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A ETEC João Gomes de Araújo é a mais tradicional escola de  
Pindamonhangaba, com 79  anos de existência. Foi criada através da Lei nº 
74, de 15 de abril de 1931, sendo oficializada pelo Governo Federal, aos 30 de 
maio de 1931 com o nome de Ginásio Municipal, instalada no Palacete  
Visconde da Palmeira, atual sede do museu histórico de Pindamonhangaba.

Em 1961 foi transferido para o prédio atual, recebendo o nome de  
Instituto de Educação Estadual João Gomes de Araújo, em homenagem ao 
grande maestro, filho de Pindamonhangaba, nascido em 05/08/1846. Autor 
das óperas Edmeia, Carmosina e Marta Petrovna.
Em 1976 através da Resolução SE nº 14, de 21 de outubro, passou a ser 
denominada de Escola Estadual de 2º Grau João Gomes de Araújo. Em 1987 
através da Resolução SE 12/87, de 27 de janeiro, passou a ser denominada 
de Escola Técnica Estadual de 2º Grau João Gomes de Araújo
Instituição essa por onde passaram vários alunos e personalidades, inclusive a 
aluna  Marina Munhoz , Silvio e Elisa 

ETEC João Gomes de Araújo Disponível em: 
http://www.etejga.com.br/instituicao.htm Acesso em  15 de abr de 2010.

SANNA, Maria Cristina. Clarice Della Torre Ferrarini: O depoimento de uma 
pioneira da administração em enfermagem no Brasil. História, Ciências, 
Saúde — Manguinhos, v. 10  n. 3: 1053-70, set.- dez. 2003.

Após contato previamente estabelecido houve agendamento da  
entrevista. Esta foi conduzida pela nutricionista responsável com o auxílio dos 
monitores do curso do técnico em nutrição e dietética

Toda entrevista foi gravada, filmada e fotografada. Sendo que os 
entrevistados assinaram uma carta de cessão para liberdade de uso, tanto da 
entrevista como da imagem.
Ao término da entrevista foi elaborada a transcrição e transcriação para tal 
publicação (SANNA, 2003).
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Marina Munhoz, mais conhecida como Marina. Nascida em 19 de abril 
de1959 em Pindamonhangaba- SP.  Filha de Ramon Garcia Munhoz e  
Marina Vieira Munhoz.

Aos 18 anos iniciara o curso Técnico em Nutrição e Dietética e aos 20 
anos o concluiu, tornando-se Auxiliar Técnica em Nutrição e Dietética. Aos 21 
anos, devido as dificuldade encontrada para estudar superior em Nutrição, 
Marina iniciou Artes Plásticas na própria região.

Atualmente é aposentada e dedica-se  integralmente à família.
Marina Munhoz é um renome em Artes P

- Bem iniciei meu curso em 1977, foi a primeira turma. No curso era 
predominante o sexo feminino.
- O curso era muito bom, porém, tinha um grande problema: as aulas práticas 
não ocorriam no mesmo local. Existia um local onde é a atual delegacia da 
mulher. Era um transtorno!
- Gostei muito do curso, porém, não segui carreira... E praticamente ninguém 
da época! Lembro-me de algumas matérias. Já existia no currículo a matéria 
de dietoterapia... Consegui estágio num grande hospital da região...Aprendi 
muito com isto!
- Naquela época falava-se pouco em higienização de alimentos com  
hipoclorito de sódio. Não havia esta preocupação. Colesterol, hipertensão e 
diabetes também não. O consumo de fibras não era algo comentado. Pouco 
se falava sobre isto! Obesidade não era assunto pertinente. Não nos  
importávamos com isto! Tanto que aprendi fazer vários doces no curso.  
Inclusive bolo de cenoura.
-Éramos muito bem orientadas com relação a lavagem  das mãos e cobrir os 
alimentos para não sentar moscas (principalmente se não houvesse telas nas 
janelas e portas). Tudo era muito limpo, principalmente mesas e bancadas.
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Outras pessoas muito importantes no desenvolvimento da Instituição 
em questão foram o Sr. Silvio e esposa (Sra. Elisa).

Ambos eram e são responsáveis pela cantina da Instituição há 
aproximadamente 50 anos. Segundo Sra. Elisa havia muitas dificuldades na 
preparação dos alimentos por eles vendidos.

- Quando eu tinha que preparar coxinhas, demorava praticamente um 
dia inteiro...

- Comprava a galinha viva, degolava, depenava para somente após 
poder preparar o frango desfiado e fazer as coxinhas. Não existia frango 
comprado,  em partes, em avícola... Muito menos frango cozido e desfiado 
em supermercados... 

- Sou feliz em ter participado desta escola. Por aqui passaram 
pessoas que hoje são personalidades. Como médicos e políticos, por 
exemplo, o Geraldinho (Geraldo Alckmin) e vários outros.

- Eles comiam muito pão com molho! rs
Quem tinha dinheiro comia pão com molho e salsicha. Quem não tinha 
comia só pão com molho...era mais barato rs...

Se observarmos a história oral de ambos participantes,  
principalmente do Sr Silvio e Elisa, vamos perceber que a industrialização 
de alimentos tornou-se crescente, com a formulação de novos produtos e 
sabores, influenciando principalmente o consumo alimentar. Por sua vez, 
com  esta industrialização surgiram as patologias e nova legislação.
Estas, por fim, contribuiram com a mudança curricular do curso Técnico 
em Nutrição e Dietética.
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