 
de Serviço Social, dando continuidade aos programas comunitários nos quais 
sempre estive envolvida, além das aulas regulares e supervisão de alunos em 
campos de estágios.

   Os dados históricos apresentados estão descritos, com alguns detalhes, no 
item anterior: “ Marcos de Desenvolvimento da Escola de Serviço Social”.
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PARTE 2

PROGRAMAS DE 
EXTENSÃO COMUNITÁRIA

A Escola de Serviço Social sempre cumpriu os três objetivos básicos de uma universidade: 
ensino, pesquisa e extensão universitária. 
 A sua atuação comunitária foi muito intensa ao lado de um bom ensino teórico-prático, 
e de várias pesquisas realizadas, em geral relatadas nos TCC dos diplomados. 
Os programas, cursos e palestras abertos à comunidade, os variados e amplos campos de 
estágio (pesquisa e técnicas do Serviço Social), a extensa atividade dos alunos supervisio-
nados, nos setores da Família, da Educação, da Saúde, do Lazer, do Bem-estar Social, do 
Menor, do Adolescente, do Idoso e do Deficiente, em Obras Sociais, Empresas, Favelas, 
enfim, onde houvesse necessidade de “ajudar a pessoa a ajudar-se”, sempre foram muito 
valorizados na Escola de Serviço Social. 

♦ Educar - Semear - Servir era o seu lema. Procurarei descrever, em rápidas pin-
celadas, uma panorâmica de alguns movimentos sociais que se originaram na 
Escola, com seu apoio e o apoio comunitário. 

♦	 Quando a Escola completou 10 anos, em 1955, surgiram três grandes programas 
do maior interesse da população: COSAM - CRACEF - FARIS - já mencionados, 
e que se tornaram bons campos de estágio em caso, grupo e comunidade, isto é, 
em Serviço Social Integrado. Esses programas sociais sempre contaram com as 
esposas dos governadores, como participantes e presidentes de honra. A Escola, 
situada na capital do estado, fornecia pela sua credibilidade, valiosas contribuições 
à ação governamental. 

Conselho de Obras e Serviços 
de Assistência ao Menor (COSAM) 
A preocupação com o menor desvalido sempre existiu e a força desse apelo encontrou 
bons reflexos na Escola de Serviço Social.
Após várias reuniões com líderes da cidade, professores e alunos, surgiu o COSAM. 
Entidade particular, sem fins lucrativos, com estatuto registrado e que se propunha a 
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estudar, pesquisar e debater os problemas que afetam ao menor, na obra social, na família, 
nas ruas, nas escolas, e/ou no trabalho.
Houve uma significativa mobilização de pessoas em torno da idéia e muito atuantes 
foram professores, médicos, advogados, juízes, políticos, assistentes sociais, líderes comu-
nitários, autoridades, comerciantes, empresários, estudantes, enfim, todos os interessados 
se reuniam para debater o assunto na Escola de Serviço Social, sede inicial do COSAM, 
que depois passou para o prédio da rua General Osório 59, São Domingos, cedido pelo 
governo do estado.
Como na mesma época criou-se a CRACEF, descrita mais adiante, quando as diretorias 
foram formadas, a assistente social, minha amiga, Inayá Moraes foi eleita presidente 
do COSAM enquanto eu atuei na vice-presidência de planejamento do COSAM e na 
presidência da CRACEF.
Inayá realizou um excelente trabalho Social. 
Foram realizadas oito semanas de estudos, com representação de vários municípios e 
presença significativa da sociedade. O COSAM tornou-se o arauto conscientizador 
em prol da modernidade e humanização no tratamento do menor desvalido, sempre foi 
contra a internação de menores, a não ser em casos excepcionais, porém, favorável aos 
semi-internatos profissionalizantes onde se mantivessem os laços familiares, cujas famílias 
também deveriam ser auxiliadas pela instituição.
Foram muitos os cursos que o COSAM promoveu. Lembro-me do primeiro — de 
orientação do pessoal que trabalhava com menores, inclusive comissários de menores do 
juizado. O então juiz, meu amigo, Dr. Pache Faria fez, pessoalmente, o curso, levando 
com ele todos os comissários e pessoal de atendimento aos menores. 
As aulas foram dadas por professores de escola, inclusive pelo então juiz e professor, de-
sembargador Dr. Jalmir Gonçalves da Fonte e outras autoridades no assunto. Dr. Pache 
Faria foi o orador da turma e, ao receber o certificado, se emocionou, declarando que foi 
o mais importante diploma que recebeu em toda a sua longa vida.
Na época, o SAM (Serviço de Assistência ao Menor), do Ministério da Justiça, coordenava 
todo o sistema de atendimento ao menor desvalido e transviado. A imprensa estampava 
manchetes de verdadeiras atrocidades nos internatos do SAM.
Nessa época o então Juiz de Menores, Dr. Jorge Uchôa, que participava do COSAM, 
aliou-se ao nosso movimento de passar o sistema de amparo ao menor para o Ministério 
da Educação.
Em 1960, o então governador Roberto Silveira, que reconhecia a importância das reuniões 
de estudos do COSAM, pediu-nos que apresentássemos um plano moderno e eficiente 
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para a organização do Instituto de Menores de Bom Jesus do Itabapoana, sua cidade 
natal, que posteriormente chamou-se Instituto de Menores Roberto Silveira, dirigido e 
orientado pelo atuante Centro Pró-Melhoramentos de Bom Jesus.
O governador aprovou nosso plano e pediu-nos para debatê-lo com os líderes da cidade.
Fui pessoalmente, ficando 15 dias reunida com os líderes locais na residência do Sr. 
Luizinho Teixeira.
O edifício do Instituto estava construído, e a planta foi colaboração de meu irmão, enge-
nheiro-arquiteto Orlando Campofiorito, da Secretaria de Saúde do Estado. O instituto 
tinha o corpo físico, faltava a alma, assunto do plano que apresentamos. Em resumo, eles 
queriam internato, já haviam comprado camas para 120 menores; nós os convencemos, 
com saudáveis argumentos, a trocar as camas por oficinas de trabalho e realizar um 
semi-internato, sem a retirada do menor de seus lares pobres, ao contrário, atraindo suas 
famílias para serem ajudadas e orientadas. 
Esta é uma longa história.
Como eu era professora da Escola Industrial Henrique Lage e do SENAI, foi fácil 
conseguir o estágio de seus técnicos na cidade de Bom Jesus para o devido treinamento, 
por algum tempo, do pessoal local. Inicialmente foram instaladas oficinas de sapataria, 
confecção de malas, alfaiataria e marcenaria, que foram as escolhidas pela população, em 
razão do mercado do trabalho.
Eu ia freqüentemente à cidade, porém, a aluna Dilma Viana ficou algum tempo em Bom 
Jesus, orientando, segundo as diretrizes do projeto do COSAM.
Como fiquei muito identificada com as pessoas da cidade, e admiradora da solidariedade 
humana que predominava em Bom Jesus, colaborei na criação da Casa das Meninas, no 
ressurgimento da Escola Agrícola (hoje estágio avançado da UFF), e no recebimento de 
verbas para as entidades benemerentes.
Hoje, tenho orgulho de ter recebido na Câmara de Bom Jesus o título de Cidadã Honorária, 
e ter meu retrato no Instituto Roberto Silveira e na Escola Agrícola.
Foram muitos os amigos e colaboradores em Bom Jesus; cito os que me lembro dos nomes: 
Luizinho Teixeira, Ildefonso Borges, Oliveiro Teixeira, Sebastião Alfeu, na residência do 
qual eu me hospedava, Carlos Garcia, Cid e Hélio Borges, Aurélio Muri Damião, Jorge 
Assis Salin Tannus, Geraldo Cyrilo, José do Couto Mascarenhas, Athos Fernandes, além 
de dois jovens bom-jesuenses de Niterói, George e José Augusto Pereira das Neves, e de 
muitos outros colaboradores.
O COSAM teve muitas histórias. Contarei apenas mais uma.
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CTP - Clube do Pequeno Trabalhador
Criado em 5 de junho de 1964, por Inayá Moraes, o CPT foi inspirado na Casa do 
Pequeno Jornaleiro de Da. Darcy Vargas, onde eu própria fiz um estágio.
Seu lema: “Dar ao menor o direito de ser alguém”. Formaram-se grupos de pequenos 
engraxates, pequenos vendedores de balas, pequenos entregadores de jornais (apoio e ajuda 
do Jornal do Brasil) e outros jornais. Um bazar permanente ajudava a manter os trinta 
menores que se tornaram sócios do clube. A sede era no edifício cedido ao COSAM, na 
rua General Osório 59 - Ingá.
O COSAM funcionou até a criação da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor 
(FUNABEM) ser criada, em substituição ao Serviço de Assistência ao Menor (SAM). 
O Presidente da FUNABEM, Dr. Mário Altemfelder era freqüentador das semanas de 
estudos. Sempre fomos favoráveis a unir forças evitando o trabalho paralelo. Por decisão 
de diretoria, o COSAM encerrou suas atividades e seu acervo foi entregue à Casa do 
Pequeno Tarcísio em 1968.
O COSAM funcionou durante 13 anos, de 1955 a 1968 e envolveu um grande número de 
colaboradores. Em 1968, incorporou-se à FUNABEM. Mais tarde, em 1975, atuamos ao 
lado da colega e amiga Leila Alonso Gomes, então presidente do Conselho de Proteção 
ao Menor (COPAM), da prefeitura de Niterói.
Ao meu lado e de Inayá Moraes, sempre atuaram no COSAM: desembargador Jalmir 
Gonçalves de Fonte e sua dedicada esposa Elza, Juiz Jorge Uchôa, Prof. Waldenir de 
Bragança, Prof. Dayl de Almeida, Dr. Luiz Rocha Filho, Dr. Orlando Campofiorito, Sr. 
Raldo Bonifácio, assistentes sociais: Maria de Lourdes Saramago, Nelsina S. Flores, Zélia 
Jardim Nunes, Dilma Viana, Geleira Braga, Maria Elza Veiga, Suely Gomes; jornalista 
Lou Pacheco, Drª e Assistente Social, Wanda Massiere Y Corrêa, Sr. José Raymundo, 
Sr. Ruy Modesto Guimarães, Irmão Amadeu Egydio, Sr. Norival Guedes, Drª Josepha 
Meirelles, Srª Edina P. Leite, Dr. Jayme Treiger, Dr. Francisco Sanches, Srª Leda Tortelly 
Costa, Dr. Mário Altemfelder (que assumiu posteriormente a presidência da FUNABEM), 
Srª Carmelia Yelpo, Srª Elisabeth Lassance, Srª Thaís Carrapatoso, Drª Lizais Guarins, 
Profª Marília Laclau, Dr. Joaquim do Couto, Drª Maria de Lourdes Fortes, Dr. Jamil El 
Jaick, Dr. Hélio Rosa, Prof. Hil da Faria, Dr. Afonso Sanches, Dr. Delio C. Alemão, Dr. 
René Pestre, Srª Olga P. Magalhães, Srª Talita Miranda, Sr. Philomeno Vaz, Sra. Hilka 
Peçanha; assistentes sociais Leonor Vargas, Zelia Caldas, Cora Ney, Natalina Pimentel, 
Eva Mila, Elza Peçanha, Marlise Acioli, Elvira Naegeli, Martha Reis, Nilda Ney, Arlete 
Braga, Benearle Conceição, Maria Cely Braga, Nadir Castro Alves, Erasto Prestes, Ge-
orgette Chagas, Carmem Kingston, Hilda El Jaick, Mariazinha Bittencourt, Nair Motta, 
Altair Azevedo, Heloisa Vaz, Mercedes Juncá Trindade, Zilmeia Matta; e várias irmãs de 
caridade, diretoras de obras sociais e muitos, muitos outros colaboradores.
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Cruzada de Recuperação e Assistência 
ao Cego Fluminense (CRACEF) 
No ano de 1955 quando a Escola completou 10 anos, surgiu no gabinete da diretora um 
jovem invisual de nascença, Prof. Admar Augusto de Mattos, diplomado pelo Instituto 
Benjamin Constant, no ensino do sistema Braille e residente na AFAC (Associação Flu-
minense de Assistência ao Cego). Sua história: fora nomeado pelo governador no cargo 
de professor do ensino do Braille. “Tenho a nomeação há seis meses mas não me deram 
classe. Aconselharam-me a procurar a Escola de Serviço Social”. Valeu a entrevista, e, 
em pouco tempo, formamos uma turma de 60 alunos (professores, alunos e interessados 
de fora). A assistente social Helza Guerrante Gomes supervisionou o curso, que foi um 
sucesso! Um padre cego de Niterói, que há anos não podia rezar missa, aprendeu o Braille, 
voltou ao seu sacerdócio, adquirindo seus livros na Fundação Nacio nal do Livro do Cego, 
através de nossos entendimentos com sua presidente, Profª. Dorina Nowill.
Estava criado o clima para a CRACEF ser instalada, com estatuto registrado, sem fins 
lucrativos e uma diretoria atuante. Fiquei na presidência durante vinte anos, e o Admar 
foi o grande líder.
Hoje a CRACEF ainda funciona e nos últimos vinte anos, tem como presidente a dinâmica 
amiga e competente assistente social Alaíde Vieira Saldanha, que também dirige equipes 
de professoras em vários municípios, atuando na Campanha de Prevenção à Cegueira 
junto aos escolares. A CRACEF completou 40 anos.
A CRACEF, assim como o COSAM, se constituíram em bons campos de estágio para 
os alunos.
Sua história é longa, porém vou relatar dois episódios que aconteceram durante a minha 
gestão.
O Prof. Admar descobriu em Friburgo duas crianças cegas, criadas em um caixote porque 
a família tinha medo de acidentes. As crianças estavam ficando atrofiadas. Conseguimos 
matriculá-los, com a ajuda dos pais, muito pobres, no Instituto de Araruama que era 
dirigido pela professora da Escola de Serviço Social, Austa Gurgel, que os recebeu em 
caráter excepcional, para serem educados junto aos outros menores carentes.
Ao cabo de três meses voltamos a visitá-los e os dois ceguinhos estavam perfeitamente 
adaptados; um trepado na árvore e o outro andando de bicicleta com ajuda de um  colega. 
Conseguiram terminar o primário, graças à ajuda do Prof. Admar e da Profª Austa Gurgel.
Essa experiência confirmou a tese que apoiamos, de que os deficientes devem ser educados 
junto aos normais e nunca segregados em abrigos especializados.
O segundo caso refere-se à campanha de prevenção à cegueira junto aos escolares. 
Quando chegamos ao grupo Escolar Joaquim Távora, em Icaraí, havia na sala de alfabetiza-
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ção um menor turbulento que há dois anos não se alfabetizava. A professora já o colocava 
na última fila da classe, o que era pior. No colégio achavam que era um caso de psiquiatria.
Quando a equipe da CRACEF, com a ajuda dos quadros ortóticos, examinou esse me-
nor, verificou que ele não enxergava de uma vista e da outra via muito pouco. O menor 
pertencia a uma família de classe média, que o levou ao oftalmologista. Foi descoberto 
que ele tinha uma doença progressiva e iria perder a outra vista também. Com um bom 
tratamento médico e óculos, o menor foi salvo da cegueira e hoje é um advogado, bem 
ajustado na vida. 
Em geral não temos o hábito de fazer exames preventivos nas crianças, daí a necessidade 
de voltar a funcionar, no estado ou no município, o antigo Serviço do Médico Escolar, 
para evitar tantos males. Fica a sugestão.
Recentemente, no Jornal do Brasil de 19 de fevereiro deste ano, 1995, li uma reportagem 
de um oftalmologista sobre o tema: “Rendimento escolar pode ser afetado por visão 
deficiente”. Exatamente 40 anos depois.
Por que o governo não estabelece convênio com a CRACEF para que se realize novamente 
o exame preventivo nos escolares?
 A CRACEF ainda funciona, com inúmeras dificuldades, na rua General Osório 59 - 
Ingá, sob a presidência de dedicada Assistente Social Alaide V. Saldanha e uma equipe 
de colaboradores.
Colaboradores da CRACEF foram muitos. Lembro-me de alguns nomes: Admar Au-
gusto de Mattos, Alaíde Vieira Saldanha, Helza Guerrante Gomes, Feliciana Arelano de 
Souza, Jovita Costa, Levy Lopes, Leda Tortelly Costa, Aurélio Zalnar, Zilmeia Cunha, 
Yeda Vasconcellos, Austa Gurgel, Rosa Abi Ramia, Icleia Gomes Almeida, Odilon de 
Beauclair, Lou Pacheco, Dorina Nowill (S.Paulo), Aracy Nolasco, Maria José de Jesus 
Martins, Dr. Rubens Falcão; e em Campos: Heloisa Monteiro e Conceição de Maria 
Muniz, dentre muitos outros.

Fundação de Assistência, Recuperação e Integração Social 
(Albergues Sociais) - FARIS 
Este foi o terceiro programa criado em comemoração ao 1º decênio da Escola de Serviço 
Social. 
A necessidade da existência, em Niterói, de um albergue social foi discutida na Escola 
de Serviço Social em várias reuniões das quais participamos pessoalmente, ao lado de 
lideranças do comércio, Clube de Diretores Lojistas dirigentes da Associação Comercial, 
representantes de bancos e muitas pessoas interessadas no assunto.
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O governo doou um terreno na Av. Jansen de Mello. Foi organizada uma objetiva campa-
nha para arrecadar fundos para a manutenção e elaborada, por um voluntário, uma planta 
muito elogiada, para a construção do primeiro Albergue, no centro de Niterói. Foram 
feitos e registrados os estatutos, foi formada uma diretoria e lançada a pedra fundamental 
com muita repercussão jornalística.
O processo de doação tramitava na Assembléia Legislativa e... foi vetado, por incrível 
que pareça.
Assim, o importante programa, que ajudaria e disciplinaria a população migrante e margi-
nalizada, interrompeu sua trajetória pois não se encontrou outro local. A equipe desanimou.
Alguns anos mais tarde, no governo municipal de Waldenir de Bragança, foi construído na 
rua Cel. Gomes Machado o Albergue São Benedito, graças à atuação importante do Secre-
tário de Bem-Estar Social, Dr. Carlos Tortelly Costa e sua equipe. Éramos sua assessora.
Toda a filosofia da FARIS foi aproveitada e durante alguns anos foram prestados relevantes 
serviços à população necessitada e marginalizada.
O Albergue São Benedito está sendo remodelado pelo governo João Sampaio em 1995. 
A FARIS foi criada pela Lei nº 4.857 de 23 set. 1961, publicada no D.O. do dia 27 e eu 
sua coordenadora.
Dentre os colaboradores mais próximos da FARIS lembro: Walter Moreira Carneiro, 
Moacyr e Rubem Moreira Leite, Carlos Ghisserman, Carlos Tortelly Costa, Waldenir 
de Bragança, Maria Fiorilo, Geraldo e Martha Reis, Hilka Peçanha, juiz e Prof. Admário 
Mendonça, Marcos Bahia, Dr. Eduardo Carvalho, Drª Yeda Espírito Santo França, De-
sembargador Ferreira Pinto, Joselina Porto Sobral, Lou Pacheco, general Ivan Medeiros 
Coelho, Jalmir Fontes (desembargador) Dayl de Almeida, professor e deputado Luiz 
Rocha Filho, assistentes sociais, Mercedes J. Trindade, Lourdes Saramago, Georgette 
Chagas, Inayá Moraes, Maria Elza Veiga, Suely Gomes Gelcira Braga, e muitos, muitos 
outros colaboradores.

Companheiros das Américas
Nos anos 60, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, criou o programa “Partner 
of The Alliance” (Companheiros da Aliança, posteriormente Companheiros das Améri-
cas). Basicamente, cada estado norte americano escolhia um estado na América Latina 
para ser seu irmão.
O estado de Maryland escolheu o estado do Rio de Janeiro, pelas semelhanças territoriais, 
culturais e demográficas.
Em 1960, o Comitê de Maryland visitou Niterói, que era a capital do estado e, como 
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sempre, foi conduzido à Escola de Serviço Social.
Fui convidada para participar dessa Ponte da Amizade que se criou entre os dois estados, 
e trabalhei na coordenação do Intercâmbio familiar e cultural entre jovens adolescentes, 
durante mais de dez anos.
O líder de nosso comitê foi o dinâmico e eficiente economista que trabalhava na embaixada 
americana, o amigo niteroiense, Ronald Hees que até hoje mantém vivo este programa 
entre universidades irmãs e o intercâmbio de profissionais.
Realizamos mais de 70 projetos, e o intercâmbio de estudantes para convivência familiar 
foi um sucesso. Foram mais de 400 estudantes que participaram nessa importante troca 
de experiências de vida.
Foram nossos dedicados presidentes: o Dr. Durval Baptista Pereira e o Irmão Amadeu 
Igydio (do Instituto Abel) que muito nos ajudaram.
Entre os colaboradores lembro:
Dr. Ewaldo e Lourdes Saramago Pinheiro, Carlos e Lizaura Ruas, Lucia Romeu, Durval 
Gonçalves, Fernando Brown, Maria de Lourdes Fortes, Profª Myrthes Wenzel, Sinésio 
Cavalcanti, dentre muitos outros.

Operação Trindade

Paraty , 10 de julho de 1970

Procurou-me, na Escola de Serviço Social, o então deputado Dr. José Augusto da Câmara 
Torres, solicitando ajuda no sentido de formarmos uma caravana que visitasse a praia de 
Trindade, em Paraty, para auxiliar uma população de cerca de 2.000 pessoas, alienadas 
da civilização.
Após algumas reuniões com pessoas interessadas, formou-se a “Operação Trindade”.
A comitiva multidisciplinar foi organizada, foram conhecidos os recursos do local a ser 
visitado e seus principais problemas, seu sistema de vida e, após uma reunião final em 
um hotel de Angra dos Reis, onde apresentei o plano de distribuição de trabalho das 
diferentes equipes, partimos no barco Unidos II, cedido pelo vereador Oswaldo Martins, 
com destino à Praia de Trindade, ao sul do município de Paraty.
Soubemos que a população de Trindade vivia da pesca e era ligada à cidade de Patrimônio 
por um morro inacessível, e à capital por um mar bravio; por isso, há centenas de anos, 
vivia alienada, num atraso lamentável.
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O prefeito mandou construir uma escola, mas os moradores não aceitaram a presença 
de dois jovens professores. Havia uma grande liderança da Assembléia de Deus e, dia-
riamente, era ouvida a voz de um pastor de São Gonçalo em programa evangélico, nos 
dois pequenos rádios que havia. A voz que eles ouviam, diariamente, pela manhã, era a 
do pastor José Gomes de Souza, por isso o convidamos para fazer parte da comitiva e 
pudemos contar com sua honrosa presença.
A relação dos membros da comitiva está no final desta experiência.
Uma pequena embarcação nos levou do barco maior para a praia, numa linda manhã de 
sol. Saltamos do barquinho, o prefeito, Dr. Câmara Torres, o pastor e eu. A população 
nos esperava ostensivamente, formando uma barreira na praia de Trindade, uma das mais 
lindas do Brasil.
Ao descermos do barco, o pastor saudou a população com a sua bela e forte voz, repetindo 
a doutrinação que eles estavam acostumados a ouvir. — “Meus amigos!” — Imediatamente, 
as pessoas, como por milagre, foram se aproximando de nós e, comovidamente, foram nos 
cumprimentando e aceitando toda a nossa ação.
Iniciou-se a “Operação Trindade” na manhã do dia 10 de julho de 1970, e durou pouco 
mais de seis horas.
Após os cumprimentos e a apresentação do plano, os estudantes do Projeto Rondon, os 
médicos e o pessoal da área médica imediatamente improvisaram um consultório e foram 
feitas vacinações, e assistência aos doentes. As 20 gestantes foram examinadas e receberam 
enxovais, doação da Casa da Amizade das senhoras dos rotarianos. As crianças se reuni-
ram para brincar com os brinquedos e saborear os doces doados pela LBA, FLUBEM e 
outros órgãos filantrópicos.
Iniciou-se a matrícula das crianças na escola, feita pelos dois professores nomeados e pela 
equipe da Cruzada ABC que nos acompanhou, levando livros doados. A equipe do setor 
geográfico iniciou um levantamento e estudo da área. Os estudantes de serviço social visi-
taram e entrevistaram as famílias, em suas residências, e realizando estudo da comunidade.
Todas as equipes apresentaram relatórios e, assim, pudemos conhecer os maiores anseios 
da população.
Houve grande cobertura jornalística e fotográfica. Eu mesma fui fotografada no momento 
em que entrevistava uma senhora de 90 anos, única parteira do lugar, há muitos anos.
Essa história foi tão interessante que poderia ser descrita num belo livro. Aliás, no livro do 
Dr. Heitor Gurgel, Paraty caminho do ouro, há uma boa referência à Operação Trindade. 
Também a revista Intercâmbio (Brasil / Alemanha), da Pró-Arte, publicou a experiência.
Todas as equipes tiveram sucesso. Nossa volta foi antecipada pela notícia de que o mar 
ficaria mais revolto. Na viagem de volta, quase sossobramos; o mar estava fortíssimo e 
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nosso barco não era dos mais resistentes. Foi um susto! O que nos valeu foi a palavra 
abençoada do pastor que nos animou durante a viagem.
Voltei várias vezes a Paraty, como presidente do Conselho de Serviço Social, como con-
selheira do Conselho Estadual de Cultura e durante o levantamento socioeconômico do 
estado do Rio de Janeiro do qual participei como representante da universidade.
Muitas das reivindicações da população foram atendidas, inclusive a abertura da estrada 
que liga Trindade a Patrimônio.
Identifiquei-me muito com as pessoas de Paraty e cheguei a ser paraninfa da Escola 
Normal Moura Brasil, em 27 de dezembro de 1970.
Participaram da Operação Trindade:
 Coordenadores:
 Prefeito de Paraty — Sr. Aluisio de Castro
 Deputado estadual — Dr. José Augusto da Câmara Torres
 Professora titular da Escola de Serviço Social da UFF - assistente social  
  Violeta C. Saldanha da Gama
Participantes:

♦	 ABC Fluminense (Cruzada)
♦	 FEMAR - Projeto Saldanha da Gama
♦	 Projeto Rondon
♦	 Secretaria de Saúde e Setor de Enfermagem
♦	 Departamento de Portos e Navegação
♦	 Departamento Geográfico
♦	 FLUBEM
♦	 Assembléia de Deus (Pastor José Gomes de Souza, de São Gonçalo).
♦	 Imprensa
♦	 Médicos, professores e vereadores de Paraty
♦	 Estudantes da Escola de Serviço Social da UFF

Ao todo, 30 pessoas.
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União Pró-Temperança

Programa internacional com sede nos Estados Unidos.
No ano de 1961, a Escola foi visitada pelo comitê internacional, que vinha instalar o 
programa no Brasil e escolheu o estado do Rio de Janeiro, chegando à sua capital, Niterói.
O objetivo do programa era a luta unida contra a bebida e os vícios sociais.
Lançado e divulgado, difícil foi encontrar um presidente. Dona Maria Pereira das Neves, 
pessoa extraordinária, notável diretora da Escola Aurelino Leal e muito minha amiga, 
ajudou-me nas reuniões e, afinal, tivemos a sorte de encontrar uma voluntária, também 
mulher inteligente e ativa, profª. Torquata Souto, que assumiu a presidência. Até hoje 
ela atua, com suas lindas poesias, como representante da campanha da União Pró-
-Temperança, lutando em prol dos princípios conscientizadores, que alertam sobre os 
perigos dos vícios sociais. 

Programa dos Padrinhos (Foster Parent’s)

No ano de 1968, a Escola de Serviço Social recebeu a visita do Sr. Robert Walter Ross, 
representante desse Programa, com sede nos Estados Unidos, que tinha a incumbência 
de instalá-lo no Brasil, escolhendo, para isso, Niterói.
Começamos a procurar um local para a sua instalação, em janeiro de 1968.
O programa propunha-se a prestar assistência completa a menores carentes através de 
padrinhos inscritos no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália.
Após um período funcionando na Alameda São Boaventura, o programa cresceu muito, 
e juntos procuramos a Fundação Eunice Weaver. Pudemos, então, adquirir uma parte do 
enorme terreno do Educandário Vista Alegre em São Gonçalo. Aí foi construído um 
modelar e completo centro social. Durante seu funcionamento, procurei indicar assistentes 
sociais, orientar em diferentes necessidades de adaptação ao regime brasileiro, através de 
entrevistas e visitas periódicas. O deputado e professor da Escola de Serviço Social, Dr. 
Dayl de Almeida, ajudou no processo burocrático de registro e outros aspectos legais 
da obra social. Houve grande colaboração também do governador Jeremias Fontes e do 
prefeito M. Emílio Abunaman.
Ao final de dois anos, o programa não teve condições de continuar no Brasil, pelo excesso 
de burocracia, e, apesar do enorme sucesso, todo o acervo foi doado à LBA, que lá mantém 
um de seus centros sociais.
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Projeto Rondon 
Sob a presidência do Prof. Elias Amim, este programa foi o melhor que conheci em sua 
proposta de levar estudantes universitários para atuar em experiências no interior do Brasil.
Como havia muitos alunos de Serviço Social engajados nesse programa, tive oportunidade, 
em 1968, como professora de Serviço Social da Comunidade, de preparar um documento 
— “Estudo exploratório do meio” — para uso dos estudantes.
Uma equipe do Projeto Rondon teve importante e dedicada atuação quando realizamos 
a Operação Trindade, em Paraty.
Infelizmente o projeto encerrou sua atividade, apesar de sua relevância para a interiorização 
de nossos profissionais, e para a melhoria das condições de assistência em cidades rurais 
distantes, responsáveis pelas emigrações de famílias que vêm aumentando o número de 
favelas nas capitais.

Projeto Araribóia 
No ano de 1975, na gestão do reitor Dr. Geraldo Cardoso, o então prefeito Ronaldo Fabrí-
cio criou o Projeto Araribóia, com o objetivo de integrar os alunos da UFF na comunidade. 
Eles atuariam em vários setores de atividades, equivalentes a campos de estágio curricular.
A exemplo do Projeto Rondon, a Escola de Serviço Social deu integral apoio a essa 
importante experiência.

Conselho de Integração de Entidades 
de Bem-Estar Social (CIEBES)
O CIEBES foi criado pelo prefeito Ronaldo Fabrício e sua esposa Nelly, pelo Decreto 
Municipal nº 2.274, de 24 de setembro de 1975, e se reestruturou em 1983. Sua primeira 
composição foi: presidente, Dr. Carlos Tortelly Costa; conselheiros: Violeta C. Salda-
nha Gama, padre Antonio, Dr. Alcyr Visela Chagas, Lisaura Ruas e Janice de Almeida 
Cavalcanti.
Participei do CIEBES, com excelentes companheiros, desde a sua criação, até o presente. 
Atualmente sou presidente voluntária, designada pelo ex-prefeito, Dr. Jorge Roberto 
Silveira e confirmada pelo atual prefeito Dr. João Sampaio. Hoje, esta é minha única 
atividade. São mais de vinte anos de participação.
Dentre suas inúmeras ações, descreverei apenas três: as Feiras de Integração Comunitária 
(FIC), o Clube da Terceira Idade (CTIN) e o Catálogo de Equipamentos Sociais de 



40

Niterói 1985/87. 
FIC - Anualmente, no final do ano, eram realizadas as famosas Feiras, em geral no estádio 
Caio Martins, com integração das obras sociais de Niterói, que participavam de toda a 
renda. A FIC era patrocinada pela prefeitura e pela arquidiocese de Niterói. Participei 
diretamente, com excelentes colaboradores, de 17 feiras. Muitos têm saudade da agradável 
confraternização entre as entidades sociais e a população de Niterói, que acontecia nos 
três dias da FIC. Foram vários os presidentes das FICs, destacando-se o coronel Paranhos 
e o então presidente do clube Canto do Rio, Sr. Nelson Siqueira.

O CTIN (Clube da Terceira Idade de Niterói)

Criado pelo Decreto Municipal nº 4.838 - em 1º de outubro de 1986, no governo do 
prefeito Waldenir de Bragança e do Secretário de Bem-Estar Social Dr. Carlos Tortelly 
Costa, de quem eu era assessora. Com estatuto registrado, funciona até hoje na rua 
Coronel Gomes Machado e teve como primeiro diretor o competente Sr. Dilson Soares 
e atualmente é dirigido pela dinâmica e inteligente sócia e amiga, Cacilda Sarzedas. 
Promovem excursões, bailes e festas de confraternização, onde mais de 800 sócios ido-
sos dançam, jogam cartas, dedicam-se a atividades culturais e artesanais, em saudável e 
necessária convivência.
O CTIN foi criado na época em que o prefeito Waldenir instituiu o passe gratuito para o 
idoso, depois oficializado pelo governo federal, ao integrar o texto da Constituição de 1988. 

Catálogo de Equipamentos Sociais de Niterói

 No ano de 1985, eu já estava aposentada da UFF, e, em parceria com a professora e 
amiga Mercedes Juncá Trindade (ambas pertencíamos ao CIEBES), resolvi iniciar uma 
pesquisa de campo. Levantamos todas as obras sociais existentes em Niterói, com a ajuda 
de colaboradores, principalmente da Escola de Serviço Social e da prefeitura; entre outros, 
as amigas Leila Alonso Gomes e Marietta Rippoll de Carvalho.
Assim, ficou pronto o Catálogo de Equipamentos Sociais de Niterói, homenageando o 
sesquicentenário da cidade de Niterói e os 25 anos da UFF.
O livro foi editado pela EDUFF (Editora da UFF) e distribuído gratuitamente, sendo 
considerado de muita utilidade. Esperamos que a Escola de Serviço Social o atualize, 
assim que seja possível.



41

Cursos de Extensão Comunitária
Participei, como aluna, de todos os cursos organizados pela Escola de Serviço Social.
Lembro-me dos seguintes:

♦	 Psicologia do adolescente - (em 1950 e em 1953)
♦	 Iniciação cooperativa (de 6 a 10 de julho de 1953)
♦	 Relações humanas (em 1953)
♦	 Higiene das relações públicas (1954)
♦	 Orientação para o pessoal em trabalho com menores
♦	 Curso Braille CRACEF - 1955. Prof. Admar Augusto de Mattos 
♦	 Supervisão em serviço social (Profª. Knapp, consultora norte-americana - 1956)
♦	 Educação sanitária (1957) - Prof. Delio Alemão
♦	 Didática do ensino superior (1959) - Profª. Romanda Gonçalves
♦	 A crise do adolescente (1951) - Prof. Alceu Amoroso Lima
♦	 Noções de filosofia (1960) - Prof. Eraldo Lopes
♦	 Curso intensivo de educadoras voluntárias em câncer (1963) 
♦	 Curso de extensão sobre problemas rurais (1961) DAMK - Prof. Erasto Prestes
♦	 Aperfeiçoamento em serviço social (1967) - Prof. norte-americano - Dr. Bohem
♦	 Teoria do conhecimento - metodologia e supervisão - Prof. Natalino Kismerman 

(1974).
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PARTE 3

CURSOS MINISTRADOS E PALESTRAS

No Brasil
♦	 Cursos de Auxiliar para o Serviço Social Rural em Colatina (Espírito Santo) 
	 A profª. Arlete Braga deu aulas de Serviço Social de Grupo e eu de Serviço Social 

Comunidade, por 30 dias, em 1957.
	 Convite feito à escola de Serviço Social pelo Serviço Social Rural do MEC.
♦	 Curso de Especialização em Serviço Social Comunidade em João Pessoa (Paraíba), 

convite feito pela Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS). Dei 
o curso de 24 de junho a 4 de julho de 1960 (18 aulas teórico práticas - horário 
integral) Frequentaram o curso cerca de 70 alunos, das escolas de Serviço Social 
do Nordeste. Visitei, após o curso, vários programas sociais em diferentes cidades 
do Nordeste.

♦	 No município de Sepetiba (RJ) dei aulas para a formação de voluntárias (Auxiliar 
de Comunidade na Zona Rural). 

♦	 Curso de Voluntárias para a ação Comunitária em Arraial do Cabo (Cabo Frio) 
- Convênio entre a UFF e a FEMAR (Fundação para os Estudos do Mar - Pro-
jeto Saldanha da Gama - 1970). O diretor do programa era o almirante Carlos 
Borba, e a assistente social e amiga Maria Lourdes Saramago colaborou muito 
nesse programa, apresentando relatório bem fundamentado.

No exterior - Bogotá (Colômbia)
Quando deixei a direção da escola, consegui uma licença especial da UFF, de três meses, 
para atender ao convite da Universidade de Bogotá (Colômbia), para dar um curso Inten-
sivo de Serviço Social de Comunidade. Como minha filha Leda era casada com diplomata 
brasileiro atuando na embaixada de Bogotá, e viviam com a família nessa cidade, ficou 
fácil a minha estada, sem ônus para a UFF. Quando desembarquei em Quito, no Equador, 
deu-se um fato interessante. O esposo de minha filha Leda, diplomata do Itamaraty, pediu 
ao embaixador que mandasse um emissário para me dar apoio e residência, pois eu ficaria 
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uma semana em Quito, antes de viajar a Bogotá. A minha outra filha Carmen, que reside 
em Niterói, é esposa de coronel da Aeronáutica, o qual se comunicou com o adido militar 
na cidade, para me dar todo o apoio. Ao descer do avião, ouvi uma pequena conversa: um 
dizia: — Eu vim esperar a sogra do diplomata Watson; e o outro dizia — Eu vim esperar 
a sogra do coronel Lucas. Assim, nesta pequena confusão, custaram a descobrir que eu 
era a mesma pessoa. Foi muito engraçado! Tive grandes mordomias.
Ao chegar em Bogotá, soube que as três universidades que tinham escolas de Serviço 
Social se reuniram para receber as minhas aulas. Como sou filha de mãe espanhola (pai 
italiano), eu conhecia um pouco da língua local. 
Então, perguntei aos alunos: Vocês querem que eu fale de espacito em português, ou 
em portunhol? A turma em uníssono respondeu: — Em portunhol! (Quando falei em 
português não entenderam nada).
Foi uma excelente experiência. Consegui amigos, tanto entre alunos como entre professores. 
Recebi flores, presentes, um bonito diploma e muitas homenagens. O curso foi gratuito.

Cursos de Especialização no Exterior
Tive oportunidade de ser contemplada com bolsas de estudos para participar de cursos 
no exterior, como representante do Brasil.

♦	 No ano de 1954 - Curso de Pediatria Social, em Paris (França), no Centro In-
ternacional da Infância (Bois du Boulogne).

A bolsa foi concedida pela primeira-dama do estado, Drª Alzira Vargas do Amaral Peixoto, 
a mim e ao assistente social Ernani Paula Ferreira.
Representamos, ao lado de mais de 17 países, a LBA e o Departamento Nacional da 
Criança do Brasil.
O curso realizou-se de 26 de outubro de 1954 a 31 de janeiro de 1955 — três meses — 
horário integral.
Recebi diploma de “Pediatra Social”, fui oradora da turma e tirei foto com todo o grupo.
Nessa época, além de ser diretora, eu lecionava a disciplina de Serviço Social do Menor. 
O curso em Paris me valeu muito; além de enriquecer meu currículo, melhorou bastante 
o conteúdo de minhas aulas.

♦	 No ano de 1956, o então presidente da LBA me designou para um estágio de 
observação junto às famosas obras sociais de Eva Peron, em Buenos Aires.

♦	 Ao término de 15 dias, apresentei relatório à LBA e à Escola de Serviço Social. 
♦	 No ano de 1957, a Associação Brasileira de Escola de Serviço Social (ABESS), 
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convidou oito diretoras de escolas de Serviço Social brasileiras para um curso 
de especialização nos Estados Unidos, atendendo ao Programa do Ponto IV - 
Educação para o Serviço Social.

Fui distinguida entre as oito diretoras convidadas, o que comprova o bom nível de nossa 
escola de Serviço Social.
A experiência se iniciou em Washington e depois se estendeu a 11 diferentes estados.
O curso durou quatro meses, de dezembro de 1956 a abril de 1957 (horário integral).
Recebi diploma de “Educadora de Serviço Social”, em nível internacional.
Apresentamos relatório à ONU (Organização das Nações Unidas).

♦	 No ano de 1963, quatro assistentes sociais brasileiras foram convidadas para 
participar do 1º Seminário Internacional de “Desfavelamento e Renovação de 
Áreas Urbanas” nos Estados Unidos, com experiências em Washington e em 
várias outras cidades. As convidadas foram duas assistentes sociais de São Paulo 
e duas da Escola de Serviço Social de Niterói, Hilda El Jaick e eu.

O curso foi de três meses, em horário integral, de 20 de setembro até final de dezembro 
do ano de 1963.
Apresentamos relatório à ONU. 
Participaram representantes de 18 países. 
Houve um fato que me marcou muito. Quando estávamos reunidas em uma universidade 
de pessoas negras, chegou a notícia da morte do presidente Kennedy. 
O assassinato de Kennedy foi muito sentido pelo mundo todo, porém, no momento, numa 
classe, reunidos com cerca de 40 pessoas negras, aconteceu uma verdadeira tragédia. Elas 
ficaram desesperadas e gritavam como loucas; foi terrível! Elas adoravam Kennedy, seu 
grande e querido líder e protetor.

Palestras Realizadas: Temas Preferidos
Lembro-me de algumas palestras que realizei em diferentes locais, sempre a convite.

1) “Eduquemos a criança para não termos que punir os adultos” — palestra 
realizada em vários clubes de Serviço (Rotary e Lion’s), Casa da Amizade e 
no grupo sociocultural liderado pela inteligente e notável líder e amiga, Srª 
Laudyr Bruno, logo que ela formou o famoso e ainda atual “Nosso Grupo”.

2) “Mais escolas e menos esmolas”, ao lado do prof. Admar Augusto de Mattos 
e do presidente da AFAC - Dr. Odilon de Beauclair.
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3) “Orientação educacional do menor”, pelo COSAM - para comissários do 
juizado de menores e trabalhadores em obras de assistência ao menor.

4) “O trabalho voluntário no restaurante do SAPS” — Serviço de Alimentação 
da Previdência Social.

5) “Necessidades assistenciais de uma comunidade hospitalar”, em 7 de novembro 
de 1956, a convite do Dr. Delio Alemão (curso de organização hospitalar).

6) “Métodos de serviço social aplicados ao serviço social médico” — 20 de de-
zembro de 1961.

7) “Aspectos sociais” na 1ª Jornada médico-social sobre o envelhecer. Junho de 
1964 — O Prof. Waldenir de Bragança falou sobre os aspectos médicos e eu 
falei sobre a abordagem social. As conclusões, muito úteis, continham propostas 
de equacionamento.

8) “Orientação para a formação de um Conselho de Obras Sociais em Campos” 
— 4ª Semana Universitária — Falei sobre nossa experiência em Niterói, o 
CIEBES, criado em 24 de setembro de 1975. Em Campos foi criado o SER-
BOM, com o mesmo objetivo de coordenação de obras sociais, do CIEBES.

9) “A criança tem o direito de ser protegida”, palestra realizada no Instituto Dr. 
March, a convite de seu diretor Dr. Afonso Sanches (10 de outubro de 1977).

10) “Aspectos culturais da América do Norte” (Sobre minhas viagens de estudo, 
representando o Brasil, em Cursos de Especialização) — na Faculdade de 
Filosofia - nos 10 anos do Diretório Acadêmico “Oliveira Viana”.

11) “Como formar uma comunidade atuante” — na Campanha Nacional de 
Alimentação Escolar (CNAE) - no ano de 1969.

12) “Participação da família na vida comunitária” no SESI — apresentação do 
Prof. Ademar Reis, e “Atuação da mulher no mundo moderno” - em 16 de 
agosto de 1968.

13) “A prevenção do câncer” — em 1964 — na 1ª Convenção do Serviço Social 
Médico de Cancerologia (Instituto Nacional do Câncer).

14) Várias palestras na Campanha Nacional de Educandários da Comunidade 
(CNEC), ao lado do Prof. Jamil El Jaick e do Dr. Luiz Braz, em Niterói e em 
Brasília.

15) “O serviço social integrado” — no curso de supervisão da secretaria de estado 
de Serviço Social, em 8 de maio de 1967.

16) “Segurança, bem-estar social e o menor” — participação no X Congresso 
Nacional de Municípios (40 anos da Associação Brasileira de Municípios), 
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em 11 de março de 1965.
17) “Retrospectiva do serviço social e seu momento atual” — no CRAS (Conselho 

Regional de Assistentes Sociais) em 19 de maio de 1983.
18)  “A Escola de Serviço Social e sua atuação comunitária” - na Univerti (Univer-

sidade Aberta da Terceira Idade) — em 1994 — a convite de seu presidente, 
o incansável, criativo e superinteligente amigo, Dr. Waldenir de Bragança.

 Sempre gostei de terminar minhas palestras com as palavras de um poeta: 
“Se você não puder ser uma árvore frondosa no cume de uma montanha, seja um pequenino 
arbusto à beira de um riacho, mas seja sempre o melhor arbusto à beira desse riacho. Faça 
sempre o melhor possível, o que tiver de fazer.”
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PARTE 4

COMISSÕES 

Serviço de Assistência ao Universitário (SAU) 
Em 14 de abril de 1966, fui designada pelo reitor Argemiro de Oliveira, junto com mais 
dois professores e quatro estudantes, sob a presidência do Prof. Gentil Achiles Vivas, e do 
diretor de departamento Prof. Luiz Magalhães, para organizar o Serviço de Assistência 
ao Universitário, previsto no Estatuto da UFF (Art. 125). Logo depois, em julho de 1966, 
o Reitor Dr. Barreto Netto, designava três professores — Luiz Cesar Bittencourt, René 
Pestre e Violeta Campofiorito — e mais o então acadêmico Claudio Amaral Jr., para 
viabilizarem a localização do SAU.
Lembro-me do esforço feito na época e da especial colaboração do Prof. Emília Ferrero; 
alugamos provisoriamente uma casa na rua Visconde de Uruguai e iniciamos o atendi-
mento aos universitários mais carentes, sem residência em Niterói. O SAU era um recurso 
da UFF para suprir as dificuldades de alojamento na Casa do Estudante Fluminense.
Em 28 de dezembro de 1966, o reitor Barreto Netto me designou para a presidência 
da comissão, que iria estruturar o SAU e fazê-lo funcionar. Esta comissão era assim 
constituída: Martha Reis, Heitor Braga, Indio Brasileiro Rocha, Iclair Gomes . Atuei no 
SAU durante três anos.

Casa do Estudante Fluminense
 Fui designada pelo então secretário de estado de Educação, Dr. Alberto Torres, como 
representante da Escola de Serviço Social da UFF, para o Conselho de Admissões e 
Recursos da Casa do Estudante Fluminense, em 31 de julho de 1959. A Casa até hoje 
funciona num prédio muito antigo da rua Visconde de Morais, esquina com a praia. O 
presidente era o Dr. Decnop.
Fiquei vários anos colaborando com a Casa do Estudante, e meus colegas professores e 
alguns alunos auxiliavam-me nas entrevistas.
Várias ocorrências foram interessantes. Contarei apenas uma.
Era muito difícil fazer a seleção porque as vagas eram poucas e as necessidades dos es-
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tudantes muito evidentes. Certa vez, havia uma só vaga e vinte candidatos. Sempre fui 
humana, porém agi sempre com justiça. Assim, verifiquei que após todas as entrevistas, 
todos eram necessitados, porém um deles me comoveu muito: tinha passado no vestibular 
de Medicina, filho de um posseiro no interior, muito necessitado, e só teria chance de 
realizar o seu sonho de ser médico, se conseguisse a vaga, se não, teria que voltar e tra-
balhar no campo com seu pai. Por acaso, era dos poucos que não apresentaram pedidos 
de autoridades e de amigos. 
Foi o escolhido pela comissão para a vaga.
Passaram-se muitos anos e, ajudando a um professor idoso em Teresópolis, que há três 
anos não conseguia resolver sua aposentadoria, fui deparar no setor do INSS, onde es-
tava o processo, em Niterói, com o chefe médico, que ao olhar meu cartão, veio ao meu 
encontro e declarou: — D. Violeta, se eu hoje sou médico, foi pelo seu voto na Casa do 
Estudante. — Fiquei emocionada com esse reencontro. É claro que no mesmo momento 
foi assinada a justa aposentadoria de interesse de meu assistido.
Este mundo é muito pequeno!

Associação Brasileira de Escolas de Serviço Social (ABESS) 
Presidente — Srª Odila Cintra Ferreira.
Durante um período, fui tesoureira e depois vice-presidente para o Setor Centro Leste.
Anualmente a ABESS reunia os diretores e professores das escolas de Serviço Social, cada 
vez em um estado, onde havia encontros para estudo dos problemas comuns.
Niterói fez duas convenções: em 1966 e de 25 a 30 de outubro de 1968.
Durante o Jubileu de Prata da UFF (1960 - 1985), a ABESS realizou, em Niterói, a sua 
24ª Convenção, de 2 a 6 de setembro de 1985.

Conselho Estadual de Serviço Social 
Fui nomeada presidente, em substituição ao Dr. Alfredo Neves, em 14 de abril de 1967. 
Atuei até 14 de novembro de 1971; tive excelentes colaboradores, como minha amiga, 
Carmélia Yelpo, Dr. Waldir Siqueira e o secretário Júlio César Amaral Fernandes, entre 
outros. Visitei várias obras sociais para verificar a aplicação das verbas recebidas pelo 
estado. Apresentei plano de reforma do conselho para aperfeiçoar sua ação no estado. 
Como não sou política partidária (sou política no sentido de ciência e do bem comum), 
me desencantei com certas situações difíceis de remover e ... pedi demissão em 1971.
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ASPERJ

- Diretora Social da ASPERJ (Associação de Servidores Públicos do Estado do Rio de 
Janeiro) convidada pelo presidente Joaquim Mello, atuei, inclusive, no jornal que criamos 
na época.
- A ASPERJ abrigou a Escola de Serviço Social durante o período em que o governo 
do estado fazia obras no prédio número 148 da rua Tiradentes. Fiquei muito agradecida, 
pois as aulas não precisaram ser interrompidas.

ONU - EUA 

- Convite para trabalhar na ONU (Organização das Nações Unidas) em carta recebida em 
8 de outubro de 1965, para ser Assessora de Assuntos Sociais. Por motivos particulares, 
não pude aceitar; teria que trabalhar em Nova York durante dois anos.
Esse convite foi reflexo da atuação em dois cursos de especialização que fiz nos Estados 
Unidos (1957 e 1963), quando minhas colegas e eu apresentamos relatórios à ONU.

Especialistas em Serviço Social 

Em 5 de julho de 1966 , pela Portaria nº 218 do ministério da Educação e Cultura, foram 
convidadas cinco diretoras de escolas de Serviço Social para participarem da representação:

♦	 Maria Amália Aroso — representante da ABESS e da PUC-RJ;
♦	 Altiva Paixão — Escola de Serviço Social de Lins;
♦	 Violeta C. Saldanha da Gama — Escola de Serviço Social - Niterói;
♦	 Ivany Mendonça — Escola de Serviço Social - Recife;
♦	 Lúcia Castilhos — Escola de Serviço Social - Rio Grande do Sul.

IV Centenário de Niterói
Comissão para Participar dos Eventos do IV Centenário de Niterói ao lado do presidente, 
Pascoal Carlos Magno, prefeito Ivan de Barros, Lou Pacheco e muitos colaboradores. 
A missa campal, em 22 de novembro de 1972, foi celebrada com a brilhante oração de 
nosso arcebispo D. Antônio de Almeida Morais. Era considerado o maior orador sacro 
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do Brasil, meu amigo e companheiro no Conselho Estadual de  Cultura.

Feira de Integração Comunitária
Participação ativa nas Feiras de Integração Comunitária (FIC), criadas no governo Ro-
naldo Fabrício. Sua esposa Nelly participou muito das primeiras feiras. Foram 17, sempre 
ao final do ano (descrição no item programas Comunitários — CIEBES). Patrocínio da 
prefeitura de Niterói e da Arquidiocese.

Bandung - Indonésia — “Movimento Universal pela Paz” 
Em outubro de 1964, recebi carta do presidente desse movimento, Prof. e Dr. R. Moestopo, 
da Universidade de Djacarta em Bandung, Indonésia. O Dr. Moestorpo comunicava que 
conheciam a minha atuação na área social do Brasil e por isso me escolheram para ser 
Chairman, representando nosso País. 
Na revista do movimento, no ano de 1984, Activities report, resumindo 20 anos de ativi-
dades (1964/1983), consta na página 3: “Chaiman for all over the world”
No Brasil - Violeta Campofiorito de Saldanha da Gama, diretora da Escola de Serviço 
Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
O professor Jamil El Jaick me assessorou no intercâmbio que estabeleci, por cartas, com 
o Prof. e Dr. Moestopo.
Respondi agradecendo a honraria e fiz apelo a todas as escolas de Serviço Social do Brasil 
para que aderissem ao movimento.
Apesar de declarar que não estava à altura de tão alta homenagem, continuei recebendo 
cartas, por algum tempo. 
Acredito que nossa imprensa, sempre tão generosa na divulgação de minhas ações, con-
tribuiu muito para esse conceito, em país tão distante. 
Essas coisas acontecem! 

Levantamento Socioeconômico 
do Estado do Rio de Janeiro - 1965/1966

O coordenador-geral desse levantamento, o sociólogo Dr. Jacy Montenegro Magalhães, 
realizou o trabalho em dois anos, durante todos os finais de semana. O projeto foi patro-
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cinado pela Federação Nacional da Indústria e pelo governo do estado.
Constituíram-se 18 diferentes divisões e setores e atuei como chefe da Divisão Médico-
-Social e Previdenciária representando a Universidade Federal Fluminense, ao lado dos 
professores Hilda e Jamil El Jaick. Pelo estado, atuou o então secretário estadual de Saúde, 
Dr. Heitor Braga. Percorremos quase todos os municípios fluminenses.
Ao final, foi apresentado pela equipe sob a direção do Dr. Jacy Magalhães, minucioso 
relatório ao governo do estado.
Na minha passagem por Macaé, recebi pedido do Centro Espírita São Vicente de Paulo 
para que conseguisse da Sunab os “Alimentos para a Paz”, para a sopa dos pobres da 
Instituição.
Ao regressar, entrei em contato com os dirigentes da Sunab e consegui muita ajuda em 
alimentação, roupas e cobertores e, por isso, em 10 de abril de 1966, fui convidada para 
receber uma comovente homenagem. Mais de 100 pobres tomavam a sopa e recebiam co-
bertores e roupas das doações que eu havia ajudado a conseguir. Foi um momento bastante 
gratificante. Consegui também atender a alguns pedidos de outras instituições do interior. 

Pró-Arte - (Fundação Comendador Theodor Heuberger) 

Iniciei meu voluntariado na Pró-Arte, no ano de 1968. Convidada pela amiga Nini Hees, 
fui assistir, em Teresópolis, à realização do 18º Curso Internacional de Férias e me apaixonei 
pela Pró-Arte. Fui secretária e vice-presidente, e sempre fiz todas as atas das reuniões.
Colaborei com o sonho de Heuberger, em transformar a sociedade em fundação. Consegui 
obter verbas para a construção do enorme edifício na rua Gonçalo de Castro, 85, Alto de 
Teresópolis, em terreno doado pelo governo do estado.
Com o falecimento do patrono Heuberger, a Pró-Arte vem atravessando séria crise 
financeira e administrativa.
Esperamos que o Ministério Público oriente nesse momento difícil, para que a Pró-Arte 
volte ao seu tempo áureo. 

Conselho Estadual de Cultura (CEC)
Fui nomeada conselheira em 26 de janeiro de 1971 e participei do conselho até a fusão 
com o estado da Guanabara, quando o CEC passou para o Rio de Janeiro (1975).
A nomeação foi feita pelo governador, e o reitor atendeu à solicitação de seu dinâmico 
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presidente, Dr. Paulo de Almeida Campos, desde que eu continuasse como participante 
do conselho de professores da Escola de Serviço Social (eu já não era mais a diretora).
O CEC teve importante atuação em todo o estado. Criou conselhos municipais de cultura 
e realizou dois congressos, reunindo representantes das áreas culturais fluminenses; o pri-
meiro, em Araruama, e o segundo, em Volta Redonda, com publicação de valiosos Anais, 
difundindo o patrimônio histórico, artístico, cultural, arqueológico e natural do estado.
Foram nossos companheiros no conselho estadual da Cultura: Presidente — o dinâmico 
e competente, amigo, professor emérito da UFF — Dr. Paulo de Almeida Campos.
Conselheiros: 

♦	 Dr. Antonio de Almeida Moraes — Arcebispo de Niterói
♦	 Pastor Nilson do Amaral Fanini (da 1ª Igreja Batista de Niterói)
♦	 Prof. Horacio Pacheco
♦	 Prof. Lyad de Almeida 
♦	 Maestro José Naegele — o poeta dos nossos encontros
♦	 Desembargador Guaracy Souto Mayor
♦	 Profª. Albertina Fortuna de Barros
♦	 Dr. Rubens Falcão
♦	 Dr. Antonio Augusto Siqueira
♦	 Dr. Paulo Machado C. da Silva
♦	 Profª. Vera de Vives
♦	 Prof. Messias de Morais Teixeira
♦	 Pastor Waldemar Zarro
♦	 Prof. Fernando Barreto
♦	 Profª Violeta Campofiorito de Saldanha da Gama e
♦	 Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach - promotor de Justiça, que deixei para o final, 

para agradecer-lhe a homenagem que muito me honrou, por ocasião de meu 
aniversário, escrevendo um belo discurso em que relatou o meu currículo , men-
cionando aspectos importantes de minha vida.

Agradeço essa homenagem a todos os queridos conselheiros, que sempre me brindaram 
com magníficas poesias e quadras, durante nossos importantes encontros culturais.
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Outras Comissões:
♦	 Rede Feminina de Combate ao Câncer (1964)
♦	 Participação nas 17 Feiras de Integração Comunitária (FIC)
♦	 Presidente do Conselho da Associação Fluminense de Assistência ao Cego - 

(AFAC)
♦	 Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - (CNEC)
♦	 Membro do Conselho da Associação Fluminense de Reabilitação (AFR)
♦	 Campanha Nacional de Alimentação Escolar (1971)
♦	 Membro Fundador da Sociedade Pestalozzi em Niterói (1948)
♦	 X Congresso Nacional de Municípios (1986)
♦	 Membro do Conselho da Sociedade Fluminense de Assistência aos Lázaros
♦	 Chefe do Serviço Social do SESI 
♦	 Chefe do Setor de Obras Sociais da LBA (em 1948 organizei o “Lar de Trân-

sito” no Abrigo Sebastião Martir, Cubango). Eu era também responsável pelos 
pagamentos feitos pela LBA à Escola de Serviço Social, em seus primórdios.

♦	 Participação no conselho da FLUBEM (representante do CRAS)
♦	 Seminário de Iniciação ao Trabalho e depoimento sobre a Escola de Serviço 

Social da UFF - pela ASPI-UFF - Associação de Professores Inativos da UFF 
(a convite dos professores Hilda Faria e Maximiniano Carvalho e Silva, 1994) 
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PARTE 5

TÍTULOS E HOMENAGENS

♦	 Cidadã Honorária de Niterói — Nasci em Belém (Pará), mas vivo em Niterói 
desde os sete anos — Proposta do vereador Parcy Ribeiro e Cidadã Honorária 
do Estado do Rio, proposta do vereador José Paez.

♦	 Cidadã Honorária de Bom Jesus do Itabapoana - Em 8 de outubro de 1966, recebi 
significativa homenagem na câmara de vereadores. O presidente, sabendo que eu 
era paraense, comunicou a homenagem ao então governador do Pará, Alacid Silva 
Nunes, que enviou uma bela carta cumprimentando-me pela nova cidadania que 
foi lida na câmara, em momento emocionante: “Receba, professora, no momento 
em que Bom Jesus a reconhece como cidadã, as homenagens sinceras que este 
governo, em nome de seu povo, sente orgulho e alegria em manifestar”. Assinado: 
Alacid S. Nunes.

	 A razão de ser dessa homenagem está relatada no item Programas Comunitários 
- COSAM.

♦	 Insígnia do Mérito Legionário da LBA. Por duas vezes: 28 de agosto de 1954 e 
28 de agosto de 1974.

	 Fui uma das colaboradoras de D. Alzira Vargas do Amaral Peixoto, quando a 
LBA Fluminense foi criada (1942).

♦	 Homenagem da Escola Industrial Henrique Lage, onde lecionei desde 1935. 
Fui paraninfo de turmas de diplomandos. Recebi diploma comemorativo pelo 
então diretor Alvaro Caetano, e várias homenagens pelo então diretor Nelson 



55

Guanabarico Maia Forte e pelas turmas de estudantes.
♦	 Cidadã de Maryland (USA) Em 16 de maio de 1969, após intensa atuação no 

Programa Companheiro das Américas, durante 10 anos (já descrito no item 
Programas Comunitários), fui a Maryland receber o título de cidadã honorária 
em belíssima festa, com a presença de amigos brasileiros e norte americanos. 
Agradeci e projetei a Escola de Serviço Social e a UFF.

	 Recebi diploma assinado pelo presidente dos Estados Unidos da América.
♦	 Em outubro de 1959, recebi significativa homenagem de alunos, professores e 

servidores da Escola de Serviço Social, por ocasião de meu aniversário, entregando-
-me lindo presente e um pergaminho assinado por todos e assim redigido: “Esta 
efeméride representa mais um marco de elevada compreensão humana, dedicação à 
causa do bem comum e prestígio sempre crescente da nobre missão de — Educar, 
Semear, Servir”.

♦	 Em 15 de maio de 1952, fui paraninfa da turma diplomanda da Escola de Ser-
viço Social e sempre, no meu aniversário e nos dias do assistente social, recebia 
carinhosas homenagens. 

♦	 Medalha e Homenagem do Ministério da Saúde (Congresso Nacional de Hos-
pitais), em 1955.

♦	 Em 29 de maio de 1961, o DAMK me prestou afetuosa homenagem, publicando 
um documento intitulado: “Dados Biográficos de uma Assistente Social”. 

♦	 Medalha de Fundadora da Sociedade Pestalozzi de Niterói. Em 3 de dezembro 
de 1948 acompanhei a Pendotiba a Srª. Helena Antipoff, quando a sociedade foi 
instalada em Niterói.

♦	 Título honroso de Benemérita do Estado do Rio de Janeiro.
	 Em 11 de dezembro de 1981, fui agraciada com essa homenagem, graças a um 

projeto de resolução do então deputado Dr. Waldenir de Bragança que, aprovado 
pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mandou publicar, no 
D.O. do Estado, o meu currículo. Foi uma homenagem muito gratificante, pois 
trata-se da mais alta honraria recebida do Poder Lesgilativo do Estado do Rio 
de Janeiro.

♦	 Nessa ocasião receberam comigo o mesmo título, o Dr. Carlos Tortelly Costa e 
o Dr. Victor Alves de Brito. 

♦	 Professora do ano
	 Em 26 de setembro de 1962, durante o XVIII Congresso de Estudantes, recebi 

o honroso título de Professora do Ano, assinado pelo presidente da União Flu-
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minense de Estudantes, José Carlos Almeida, e pelo secretário Marcos Clemente 
Cesar.

♦	 Diretora do ano
	 Em 21 de maio de 1964, recebi o honroso título de Diretora do Ano, assinado 

pelo presidente Durval Gonçalves e pela secretária Regina Kraidrete, do CAUF 
(Clube da Amizade dos Universitários Fluminenses), organização estudantil.

	 No ano de 1965, recebi ainda do CAUF o título de Professora do Ano.
♦	 Em 22 de novembro de 1962, recebi o significativo título de Diretora Honorária 

da Casa do Garoto (Internato dos meninos no Cubango) das mãos de seu Pre-
sidente Dr. Raldo Bonifácio Costa, da Sociedade Evangélica. 

♦	 Diploma ao mérito, recebido em 21 de abril de 1962, da APAS (Associação dos 
Profissionais de Assistências Sociais) pelos relevantes serviços prestados à classe. 
Já tinha sido homenageada no dia do Assistente Social, pelas diretoras da APAS: 
Inayá Moraes, Nelsina Sara Flores e Hayméa Moura.

♦	 Homenagem do Rotary Clube Niterói Norte, no Dia da Criança - Saudação feita 
na Casa da Amizade, pela amiga Moema Fuscaldo.

	 Aliás, recebi várias homenagens do Rotary Clube e, em 8 de março de 1983, no 
Dia Internacional da Mulher, eu e mais seis mulheres de Niterói - Lizaura Ruas, 
Margarida Lima, Maria Helena Tibau, Estela Prestes, Laudyr Bruno e Maria 
Helena Dias — recebemos importante homenagem no Clube Português. O 
presidente do Rotary era o Dr. José Lobo Lessa e, na ocasião, a amiga e poetisa 
Manita, em brilhante improviso, homenageou, em versos, cada uma de nós. Foi 
emocionante!

♦	 Diploma ao “mérito pelos serviços prestados à velhice” — Movimento de Proteção 
aos Idosos (MOPI) - Profª Hayméa Moura.

♦	 Em 18 de setembro de 1954, recebi novas homenagens de gratidão, de professo-
res, servidores e alunos da Escola de Serviço Social. Em 14 de agosto de 1989, a 
professora Tânia Dahmer e uma aluna do 5º período da Escola de Serviço Social 
convidaram-me para dar uma aula e depois me prestaram carinhosa homenagem.

♦	 Em 25 de janeiro de 1977, recebi importante homenagem do secretário de Saúde, 
Dr. Jary Gomes, pelos relevantes serviços prestados ao CIEBES, na coordenação 
das obras sociais de Niterói. Hoje continuo como voluntária (consta do item 
Programas Comunitários) e há cerca de 70 obras registradas na prefeitura de 
Niterói. 

♦	 Diploma de Sócia Fundadora e Sócia Honorária do CTIN (Clube da Terceira 
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Idade de Niterói) da PMN, pelos dois primeiros presidentes: Dilson Soares e 
Cacilda Sarzedo (a atual).

♦	 Várias homenagens do CRAS (Conselho Regional de Assistentes Sociais), com 
diplomas pelos relevantes serviços prestados à classe, inclusive pelo colega e grande 
amigo, Dr. Luiz Ferreira.

♦	 Diploma “Os melhores do ano” em 1967 — distinção ao mérito concedida pelos 
diretores de jornais, sob o patrocínio do governador Jeremias Fontes. 

♦	 Diploma de “Talentos Fluminense” em 27 de junho de 1991, homenagem prestada 
pela querida jornalista Estella Prestes. 

♦	 Homenagem ao Dia Internacional do Amigo — em 27 de julho de 1994 — 
“Embelezar a vida no desempenho de suas atividades sociais”. Presidente Sinésio 
Cavalcanti. 

♦	 Pioneiras Sociais - Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços 
Sociais (CBCISS), em 29 de maio de 1985.

	 A homenagem foi prestada na câmara de vereadores do Rio de Janeiro - e rece-
bemos o título de Pioneiras Sociais, assistentes sociais do Rio e de Niterói, tendo 
eu também sido honrada com o título, em festiva comemoração. 

♦	 Sócia benemérita do S.O.S. em dezembro de 1994 e em 1993, homenagem 
especial pelo amigo presidente, Dr. Ricardo Fagundes. 

♦	 Medalha do mérito educacional — 17 de outubro de 1988. Em cerimônia realizada 
na prefeitura, recebi, ao lado de outros dignos educadores, a medalha das mãos do 
prefeito Waldenir de Bragança e do secretário de Educação, Dr. Horácio Pacheco. 

♦	 Diploma ao mérito comunitário, pelos relevantes serviços prestados a Niterói.
	 Recebi, em 24 de novembro de 1980, do prefeito Wellington Moreira Franco e 

do secretário de Saúde Nedio Mocarzel.
♦	 Comenda Araribóia
	 Ao lado de importantes personalidades de Niterói recebi o Título de Comenda-

dor, medalha e insígnias. Foi muito emocionante essa homenagem prestada pelo 
prefeito Waldenir de Bragança em 1983.

♦	 No ano de 1990 recebi significativa homenagem na Pró- Arte, Comendador 
Theodor Heuberger, em Teresópolis, com a apresentação do magnífico concerto 
regido pelo amigo e maestro, Roberto Ricardo Duarte. 

	 Foi comemorado o meu aniversário e feito agradecimento pelos meus 30 anos 
de serviços voluntários prestados à Pró-Arte.

♦	 Em 10 de maio de 1993, recebi “Homenagem de Honra”, pela participação na 
construção da Escola de Serviço Social — pela diretora Georgette R. Chagas e 
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pelo vice-diretor André A. Brandão, muito estimados colegas.
♦	 Em 1993, quando a Escola de Serviço Social em Campos completou 30 anos, 

recebi, ao lado de meus companheiros fundadores, significativa homenagem, 
recebendo a medalha da saudosa diretora e amiga Heloisa Monteiro.

♦	 Fiquei muito honrada com o título de Sócia Honorária do Curso de Atualização da 
Mulher, que há muitos anos se realiza no Instituto Abel, com excelentes resultados 
e boa freqüência. Criado pela saudosa Leilah Motta Lima, hojé é impulsionado 
com inteligência e muita criatividade pelas amigas Wanda Masière Correia e 
Maria Lima.

Professora Emérita da UFF 
e da Escola de Serviço Social 

29 de agosto de 1990
Este foi dos mais importantes títulos que recebi em toda a minha vida. Foi o coroamento de 
meu exercício do magistério, desde o pré-escolar, primário, secundário até o nível superior.
O Conselho Universitário aprovou, por unanimidade, a proposta do professor, muito 
estimado, Waldenir de Bragança, assessorado pelas minhas colegas e amigas Leila Alonso, 
Emília Ferrero e outros colegas.
A proposta foi encaminhada à Escola de Serviço Social que aprovou a homenagem, 
também por unanimidade.
A todos o meu agradecimento comovido. Na direção da escola, estavam as colegas e amigas 
Maria Lídia Souza e Georgette Chagas, a quem muito agradeço também pela bela festa 
que me proporcionaram, quando recebi o título, em 29 de agosto de 1990. Encerrei com 
chave de ouro minha carreira no magistério fluminense, que se iniciou no ano de 1929.
A solenidade teve como presidente o vice-reitor da UFF, meu jovem e prezado amigo Dr. 
Aluisio Tortelly, que proferiu bela oração, seguida de uma linda poesia, onde não poupou 
elogios e generosidades. Muito grata.
O reitor Raymundo Martins Romêo não pôde comparecer e, de onde se encontrava, 
enviou um cartão com carinhosa homenagem.
A Profª e amiga Leila Alonso falou em nome da Escola de Serviço Social, fazendo um 
belo discurso, referindo-se ao meu longo currículo. O Prof. Paulo Campos falou como-
vidamente, ele que é um querido amigo e foi meu professor de Psicologia, quando eu 
estudava na Escola de Serviço Social.
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O professor e amigo Waldenir de Bragança falou sobre o ato de justiça, relembrando os 
serviços por mim prestados e o Dr. Carlos Tortelly Costa , meu fraternal amigo, me dedicou 
um belo acróstico, inspirado em sua esplêndida veia poética e em nossa antiga amizade.
Minha família e muitos, muitos amigos estiveram presentes, e os que não puderam com-
parecer me enviaram telegramas e cartões, incluindo expressivas autoridades nacionais e 
de minhas novas cidadanias Bom Jesus (RJ) e Maryland (EUA).
Agradeci, muito emocionada, de improviso, recordando vários aspectos de minha vida, 
como diretora e professora da Escola de Serviço Social da UFF.
Ao final, quando a Escola de Serviço Social ofereceu um lauto coquetel, recebi muitos 
abraços e flores, e a especial amizade do Grupo de Inglês — Joy Ribeiro, do qual faço 
parte há muitos anos. A coordenadora do grupo, minha querida Rose Esche me ofereceu 
um resumo de meu currículo todo escrito em inglês.
Obrigada, minhas amigas, pela amizade e agradável convivência!
Estou muito grata ao meu grande e estimado amigo, Dr. Waldenir de Bragança, e a sua 
Maria Elisa companheiro de lutas por mais de vinte anos só na Escola de Serviço Social, 
que, por várias vezes, me têm homenageado, mas que culminou em suas gentilezas, como 
membro do Conselho Universitário e Professor da escola de Serviço Social, propondo 
que me fosse concedido o título de Professora Emérita da Escola de Serviço Social e da 
Universidade Federal Fluminense.

Homenagens recebidas 
ao deixar a direção da Escola de Serviço Social 

♦	 Pergaminho assinado por professores, servidores e alunos:
“ O valor do pioneirismo cedo ou tarde é reconhecido e exaltado. Há 
flores que sobressaem pela sua beleza. As violetas encantam pelo seu 
perfume. O Serviço Social é como o perfume das violetas — faz-se sentir 
sem se fazer notar.

Homenagem de quantos a admiram”.

♦	 Mensagem do então Arcebispo de Niterói, D. Antonio de Morais:
 “Lamentamos sobremodo seu afastamento das altas funções em que 
sempre agiu com grande capacidade, sentido humano e conhecimento 
perfeito da missão desta Escola no seio da Comunidade humana. Deus há 
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de recompensá-la por tudo que realizou à frente dessa Instituição. Como 
catedrática, ainda poderá realizar muito, é a nossa esperança e certeza.
Com muita estima e consideração,
 D. Antonio Morais
 Arcebispo de Niterói” 

Em 23 de agosto de l966 — por ocasião do aniversário da Escola de Serviço Social —  
professores, servidores e alunos me homenagearam, como ex-diretora, com a mensagem, 
assinada por todos, aqui transcrita:

“Dona Violeta — Porque fizeste de tua vida uma oficina do Bem
 porque te identificaste com o ideal de servir, 
 porque sempre estás ao lado dos aflitos e necessitados, 
 porque nos dirigiste com a ternura de mãe, 
 porque engrandeceste a Escola ao longo de quase l4 anos de direção,
 porque sabes ser justa, tolerante, audaz e generosa, 
 por não teres nunca retirado o sorriso dos lábios, nem amor ao próximo do teu  
 coração, nós, penhorados e agradecidos, te prestamos hoje esta carinhosa  
 homenagem !!”

Nota:
Fica difícil transcrever todas as homenagens, cartas e telegramas, oriundos dos mais 
diferentes setores da vida oficial ou particular, onde eu sempre tive ativa participação e 
solidária amizade.
Agradeço a todos. 
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PARTE 6

CONCLUSÃO 

Nesta breve viagem através de uma longa caminhada, desde o embrião, passando pelas 
etapas de crescimento da Escola de Serviço Social, até a sua incorporação à Universida-
de (UFERJ/UFF), espero ter relatado importantes episódios, como registro de minhas 
memórias.
Esse período — de 1943 a 1977 — representa apenas uma etapa de minha vida. Existe 
um “antes” e um “depois”.
 Hoje, completando cinqüenta anos de funcionamento, a Escola de Serviço Social pode 
orgulhar-se de haver formado uma plêiade de competentes profissionais do Serviço Social, 
atuando construtivamente em todo o território nacional. 
Seu lema — Educar, Semear, Servir — em sua trajetória de “Ajudar a ajudar-se”, que, 
em linguagem popular se traduz: “Ensinar o homem a pescar, em vez de apenas dar-lhe 
o peixe”. As lutas e desafios em meu período de direção foram exaustivos, porém agra-
davelmente compensadores.
Com muita saudade lembro nossas festas de confraternização no casarão da rua Tira-
dentes 148, onde se reuniam mestres, alunos, servidores e amigos, acompanhados de seus 
familiares. Eu sempre participei com as minhas filhas e netos e o esposo, enquanto viveu. 
Havia um excelente intercâmbio sociocultural ao lado de fraterna convivência e muita 
amizade.
As imagens de tão queridos amigos e amigas estão bem nítidas em minha memória.
Éramos uma só família. A todos os que encontrei em minha caminhada, agradeço de 
coração; foram todos excelentes colaboradores. Sem eles não poderia realizar tanto.
Desejo prestar uma homenagem especial e muita gratidão, aos dois maiores in cen tiva-
do res da Escola de Serviço Social — o casal amigo Ernani e Alzira do Amaral Peixoto. 
Há muitos anos minhas filhas Carmen e Leda insistem para que eu escreva as inúmeras 
experiências de minha longa vida, todas impregnadas dos princípios básicos do Serviço 
Social. O tempo foi passando e, no início deste ano a idéia de escrever minhas memórias 
surgiu no gabinete de Assessoria do Magnífico Reitor Dr. Luiz Pedro Antunes. O chefe 
de gabinete, professor da Escola de Serviço Social, Dr. Álvaro Acioli Oliveira e a assessora, 
também professora da Escola, Drª Darcira Motta Monteiro, assistente social diplomada 
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por nossa Escola, sugeriram que eu registrasse a minha trajetória como professora e 
diretora, em homenagem aos 50 anos da Escola (esta é a segunda etapa de minha vida).
E passaram a colaborar até a edição final pela EDUFF, graças à ajuda e atenção de sua 
diretora, a professora Eliana da Silva e Souza, e sua equipe. Duas jovens assistentes ad-
ministrativas, Zuleika Silva Santos e Solange Stalleiken Ota, digitaram o meu trabalho, 
com muita eficiência e boa vontade, com a colaboração da chefe do Serviço de Apoio 
Administrativo do gabinete do Reitor, Vaudinéa Maria São Paio D’Amato.
A toda essa excelente equipe, os meus maiores agradecimentos.
Finalizo, homenageando os 50 anos de nossa estimada Escola, e todos os professores, 
funcionários e alunos, nas pessoas de minhas amigas e competentes vice-diretoras: pro-
fessoras Nair de Souza Motta e Nilda de Oliveira Ney.
Homenageio, também, com muita satisfação, os Diretores da Escola, que tiveram exce-
lentes trajetórias em suas gestões: 

♦	 Yolanda Maciel
♦	 Altair Azevedo
♦	 Nilda de Oliveira Ney
♦	 Celyr Damasceno Ferreira
♦	 Mercedes Juncá Trindade
♦	 Hilda El Jaick
♦	 Luiz Ferreira 
♦	 Auta Stephan de Souza
♦	 Maria Lídia S. Silveira
♦	 Georgette Rosa Chagas.
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PARTE 7

ANEXOS
 

 1) Minha Família. Resumo curricular.
 2) Relação de professores e servidores no período deste relato.
 3) Campos de estágio prático dos alunos.
 4) Currículo escolar aprovado em 1956, quando a Escola de  Serviço  
  Social passou para nível superior.
 5) Relação de Escolas de Serviço Social do Brasil (até o ano de 1962).
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MINHA FAMÍLIA
 
No final do século passado, um jovem nascido na Itália (Roma), artista, pintor e desenhista, 
ao concluir seu Curso de Escola de Belas Artes, foi agraciado com um Prêmio de Viagem. 
Seu nome: Pedro Campofiorito, meu pai.
Na solenidade, em Roma, encontrava-se o Governador do Estado do Pará, que o convidou 
para escolher o Brasil, em seu prêmio de viagem.
Assim, em pouco tempo, meu pai estava se dedicando às pinturas da igreja de Nossa 
Senhora de Nazareth, e à supervisão das famosas Festas de Nazareth, em Belém.
Na mesma época, a família de minha mãe/Delphina, deixava sua fazenda em “Castilla de 
la Vieja”, em Valladolid, Espanha, emigrando para Belém do Pará.
Encontraram-se, meu pai e minha mãe, trabalhando nas Festas de Nazareth.
Casaram-se e tiveram filhos, todos nascidos em Belém, Pará, que receberam, ao nascer, 
nomes indígenas.

♦	 Quirino (Ubirajara). Artista plástico, professor universitário (UFRJ) e jornalista. 
Casou-se com Hilda, também artista plástica, e tiveram um filho - ítalo - arqui-
teto urbanista, professor universitário (Universidade de Brasília), atual Secretário 
Municipal de Cultura de Niterói. 

♦	 Stella (Yerecê). Pianista laureada, professora universitária de Canto Orfeônico 
(UFF). Casou-se com o advogado e dentista, Francisco Silveira Carvalho.

♦	 Orlando (Tibiriçá) Engenheiro arquiteto, do estado do Rio de Janeiro, e professor 
universitário (UFF).

♦	 Violeta (Guajarina). Sua biografia, em parte, consta deste modesto livro de me-
mórias.

Em 1916, a família se transferiu para o Rio de Janeiro e depois para Niterói, onde sem-
pre viveu. Meu pai foi contratado pela Secretaria de Obras do Estado, participando da 
construção da Praça da República e dos edifícios que a contornam. Foi o primeiro diretor 
do Museu Antonio Parreiras.
Quando terminei o curso da Escola Normal de Niterói, casei-me com o oficial da Ma-
rinha Mercante, Comandante de Longo Curso do Loyd Brasileiro, Eduardo Arnaud de 
Saldanha da Gama. Nasceram duas filhas:

♦	 Carmem — professora e hoje, superintendente geral da Cultura Inglesa no Rio de 
Janeiro e em Brasília. Casou-se com o Oficial da Aeronáutica, Coronel Wilmar 
de Carvalho Lucas. Tiveram três filhos: Sérgio, Márcio e Leila - e oito netos. 
Residem em Niterói.
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♦	 Leda — professora, artista gravadora, casou-se com o diplomata brasileiro, Sérgio 
da Veiga Watson. Tiveram três filhos: Eduardo, Andréa, Elena e cinco netos. 
Residem em Brasília.

Assim, hoje, tenho duas filhas, seis netos e treze bisnetos.
Essa é a minha família! 
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Violeta Campofiorito 
de Saldanha da Gama

Resumo curricular
Local de Nascimento - Belém, Estado do Pará.
 Data - 03 de outubro de 1909 - Viúva.
Filiação - Pedro e Delphina Campofiorito.
Residência - Rua Moreira César 62/902 - Icaraí - Niterói - Tel.: 718-4714.
Reside em Niterói desde os sete anos de idade.

Diplomas
♦	 Professora primária, diplomada pela Escola Normal de Niterói — 1929. 
♦	 Professora de Desenho Técnico e Industrial — nível superior — Curso de Gra-

duação na Escola Nacional de Belas Artes. 
♦	 Assistente Social — nível superior — Escola de Serviço Social da UFF — 1951. 
♦	 Curso de especialização na França (Paris) — Centro Internacional da Infância. 

(1954). Educação do menor — Pediatria social. 
♦	 Cursos de especialização nos Estados Unidos: 
	 ♦	 Educação para o Serviço Social - 1957.
	 ♦	 Desfavelamento e Renovação de Áreas Urbanas - 1963.

Cargos ocupados
♦	 Professora pré-primária, primária e secundária, em Nova Iguaçu e Niterói.
♦	 Professora de Desenho Técnico e Industrial e Artístico na Escola Industrial 

Henrique Lage — Barreto — Concurso de Provas e Títulos. Catedrática.
♦	 Professora de Desenho Industrial no SENAI — Rio de Janeiro.
♦	 Chefe da Divisão de Serviço Social do SESI.
♦	 Primeira Diretora do Centro Social Urbano (CSU) na Ilha da Conceição.
♦	 Presidente do Conselho Estadual do Serviço Social — Secretaria de Educação.
♦	 Assessora do Secretário de Bem-Estar Social da Prefeitura de Niterói.
♦	 Presidente do Conselho de Integração de Entidades para o Bem Estar Social - 
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CIEBES - da Prefeitura de Niterói.
♦	 Secretária e Vice Presidente para o Setor Centro Leste da Associação Brasileira 

de Escolas de Serviço Social - ABESS.
♦	 Diretora por 14 anos e professora titular de Serviço Social de Comunidade da 

Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense.

Trajetória pela Escola de Serviço Social — LBA — Estado do 
Rio de Janeiro — Universidade

♦	 Fase precursora (de 1943 a 1945) - LBA 
♦	 Aluna do curso de Serviço Social - 1948 a 1951. 
	 (como chefe do Setor de Obras Sociais da LBA era responsável pelos pagamentos 

feitos à Escola, no início de seu funcionamento). 
Como professora:
	 ♦	 Serviço Social do Menor - 1950 - LBA - Estado.
	 ♦	 Serviço Social de Comunidade 
	 ♦	 Pelo Estado a partir de 05 de agosto de 1955.
	 ♦	 Pela Universidade (em continuação), de 13 de setembro de 1961 até  

 16 de março de 1977, quando se aposentou.
	 ♦	 Aulas diurnas e noturnas.
Como Diretora:

♦	 Nomeada pelo governador do estado, Ernani do Amaral Peixoto, em 3 de 
novembro de 1951 e pelo presidente da República, Dr. João Goulart, em 29 
de janeiro de 1962 (Decreto Federal nº 1.262 de 25 de junho de 1962).

	 Pelo Estado do Rio de Janeiro - de 3 de novembro de 1951 a 25 de junho de 
1962. 

	 Pela Universidade (em continuação) de 25 de junho de 1962 a 12 de dezembro 
de 1964 (quando pedi demissão). O Reitor designou a vice-diretora, Nilda 
Oliveira Ney, para me substituir, respondendo pelo expediente.

	 Em 12 de maio de 1966 a Profª Nilda Oliveira Ney, foi nomeada diretora da 
Escola de Serviço Social pelo presidente da República. Nessa ocasião cessou 
a minha direção por nomeação do presidente da República — ato de 25 de 
junho de 1962.

♦	 Como diretora, sempre participei do Conselho Universitário.
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	 Tempo de serviço como professora: 27 anos.
	 Tempo de serviço como diretora: em torno de 14 anos.
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A N E X O 2
 

PROFESSORES, ASSISTENTES SOCIAIS, 
DA ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

EM NITERÓI 

1 - Nair de Souza Motta
2 - Altair Azevedo
3 - Arlete Braga
4 - Nilda de Oliveira Ney
5 - Maria Bittencourt
6 - Violeta C. Saldanha da Gama
7 - Mercedes J. Trindade
8 - Yvete G. Silva Araujo
9 - Zilméa X. Malta
10- Darcira Motta Monteiro
11- Hilda El Jaick
12- Inayá Moraes
13- Elza Peçanha
14- Flora Amélia Oliveira
15- Helza Guerrante Gomes
16- Gelcira B. Braga
17- Celyr Damasceno Ferreira
18- Maria Aparecida Guimarães
19- Nilza Simão
20- Alaíde V. Saldanha
21- Leila Alonso Gomes
22- Erasto Prestes
23- Georgette R. Chagas

24- Maria Delque Santos Martins
25- Maria Cely Braga
26- Antonia Vasconcelos
27- Gleide Carolina Indio 
28- Luiz Ferreira da Silva
29- Aniceta C. da Silva
30- Arleziene R. Oliveira
31- Suely Gomes Costa
32- Wilma Simões do Amaral
33- Yvone Maria Batouli
34- Eny Pinto
35- Maria Cândida Domingues
36- Maria Angelina V. Santos
37- Maria dos Anjos Tardin
38- Eva Mila Miranda Sá
39- Maria de Lourdes Saramago Pinheiro
40- Angela Herthal Tardin
41- Elvira Naegete Fernandes
42- Zélia Jardim Nunes de Souza
43- Maria Adelaide Fonseca
44- Irene M. Ferreira
45- Lucia A. Monteiro
e outros.
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Em Campos: 
1 - Heloisa Monteiro
2 - Conceição de Maria Muniz
3 - Maria José Oliveira
4 - Marly Cordeiro da Hora 
e outros, todos excelentes colaboradores.

PROFESSORES (NÃO-ASSISTENTES SOCIAIS)  
ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL EM NITERÓI 

1- Geraldo Bezerra de Menezes
2 - Dayl de Almeida
3 - Vasco Barcellos
4 - Renê Pestre
5 - Maria Pereira das Neves
6 - Austa Alves Gurgel
7 - Paulo de Almeida Campos
8 - Jamil El Jaick
9- Waldenir de Bragança - (Orador Oficial 
da Escola)
10- Atila Barreto
11- Armando Maurício Silva
12- Manoel Teixeira Brandão
13- Alvaro Acioli
14- Ademar Reis

15- Stella C. Carvalho
16- Maria de Lourdes Fortes
17- Admário A. Mendonça
18- Fernanda Barcellos
19- Ved Malluf
20- Elza Pereira das Neves
21- Gerardo Oliveira Soares
22- Eraldo Lopes
23- Jamil Gonçalves de Fonte
24- Manoel Cardoso
25- Liad de Almeida
26- Marina Goes Castell
27- Magaly da Silva Belchior 
e outros, todos excelentes colaboradores.

PESSOAL ADMINISTRATIVO 
1- Nilza Motta Ferreira - Secretária 
2 - Fernando Falcão - Tesoureiro
3 - Walter Sampaio - Contador
4 - Santo Quintiere
5 - Amélia Timóteo da Costa
6 - Dulcinéa Amaral
7 - Corina Barcellos 
8 - Nice Cardia

9- Leda Tortelly Costa - Bibliotecária
10- Olenema Kastrup
11- Alcydes Rosa
12- Juracy Silva
13- Helio Cardoso
14- Nair Amoedo
15- Francisco Amoedo
e outros, todos excelentes colaboradores.
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A N E X O 3

CAMPOS DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADOS 

Campos específicos: família, saúde, menor, trabalho e educação 

1 - Juizado de Menores de Niterói.
2 - Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).
3 - Hospital Psiquiátrico de Jurujuba.
4 - Serviço Social Escolar da Secretaria de Educação.
5 - LBA.
6 - SESI.
7 - SESC.
8 - SENAI.
9 - SENAC.
10- Sociedade Pestalozzi.
11- Associação Fluminense de Reabilitação - AFR.
12- Arquidiocese de Niterói.
13- Prefeitura de Niterói.
14- IPASE. 
15- INPS.
16- CNEC - Campanha Nacional de Escolas da Comunidade.
17- IPAIN - Hospital Infantil.
18- Preventório Paula Cândido.
19- Flubem.
20- COSAM - CPT.
21- CRACEF.
22- Centro de Armamento da Marinha.
23- Penitenciária e Casa de Detenção e Institutos Penais.
24- Centro Social Nª Srª Auxiliadora (Salesianos).
25- CNAE - Campanha Nacional da Alimentação Escolar.
26- Obras Paroquiais de Niterói.
27- Centro de Recuperação de Alcoólicos.
28- Rio do Ouro (Sociedade de Amigos).
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29- COHAB.
30- Projeto Saldanha da Gama.
31- BENCOC - Movimento de Desenvolvimento e Organização de Comunidades  
 Favelas do Rio.
32- Serviço Social Rural de Araruama.
33- Movimento Comunitário de Stª Isabel.
34- Conselho de Pescadores de Jurujuba.
35- Centro de Melhoramentos Laranjal.
36- Conjunto Habitacional — BNH — em São Gonçalo, além de outros.
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A N E X O 4*

Currículo Escolar aprovado no ano de 1956, quando a Escola de Serviço Social foi reco-
nhecida pelo Ministério da Educação como escola de nível superior.

 Período do Curso: 4 anos.
 Exame vestibular para o ingresso no curso. 

Parte Teórica
Disciplinas - Psicologia; Sociologia; Pesquisa Social; Ética; Administração; Fundamentos 

Científicos do Serviço Social (Introdução); Métodos de Serviço Social: 
Serviço Social de Casos, Serviço Social de Grupo e Serviço Social da Co-
munidade; Noções de Direito; Noções de Higiene e Medicina do Trabalho; 
Noções de Psiquiatria; Relações Humanas; Relações Públicas; Noções de 
Economia e Política Social.

Disciplinas - Optativas: Português e Canto Orfeônico.

Parte Prática
Estágios supervisionados por assistentes sociais da escola de onde obra:
 1ª Série - Treinamento em Pesquisa Social (100 h).
 2ª Série - Treinamento em Serviço Social de Casos (350h).
 3ª Série - Treinamento em Serviço Social de Grupo (350h).
 4ª Série - Treinamento em Serviço Social Comunidade (350h).
Ao término do curso, apresentação de um trabalho de conclusão de curso (TCC) baseado 
em sua experiência como aluno.
Aprovado no TCC, o aluno recebe o título de Assistente Social.

 

* Ao término do curso o aluno apresenta relatório de sua experiência (TCC) Trabalho 
Conclusão Curso examinado por bancada de professores. Os TCC estão arquivados 
na Biblioteca da Escola de Serviço Social. Excelente material para pesquisa.
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A N E X O 5

ESCOLAS DE SERVIÇO SOCIAL DO 
BRASIL 

1 - Escola de Serviço Social do Pará.
2 - Escola de Serviço Social do Maranhão.
3 - Escola de Serviço Social da Universidade do Ceará.
4 - Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
5 - Escola de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba.
6 - Escola de Serviço Social Campina Grande - Paraíba.
7 - Escola de Serviço Social de Pernambuco.
8 - Escola de Serviço Social de Padre Anchieta - Maceió - Alagoas.
9 - Escola de Serviço Social de Sergipe.
10- Escola de Serviço Social da Bahia.
11- Escola de Serviço Social de Vitória (Espírito Santo).
12- Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense - Niterói.
13- Curso de Serviço Social Ana Nery - UB.
14- Escola de Serviço Social - Pontifícia Universidade Católica - Guanabara.
15- Instituto de Serviço Social da PUC - São Paulo.
16- Escola de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica - São Paulo.
17- Faculdade de Serviço Social da PUC - São Paulo.
18- Escola de Serviço Social de Lins - São Paulo.
19- Escola de Serviço Social de Goiás.
20- Escola de Serviço Social da PUC - Minas Gerais.
21- Faculdade de Serviço Social de Juiz de Fora - Minas Gerais.
22- Escola de Serviço Social do Paraná.
23- Escola de Serviço Social de Florianópolis - Santa Catarina.
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24- Escola de Serviço Social da PUC - Rio Grande do Sul.
A diretoria do CBCISS, a nosso pedido, enviou uma relação atual de 94 escolas de Serviço 
Social existentes no Brasil. Todas deverão receber o livro Memórias, após sua publicação, 
o qual servirá como documento de estudo e reflexões. Muito grata à direção do CBCISS.
Esta é a relação de escolas de Serviço Social à ABESS, e participantes da XI Conferência 
Internacional, em agosto de 1962, quando eu era vice-presidente da ABESS para o setor 
Centro Leste.
Hoje, existem 94 escolas de Serviço Social em muitas universidades brasileiras e em quase 
todos os estados. (Documento recebido do CBCISS, em maio de 1995).
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