
Mesa 14 

Prato do dia no Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS): uma política de 

alimentação  para os trabalhadores (1940-1967).  

Ana Maria da Costa Evangelista  

 

A comunicação tem como ideia nuclear compreender o sentido dado pela classe 

trabalhadora e pela imprensa carioca à política pública representada pelo Serviço de 

Alimentação da Previdência Social/SAPS. Essa autarquia foi criada em 1940 e pode ser 

considerado fruto das realizações do trabalhismo construído no primeiro período do 

governo Vargas.  A proposta do SAPS consistia em fornecer alimentação de qualidade e 

baixo preço para os trabalhadores e lhes proporcionar acesso a bens e atividades 

culturais. Para tanto, foram criados os Restaurantes Populares e, aglutinadas a eles, as 

Bibliotecas e as Discotecas Populares. No intuito de combater a fome e a carência 

nutricional, o SAPS assumiu a tarefa de educador alimentar, criando os primeiros cursos 

de Nutrição no Brasil. Além de Nutricionistas, tais cursos formavam Visitadoras de 

Alimentação. Dessa forma, pode-se inferir que a instituição tinha múltiplas funções e 

que se tornou um espaço do trabalhador e das famílias com parcos recursos. Esses 

serviços foram extintos, em 1967, pela ditadura militar. A pesquisa tem como objetivo 

compreender como os trabalhadores se apropriaram dessa política pública e o que 

representou sua extinção.  

 

O olhar da imprensa militante do Rio de Janeiro sobre a política sindical do governo 

provisório de Getúlio Vargas.  

Luis Eduardo de Oliveira  

 

Após sua instalação por força da Revolução de outubro de 1930, o Governo Provisório 

de Getúlio Vargas desencadeou um processo vigoroso de intervenção “pelo alto” na 

questão social, notadamente com a decretação de uma lei de sindicalização 

centralizadora e restritiva, embora potencializadora de novos conflitos sociais. Tal 



processo foi coordenado pelo recém-criado Ministério do Trabalho, da Indústria e do 

Comércio e combinou ações de negociação, persuasão e repressão aos diferentes 

segmentos do movimento operário e sindical preexistente. Neste sentido, a comunicação 

proposta tem como objetivo central reunir e analisar as visões produzidas pela imprensa 

militante do Rio de Janeiro, especialmente pelos periódicos A Classe Operária e O 

Trabalhador do Brasil, em relação aos aspectos fundamentais da política sindical 

implementada gradativamente no país entre fins de 1930 e meados de 1934. 

 

"Dos trabalhadores ao SAPS": as relações entre os trabalhadores e o Serviço de 

Alimentação da Previdência Social (1947-1950). 

 

Marcela Fogagnoli   

 

 

A comunicação tem por objetivo analisar as relações entre Estado e trabalhadores no 

Brasil através das políticas públicas de alimentação e do programa de educação 

alimentar implementados pelo SAPS, durante o período de 1940 a 1950. Criado em 5 de 

agosto de 1940, o Serviço de Alimentação da Previdência Social tinha a intenção de 

melhorar as condições de alimentação dos trabalhadores. Trata-se de montagem de rede 

de restaurantes populares que ofereciam refeições aos trabalhadores por um preço bem 

modesto. O SAPS fazia parte de um programa estatal de melhoria das condições de vida 

dos trabalhadores. Além disso, um ano após sua criação, o SAPS começou a assumir 

também função de esclarecimento junto à classe trabalhadora e sua família. E esta nova 

função implicou na criação de meios para divulgação das vantagens que o trabalhador 

teria com uma alimentação dentro dos padrões científicos da nutrição. O SAPS instituiu 

programa de educacional alimentar e pedagógica, sugeria mudanças nos hábitos 

alimentares da população, em particular criticando determinadas crenças e costumes 

populares. Muitos frequentadores se manifestaram, através de cartas envidas à 

autarquia, com textos e poemas onde expressaram, muitas vezes, o impacto do que 

aprendiam no SAPS e aplicavam em suas vidas.  

 

Trabalhadores e estudantes: a luta pela transição democrática brasileira e a fundação do 



Partido dos Trabalhadores (1974 a 1984). 

 

Gislene Edwiges de Lacerda 

 

Os anos finais da década de 1970 e inicio da década de 1980 foram marcados pelo 

processo de transição democrática onde os movimentos sociais ganharam 

paulatinamente o cenário nacional depois de anos abafados pelo regime ditatorial. O 

presente trabalho se concentra em dois destes movimentos: o movimento dos 

trabalhadores e o movimento estudantil. O objetivo é compreender a transição 

democrática brasileira a partir da atuação da sociedade civil, em especial, analisando o 

significado da atuação destes dois movimentos na luta em prol da democracia e também 

compreender a relação estabelecida ao longo dos anos de transição entre trabalhadores e 

estudantes em suas lutas especificas e gerais. Em 1979, a aprovação da lei que permitia 

o retorno ao pluripartidarismo no país modificou o panorama político brasileiro em 

questão. Como reflexo da mesma, o movimento sindical e também setores do 

movimento estudantil, dentre outros, uniram-se para a construção do Partido dos 

Trabalhadores (PT) no ano de 1980. Em sua origem, os construtores do PT definiam-no 

como um “partido de massas”, capaz de representar toda a população explorada na 

sociedade brasileira. Importa-nos indagar acerca do grau de identificação dos militantes 

com o partido, entendendo de que forma viram-no como uma forma de resistência capaz 

de contribuir para concluir a transição democrática em andamento. 

 

 

O operário e o prato do dia: Sociologia e Nutrição   

em um estudo de Josué de Castro sobre padrão de vida de trabalhadores.  

 

Angelo Del Vecchio 

 

  Entre 1934 e 1937 foram publicadas as primeiras pesquisas sobre padrão de vida de 

trabalhadores. Duas delas realizadas em São Paulo, na Escola Livre   

de Sociologia e Política, pelos Profs. Horace Davis e Samuel Lowrie em 1934 e 1937, 

respectivamente. A outra de 1932, feita por Josué de Castro 1932, teve por foco as 

condições de vida dos operários de Recife. As três  



monografias foram publicadas pela Revista do Arquivo Municipal de São Paulo.   

O inquérito do Recife fora antes editado Boletim do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, com a epígrafe “O valor da alimentação”. Este  

trabalho analisa a pesquisa realizada por Castro em Recife, relacionando 

suas experiências na Medicina e na Nutrição como fatores importantes para a 

constituição de uma linha de estudos no Brasil, a saber, as pesquisas sobre trabalhadores 

urbanos. 

Embora publicada primeiramente em 1932, na versão de 1935, Castro utiliza preços de 

gêneros alimentícios tomados em outubro de 1934. Tal discrepância pode indicar a 

atualização do inquérito para a publicação   

na Revista do Arquivo, ou ainda que ele tenha se estendido até o fim de 1934. De todo 

modo, é notável o corpo desta pesquisa, uma vez que o autor  

aplicou cerca de quinhentos questionários em famílias proletárias, concentradas em 

bairros populares de Recife, buscando estabelecer o padrão de vida das classes operárias 

a partir da relação entre valores médios   

salariais, custos de subsistência e tipo de consumo. 

O enquadramento desta pesquisa é, portanto, não somente o salário, mas, sobretudo 

aquilo que é necessário à classe operária sobreviver, inclusive do ponto de vista 

nutricional. Esta pesquisa, ao lado das realizadas em São  Paulo, constituiu o passo 

inicial da Sociologia Aplicada entre nós, pois,inseridas no contexto de debates sobre o 

salário mínimo do trabalhador urbano, subsidiaram sua implementação, regulamentada 

em 1934 e instituída em 1940. 

 


