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A minha opção pela agronomia ocorreu ainda na adolescência por 
influência total e absoluta do meu querido pai, Engenheiro Agrônomo, 
Francisco de Salles Oetterer, esalqueano, que me ensinou a amar a ESALQ 
antes mesmo que eu a conhecesse. Ele, paulistano, egresso do Colégio Rio 
Branco, ao se formar na ESALQ em 1942, se aventurou pelo interior 
paulista, para onde viajava de “Maria-fumaça” e usava um “guarda- pó” 
de proteção às fagulhas do trem. Chegou inicialmente em Nova Granada, 
onde conheceu uma espanhola “salerosa”, minha mãe Guiomar, 
personalíssima, professora de grupo escolar; viveram felizes por mais de 
60 anos. De lá foi transferido para a Casa da Lavoura de São José do Rio 
Preto, onde permaneceu por toda a sua vida, tendo se tornado uma 
pessoa muito estimada na cidade, líder, diretor da DIRA, e envolvido com 
atividades políticas. A filha única o acompanhava nas visitas às fazendas 
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da já pujante região agrícola do noroeste paulista (embora na época, a 
área agronômica fosse considerada reduto exclusivo masculino), às 
exposições e premiações de gado; clubes agrícolas e os concursos de 
produtores de leite e fruticultores, onde a “gastronomia rural” era 
premiada pelos bons queijos, doces de leite, compotas - primórdios das 
agroindústrias; armazéns para estocagem de grãos; degustação de café; 
traçados de curvas de nível e estradas vicinais; abertura de comportas nas 
represas...tudo meu pai sabia e fazia- era “o agrônomo generalista”.  
 
1960-1969: Cursei o Colégio Santo André, de freiras belgas, onde a minha 
mãe também havia sido aluna interna, até o final do ginasial e me formei 
em piano; depois fui para o Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, 
escola mista, porque queria fazer no colegial, o curso científico e me 
tornar engenheira agrônoma, quando conheci a minha amiga e depois 
companheira de faculdade Zilda Teixeira Paes de Barros, que também 
tinha o mesmo propósito e cujo pai era também agrônomo- nossos pais 
trabalhavam na mesma “repartição”. Cheguei a Piracicaba, pela mão do 
meu pai, que orgulhoso me mostrou a sua bela “escola agrícola”, os 
pavilhões onde ele havia estudado e me lembro, como se fosse hoje, que 
nos sentamos na escadaria da “Chimica”, para esperar o bonde chegar. Ele 
sabia que o filho de um colega de Campinas, o Andrade do Agronômico, 
era um dos professores do curso preparatório ao vestibular, então fomos 
encontrá-lo. José Arthur, o Mestrão, da turma de 1968, foi meu namorado 
durante o ano do cursinho e nos quatro anos e meio em que fui aluna e 
depois meu marido, antes mesmo de finalizar a faculdade, uma vez que 
nos casamos em julho de 1970. Nossos padrinhos foram os colegas 
queridos Zilda e Wilson Roberto Soares Mattos. Era muito diferente morar 
e viver em Piracicaba, cidade “antiga e tradicionalista”, para quem veio de 
São José do Rio Preto, cidade nova, cheia de festas- meu pai era diretor 
social do Automóvel Club, época de agradável lembrança. Foi difícil a 
adaptação, moramos eu e Zilda, no pensionato na Rua do Rosário, depois 
na pensão da Dona Durva na Rua Voluntários perto do Centro Acadêmico, 
pensão da Dona Maria na Rua Regente e, finalmente, montamos uma 
república feminina na Rua Governador, o que era bem pouco comum, na 
época. Na vida acadêmica, logo “tomei gosto pelo estudo”, uma vez que a 
responsabilidade, pela expectativa do meu pai, era muito grande e 
significativa; eu não podia decepcioná-lo e nem à minha mãe. Todas as 
matérias me eram agradáveis, salvo as exatas. Sou muito grata aos 
ensinamentos dos grandes mestres e amigos como o Prof. André Louis 
Neptune, Prof. Urgel de Almeida Lima, Prof. Renato Cattani, Prof. Helládio 
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Amaral Mello, Prof. Paulo Cidade de Araújo, Prof. Humberto de Campos, 
Prof. Décio Barbin, Prof. Raul Dantas d´Arce, Prof. Salim Simão, Prof. João 
Lúcio Azevedo, Prof. Odilon Saad, Profa. Nelly Neder, Prof. Otto Crócomo, 
Prof. Klaus Reichardt (estes dois meus vizinhos hoje) e muitos outros. 
   
1970-1979: Cursando a ESALQ optei, no quinto ano, pela diversificação em 
Tecnologia Rural, e motivada pelas aulas do melhor professor que eu 
havia tido na ESALQ, o Prof. Urgel, passei a estagiar sob a orientação dele 
e assim iniciei a minha carreira de cientista como bolsista da FAPESP. 
Seguindo o mesmo caminho, estavam comigo os colegas “Miudinho”- José 
Roberto Verani e Regina Célia Della Modesta. Na ocasião convivíamos com 
o “Berga”- Luís Arnaldo Bergamin, Evôneo Berti Filho e Aida, Maria Luiza 
Carelli, os compadres Zilda e Wilson, Eloah Pacheco, da qual me lembro 
com muito carinho, Newman Simões e Betinha, além de amigos de outras 
turmas, Siu Mui Tsai, Wilson Saito, “Loló”- Luiz Sanchez, Antônio Carlos de 
Mendes Thame, Juan Sebastianes e Vania, Shunhiti Torigoi e Satie, além 
de outros. A iniciação científica levou-me ao curso de pós- graduação, 
como um processo “natural”, embora o único curso na ocasião (recém) 
credenciado na área de ciência e tecnologia de alimentos fosse o da USP, 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas na Cidade Universitária, em São 
Paulo, o que exigiu incontáveis viagens de “fusca” pela via Anhanguera, 
eu, Regina e Loló. Matrícula na Pós Graduação em março, nasce a Tais em 
novembro de 72; Mestrado defendido em 75; matrícula no Doutorado em 
76, nasce a Lila em 77; Doutorado defendido em 78; aprovada em 
concurso como docente da ESALQ em 78; primeiro congresso 
internacional como palestrante em Aberdeen na Escócia em 79 e total de 
nove bolsas da FAPESP. Termino a década como Mãe 2 vezes, Mestre, 
Doutora e Professora- doutora da USP. 
 
1980-1989: A efetivação das atividades como professora da ESALQ-USP, 
sob a grande responsabilidade de assumir várias disciplinas do 
Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial para o curso de 
Engenharia Agronômica; realizar inúmeras visitas ao setor produtivo 
industrial de alimentos; orientar quase uma centena de estagiários de 
graduação; treinamento como professora visitante em tecnologia do 
pescado no Canadá, Freshwater Institute, University of Manitoba, em 
Winnipeg; comissões dentro da USP, assessorias governamentais e a 
órgãos de fomento à pesquisa; entrevistas à imprensa; palestras por todo 
o país; atendimento ao produtor rural, com mais de 5000 exemplares de 
manuais distribuídos; criação e lecionamento de disciplina de pós-
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graduação visando discutir os efeitos do processamento nos nutrientes; 
primeiras teses de orientados de PG defendidas, palestrante em 
congressos do IUFOST- International Union of Food Science and 
Technology em Cingapura e os vários do IFT - Institute of Food Technology 
nos Estados Unidos- Califórnia, Geórgia, Illinois, Lousianna, Flórida e 
Massachusetts, finalizando com a experiência de um ano, como Pós Doc 
em fermentações industriais, com pesquisa em biorreator com 
imobilização de células na University of Georgia, em Athens. Termino a 
década como Palestrante, Orientadora, “Viajora” e Pôs Doctor. 
 
1990-1999: A década da administração de grandes projetos do CNPq, 
FAPESP, FINEP; de mais de uma centena de bancas; da diretoria de 
publicações da SBCTA-Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, em três mandatos; do lecionamento de disciplinas nos cursos 
de PG no Ceará e no Amazonas; das coordenações das comissões da 
ESALQ: dos novos cursos, da incubadora agrozootécnica, da residência 
agronômica e de convênios; dos vestibulares da Tais e da Lila, da 
formatura da Tais na ESALQ, em 96 (pai, mãe, avô materno e avô paterno 
agrônomos...); hoje as duas filhas são empresárias.  Durante a minha vida 
na academia, foi possível manter contato com os colegas de turma, 
também docentes, Zilda, Wilson, Evôneo, Tomás Caetano Rípoli, de quem 
guardo muita saudade, “Guta”- Luís Eduardo Gutierrez, Marly Terezinha 
Pereira e Godofredo Cesar Vitti. Termino a década Livre- Docente da USP, 
cuja tese foi publicada como livro sob o título: “Agroindústrias 
beneficiadoras do pescado cultivado- unidades modulares e polivalentes 
para implantação com enfoque nos pontos críticos higiênicos e 
nutricionais”.  
 
2000-2014: Passei a coordenar o novo curso de Ciências dos Alimentos 
sediado no Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição, 
exercendo-o por 3 mandatos; eleita Coordenadora do Curso de Pós 
Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos por 2 gestões; eleita 
Chefe do Departamento por 2 gestões- quando tive a felicidade de 
inaugurar o “Anfiteatro Dr. Urgel de Almeida Lima”, do Departamento de 
Agroindústrias em homenagem “in vivo” ao meu sempre orientador; vice-
presidente da Comissão de Graduação da ESALQ, por 2 mandatos; 
aprovada em Concurso para Professora Titular, em 2003; participação em 
projetos de políticas públicas com prefeituras dos municípios de 
Piracicaba e Ubatuba; assessora ad hoc do CNPq, FAPESP, CAPES, 
universidades nacionais e internacionais; membro do comitê editorial de 
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várias revistas indexadas; mais de 100 publicações; outra centena de 
orientados; muita alegria por ter sido a oradora, representando os 
docentes homenageados na formatura da turma de 2007, mesmo ano da 
comemoração de 65 anos de formado do meu pai; muita tristeza ao 
perder os meus velhinhos tão queridos, ela em 2008 aos 84 anos e, em 
2009, ele aos 91 anos; “Patrona”, com muita honra, na sessão solene de 
formatura da turma de 2013 do Curso de Ciências dos Alimentos da 
ESALQ-USP. Continuo lecionando disciplinas de graduação nos cursos de 
Engenharia Agronômica e de Ciências dos Alimentos (noturno), com média 
de 300 alunos por ano, e de pós-graduação, sendo orientadora nos cursos 
de PG da ESALQ e do CENA; participando de bancas de concursos nas 
universidades paulistas, UNESP e UNICAMP, e nas federais em vários 
estados; membro da comissão de avaliação da carreira docente na USP; 
membro titular da Congregação da ESALQ-USP; membro líder do grupo de 
pesquisa do CNPq e que trata da “Industrialização, sustentabilidade e 
rastreabilidade do pescado”; parceria com a Universidade do Porto para 
intercambio internacional de alunos orientados; coordenadora do GETEP- 
Grupo de Estudos e Extensão em Inovação Tecnológica e Qualidade do 
Pescado; no momento, 25 são os orientados em iniciação científica, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado com projetos FAPESP, CNPq e 
CAPES.  E o melhor, em 2013 ganhei uma netinha, a Laís, filha da Lila! 
Termino a década (+ 4 anos) feliz, particularmente por ter reencontrado 
os colegas de turma e poder agora contar a vocês sobre a minha vida, que 
devo, exclusivamente, à nossa querida e gloriosa ESALQ! Em tempo: e de 
casamento marcado, eu e Carlos Eduardo (ele esalqueano também, meu 
ex-aluno de PG) para o dia 7/2/2015! 
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Fotos históricas 

 

1. Aulas de Agricultura 
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2. Visita a Cambuí 

 

 

3. Visita a Santos 
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4. Aula de tecnologia 

        

 

5. Churrasco da turma 
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6. Colegas da turma A-70 e amigos 

 

A-70- Zilda, Wilson, Marília e Zé Arthur (1971) 

 

7. Baile de Formatura 
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8. Outras solenidades pós-formatura 
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Caetano e Marília recebendo visitantes de colégio de Rio Preto na ESALQ 


