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APRESENTAÇÃO 

 

Essa sou eu. Me chamo Carla Amorim Neves 

Gonçalves, tenho 48 anos, e sou professora efetiva 

na Universidade Federal do Rio Grande – FURG 

desde 2004. Antes disso estive por duas vezes como 

professora substituta nesta Universidade, nos anos 

de 1998 e 2003, períodos que se sucederam a conclusão do mestrado e do 

doutorado, respectivamente. Em dezembro de 2021 iniciei a escrita do memorial 

para fins de ascensão na carreira do magistério superior.  

 Confesso que tive dúvidas se tinha tanta história assim, na FURG, para 

receber o título de professora Titular. Este mal que temos em focar mais nas 

falhas do que nos acertos. Escrevi o memorial entre os meses de janeiro e abril 

de 2022, e confesso ter ficado feliz e emocionada com o processo, e com o 

resultado. 

 Entendo que escrever um memorial foi um momento de autorreflexão e 

autoconhecimento. Uma ferramenta profunda, que ensinou muito sobre mim.  

 Se eu avaliar meu tempo de docência na FURG, como um tempo de 

aprender sobre mim, sobre a educação e sobre o mundo, posso concluir que 

vivenciei em minha própria história os quatro pilares da educação, definidos para 

o século XXI, e que constam do Relatório Jacques Delors, da Comissão 

Internacional da Unesco sobre a Educação para o século XXI (UNESCO, 2010). 

De acordo com o relatório a educação ao longo da vida baseia-se em quatro 

pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender 

a ser.  

 Reconheço, em minha história de vida profissional na FURG, estes quatro 

pilares acontecendo de forma integrada, quase nunca lineares, em geral 

circularmente, constituindo meu aprendizado de ser docente, pesquisadora, 

extensionista, gestora. Movimento que foi se entrelaçando com o meu 

aprendizado pessoal de ser filha, mãe, esposa, amiga, orientadora, buscadora, 

enfim uma pessoa completa. 

 Na FURG aprendi a conhecer cada uma dessas áreas profissionais e 

pessoais, e pude adquirir ferramentas que me permitiram compreender essas 

áreas e modos de ser pessoa no mundo. Pude aprender a fazer, colocando em 
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prática aquilo que aprendia e compreendia sobre esses assuntos, e pude então 

experienciar da teoria, aquilo que funcionava e tinha significado para mim em 

meu modelo de mundo, e o que não fazia sentido algum. A cada momento desta 

trajetória fui aliando a teoria e a prática destes processos e pude ir “vivendo 

tudo isso junto” a ponto de não conseguir separar de fato a FURG da minha 

família, nem a Carla pessoa, da Carla servidora. Nesta missão de compreender 

a vida e o mundo, o trabalho, a família e sociedade, fui aprendendo a ser a 

pessoa que sou hoje.  

 Não sei se de fato aprendi a ser a Carla servidora que desejei ser, planejei 

ser e que sou demandada a ser. Mas entendo que cada etapa da minha vida 

profissional e pessoal, me fizeram a servidora possível, com as ferramentas que 

dispunha, e que isso foi construindo a servidora que sou hoje, todos dias um 

pouco melhor que ontem.  

Sei que a Carla de hoje é uma de 

muitas possibilidades do vir a ser. E é 

incompleta. A Carla de amanhã, talvez seja 

uma professora titular, e continuará a ser a 

Carla filha, esposa e mãe. De certeza, apenas 

sei que continuarei eternamente 

entusiasmada pelo ato de aprender. Aprender 

o mundo, aprender a vida, aprender os outros 

e aprender a ser. 

Esta breve apresentação tem a intenção de situar o leitor, sobre quem sou 

eu, meus valores, e dar significado a tudo que está por vir. Desejo que ler e 

aprender sobre mim, seja uma experiência significativa. 

 

Carla Amorim Neves Gonçalves. 
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OS FUNDAMENTOS DA ESCRITA DESTE 

MEMORIAL 

  

Espero que na minha apresentação tenho conseguido 

deixar claro a tônica que pretendo utilizar nesta escrita 

memorial. Uma escrita pessoal. Que falará de uma 

professora e servidora pública, humana, falha, limitada, 

abundantemente complexa, bem-sucedida, e a rica de significados e 

aprendizados ao longo de sua jornada. 

 Quero agora situar o leitor acadêmico nos fundamentos que utilizei para 

essa escrita pessoal, quase autobiográfica.  

Ao longo do ano de 2021, tive a felicidade de estar atuando como 

professora de disciplinas e orientadora no curso de especialização em Ensino de 

Ciências nos anos finais do Ensino Fundamental, o Ciência é 10! Um curso de 

ensino à distância da FURG com o fomento do Programa Ciência é 10 do 

Ministério da Educação (https://ciencia10.furg.br/o-curso). Também concluí com 

muito orgulho minha especialização em Pedagogia Sistêmica, uma nova forma 

de olhar para a educação.  

 Nestas duas recentes oportunidades tive inúmeras novas experiências e 

tomei contato com as bases da pesquisa narrativa, do pensamento sistêmico, e 

da fenomenologia e com a escrita narrativa.  

A pesquisa narrativa, apresentada pelo curso do Ciência é 10 pediu aos 

cursistas que refletissem sua própria prática docente em sala de aula. Ela 

baseia-se no trabalho de Jean Clandinin e Michael Connelly (2006) para quem: 

  

“o mundo pode ser entendido de forma 

narrativa e nessa perspectiva faz sentido também 

estudar esse mundo de forma narrativa. A vida, 

segundo eles, é constituída de fragmentos narrativos, 

encenados em momentos historiados no tempo e no 

espaço ... a experiência das pessoas se torna o ponto 

chave no desenvolvimento de estudo na pesquisa 

narrativa.” (Clandinin e Connely apud Galiazzi e 

Mello, 2021, pag. 2) 

https://ciencia10.furg.br/o-curso
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Resolvi, ao iniciar a escrita do memorial, que seria um texto narrativo. Não 

deveria ser um texto puramente técnico e impregnado daquilo que fiz, que 

produzi, que deu certo, que gostei, e aprazível em comunicar. Em complemento 

a isso, deveria ser um texto repleto de sentidos e sentimentos, o que vi, ouvi, 

senti, aprendi, quando fiz e não fiz, quando produzi e não produzi, quando deu 

certo e quando deu errado, quando sorri e quando chorei. Precisava ser um texto 

cheio de vida e verdadeiro, escrito com todos os sentidos, não apenas com razão 

e caneta. 

 Evidentemente é uma história de sucesso. Tenho como premissa que 

toda história é uma história de sucesso, até quando algo não bem-sucedido 

ocorre. Diante dos fenômenos da vida, não existe erro ou acerto. Existe o 

fenômeno e o contexto.  

 Assim pretendo usar da narrativa, pesquisando a mim mesma, sujeito e 

objeto destas memórias, buscando sedimentar para mim, minha trajetória 

docente até a categoria de professora titular. 

 Também me valerei de outro aprendizado recente, já que falei do 

fenômeno. A fenomenologia, aplicada aqui conforme o descrito por Roque 

Moraes, no seu livro Análise Textual Discursiva (Moraes e Galiazzi, 2007), que 

a descrevem como “o estudo dos fenômenos na forma como se manifestam ao 

sujeito, enfatizando a experiência original, o mundo vivido”. 

 Tenho estudado a fenomenologia também como fundamento teórico de 

uma Educação com olhar mais humanizado, pois é base da Pedagogia 

Sistêmica. A fenomenologia e a análise textual discursiva, trazem essa ideia de 

recursividade, isto é, revistar o fenômeno vivido, a luz do contexto daquele 

momento, e refletir sobre a experiência trazendo novas percepções e 

aprendizados a partir do contexto atual.  A cada novo olhar para um fenômeno 

camadas se desvelam, e olhar minha história profissional na FURG para 

escrever esse memorial foi um movimento de remoção de camadas, e 

aprofundamento para uma maior compreensão do que vivi estes anos na 

instituição. 

 Essa ideia da recursividade me levou a criar uma estrutura de escrita para 

o memorial baseada na estrutura narrativa mais conhecida e antiga do mundo, 

recorrente em todas as culturas e em todas as épocas, a chamada Jornada do 
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Herói. Essa jornada foi descrita a partir dos estudos do mitólogo Joseph 

Campbell (1989), no livro O herói de mil faces. Campbell percebeu que todos os 

mitos mundiais são basicamente a mesma história, e que toda narrativa, 

consciente ou não, segue esse padrão do mito do herói. O autor ainda 

complementou sua visão a partir dos estudos sobre os arquétipos feitos pelo 

psicólogo suíço Carl Jung. Estes seriam personagens e energias que aparecem 

em nossos sonhos e se repetem na vida das pessoas independente de suas 

culturas.  

 É comum as histórias dos filmes e livros se repetirem, pois estão seguindo 

o guia da jornada do herói, e aqueles filmes e livros inesquecíveis, seguiram à 

risca a fórmula de Campbell. Eu quis trazer esse recurso para a escrita do meu 

memorial afim de torná-la prazerosa, para mim que escrevia, e para quem for ler. 

As referências teóricas que utilizei, aqui citadas, e ao longo do texto estarão 

listadas ao final do memorial. 

 Para finalizar este pré-texto, agradeço a quem irá dedicar seu tempo para 

esta leitura, foi um momento em que pude usar vários arquétipos escritores, e 

de todos, aquele que mais influenciou o texto, além do próprio Herói, foi a 

Sombra. Conforme explica o consultor hollywoodiano Christopher Vogler, no livro 

A jornada do escritor (VOGLER, 2015), a sombra é aquela força que se acumula 

no personagem quando ele não consegue honrar seus dons, nem seguir o seu 

chamado. Essa força por mais sinistra que possa parecer, só quer nos ajudar a 

comunicar a nossa mensagem e expressar nossa essência. 

 A estrutura do memorial está dividida em três capítulos, aqui chamados 

de Atos I, II e III como é feito num roteiro que segue a Jornada do Herói (Figura 

1).  

 Assim se estrutura meu memorial. Da goiabeira no quintal à docência 

pública: memórias e (re)significações da jornada de uma professora 

universitária (Figura 1). 
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Figura 1. Sumário do Memorial em formato de Jornada do Herói. A figura ampliada constitui o 

Anexo I ao final do memorial. 

  

No Ato I eu narro o mundo pré-acadêmico (1973 – 1990) e a formação 

acadêmico-profissional (1991-2003). Nele o leitor conhece a minha origem, e 

poderá compreender as reflexões dos atos posteriores. Só compreendemos o 

presente, e projetamos um bom futuro se somos capazes de reconhecer e honrar 

o passado.  

No Ato II trago a narrativa da maior parte da minha vida profissional 

(2004-2016), os movimentos na docência, pesquisa, extensão e administração. 

 Guardei para o Ato III (2017-2020) este último quadriênio, focando na 

experiência em gestão superior e novas experiências na educação, na extensão 

e na pesquisa, concluindo com os anos da pandemia (2020-2021). 

 Que eu possa ter expressado minha verdade nessas linhas, como a vivi 

intensamente nestes anos de serviço público na amada FURG. 

 

 

Profa. Dra. Carla Amorim Neves Gonçalves. 
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1. NO MUNDO COMUM 

No mundo pré-acadêmico (1973 -1990) 

 Toda história começa apresentando o mundo cotidiano e comum dos 

personagens. É aí que conhecemos o herói ainda em uma vida pacata. Numa 

zona de conforto, ou de as vezes na resignação. Gostaria de que registrar aqui 

minha origem, meu mundo comum. De onde vim até chegar à FURG. Assim 

localizo minha origem profissional a partir dos valores pessoais que recebi de 

minha família. 

Todo processo memorial precisa de contexto, nunca um fato é isolado da 

realidade que o contém. Assim, inicio meu memorial visitando os anos 70 no 

Brasil. Imagine um mundo sem Elvis e sem Beatles. Um mundo em que 

começam a se popularizar os primeiros computadores, microprocessadores. A 

França manda a primeira sonda espacial até Marte. Na Terra as guerras e 

revoluções políticas espocavam, o fim da Guerra do Vietnã e começo da Guerra 

Afegã-Soviética. O Brasil vivia sua ditadura militar e a década do “milagre 

econômico” as custas de endividamento internacional, censura e tortura. Você 

relembra tudo isso enquanto escolhe ouvir Led Zepelin, Sex Pistols, Novos 

Baianos ou Belchior. Nessa atmosfera, nasci. 

Essa daí é minha família de origem. Sou filha de 

Carlos Amaro Neves e Fátima Maria dos Santos 

Amorim. Nasci em 03 de outubro de 1973. Meu 

pai foi cozinheiro, motorista, e de tudo, um 

pouco. Ao final da vida, era proprietário do Bazar 

Xangô, orixá de sua devoção. Minha mãe, 

sempre atuou na área da saúde, como 

atendente na maternidade na Beneficência 

Portuguesa, e no posto de puericultura Rita 

Lobato. Precisou conseguir um segundo 

emprego, e começou como auxiliar de 

enfermagem na Fundação de Apoio ao Hospital Universitário (FAHERG) e 

depois passou no concurso público para auxiliar de enfermagem do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Rio Grande (FURG). Sempre moramos 

nos fundos da casa da minha avó materna e madrinha Conceição dos Santos 

Amorim. Família de origem portuguesa, espanhola e indígena (família paterna), 

muito numerosa e muito simples, fui a segunda integrante da família a prestar 

vestibular e entrar na FURG para cursar uma graduação. Antes de mim, a neta 

mais velha, havia conseguido romper este padrão de família pobre 

semialfabetizada, e concluiu o bacharelado em Direito na FURG. Convivi com 

meu pai até os 9 anos de idade, quando então, eles se separaram.  

Minha apresentação familiar se conclui aqui, mas quero ressaltar que este 

núcleo familiar amoroso cultivou em mim um desejo muito grande pelos estudos. 
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Com minha mãe aprendi a crença de que “o estudo é a única herança que filho 

de pobre pode ter, enquanto ainda for público”. Essa crença me acompanha até 

hoje, mas entendo que não como algo limitante, ao contrário é o motor propulsor 

para eu desejar estudar até o fim dos meus dias. Também foi o que me fez 

agarrar todas as oportunidades que tive para estudar, aprender, e me destacar 

por meio da educação. 

Minha mãe me manteve em uma escola católica particular até a 4ª série, 

ficava atras da nossa casa. Escola São Luís, vinculada à Igreja Sagrada Família. 

Nós sempre chamamos de Igrejinha, e me lembro com carinho do Padre Elci 

Beiró. Tenho poucas lembranças deste tempo, e menos ainda da minha 

passagem pela Creche das “Irmãs”. Esse período coincide com meus pais 

vivendo juntos, e somente na 4ª série, quando eles já estavam separados é que 

começo a ter lembranças mais vívidas do cotidiano da escola.  

Lembro da professora Fátima, achava ela bonita, era bem-vestida e 

moderna. Lembro de gostar de estudar ciências, de ter feito meu primeiro 

trabalho sobre Charles Darwin e a origem das espécies na 4ª série. Adorava 

fazer os trabalhos, recortar imagens e colar, fazer capas bonitas, fazia com 

capricho, sempre tirando nota 10. Lembro de outro trabalho sobre folclore que 

gostei muito de fazer, contar as lendas de Iara, Saci Pererê e Negrinho do 

Pastoreio. Eu também sabia descrever de cor o conceito de grandeza das 

estrelas de acordo com sua coloração observável aqui da Terra a olho 

desarmado. Na década de 80 meu programa de televisão favorito era Cosmos, 

e eu era fascinada por Carl Sagan. Também adorava assistir as aulas do 

Telecurso 1º e 2º grau. Nutria uma profunda admiração pelas histórias de Indiana 

Jones, a aventura, a investigação, e a arqueologia também me faziam viajar e 

sonhar acordada. 

Minha relação com a zoologia e com a botânica foi sistemicamente 

“estimulada” pelas minhas avós. Ambas eram, como toda boa avó, 

conhecedoras das ervas de chá, e assim iniciava sem saber minha relação com 

os produtos naturais. Minha avó paterna, Flora Neves, foi toda sua vida 

Benzedeira, o que também explica minha relação com os saberes tradicionais e 

as práticas integrativas e complementares em saúde. Com a avó materna, 

Conceição, tive as primeiras aulas de “Anatomia Animal Comparada”, quando 

me ensinava a limpar galinhas e peixes, foram minhas primeiras aulas de 

necropsia também.  

Passava horas brincando no quintal entre as flores plantadas em latas de 

tinta penduradas nas paredes, primórdios dos jardins urbanos, e uma árvore de 

goiabeira branca. Nela eu estudava os ovos e lagartas que apareciam por ali, 

curiosa em saber quem eram as borboletas que os colocavam, porque nunca as 

via. Fazia experimentos com as lagartas para ver se iriam completar a 

metamorfose em vidros de maionese e caixas de bombons. Somente na 

universidade, fui descobrir que a visitante que punha aqueles ovos e formava 

aquela lagarta branca com olhos vermelhos, tinha hábitos noturnos! Por isso eu 

não as via, eram visitantes noturnas da goiabeira. Na figura 2 divido com vocês 
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esse meu primeiro amor pela natureza, animais e investigações científicas 

realizadas na infância. Do que pude apurar pode ser a borboleta Phocides 

palemon, que hospeda seus ovos em goiabeiras. Na figura registro a goiabeira 

que existe até hoje no quintal da casa da minha mãe, e o ciclo de 

desenvolvimento da minha amiguinha de infância. 

 

 

Figura 2. Foto da goiabeira (Psidium guajava) e do ciclo de desenvolvimento da borboleta 

Phocides palemon que me iniciou na investigação científica. 1. Ovo; 2. Primeiro casulo; 3. 

Primeira lagarta; 4. e 5. Segunda e terceira lagarta. Em 5 vemos a lagarta crescida fazendo sua 

cobertura com a folha da goiabeira antes de entrar na fase de crisálida. 6. Adulto de Phocides 

palemon. Créditos: Foto da goiabeira Carla Gonçalves. Fotos das fases do ciclo da borboleta 

Daves Garden. Disponíveis em https://davesgarden.com/guides/bf/go/1167/Phocides palemon. 

Montagem produzida em Canva.com. 

A partir 5ª série, passei a estudar na escola Estadual Bibiano de Almeida, 

escola pública do centro da cidade. Na 6ª série comecei a ir sozinha para a 

escola. O mundo, sozinha, longe da proteção da mãe e da avó sempre foi 

assustador. Eu me saia muito bem nos estudos, estudava com prazer, adorava 

um livro, lia até bula de remédio. Mas a matemática a partir da 7ª série passou a 

ser meu trauma. Foi meu primeiro e único exame em toda a formação básica, 

mas deflagrou minha fragilidade emocional. Criei uma ideia de que era péssima 

em matemática. Na verdade, eu era muito exigente comigo mesma, se eu não 

fosse a melhor, me sentia a pior. Felizmente a maternidade me ajudou a superar 

essa imagem, tenho aprendido muito de matemática básica enquanto ensino e 

estudo com nosso filho Yuri. Porém apontar essa fragilidade dos anos de escola, 

me faz compreender outros desafios que enfrentei na vida profissional, e que me 

levaram a muitas transformações. 
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Quando chegou o momento do segundo grau (prefiro usar a nomenclatura 

original da época) minha mãe sugeriu que eu fosse estudar magistério na Escola 

Juvenal Miller, mas eu não quis, pois não queria ser professora, Deus me livre! 

A mãe me inscreveu no Colégio São Francisco, que era particular, e no Colégio 

Técnico Getúlio Vargas para cursar secretariado. Para entrar no colégio 

particular era necessária uma prova de nivelamento. Eu fiquei com medo de 

rodar, não estudei, e não fui fazer a prova. Minha mãe não insistiu. Ambas 

sabíamos que seria pesado demais para ela pagar uma escola privada naquele 

momento. Hoje compreendo a luz da pedagogia sistêmica que tudo que é 

pesado demais aos pais, os filhos por amor cego, negam (GARCIA OLVERA, 

2019).  

Desde então tenho no meu currículo o certificado 

de 2º Grau em curso Técnico em Secretariado. Me 

considero metódica e organizada, e aprendi muito 

disto no curso. O gosto pela categorização, 

arquivos e fichamento também teve sua origem 

desta formação. Este curso me despertou para o 

mundo das letras, das línguas, das técnicas 

arquivísticas, onde aprendi datilografar usando os 

dez dedos (hoje uso só seis) e até noções de 

taquigrafia. Como eu gostava de aprender essas 

técnicas práticas! 

Reflito a luz do contexto daquela época porque gostava tanto de ciências, 

e porque ao mesmo tempo negava a docência. Os anos 80 e 90 foram décadas 

de marcados avanços nas ciências e tecnologias, ainda que economicamente 

para o Brasil, especialmente nos anos 80, tenha sido considerada a década 

perdida (Ribeiro, 2022). Bebê de proveta, o surgimento da AIDS, o 

descobrimento do buraco na camada de ozônio, ovelha Dolly, soja transgênica, 

sistema operacional Windows, para citar algumas das centenas de notícias as 

quais éramos bombardeados diariamente, tornavam impossível para uma 

criança não gostar de Ciências. Era o admirável mundo novo prometido por 

Aldous Huxley. A cura de todos os males. Ninguém queria ser um simples 

professor, queríamos carreiras de glamour e sucesso. A docência não estava 

entre elas.  

Em uma revisão sobre a carreira do professor no Brasil, a professora 

Helena de Freitas, ex-coordenadora da área de Formação Continuada de 

Professores do MEC, sintetizou os processos pelos quais a formação de 

docentes era submetida especialmente nas décadas de 80 e 90. De acordo com 

Freitas (2002) houve um grande embate entre os projetos de formação de 

professores, que nas décadas de 60 e 70 obedeciam a uma ótica tecnicista, de 

formação de professores apenas como um recurso humano técnico. A partir dos 

movimentos de classe das décadas de 80 e 90 esse projeto de formação 

meramente técnica, foi sendo substituído por outro focado na formação de um 

educador, e não de um mero recurso humano para a educação. Contudo nos 

anos 90, o projeto de educação vigente centralizou-se no conteúdo, e trouxe de 
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volta uma visão técnica com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico 

da nação, colocando todo o jugo e responsabilidade dos erros e acertos da 

educação na conta do professor e do que ele fazia ou não fazia em sua sala de 

aula. 

O que tudo isso tem a ver com minhas escolhas e não escolhas formativas 

até chegar na graduação de Licenciatura em Ciências Biológicas no ano de 

1991? Escolhi um curso técnico como formação. Mesmo minha mãe querendo 

que eu fizesse magistério. Eu queria mesmo ter ido fazer a Escola Técnica 

Agrícola em Pelotas. E por quê? Porque nos anos 80, no 1º grau existiam 

disciplinas de “técnicas: domésticas, agrícolas, comerciais” para ensinar-nos a 

sermos “boas donas de casa e termos boas maneiras” e para nos incentivar o 

desejo de um curso técnico! Inclusive a escola técnica de Pelotas palestrava 

para as turmas de 8ª série de Rio Grande, com direito a excursão para conhecê-

la. Detalhe, foi que minha mãe não me deixou ir à excursão, para “me tirar de 

cabeça” a ideia de querer estudar em outra cidade.  

Eu então, decidi que não queria ser professora “vou fazer um curso 

técnico em secretariado, que tem pouca matemática, e já garanto uma 

profissão”. Nessa época a ideia de cursar uma graduação não existia. O que hoje 

percebo, tendo aprendido com a metodologia de pesquisa narrativa, é que talvez 

minhas escolhas tenham sido fortemente e inconscientemente direcionadas por 

um projeto de nação que chegava até as massas.Toda a discussão teórica sobre 

o importante papel dos educadores travada nas lutas de classe docente não 

chegava até nós, pessoas mais simples, menos estudadas. E ainda, ser 

professor nos anos 80, mesmo que a ditadura estivesse se arrefecendo, não era 

algo assim tão seguro. 

 

A formação acadêmico-profissional (1991 – 2003) 

 

No último ano do 2º grau (1990) comecei a estagiar como recepcionista 

numa clínica de traumatologia, tinha 15 anos, estudava a noite, porque a escola 

não oferecia o 3º ano de dia. E por que deveria? Se afinal este jovem de 15 anos 

ou mais, já podia estagiar e estar nos postos de trabalho? E recebendo metade 

do salário, barateando a mão de obra que alavancaria a nação, é claro. Lembro 

de estudar muito para o vestibular. Minha mãe achou que se eu não passasse, 

que eu iria surtar, pois me via estudando manhã, tarde e noite. Fiz o meu melhor 

para passar no vestibular de Licenciatura Plena, Habilitação Biologia na FURG.  

Na verdade, eu nem sabia o que queria dizer licenciatura! Eu escolhi a Biologia. 

Depois é que fui entender que era um curso de formação de professores. 

Interessante é que eu simplesmente decido entrar nesse curso de 

licenciatura, justamente na década em que o incentivo do governo para formar 

professores estava em seu ápice. Claro que a ideia era o professor qualificado, 

conteudista, que pudesse “resolver sozinho” os problemas de aprendizagem e 
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formação da educação básica, para gerar “mais recursos humanos para o Brasil 

que estava em franco crescimento tecnológico”.  

Aprovada! O ano era 1991. Estourava no Brasil o fenômeno da novela 

Barriga de Aluguel, que foi um dos temas da redação do vestibular. Mas, eu 

escolhi o segundo tema: traçar uma relação entre a vida cotidiana do brasileiro 

e o fato de um jacaré ter sido encontrado num rio poluído de São Paulo, e que 

este lutou contra seu resgate, como se preferisse viver na poluição a que já 

estava acostumado. O título da minha redação lembro até hoje: “Eu prefiro ser 

essa metamorfose ambulante”. Mamãe quase teve uma síncope, não acreditava 

que eu não tinha escolhido falar da barriga de aluguel, um tema tão mais fácil e 

interessante. Mas eu sempre fui assim, diferente, como o jacaré do rio poluído, 

que teimava em se adaptar aquele ambiente, mesmo que fosse inóspito. Acho 

que ali já estava a minha marca registrada profissional, metamorfosear sempre, 

e buscar lugares diferentes do óbvio para habitar.  

Se a redação ficou boa, eu não sei, nós éramos tão inexperientes nesta 

coisa de universidade que eu nunca soube minha pontuação nem colocação. 

Não importava, só de ter passado já era tudo para mim, para todos nós. Eu 

acabava de me tornar a neta “Bióloga” da Dona Conceição, aquela que gostava 

tanto de estudar que “nunca mais saiu da universidade”. Quando ela dizia isso 

eu ficava brava, pois iriam pensar que eu era burra e não passava de ano, 

quando na verdade eu já estava fazendo pós-graduação! É bom lembrar disso, 

e lembrar minha avó tentando entender o que era isso, “minha neta é Doutora 

Bióloga, eu não sei o que ela faz, mas está sempre na FURG e sai muito para 

pescar de caniço e samburá1”.2  

 

 

 

 

 

 
1 “Caniço e samburá” é uma expressão que consta da marchinha de carnaval Pescador de 

Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, estourou em 1953 e foi grande sucesso nas vozes de Quatro 
Azes e um Coringa. Minha vó sempre cantava quando me via sair para minhas coletas de peixes 
com meu puçá. 
2 No mundo comum, rotineiro e ordinário, cada qual segue sua vida. Na jornada do herói, ele 

antes de o ser, é apenas mais um sujeito normal, rotineiro e comum. Vive na tal zona de conforto, 
ainda que ela possa não ser assim tão confortável. Talvez vivamos a maioria de nós, como 
aquele jacaré no rio poluído. Eu, de longe sou uma heroína, nos moldes ficcionais vigentes, 
porém gosto de me ver como heroína da minha própria história, protagonista. Até aqui, 1991, 
meu memorial mostra a história absoluta e ordinariamente normal de uma mulher de família de 
trabalhadores, vivendo em uma cidade bastante simples, de colonização portuguesa e 
espanhola, bastante conservadora, voltada para a vida da pesca, do porto e da agricultura. 
Porém, Rio Grande tem a graça de possuir, como gosto de dizer, quando me refiro à FURG, uma 
universidade federal no quintal de casa. É tão comum e corriqueiro termos uma universidade por 
aqui, que o rio-grandino geralmente faz pouco uso dela, a desconhece, ou acredita que não 
pertence ao seu mundo. Porém eu tive a oportunidade de tomá-la com tudo o que essa grande 
instituição tem a ofertar. 
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2 O CHAMADO 

 
Ter passado no primeiro vestibular aos 17 anos foi de fato uma grande 

proeza para quem vinha de uma família humilde. Eu tive muito medo de 
fracassar. De não ser boa o suficiente. Naquela época outros chamados me 
tentavam, mas eu desisti de tudo para seguir o sonho de uma carreira em nível 
superior. Eu queria a aventura de ser uma Bióloga! 

Entretanto, eu não estava preparada para ser professora! O curso era uma 
Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação Biologia. No primeiro ano 
precisei rever a inocente ideia de que em Biologia não existiria matemática. Não 
só tinha matemática, como tinha Física Experimental, Estatística e Probabilidade 
e Química. Apenas a partir do segundo ano nos ofertariam o “filé mignon” das 
disciplinas específicas da Biologia. Além disso no primeiro ano havia outras 
disciplinas que eu também não esperava: Psicologia do Desenvolvimento, 
Filosofia da Educação, Estrutura e Funcionamento da Educação Básica, e 
didática. 

Preciso confessar que eu não gostava destas disciplinas, ou melhor não 
dava importância para elas. Eu as achava fáceis, óbvias em certo sentido e 
distantes daquilo que eu sonhava: fazer pesquisa em laboratório. Hoje a luz da 
ciência da Educação redimo minha culpa quando compreendo que sou um 
sujeito historicamente construído e que meu pensamento era a média de uma 
sociedade. Naquela época se discutia a dicotomia entre a especialização versus 
a generalização. Ainda que eu reconheça que o curso de Licenciatura Plena em 
Ciências-Biologia da FURG tivesse elementos de vanguarda em sua concepção: 
não ser uma licenciatura curta, tão criticada pelo aligeiramento da formação 
docente; propor a apresentação das disciplinas da área pedagógica no primeiro 
ano, ao invés do último ano como era comum em outros instituições; ainda 
assim, a dicotomia das disciplinas pedagógicas e científicas era muito arraigada. 
Para Gatti (1992, p.72) o licenciado dos cursos de ciências se formava com uma 
“identidade problemática: especialista em área específica ou professor? 
Matemático ou professor de Matemática? Geógrafo ou professor de geografia? 
Físico ou professor de física?”. 

É incrível, após 19 anos de atuação docente, encontrar em um artigo, uma 
reflexão que retrate exatamente meu sentimento, especialmente após a minha 
graduação. A primeira vez que me entendi e me defini como professora eu já 
estava como docente da FURG há alguns anos. Estava fazendo uma compra no 
comércio da cidade e respondi à pergunta: Qual sua profissão? Lembro que eu 
disse Professora de 3º grau (expressão que constava no nosso contracheque). 
Falei e aquilo ressoou em mim de maneira muito especial. Até então, dando aula 
a alguns anos na FURG, talvez uns quatro, eu sempre me definia como Bióloga. 

O fato é que o curso me preparou muito bem para ser uma professora e, 
também uma pesquisadora. Porém foi a experiência docente, a minha formação 
continuada, que me constituiu como professora. 

Obviamente essa “negação” foi criada em um contexto de desvalorização 
da profissão docente, intensificada com um pensamento vigente à época de 
confronto entre licenciados e bacharéis. Rever essa parte de minha formação 
docente, e olhar para o que realizamos na FURG com o empoderamento da 
identidade do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, me deixa muito feliz 
e orgulhosa de estar participando desta nova história. 
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Até aqui eu antecipei minha narrativa 19 anos. Entre a entrada na 
Licenciatura Plena em Ciência e Biologia em 1991, a formatura em 1995, os anos 
de pós-graduação entre 1997 e 2004, e os primeiros anos como docente da 
FURG para poder definir a qual “Chamado” me refiro no início desta sessão. 

O chamado à Docência. Que por dois momentos neguei. Entendo que foi 
na verdade um desvio de rota na jornada, para somente nos anos 2000 recebê-
lo com honra e gratidão. 

Na graduação, cursada entre março de 1991 e agosto de 1995, o contato 
com a docência, era teoricamente antecipado, com as disciplinas pedagógicas 
concentradas no primeiro ano do curso, postergado e fragmentado por três anos 
de disciplinas específicas da área biológica, e novamente retomado, nas 
disciplinas de estágio curricular obrigatório. 

Durante o primeiro ano eu estudava de manhã (o curso se concentrava 
em um turno). Então decido ao final do ano voltar a trabalhar como recepcionista 
na clínica de traumatologia, e em meu 2º ano estudei e trabalhei em meio 
período. Era 1992, ano em que conheci no trabalho e comecei a namorar o 
Geovane Pedra Gonçalves, meu futuro esposo. Estava cansada de trabalhar lá 
por diversos motivos, desde ameaças que os acompanhantes dos pacientes 
faziam pela demora do atendimento, até a indignação de ver colegas com mais 
de 20 anos de trabalho serem demitidos.  

Resolvi bater à porta do professor de Zoologia de Invertebrados Dr. 
Joaber Pereira Júnior, o Jô, pois era o professor que eu mais simpatizava e eu 
amava a matéria. Fui logo dizendo que queria largar meu emprego, e aceitaria 
qualquer trabalho que cobrisse as despesas com passagens de ônibus e o xerox. 

O professor disse que trabalho sempre tinha, mas bolsas não, ele iria 
tentar ver o que conseguiria para mim. Em menos de uma semana ele conseguiu 
uma bolsa trabalho, eu iria receber Cr$50,00. Servia? Claro que sim. Eu já tinha 
trabalhado uma semana quando ele me chamou para dizer que eu tinha nascido 
com o “bumbum virado para lua”. O seu bolsista CNPq, havia passado na 
seleção de professor substituto e ele iria me indicar para essa cota. Agora era 
uma bolsa de uns Cr$300,00. 

E o que eu fazia nessa época? Foi certamente a época mais feliz da 
graduação. Trabalhei com o Professor Joaber no Laboratório de 
Ictioparasitologia de 1993 a 1996. Adorava estudar sistemática filogenética de 
parasitos de peixes. Adora sair para pescar os peixinhos. Acha lindos os 
ectoparasitas monogenóides que eram meu tema de iniciação. Meu trabalho era 
criativo, pois tínhamos que produzir as lâminas, e no microscópio, desenhar as 
espécies. Desenhar! Eu sempre gostei de desenhar desde criança.  

Deste tempo, lembro de ter participado dos primeiros Congressos de 
Iniciação Científica – CIC. Ganhei menção honrosa na primeira vez que 
apresentei e recebi o prêmio Jovem Pesquisador na área de Ciências Biológicas, 
no ano seguinte. Foi um trabalho realmente incrível. Nós tínhamos descoberto 
uma espécie nova de monogenóide. Um parasita que tinha a particularidade de 
ser vivíparo, ou seja, quando era fecundado, o “verme-filho” se desenvolvia no 
interior do “verme-mãe” em uma estrutura analogamente denominada útero. 
Porém essa espécie tinha outra particularidade, a fecundação ocorria também 
de óvulos do ovário do “verme-filho” e dentro dele, ainda antes de nascer, ele já 
carregava o seu “verme-filho”, isto é, o “verme-neto” do adulto que estávamos 
estudando. Lembro até do peixe que coletamos, Geovane e eu, porque 
namorado serve para isso também, para levar nas saídas de campo. Geovane 
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passou o puçá bem beira do arroio Bolaxa, por transparência observa um peixe 
ali “meio paradão”. Ele até quis devolver pois parecia muito moribundo, e eu 
disse que não, que era aquele bem doente que eu precisava levar. Ele estava 
com uma carga parasitária elevadíssima. Como é um parasita de brânquias, 
altas cargas acabam matando por asfixia. O peixe recebeu o apelido de 
moribundo, era um espécime de cará Geophagus brasilensis. O trabalho 
(Gemiparidade de uma possível nova espécies de Gyrodactilidae de 
Cyphocharax voga de Rio Grande) recebeu o prêmio Jovem Pesquisador no ano 
de 1994. Não chegamos a publicar o artigo, pois no mesmo ano a espécie foi 
descrita por Ferraz et al. (1994) para um peixe da Amazonia Venezuelana 
(Figura 3). Apesar disto, rendeu boas histórias, memórias felizes do meu tempo 
de iniciação científica, e desta atmosfera onde me sentia mais bióloga do que 
professora de Ciências e Biologia. 

 
 

 

 
Figura 3. Gyrodactylus gemmini. A. Prancha do artigo de descrição da espécie (Ferraz et al, 
1994); B. Desenho original do meu trabalho apresentado no III Congresso de iniciação científica 
em 1994. C. Troféu Jovem Cientista, área das Ciências Biológicas. 
 

Outra influência importante na graduação foi conhecer os professores das 
Ciências Fisiológicas. Adorei estudar Bioquímica, Biofísica e principalmente 
Fisiologia Humana e Animal Comparada. Naquele tempo infelizmente, a 
Farmacologia não era oferecida para a biologia licenciatura. Estudar o 
funcionamento “das coisas”, matava minha sede de conhecimento. As aulas 
práticas e demonstrativas eram muito impressionantes. Ter aula demonstrativa 
sobre a pressão arterial com a utilização do modelo animal cão foi impactante. 
Nunca tive “pena” dos animais muito embora fosse e seja até hoje uma 
apaixonada por cães e gatos. Só posso dizer que ver o coração e os pulmões de 
cão funcionando foi muito bonito. Ali, eu percebi que a fisiologia era minha nova 
paixão. Na sala demonstrativa, do Campus Cidade, sentada numa arquibancada 
com um quadro que reproduzia a pintura dos primeiros fisiologistas às costas, 
assisti aos professores Dr. Adalto Bianchini e Dr. Euclydes dos Santos Filho, 
ensinarem sobre homeostasia, sinergismo, sistemas de feedback e outros temas 
que me marcaram para sempre. 

Neste novo mundo em que me inseri, minha vida foi tomando rumos 
inimagináveis. Segui até o fim da graduação trabalhando com o professor Joaber 
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e com sua esposa Professora Clélia Paixão Pereira, minha co-orientadora, e 
orientadora de estágio. A experiência de estágio viria para confirmar que aquela 
ideia de “Deus me livre, eu não quero ser professora”, estava ultrapassada. 

Fiz estágio no mesmo colégio técnico que cursei o 2º grau, numa turma 
de 1º ano de contabilidade. Eu estava adorando a ideia de ser professora. Cada 
aula que eu preparava era quase um show. Eu levava tudo o que a escola não 
possuía (modelos anatômicos, lupas, microscópios e vidraria), fiz observações, 
experimentos de bioquímica, trabalhávamos em grupos. No meu último dia de 
estágio a turma me entregou um buquê de flores! Tudo tão lindo, até que fui me 
despedir na secretaria e a Diretora me disse algo muito duro. Que me desejava 
sucesso, mas que aquilo que eu tinha feito não estava certo, porque não era a 
realidade da escola.  

Fiquei remoendo aquela fala muito tempo. A verdade é que ela tinha parte 
de razão, pois se eu fosse professora efetiva na escola eu teria fôlego para 
sustentar aquele tipo de aula por quanto tempo?  

Também fiz estágio com estudantes de 5º anos, através de um projeto de 
extensão que eu mesma elaborei. Se chamava Fauna de minha casa. Onde 
trabalhava os conceitos de classificação zoológica a partir de animais que as 
próprias crianças coletavam em seus quintais. Convidei estudantes de várias 
escolas e as aulas eram na FURG. Ao final eles montaram uma exposição de 
seus animais, categorizados a partir de características definidas por eles, no 
corredor do Pavilhão 6, no Campus Carreiros, para ser visitada pelos estudantes 
da FURG. 

Com muita satisfação encontrei o projeto final deste estágio, digitado em 
Word Star, impresso e encadernado. Ao reler, me surpreendi diante de uma 
Carla, que havia tomado para si a docência. Não era mais a menina de 17 anos, 
que não gostava das disciplinas “didáticas”. Ela tinha 21 anos, e lia e 
referenciava Freire, Piaget, Freinet, Froebel e Pestalozzi. De lá, dos anos 90, ela 
me disse, que tinha esperado muito tempo por nosso reencontro. E eu agradeci, 
por ela ter sido sempre a base da minha relação professor-aluno. 

Era agosto de 1995. Estava formada. Gostava da docência, mas queria 
seguir estudando na tal pós-graduação. Minha mãe nem sabia o que era isso. 
Fiz reingresso na FURG como portadora de diploma para o curso de 
Oceanologia. O objetivo era manter vínculo com a instituição, seguir com bolsa 
e me preparar para a pós. Mas o que fazer? 

Fui conversar com o professor Dr. Euclydes dos Santos Filho, da fisiologia 
animal, pois fiquei sabendo que estavam organizando um curso de mestrado em 
Ciências Fisiológicas. Minha ideia era juntar o que eu fazia (parasitologia de 
peixes) com fisiologia, estudar os efeitos dos parasitos na fisiologia de seus 
hospedeiros. Professor Euclydes gostou da ideia, mas disse que não havia 
espaço na fisiologia para trabalhar com peixes, que eu pensasse em um modelo 
experimental menor. Também me aconselhou a fazer seleção para o mestrado 
em Oceanografia Biológica, pois não era certo quando o mestrado em Ciências 
Fisiológicas seria aprovado. Fui me aconselhar com o professor Joaber, que me 
falou sobre um camarão de água doce que desenvolvia uma relação com um 
isópoda parasita de brânquias.3  

 
3 O chamado à aventura. Ser a segunda pessoa da família a fazer uma graduação. A 

licenciatura me chamava. Mergulhei na aventura da graduação e me encantei cada vez mais 
com a ciência. Tudo através de estudar a relação fisiopatológica do camarão Palaemonetes 
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3 A RECUSA AO CHAMADO 
 
 As vezes não é uma má ideia recusar um chamado até 

que se tenha tempo para se preparar para a “zona 
desconhecida” que está adiante.” – A jornada do 

Escritor, Christopher Vogler.  

 
Seguindo os passos da Jornada do herói, sempre há um momento no 

início da história que ele se recusa atender ao chamado. Pode ser por medo. 
Afinal ele é só uma pessoa normal. O chamado é algo grande, e certamente 
perigoso e desafiador.  

Quando entrei na Licenciatura Plena, o que eu queria era a vida de 
aventura da Bióloga. O curso e suas experiências me propiciaram muito disso. 
Saídas de campo, descobertas fantásticas. Um universo todo novo. Até o estágio 
havia sido especial e me impactado muito. 

Em agosto de 1995 após formada eu me inscrevi num concurso para 
provimento do cargo de professores em nosso município. Havia 6 vagas. Me 
inscrevi também na seleção para o mestrado de Oceanografia Biológica. Passei 
em sexto lugar no concurso do município e em primeiro lugar na seleção do 
mestrado. Nunca me passou pela cabeça assumir os dois concursos. Ou eu 
assumiria a prefeitura ou o mestrado com dedicação exclusiva. Assinei a 
desistência do cargo de professora, diante dos olhos atônitos da minha mãe. E 
entrei no mestrado toda orgulhosa. Fiquei sabendo pela bibliotecária que eu era 
notícia. Quem era essa moça? Formada na FURG? Em licenciatura? Desconfio 
que fui a primeira licenciada em biologia da FURG a entrar no mestrado em 
Oceanografia Biológica. 

Neguei o chamado à docência, pela segunda vez. Hoje reflito que desistir 
das oportunidades de atuar na educação básica tenha sido a estrada que me 
coube e me trouxe até a educação superior. Hoje atuar com formação inicial dos 
futuros professores de biologia e a continuada de professores de ciências e 
outras licenciaturas, me faz viver essa recursividade, essa circularidade da vida. 
Muitos caminhos são possíveis. Eu honro e agradeço minha rota. 
Tendo desistido do concurso de professora do município passo por este primeiro 

limiar e chego no mundo da pós-graduação. Na Jornada do Herói cada momento 

de grande mudança, quando sai de um mundo e adentra a outro, Joseph 

 
argentinus com isópoda parasita Probopyrus ringueleti. Este tema incrível renderia uma 
dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, três artigos em revistas internacionais, me 
levou para viajar pela primeira vez sozinha para Florianópolis, e desenvolver trabalhos 
precursores sobre estresse oxidativo na Universidade Federal de Santa Catarina, e me levou a 
morar sozinha por um ano em Curitiba (primeiro ano do doutorado na Universidade Federal do 
Paraná). Quando revejo essa história, passa um filme incrível. Esse camarãozinho e seu parasita 
me levaram muito longe, me levaram para Congressos Nacionais/Internacionais em lugares que 
eu não conhecia, me fizeram até apresentar trabalho em inglês! e voar de avião pela primeira 
vez na vida. Mas também aumentaram a estrada em direção à docência. 
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Campbell vai chamar de travessia do limiar. Podemos dizer que nossas escolhas 

são limiares. 

 Escolhi o mestrado e deixei a docência. Hoje sei que foi só uma mudança 

de rota. A docência era o chamado. 

 Como já comentei escolhi um modelo animal para trabalho que 

apresentava uma relação parasitária. Queríamos inicialmente medir o consumo 

de oxigênio dos camarões, com e sem ectoparasitas. Porém eu não conseguia 

construir um respirômetro que ficasse completamente vedado, e o oxímetro que 

tínhamos disponível também tinha baixa sensibilidade para detecção do 

consumo de oxigênio em sistemas contínuos. Assim é a Ciência, as vezes algo 

muito simples, se torna bastante desafiador, especialmente para quem está 

aprendendo. 

Professor Euclydes me sugeriu a realização da avaliação bioquímica dos 

animais e que medisse conteúdos de proteínas totais, carboidratos e lipídeos de 

camarões parasitados e não parasitados. E na sequência meu enviou para a 

Universidade Federal de Santa Catarina para aprender com o Dr. Afonso Bainy 

sobre os parâmetros de estresse oxidativo, medindo nos tecidos dos camarões 

e buscando avaliar possível dano oxidativo por influência do parasitismo. Foi 

uma incrível aventura. A primeira vez que eu ia até Florianópolis, e a primeira 

vez que alguém da FURG realizava um trabalho com estresse oxidativo e 

espécies reativas de oxigênio. Mergulhei no mundo da bioquímica, conheci sobre 

sistemas antioxidantes não enzimáticos. Verificamos, nos tecidos muscular, 

branquial e hetopancreático dos camarões, a atividade das enzimas superóxido 

dismutase, catalase, glutationa peroxidase, e determinamos também os níveis 

de EROs. 

 Eu não tinha noção de que estava fazendo “pioneirismo científico” até meu 

orientador Euclydes me dizer isso. Ele brincava comigo e dizia, podem vir outros 

fazer igual e muito melhor que você, mas você foi a primeira. E eu agradeço o 

cuidado pela minha autoestima que meu orientador, com fama de bravo, tinha 

comigo.  

 Do trabalho de mestrado defendido em 1998 publicamos o meu primeiro 
artigo científico, ainda com nome de solteira: NEVES, C. A.; SANTOS, E. A.; 
BAINY, A. C. D. Reduced superoxide dismutase activity in Palaemonetes 
argentinus(Decapoda, Palemonidae) infected by Probopyrus ringueleti (Isopoda, 
Bopyridae) na revista internacional Diseases Of Aquatic Organisms em 2000. 
Fazem 21 anos desta publicação, a primeira, e que segue sendo a publicação 
mais citada da minha carreira científica, com 58 citações pela Web of Science e 
50 pela SCOPUS. 
 Somente em 2004, com o retorno do professor Dr. Luiz Eduardo Maia 
Nery de seu pós-doutorado nos Estados Unidos, é que publicamos o segundo 
artigo da dissertação de mestrado. O artigo Effects of the parasite Probopyrus 
ringueleti(Isopoda) on glucose, glycogen and lipid concentration in starved 
Palaemonetes argentinus (Decapoda) também saiu pela Diseases of Aquatic 
Organisms. Em 2004 eu estava finalizando meu doutorado. 
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 Confesso que estes dois trabalhos de mestrado juntos devem ter sido 
submetidos algumas vezes e naquele tempo as revistas internacionais podiam 
levar até um ano para dar uma primeira resposta. O primeiro deles foi fácil. O 
segundo foi muito suado. A cada negativa, pedidos de mais experimentos para 
complementar, eu ia murchando. Somado a isso, o doutorado acontecia com 
vários desafios.  
 Eu havia defendido o mestrado no início de 1998 e passei este ano todo 
como professora substituta de Fisiologia Humana, no Departamento de Ciências 
Fisiológicas da FURG. Era um sonho ser “professora de fisiologia” ao lado dos 
meus “ídolos científicos Dr. Euclydes Santos e Dr. Adalto Bianchini”. E ainda 
outras referências especiais como Dr. Pablo Elias Martinez, colega de disciplina, 
e ainda Dr. Elton Colares e Dra. Maria Cristina Flores Soares Soares.  
 Após um ano como professora substituta fiz seleção para o Doutorado em 
Zoologia na Universidade Federal do Paraná. Ainda sob a influência do eterno 
mestre Dr. Joaber Pereira Júnior. Também tentei um doutorado induzido na 
Universidade de São Paulo, já que Euclydes e Luiz Eduardo haviam feito suas 
formações por lá. No doutorado na UFPR segui sob a orientação do grande Dr 
Walter Boeger e do Dr Euclydes como co-orientador, segui a trajetória dos 
estudos de fisiologia do parasitismo. Hoje recordo com muita felicidade aqueles 
tempos. Mas quando estamos no meio da tempestade nem sempre temos 
maturidade para apreciar a vista e os aprendizados.  
 Defendi em 2003 a tese “Desenvolvimento ovariano de Palaemonetes 
argentinus Nobili, 1901(Decapoda, Palaemonidae) e castração parasitária de 
fêmeas por Probopyrus ringueleti Verdi & Schuldt, 1988 (Isopoda, Bopyridae)”, 
com um misto de emoções. Na tese de 150 páginas eu começo falando, nos 
agradecimentos de duas grandes paixões, as quais ainda fazem meu coração 
pulsar até hoje: “pessoas” e a “Lagoa dos Patos”. 
 Eu encerrei aquela tese nominando todos com quem eu convivia neste 
universo chamado “academia” agradecendo ao “barqueiro” Sr. Edgar Alberto, 
que eu chamava de mago dos Palaemonetes. Foram muitas aventuras, por água 
e por terra, para coletar os camarões. Os anos de El Niño e La Ninã afetavam 
grandemente a abundância da população na Lagoa. Precisávamos ir pescá-los 
em pequenas lagoas continentais, nas ilhas do entorno da cidade, e até nas 
cercanias da Estação Ecológica do Taim. Quando conseguíamos encontrá-los 
nestas lagoas distantes da entrada da Lagoa dos Patos, em geral eles não 
apresentavam a infestação parasitária. O parasita dependia de um hospedeiro 
intermediário, de água salgada, o copépode Acartia tonsa. 

Nestas andanças quantos amigos graduandos e pós-graduandos 
correram comigo na busca dos camarões. As amigas e hoje doutoras, e colegas 
de FURG, professora Christiane Loréa Paganini, técnica Bióloga Sandra 
Monteiro, a veterinária Alice Meireles Leite, para citar algumas.  da nossa frota 
marítima. Com Sr. Edgar tenho histórias de pescador para preencher um livro.  
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Figura 4. Recordações do período de mestrado e doutorado. A e B. Coleta dos camarões 
Palaemonetes argentinus, nos baixios do Saco do Justino, Vila da Quinta, Rio Grande. Em A 
observa-se a rede projetada pelo Sr. Edgar, barqueiro na frota marítima da FURG, e 
confeccionada pelo Sr. Hermes, funcionário da Estação Marinha de Aquicultura. B. Vista do Saco 
do Justino, da rede trabalhando, e do Sr. Edgar, barqueiro no barco Professor Morales. C. Foto 
dos aquários montados para a tese de doutoramento, onde os experimentos de infestação e 
desparasitação foram realizados. D. Close do cefalotórax de Palalemonetes argentinus onde 
observa-se a ocupação da câmara branquial (asterisco) por um casal de isópodes parasitas 
Probopyrus ringueleti. E. Em detalha a ampliação do casal parasita, a fêmea maior com bolsa 
marsupial ventral fazia, sinal de recente eclosão de larvas, e em seus pleópodos (asterisco) a 
presença do macho anão. 

 

As peculiaridades do ciclo de vida do Palaemonetes argentinus e também 
do parasita Probopyrus ringueleti me levaram a trabalhar em contato com outros 
professores e técnicos da FURG e da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Minha memória me ajuda a lembrar do Laboratório de 
Zooplancton, da saudosa professora Dra. Mônica Montú, do Laboratório de 
Fitoplancton e de Histopatologia, na Estação Marinha de Aquicultura da FURG. 
Ainda passei pelo Centro Integrado de Patologia de Rio Grande, do professor 
Carlos Renan, para usar um microscópio potente, e por fim estive na Fisiologia 
da UFRGS com o Dr. Carlos Kusharski e Dra. Roselis Silva.  
 Ao defender em 2003, voltei a ser professora substituta, e neste primeiro 
ano recebi várias negativas para publicar os artigos. As minhas devolutivas foram 
ficando mais morosas, eu tinha a desculpa de ter muitas aulas para preparar. 
Depois tinha que estudar para o concurso para professora da FURG em 2004, 
ao qual foi aprovada!  
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Eu poderia trazer muitas justificativas para não ter conseguido publicar os 
artigos da tese depois de 2004, quando já estava concursada, e enfim conseguia 
publicar o último artigo do mestrado ainda. Mas a verdade é que, eu fui meu pior 
inimigo. Entrei em depressão, após receber críticas profissionais de pessoas 
próximas. Eu travei, não busquei ajuda, acreditei que eu não era boa o suficiente.  

Nesta etapa da Jornada de um herói ele sobrepassa o limiar do mundo 
comum para o mundo do chamado e começa a viver sua aventura. Eu estava 
vivendo a minha. É nessa etapa que o herói vive suas primeiras batalhas, vence 
algumas, perde outras, e vai sendo forjado. Na vida real estamos sempre 
passando por diversos limiares. Ser a primeira pessoa da família a fazer pós-
graduação e se tornar Doutora, ser a segunda pessoa da família a se tornar 
servidora pública federal, a primeira foi minha mãe, com apenas ensino 
fundamental. Publicar o primeiro e o segundo artigo. A maior conquista foi sem 
dúvidas passar no concurso para professora da FURG, e a maior derrota foi 
acreditar que eu não merecia tudo isso. 

Além de tudo isso, em 2003 outro limiar foi sobrepassado, em 30 de 
dezembro daquele ano eu me casei com meu namorado Geovane Pedra 
Gonçalves, e com certeza a força dele me ajudou muito a passar no concurso 
que viria em 2004. Como sou grata pelo apoio do meu esposo. Nunca me senti 
sozinha, formamos uma bela dupla, imperfeita, diferentes e ainda assim guiados 
por um profundo amor. 

A seguir apresento a tabela 1 onde listo a produção acadêmica, prévia a 
atuação profissional como professora na FURG, período de 1991 a 2003. 

 

 
Tabela 1. Período de formação acadêmica-profissional de 1991 a 2003 

Primeiro artigo completo 

Neves, C. A.; SANTOS, E. A.; BAINY, A. C. D. Reduced superoxide dismutase activity in Palaemonetes 
argentinus (Decapoda, Palemonidae) infected by Probopyrus ringueleti (Isopoda, Bopyridae). Diseases 
Of Aquatic Organisms,Alemanha, v. 39, p. 155-158, 2000. 

 

Resumos de Iniciação Científica e Mestrado/Doutorado 

Neves, C. A.; BOEGER, W. A. P.; SANTOS, E. A. Modelo experimental para estudos de fisiologia do 
sistema parasito/hospedeiro: Probopyrus ringueleti (Isopoda, Bopyridae) e Palaemonetes argentinus 
(Decapoda, Palaemonidae). In: II Encontro Latino-Americano de Patologistas de Organismos Aquáticos 
e VI Encontro Brasileiro de Patologistas de Organismos Aquáticos, Florianópolis, SC. Resumos do II 
Encontro Latino-Americano de Patologistas de Organismos Aquáticos e VI Encontro Brasileiro de 
Patologistas de Organismos Aquáticos, 2000. 

Neves, C. A.; SANTOS, E. A. Parasitismo de Palaemonetes argentinus (Decapoda) por Probopyrus 
ringueleti (Isopoda). In: IV Taller sobre Cangrejos y Cangrejales, Buenos Aires, 1999. 

Neves, C. A.; SANTOS, E. A. Alterações metabólicas provocadas por Probopyrus ringueleti (Isopoda) em 
seu hospedeiro Palaemonetes argentinus (Decapoda). In: XIII Reunião Anual da Federação de 
Sociedades de Biologia Experimental -FESBE, Caxambu - MG. Resumos da XIII FESBE, 1998. 

Neves, C. A.; SANTOS, E. A. A relação parasitária de Probopyrus ringueleti (Isopoda) e seu hospedeiro 
Palaemonetes argentinus. In: XIII Reunião Anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, 
Caxambu - MG. Resumosdo XIII FESBE, 1988. 

Neves, C. A.; SANTOS, E. A. Activity of antioxidant enzymes of Palaemonetes argentinus (Decapoda, 
Palaemoneidae) infected by Probopyrus ringueleti (Isopoda, Bopyridae). In: Fourth International 
Crustacean Congress, 1998, Amsterdam -Nl. Proceedings and Abstracs of the 4th International 
Crustacean Congress, 1998. 

CASTRO, J. A.; Neves, C. A.; SCHWARZBOLD, M. Simulação computacional no ensino de Ciências 
Fisiológicas: Experiência com o programa QCP2. In: XXVII Encontro Anual de Ciências Fisiológicas, Santa 
Maria - RS. Resumos do XXVII Encontro Anual de Ciências Fisiológicas, 1998. 
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Neves, C. A.; SANTOS, E. A. Efeitos do parasitismo de Probopyrus cf. pandalicola (Bopyridae) sobre o 
metabolismo energético de Palaemonetes argentinus (Palaemonidae). In: XII Reunião Anual da 
Federação de Sociedades de Biologia Experimental, Caxambu - MG. Resumos da XII FESBE, 1997. 

Neves, C. A.; SANTOS, E. A. Physiological alterations in Palaemonetes argentinus (Decapoda) related to 
the presence of Probopyrus cf. pandalicola (Isopoda). In: III Workshop in Comparative Animal 
Physiology, 1997, Campos de Jordão - SP.Resumos do III Workshop of Animal Physiology, 1997. 
Neves, C. A.; SANTOS, E. A. Determinação de carboidratos em Palaemonetes argentinus Nobili, 1901 
(Decapoda,Palaemonidae) e no parasito Probopyrus cf. pandalicola (Isopoda, Bopyridae). In: III 
Encontro de Especialistas emDecapoda Brachyura (III Taller sobre Cangrejos e Cangrejales), Rio Grande 
- RS. Resumos do III Encontro de Especialistas em Decapoda Brachyura, 1996. 

Neves, C. A.; PEREIRA Jr., J.; BOEGER, W. A. P. Gemiparidade: uma estratégia reprodutiva de 
Gyrodactylus gemini (Gyrodactilidae). In: IVCongresso de Iniciação Científica FURG/UFPEL/UCPEL, Rio 
Grande -RS. Resumos do IV CIC -FURG/UFPEL/UCPEL, 1995.  

Neves, C. A.; PEREIRA Jr., J.; BOEGER, W. A. P. Gemiparidade de uma possível nova espécie de 
Gyrodactilidae de Cyphocharax voga de Rio Grande. In: III Congresso de Iniciação Científica 
UFPEL/FURG, Pelotas - RS. Resumos do IIII CIC, 1994. Prêmio Jovem Pesquisador 

Neves, C. A.; PEREIRA Jr., J.; BOEGER, W. A. P. Ocorrência de Gyrodactylus trairae (Gyrodactilidae) no 
município de Rio Grande. In: III Congresso de Iniciação Científica UFPEL/FURG, Pelotas -RS. Resumos 
do III CIC, 1993. Menção Honrosa 

Neves, C. A.; CÔRTES, A. L. P.; PEREIRA Jr., J.; BOEGER, W. A. P. Dados preliminares de Girodactilídeos 
do município de Rio Grande. In: II Congresso de Iniciação Científica FURG/UFPEL, Rio Grande - RS. 
Resumos do II CIC, 1993. 

 
 
 
 

4 ENCONTRO COM OS MENTORES 
 
 

Antecipei uma série de eventos, quando narrei a decisão de seguir o caminho 
da pós-graduação. Mas, essa jornada, como pode ser observado, não foi 
solitária. Tive muitos professores, inspiradores, apoiadores, e seria impossível 
citá-los todos. Já não tenho memória para tal façanha.  

Contudo gostaria de ressaltar algumas pessoas muito especiais. Na jornada 
do herói clássica e linear, quando ele recusa o chamado, sempre aparece um 
mentor que vai ajudá-lo de alguma forma. As vezes o mentor segue junto para 
dar coragem ao herói, noutras vezes ele atua mais como um coach motivacional 
mesmo, e em alguns casos como uma fada madrinha que entregará ao herói 
algo que possa lhe dar vantagens em suas batalhas. 

Na vida real, os mentores surgem aos montes para cada um de nós. A todo 
instante interagimos com alguém que nos ajuda de alguma forma, e nos traz 
novo ensinamento, uma lição, uma orientação. E é claro que em cada área da 
nossa vida teremos diferentes mentores. 
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Figura 5. Orientadores e inspiradores da minha trajetória profissional. A. Dr. Joaber Pereira Jr e 
Clélia Paixão Pereira, orientadores de graduação. B. Dr. Euclydes dos Santos Filho orientador 
do mestrado e co-orientador do doutorado. C. Dr. Walter Antonio Boeger, orientador do 
doutorado. D. Professores e professoras colegas das ciências fisiológicas. Dr. Ricardo Robaldo, 
Dra. Gilma Trindade, Dr. Luiz Eduardo Maia Nery, Dra. Daniela Marti Barros, Dr. Adalto Bianchini 
e Dr. Pablo Elias Martinez.  

 
Quero destacar aqueles mentores que tornaram possível esse sonho de ser 
Doutora em Ciências. Já mencionei meu primeiro orientador Dr. Joaber Pereira 
Júnior. Com ele aprendi que podemos ser orientadores e ao mesmo tempo 
amigos, e que devemos colocar nossa família sempre em primeiro lugar. Com o 
orientador de mestrado e co-orientador de doutorado Dr Euclydes Antônio dos 
Santos Filho aprendi o significado de autonomia. Ele jamais faria algo no lugar 
de seus alunos, ele conhecia o conceito sistêmico de lugar, e permanecia no seu 
lugar de orientador, nos dando respeito e autonomia, liberdade para crescermos 
pelos nossos próprios pés. Interessante que o professor Dr Walter Antonio 
Boeger, meu orientador de doutorado também tinha o mesmo estilo de 
orientação do Euclydes, nos dava liberdade. Nunca me senti cobrada por eles, 
nem quando desisti de publicar a tese de doutorado diante dos “nãos” das 
revistas científicas e novos compromissos profissionais que se apresentavam. 
Eles nunca cobraram isso de mim, e eu sinto que eu queria ser cobrada, pois 
fazia transferência, identificando-os com “pais”. Mas a vida me deu os 
orientadores certos. Aqueles que me fizeram ficar com as consequências dos 
meus atos. Mentores que me ensinaram a crescer pelas minhas próprias pernas. 

Uma referência importante para mim foi minha colega de sala de permanência 
a Professora Dra. Gilma dos Santos Trindade. Com ela aprendi que não posso 
querer pelos outros, se referia aos orientados quando não realizavam o 
planejado. Então as fichas caíram. 

Tive colegas ao longo da carreira docente os quais são referências para mim 
até hoje. Os professores Dr Adalto Bianchini, meu eterno chefe/Diretor; Dr Pablo 
Elias Martinez que me ensinou muito sobre aulas práticas e cirurgias em rãs e 
cães e ovariectomia em ratas; Professora Dra. Ana Luiza Muccillo Baisch que 
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primeiro me incentivou nas pesquisas com erva-mate; Professores Dr Elton Pinto 
Colares e Dr Luiz Eduardo Maia Nery com quem tive o privilégio de aprender 
como professores de disciplina de graduação e pós-graduação e depois como 
parceiros de pesquisas e orientações. Cito ainda os professores da farmacologia 
MSc. Fernando Amarante Silva e Esp. Eli Sinnot Silva em que me espelho 
quando o assunto é extensão universitária; e o professor de Biofísica Dr. Jorge 
Alberto Castro, e os técnicos Vilma Neves, Jurema Acosta, Luiz Carlos Black 
Costa, Fábio Moreno (in memorium), Vilta Conceição e Regina Corrado (in 
memorium) que me ensinaram todas as histórias que sei sobre o começo das 
ciências fisiológicas na FURG. 

Com estas pessoas tenho convivido toda graduação, pós-graduação e os 19 
anos de carreira docente. São mentores para mim, pois vieram primeiro, e vindo 
primeiro abriram as portas deste lugar chamado Ciência para mim. 

E como os chamados são muitos, e as histórias não são lineares, em algum 
momento falarei de novos mentores, que estão descortinando para mim novos 
mundos. Por hora focando na minha vida profissional no mundo da Biologia e 
das Ciências Fisiológicas, convido a estes mestres para seguir comigo a 
narrativa deste memorial.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 A recusa ao chamado e o encontro dos mentores na jornada do herói são momentos de 

grande impacto emocional. O herói se recusa a deixar o lugar comum, ele duvida de si mesmo, 
e o papel do mentor é fundamental para fazer a jornada de fato começar. Situo minha recusa ao 
chamado no que diz respeito da docência. Fugi do magistério, mas caí num curso de licenciatura. 
Passei no concurso do magistério municipal, e decidi tomar um atalho, buscar na pós-graduação 
outras ferramentas para galgar o magistério superior. Em cada passo tive vários importantes 
mentores, e a Carla docente foi sendo moldada.  
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Finalizo essa etapa do memorial com versos que escrevi e estão na minha 
tese de doutorado. Voltados a esse amor que tenho por Rio Grande, minha 
cidade, e pela Laguna dos Patos. 

 
Lagoa dos Patos 

 
És rainha entre todas 

És o sorriso da planície 
Estás cercada de encantos 

És senhora do pescador 
Teu olhar reflete o sol 

No teu ventre a lua vem dançar 
Os teus filhos te veneram 
Pois és berço do amanhã 

E mãe do que virá 
 

Tua voz, vento forte a nos guiar 
Em teu seio teus filhos vais acalentar 

As criaturas do céu, da terra e do mar 
Buscam em ti forças para resistir 

Tuas intempéries, ciclos, tuas luas 
Que agridem e estimulam cada um 

que em ti está 
E crescem, e florescem, e vem em ti 

buscar 
A força para prosseguir 

Teu véu azul qual santa a sustentar 
Te faz senhora do pescador 

Desbravador a te estudar 
És senhora de um povo sofrido 

Que busca em ti a força para insistir 

 

Se o barco quebra, se o peixe some, 
se vem a fome 

Abres as portas para um novo ciclo 
E volta o homem, e volta o peixe, 

E dança a rede, e acaba a fome 
Teus filhos vão buscar conforto 

Em outro porto 
Mas sempre voltam 

Pois és senhora do pescador 
E se não voltam 

Guardam na alma 
Teu rosto franco, sorriso claro 

Daquela que lhes acalentou 
 

Carla Amorim Neves  
(entre os anos de 1998 e 2003) 

FIM DO ATO I 
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ATO II 

 

A vida profissional, uma jornada 
circular 

 
 

 

A travessia do limiar: provas, aliados e monstros. Ingressando na FURG 

Ida e vindas à Caverna: os primeiros movimentos da carreira docente  

Novas provas e recomeços: movimentos de vida e morte, a extensão e 

pesquisa 
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5 A TRAVESSIA DO LIMIAR: PROVAS, ALIADOS E 
MONSTROS 
 
 

Em 2003, após ter defendido o doutorado, iniciei novo contrato como 
professora substituta no Departamento de Ciências Fisiológicas da FURG, mais 
uma vez na matéria Fisiologia. Recém-doutora, com contrato de substituto, 
começo a receber os primeiros orientados da graduação. Na época eu ministrava 
fisiologia cardiovascular para Medicina, o que realizo até hoje. É neste ano que 
eu dou seguimento ao meu segundo artigo de mestrado que viria ser aprovado 
em 2004. Começo a luta de publicações do doutorado. Essa tarefa é suspensa 
para que eu pudesse me dedicar a estudar para o concurso, uma única vaga, 
matéria fisiologia. 

Em 2004, os concursos públicos recém haviam sido retomados, após um 
período de quase 10 anos sem novas contratações. No Brasil inteiro choviam 
vagas para professores em todas as áreas, fruto de uma nova política instaurada 
pelo primeiro presidente do Partido do Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva. 
Os anos 2000 foram de grandes mudanças. A primeira presidenta mulher do 
Brasil, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tomam lugar juntamente 
com o surgimento do Facebook e do primeiro iPhone. E a primeira Amorim da 
família aprovada em um concurso para professora do ensino superior em 
universidade pública. 

Tive o apoio de muitas colegas da pós-graduação. Alguns olhavam minha 
trajetória de origem simples, doutorada e aprovada em um concurso público 
federal e me diziam, que seu sonho era ter o mesmo sucesso que eu estava 
tendo! Tive a felicidade de ver muitos deles conseguindo esse sonho também, e 
espero ainda ver muitos mais. Hoje enquanto escrevo o memorial, há um novo 
concurso aberto para uma (01) vaga de professor na matéria fisiologia. São 
cinquenta candidatos homologados. 

No concurso que realizei havia alguns inscritos, porém poucos foram 
homologados, três se não me engano. No dia da primeira prova, apenas eu 
compareci. Os demais candidatos de outros estados, não se deslocaram até Rio 
Grande para as provas. Agora eu concorria apenas comigo mesma.  

É tenso realizar um concurso público. Alguns colegas diziam, “tu já estás 
dentro, só tem tu como candidata”. Eu sempre ponderava, não é bem assim, eu 
preciso me sair bem nas provas, muito bem, pois meu currículo iniciante vai por 
minha média para baixo. E assim foi. Tirei excelentes notas na prova escrita e 
na aula teórica. Com a nota do currículo passei no concurso com média final 6,9. 

Eu estava tão feliz, meus amigos, meus familiares também. E isso era o que 
devia importar, mas eu fui minha pior inimiga, lembra? Eu ouvi pelos corredores 
diversos comentários maldosos, e eu os deixei fazerem morada em mim. 

O que era para ser o início de uma grande história de sucesso, se tornou o 
início de uma linda história de resiliência e superação. 

Numa jornada sempre haverá os aliados e os inimigos. Só que na vida real o 
maior inimigo que podemos ter, o maior monstro que podemos enfrentar é 
quando brigamos com nós mesmos, com nosso ego e nossas sombras. 

Eu tinha 29 anos quando terminei o doutorado e 30 anos quando passei no 
concurso da FURG, com pouquíssima experiência profissional e menos ainda 
vivência de mundo. Para nós que moramos em cidades pequenas, viemos de 
famílias simples, e nunca “visitamos a Disney” – como sabiamente define minha 
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mãe, àqueles que são de uma outra estirpe, a vida dentro da academia é bem 
desafiadora. 

Sei que são crenças que nos limitam, e ao longo desses anos precisei 
desconstruí-las em mim. Custei a perceber, apesar de legitimamente concursada 
e aprovada, que eu não me sentia digna de pertencer à “FURG”. E por mais 
desafiante que seja ser professora em uma universidade pública federal 
brasileira, ainda ressalto que minhas maiores dificuldades sempre foram as 
minhas crenças. Ter passado num concurso público, e ter recursos financeiros 
para pagar terapia, fez toda a diferença. Porém eu busquei a terapia mais tarde. 
Somente dez anos depois, aos 40 anos de idade. Até lá, eu fiquei por 10 anos 
travando diuturnamente batalhas sem fim comigo e minhas crenças. E não pedi 
ajuda a quase ninguém. 

Na Jornada do Herói em algum momento, após ganhar e perder batalhas, o 
protagonista se vê partir em retiro para uma caverna, muitas vezes ferido, 
cansado e desacreditando de si mesmo, como capaz de vencer os desafios. 
Psicologicamente falando, o retiro à caverna, não é um fracasso, ainda que o 
herói possa pensar que sim. É a pausa estratégica em meio a um confronto que 
já se arrasta por muito tempo, para curar as feridas. 

A vida real, é uma eterna ida e vinda à Caverna. A caverna pode ser a zona 
de conforto, uma muleta, um refúgio, pode ser um local de recuperação, um lugar 
para repensar e começar de novo sempre. 

Não há um momento único na minha vida profissional que eu posso definir 
como uma Caverna. Meus primeiros oito anos na FURG (estou situando esta 
narrativa entre os anos de 2004 e 2012) nem de longe se comparam a uma 
caverna. Não estive recolhida, ao contrário, estive no “front”. Em uma instituição 
de ensino superior devemos realizar ensino, pesquisa, extensão, administração, 
enfim, viver a instituição em sua totalidade. Enquanto as revistas científicas 
continuavam me dizendo não, muitos outros aspectos da vida profissional me 
diziam sim, e me faziam me sentir útil, motivada e até bem-sucedida. 

Entendo que meu amadurecimento precisou deste “recolhimento forçado”. Eu 
tinha muito o que aprender sobre pesquisa, entendo que ainda tenho, felizmente. 
Porém em mim sempre houve uma postura diferente da dedicação quase que 
exclusiva à pesquisa, que eu via e admirava em muitos colegas. Eu era uma 
servidora com dedicação exclusiva à FURG. 

Neste período (2004-2012) enquanto eu buscava fazer a linha de pesquisa 
de Fisiologia Cardiovascular Comparada deslanchar na FURG, a instituição, 
demandava de mim dedicação em diversas outras áreas. 

É impossível manter a linearidade da narrativa memorial, sob pena de se 
tornar apenas uma lista cronológica de feitos. Neste ponto decido trazer minhas 
experiências fazendo divisão cronológica em quatro blocos de tempo. Onde 
mesclo os eventos relevante sobre minha atuação no Ensino, Pesquisa, 
Extensão e Administração. 

De 2004 - 2012, período que vou chamar carinhosamente Idas e vindas à 
Caverna, narrarei minha experiencias nos quatro pilares da universidade, 
mostrando os avanços e retrocessos naturais a cada área conforme o contexto. 

De 2013 - 2016, período que vou chamar de Novas provas e recomeços, 
continuo narrando as experiências profissionais, porém com maior foco na 
pesquisa, até minha saída do programa de pós-graduação. 
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De 2017 - 2021, passo a narrar o com maior destaque as experiências na 
administração e na extensão, e as novas experiências de pesquisa e docência, 
período que chamarei As Recompensas no Caminho de Volta. 

Em 2022, narro a escrita do memorial e os novos passos – finalizo minha 
narrativa com destaque as experiências docentes, chamando este novo período 
que recém se inicia de O fim da Jornada?  

 
 
 

6 IDAS E VINDAS À CAVERNA 
 
 

Primeiros movimentos da docência / pesquisa com a iniciação 
científica 
 

No ano de 2004, continuei a docência, agora concursada, atuando com os 
cursos de Medicina e Enfermagem. Nestes cursos ministro até hoje a unidade 
de fisiologia cardiovascular, também fisiologia renal e digestório. Recebi a 
orientação do coordenador do programa de pós-graduação em Ciências 
Fisiológicas – Fisiologia Animal Comparada, Dr. Luiz Eduardo Maia Nery, para 
criar uma disciplina de graduação como tópico especial para o curso de Ciências 
Biológicas, denominada Fisiologia Cardiovascular Comparada. Iniciei esta 
disciplina no primeiro semestre de 2005. Essa disciplina em especial me 
aproximou dos primeiros orientados de graduação e iniciação científica. 

Aprovei o Edital Recém-doutor da FAPERGS com o projeto Efeito do 
parasitismo sobre a atividade cardíaca do camarão Palaemonetes argentinus 
Nobili, 1901 e regulação neurohormonal dos parâmetros cardiovasculares. Junto 
com o projeto recebi o primeiro aluno de iniciação científica (IC) Ederson 
Medeiros, para quem o professor Dr. Elton Pinto Colares conseguiu uma cota de 
bolsa. Aluno incrível, inventivo, minucioso, que pude acompanhar por alguns 
anos no curso de Ciências Biológicas. Lamento que não tenha podido ser ele 
meu primeiro orientado de trabalho de conclusão de curso, pois Ederson, no 
último ano do curso, decidiu prestar vestibular para a primeira turma do curso de 
Psicologia da FURG, sendo aprovado. Dr. Ederson Medeiros hoje é psicólogo 
em Palotina no Paraná, segue sendo um grande amigo. 

Em nosso primeiro trabalho, em parceria com o professor Elton em 2004 foi 
apresentado na Jornada de Biologia da FURG, onde Ederson apresentou os 
resultados de Largura do cefalotorax e diferenciação abdominal na determinação 
da maturação sexual de Chasmagnathus grannulata (Crustacea, Grapsidae). 
Esse foi o primeiro resumo de um orientado. Após este trabalho, com os recursos 
da FAPERGS produzimos sete outros trabalhos, na forma de resumos, para 
congressos regionais, nacionais e internacionais.  No projeto FAPERGS 
construímos uma metodologia para verificação da atividade cardíaca do 
camarão. O camarão Palaemonetes tem exoesqueleto translúcido, através dele 
com auxílio de uma lupa acoplada a uma câmera era possível gravar seus 
batimentos cardíacos. Posteriormente, as gravações eram editadas em 
programas de vídeo para uma versão em velocidade lenta (slow motion). A 
frequência cardíaca de invertebrados é bastante alta, e o olho humano não 
consegue contar os batimentos sem o artifício do slow motion. Também foi 
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preciso projetar a câmara de acrílico transparente com fluxo contínuo de água 
para manter o camarão restrito durante as gravações.  

Nos anos de 2004 a 2007 avaliamos os efeitos da salinidade na frequência 
cardíaca destes camarões, e no controle neurohormonal por meio de aminas 
biogênicas como serotonina e octopamina, e dois hormônios humanos 
angiotensina II e endotelina 2.  Em um dos trabalhos evidenciamos pela primeira 
vez um efeito cardioativo do hormônio angiotensina II em modelo invertebrado 
(Medeiros et al., 2006). Este e outros trabalhos com o modelo camarão foram 
apresentados nos congressos de iniciação da FURG, na FESBE e nos 
congressos internacionais 7th International Congress of Comparative Physiology 
and Biochemistry, 2007, Salvador, Bahia e XXII Latinoamerican and First Ibero-
American Congress of Physiological Sciences, 2006, Buenos Aires. 

 Neste período colaborei com orientandos de outros professores como o 
Dr Adalto Bianchini e Luiz Eduardo Maia Nery, aportando os conhecimentos da 
biologia do camarão Palaemonetes para estudos metabólicos e toxicológicos. O 
modelo experimental de maior uso na Fisiologia sempre foi o caranguejo 
Chasmagnathus granulata, hoje Neohelice granulata, seguido por siris e peixes. 
Trazer o camarão Palaemonetes argentinus foi uma contribuição para abertura 
do leque de modelos biológicos que usávamos. 
 Em 2005 chega ao laboratório aquela que seria minha primeira orientada 
de graduação, Laura Garcia Storino. Laura acompanhou primeiramente os 
estudos com neurohormônios e regulação de frequência cardíaca do camarão, 
para então defender o seu trabalho “Imunolocalização de Receptores de 
Angiotensina II e Peptídeos Natriuréticos em tecidos cardíacos e nervosos do 
siri-azul Callinectes sapidus Rathbun, 1896 durante o choque hiposmótico” em 
2007. Este trabalho contou com a parceria do Dr. Robert Boyle, professor de 
biofísica da FURG. 
 Todo esse movimento de atividades de ensino para os cursos de 
Medicina, Enfermagem e Biologia, e as orientações de iniciação científica entre 
2004 e 2005, permitiram que eu fosse aceita como professora colaboradora em 
2006 no programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas – Fisiologia 
Animal Comparada do ICB com a criação e oferta da disciplina Fisiologia 
Cardiovascular Comparada para o mestrado.  
  No ano 2007 me tornei mãe, estando em licença até início de 2008. Após 
retornar da licença tendo a Laura defendido seu TCC e Ederson decidido trocar 
de curso, comecei a me dedicar a criação de um grupo de pesquisa que 
desenvolvesse trabalhos com o modelo biológico roedor, Rattus norvegicus, não 
dando continuidade aos estudos com invertebrados. Na figura 6 apresento os 
modelos biológicos com que trabalhei até o presente. 
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Figura 6. Modelos experimentais que venho utilizando na pesquisa. A. Imagem de um peixe, 
Cyphocharax voga onde encontrei o ectoparasita monogenóide Gyrodactylus geminni, que 
representam a fase da graduação quando trabalhei com ictioparasitologia de diversas espécies 
de peixes. B. Meu segundo modelo experimental, o camarão carídeo de água doce/salobra 
Palaemonetes argentinus. C. O isopoda epicarídeo Probopyrus ringueleti, ectoparasita branquial 
do camarão P. argentinus, dupla de hospedeiro-parasita que estudei durante o mestrado, 
doutorado e início da atuação profissional. D. o caranguejo de mangue/marisma Chasmagnathus 
granulata que serviu à primeira iniciação científica que orientei (hoje Neohelice granulata). E. o 
siri-azul Callinectes sapidus modelo experimental do primeiro trabalho de conclusão de curso 
que orientei. F. O roedor, rato Wistar albino, Rattus norvegicus e detalhe das folhas in natura de 
erva mate Ilex paraguariensis. Demarcam a mudança de fase na pesquisa. G. Imagem de 
imunofluorescência da linhagem celular cardioblasto H9C2, meu modelo atual de estudos.  

 

Primeiros movimentos na administração e em comitês/conselhos 
  
 O primeiro movimento foi assumir a representação do ICB na Comissão 
Permanente de Pessoal Docente - CPPD/FURG, órgão vinculado à reitoria, com 
a atribuição de colaborar com a política de pessoal docente da Instituição, bem 
como acompanhar alterações de regime de trabalho, e avaliação de 
desempenho para progressão e promoção funcional entre outros processos. 
 Foi lá, numa mesa longa, em uma salinha minúscula que passei alguns 
anos me reunindo toda terça-feira à tarde com colegas de outras unidades. Foi 
quando a FURG tomou forma de Universidade. Até então a FURG era o 
Departamento de Ciências Fisiológicas - DCF e depois o ICB. Quando começo 
a auxiliar processos administrativos, neste processo simples, porém importante 
para a instituição, que comecei a entender o tamanho de uma universidade. E 
então eu simplesmente apaixonei por estes espaços. 
 Alguns fogem de reuniões, eu gosto delas. Ali eu podia entender esse 
mundo que inconscientemente pensava não merecer pertencer. Desde aqueles 
primeiros anos eu passei a cultivar um gosto e uma habilidade para estar com 
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os “diferentes”. Eu gostava dos meus “pares”, mas eu tinha curiosidade por saber 
das pessoas, das outras unidades, das outras áreas, dos outros fazeres.  
 Ali na CPPD conheci pessoas incríveis como a Dona Luiza da Mata Lehn, 
que sempre ligava para os professores para perguntar quando eles se atrasavam 
no pedido de progressão, se eles não estavam precisando de dinheiro! Ah, se 
dona Luiza não estivesse aposentada, talvez eu não tivesse atrasado este 
memorial. Conheci colegas do antigo Colégio Técnico Industrial – CTI, colegas 
dos departamentos de educação, de química e alimentos, de enfermagem, de 
direito e de medicina. Lembro que um colega da engenharia, já mais experiente, 
dizer que ele gostaria de ter entrado para a CPPD com a minha idade, eu tinha 
30 anos. Pois assim, na atual idade, ele saberia tudo da FURG. Parecia uma 
profecia, pois hoje aos 48 anos, alguns colegas mais jovens me consideram 
referência, da memória e do funcionamento de muitos processos da instituição. 
Foi lendo os Relatórios de Atividades dos Docentes que comecei a perceber que 
existiam outros fazeres na vida universitária, como a extensão, a cultura e a 
administração. Penso que meu “arsenal” de ideias para atividades 
extensionsistas foi construído com aquelas leituras. 
 Também nos primeiros anos na FURG substitui o professor Elton Colares 
na comissão que estava preparando a criação do curso de Educação Física 
Licenciatura. Foi outra experiência fascinante ver um curso nascer. Ser 
responsável por plantar uma semente como esta, na instituição. Após, segui 
atuando na comissão de curso representando o DCF, e em 2007 fui professora 
de fisiologia na primeira turma do curso. As aulas eram a noite, e eu não gostava. 
E ainda mais porque estava grávida. Eu não dirigia, então meu esposo precisava 
me buscar ao final das aulas. Deste tempo conheci pessoas incríveis com uma 
inserção política e sindical muito forte. Cito os queridos professores Maneca 
Manuel, Felipão Luis Felipe e as professoras Mirela Valério e a saudosa Rosi 
Meri Santos, primeira coordenadora do curso, com quem tive a honra de ser 
temporariamente sua coordenadora adjunta. Méri foi vítima de um acidente 
automobilístico e faz muita falta na nossa instituição. 
 Aqui eu posso dizer que mesmo estando com dificuldades de me 
consolidar na pesquisa, eu estava muito feliz em participar de tantos processos 
e movimentos da instituição, nestes primeiros anos. Se estava na caverna 
“científica” aprendendo a pesquisar sozinha, sem recursos, no campo da 
docência e da gestão, aprendia a orientar alunos de graduação, e crescia como 
servidora pública. 
 

Momentos de recolhimento 
  

Neste período dois eventos antagônicos me marcaram e me mudaram 
para sempre. Era dezembro de 2006, quando voltei de um congresso 
internacional em Buenos Aires, Argentina, para o qual acompanhei como 
servidora responsável, a excursão de ônibus com mais de 30 estudantes de pós-
graduação. Eu estava grávida de poucas semanas de nosso primeiro filho. Uma 
semana após retornar do evento, sofremos a perda do nosso bebê. Só quem já 
perdeu um filho pode imaginar que tipo de “caverna” é esta situação. O 
sentimento de culpa nos acompanha por muito tempo. Os intermináveis “E se...”. 
E se eu não tivesse viajado para tão longe de ônibus nas primeiras semanas da 
gestação, eu teria perdi o bebê? E se eu não colocasse a FURG e meu trabalho 
em primeiro lugar? Este luto não foi vivo naquele momento, eu não tinha 
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maturidade emocional para isso. Em fevereiro 2007 já estava grávida outra vez, 
agora do nosso filho Yuri, que nasceu um pouquinho antes do tempo, no 
comecinho da primavera, em 22 de setembro de 2007, e é nossa razão de viver 
há 14 anos. 
 Este deveria ter sido um momento de recolhimento, de permanecer nesta 
Caverna e descansar. Mas, imatura, eu não me dei este direito. Só fui viver o 
luto de nosso primeiro filho bem depois, em 2019, após iniciar meus estudos de 
desenvolvimento humano, que envolviam o pensamento sistêmico e as 
Constelações Familiares.  Nesse tempo todo, me dedicava ao máximo ao nosso 
filho Yuri, e as múltiplas funções profissionais, tentando esquecer o inesquecível. 
Escrevo essa passagem em honra a nosso primeiro filho, reconhecendo-lhe a 
existência e o amor que a ti devotamos, e que segue até hoje.   
 Eu poderia dizer aqui, que após o nascimento do Yuri, minha 
produtividade baixou, que isto dificultou ainda mais as coisas para a carreira de 
pesquisadora. Mas não vou romantizar nem vitimizar. As minhas dificuldades 
vinham desde a época do doutorado. Era eu que tinha estas dificuldades antes, 
e ser mãe alavancou minha carreira pois me mudou como ser humano. Eu me 
tornei uma pessoa e profissional melhor depois das maternidades vividas.  
 Ser mãe me modificou desde a alma. O tempo passou a ser outro, e as 
prioridades também. Yuri bebe nunca me “atrapalhou” para preparar uma aula, 
ler uma tese ou escrever um projeto ou um artigo. Nunca. Ao contrário, ter esse 
ser sendo gerado em mim me amadureceu muito mais e mais anos, do que os 
34 anos que eu já havia vivido. Que experiência, senhoras e senhores. Que 
experiência fantástica é tornar-se mãe. 
 

Seguem os movimentos na docência / pesquisa 
 
 Em 2007 enquanto estava grávida orientei minha segunda aluna de 
graduação Camila Wally. Lembro que ela defendeu o TCC no verão de 2008, 
Yuri tinha meses. Eu a recebi em minha casa para fazermos algumas correções 
no trabalho, e ela, junto com minha mãe ainda ajudou a colocar a cadeira de 
amamentação no quarto novo do Yuri, pela janela, pois era grande demais para 
passar pela porta.  Assim são minhas relações com meus orientandos. 
Humanas. Viscerais. Não posso conceber tratar um aluno, especialmente um 
orientado, com distanciamento polido e esterilizado. Sei que as vezes errei na 
dose, e me perdi do lugar de orientadora, contudo, ainda assim tenho convicção 
que de nenhuma relação pode ser estabelecida longe do campo de afetuosidade. 
 Essa visão de mundo vem de minhas experiências com meus 
orientadores. Na graduação Joaber e Clélia, eram totalmente entregues a nós, a 
gurizada do laboratório de ictioparasitologia, Joaber era do tipo que dava dinheiro 
aos seus alunos para ajudar numa viagem de estudos, por exemplo. Ele fez isso 
por mim. E eu sigo essa metodologia pedagógica. Euclydes brigava por seus 
alunos, ainda que as pessoas achassem que ele brigava com os alunos. 
Também era verdade, mas eu sempre enxerguei nas brigas dele, como alguém 
que estava brigando por você. Para você deixar de ser preguiçoso, ou teimoso 
e no meu caso deixar de ser boba e boazinha. Lembro o dia que ele me disse 
que eu devia tomar cuidado com certas pessoas que queriam “me fazer de 
empregada”. Esse zelo, por meus alunos, eu também trago até hoje. Walter tinha 
2m10 de altura, mas o coração era de um meninão! Fazia sempre de tudo por 
seus alunos. Eu só tive professores humanos, próximos, todos com qualidades, 
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e, também defeitos, mas que pautavam suas relações com seus alunos a partir 
da Verdade. E então quando passei no concurso da Fisiologia e fui dividir sala 
com a Dra. Gilma dos Santos Trindade, tive uma espécie de pós-doutorado em 
“fino trato”, em amorosidade e abnegação. Modelo até hoje seu jeito de orientar. 
Com amor, dedicação e respeito. Apesar de toda a doçura, foi com a Gilma que 
eu aprendi uma metodologia pedagógica de orientação, que hoje eu entendo ser 
sistêmica. Mesmo que, nem ela ou eu, à época, soubéssemos da existência 
desta ciência. Ela me ensinou um dia, se referindo a alunos que frustram nossas 
expectativas, que furam compromissos, que desistem, que tem potencial, mas 
não realizam, que: “Não podemos querer pelo outro”. 
 Isso é libertador. Não é uma desculpa. É claro que o insucesso de um 
estudante, tem muitas partes de responsabilidade nossa, e que talvez se 
tivéssemos feito mais, ou feito diferente, quiçá poderíamos ter influenciado e 
impactado o estudante de uma melhor maneira. Porém, para além disso, existe 
o outro. Existe outra pessoa nesta relação, que no final de tudo é quem conclui 
a ação. E se esta pessoa não quiser, não existirá nada que possamos fazer, 
como professores, orientadores, pesquisadores, nem mesmo amigos. 
 Esse ensinamento ouvi alguns anos depois no trabalho de Bert Hellinger 
que propõem como caminho de solução para conflitos de qualquer natureza, que 
devemos ficar com aquilo que é. E Angelica Olvera, criadora da Pedagogia 
Sistêmica, orienta, devemos concordar com o destino de nossos alunos. 
“Ficar com aquilo que é” e “Concordar”, não é resignação, mas é, após ter feito 
o seu melhor, concordar que o resultado depende do outro, do modelo de mundo 
do outro, aquilo que Olvera e Hellinger chamam de destino. 
 Estes modelos profissionais foram se conectando as minhas ideias e 
crenças do que era ser docente, pesquisador e orientador. Foram me 
constituindo enquanto professora, e foram o alicerce para a construção da 
professora que sou hoje. 
 Voltando a atuação como orientadora de graduação e pós-graduação 
situo esta parte da narrativa, neste primeiro septênio na carreira docente (2004-
2012).  

Com a saída de Ederson Medeiros e Laura Storino, eu decidi abandonar 
o modelo Palaemonetes argentinus. Apesar de um bom modelo biológico, por 
sua facilidade de manutenção em laboratório, o tamanho diminuto e ausência de 
equipamentos adequados para a espécie dificultavam os ensaios fisiológicos. 
Também, o fato de sua ocorrência e abundância populacional na Lagoa dos 
Patos ser fortemente impactada pelos eventos climáticos como El Niño e La 
Niña, não favorecia sua livre disponibilidade para os experimentos.   

Em 2007, comecei a orientar a acadêmica de licenciatura Camila Wally. 
Camila se tornou uma grande amiga, além de braço direito das pesquisas que 
começava a realizar. Naquele momento estimulada com a atuação no curso de 
Educação Física propus para Camila um trabalho que avaliasse os efeitos da 
atividade física e também do uso de produtos naturais na função cardíaca. Foi 
seu trabalho de conclusão de curso defendido em 2008, “Efeito da natação e do 
extrato aquoso da erva-mate Ilex paraguariensis A. St. Hill (Aquafoliaceae) sobre 
a função cardiovascular de ratos machos Wistar hipertensos e 
hipercolesterolêmicos”, ajudou a implementar a linha de pesquisa na pós-
graduação. Eu criava na FURG uma linha e um grupo de estudos voltados para 
a Fisiologia Cardiovascular Comparada e as adaptações fisiológicas do sistema 
cardiovascular ao exercício e à produtos naturais. 
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Esta construção científica tinha apoio e colaboração da Dra. Ana Luisa 
Muccillo Baisch. Ana abriu para mim, a possibilidade de utilizar o modelo 
biológico de rato Wistar, Rattus norvegicus, e toda a maquinária disponível no 
Laboratório de Farmacologia, hoje Laboratório de Estudos Farmacológicos e 
Toxicológicos. Havia disponível os insumos animais, e o pletismógrafo modelo 
tail cuff, equipamento que permite a verificação indireta da pressão arterial e 
frequência cardíaca de ratos e camundongos. Também já existia uma expertise 
implementada no laboratório de estudos com produtos naturais, em especial a 
erva-mate Ilex paraguariensis.  

Em 2008, Camila Wally se torna minha primeira orientada de mestrado, 
juntamente com o Educador Físico Luis Fernando Guerreiro oriundo da 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). 

No mestrado de Camila Wally nos desafiamos, reproduzindo com nossas 
condições laboratoriais o modelo de isquemia e reperfusão induzidas 
cirurgicamente em ratos. Seguimos os estudos com a erva-mate, agora uma 
fração ácida do extrato da erva, que era administrada agudamente ao evento 
isquêmico, e demonstrou ser capaz de reduzir a área de infarto acima de 20% 
com relação a área infartada em ratos controles não tratados. Em 2010 Camila 
Wally defendeu a dissertação “Ação cardioprotetiva da fração ácida do extrato 
de Ilex paraguariensis A. St. Hil (Aquifoliaceae) em miocárdio de Rattus 
novergicus durante a isquemia e reperfusão induzidas in vivo.”  

Guerreiro estava procurando uma pós-graduação que permitisse seu 
desejo em dar continuidade nos estudos experimentais de fisiologia do exercício, 
iniciados com o Dr. Airton Rombaldi na UFPEL. Com Luis, realizamos muitos 
trabalhos, e a chegada dele amadureceu a criação do grupo de ensino e 
pesquisas em fisiologia cardiovascular comparada, o GEP-Fiscar.com, com 
carinhosamente apelidamos. Logo, logo o E do GEP se transformaria em um 
potente espaço de promoção em saúde por meio de ações de extensão 
universitária. 

Guerreiro com seu pedido de orientação me auxiliou a implementar com 
muita maestria a linha de pesquisa de fisiologia do exercício. Ele como 
profissional da área e experiência em pesquisa de natação com ratos, trouxe 
para nosso laboratório muito conhecimento e prática. Em pouco tempo tínhamos 
tanques de natação em que podíamos simular atividade física, exercício 
aeróbico contínuo e anaeróbico intermitente. 

Juntamente com estes dois jovens mestrandos foram se agregando ao 
grupo alunos de graduação das ciências biológicas, medicina, enfermagem, 
educação física, oceanologia e toxicologia. 

O laboratório recebeu o nome de Fluxometria, nome da primeira técnica 
utilizada ainda quando trabalhávamos com camarões, devido ao equipamento 
fluxômetro. O laboratório recebeu por empréstimo vários equipamentos da 
Farmacologia, incluindo um computador e o pletismógrafo. E nele instalamos 
dois tanques de 500L. 

Assim em 2008, quatro anos após minha contratação eu já tinha orientado 
dois alunos de graduação, vários ICs, ofertava uma disciplina obrigatória no 
programa de pós-graduação em ciências fisiológicas, tinha recebido autorização 
para orientar dois mestrandos, implementava uma nova linha de pesquisa e era 
responsável pela criação e administração de um novo laboratório. E havia me 
tornado a mãe do Yuri! 
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Novo movimento: a criação do curso de Tecnologia em Toxicologia 
Ambiental 

 
Começamos a discutir no colegiado do Departamento de Ciências 

Fisiológicas, ainda em 2007, qual seria nosso posicionamento ante ao programa 
do governo federal Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Públicas Federais (Reuni), que previa mudanças na estrutura acadêmica e 
administrativa da FURG. A estrutura departamental deveria dar lugar a 
macroestruturas como Centros, Institutos, Faculdades e Escolas e para tal a  
FURG aprovou um novo estatuto (https://www.furg.br/noticias/noticias-
arquivo/furg-13064). Cada estrutura destas deveria ter requisitos mínimos, 
dentre eles possuir curso de graduação e de pós-graduação. Nós do DCF 
ministrávamos aulas de disciplinas básicas para dez cursos da FURG, mas não 
éramos responsáveis por nenhum curso de graduação. Precisaríamos nos unir 
a outros departamentos para constituir uma nova unidade acadêmica. 
Possuímos o Mestrado de Ciências Fisiológicas. Namoramos com os 
departamentos da área de saúde que em comum possuíam o curso de 
graduação em Medicina, mas não tinham nenhuma pós-graduação; e com o 
departamento de ciências morfo-biológicas que também não tinha uma pós-
graduação, mas era responsável pelo curso de ciências biológicas bacharelado 
e licenciatura. Cogitamos criar nosso próprio curso, biomedicina, fisioterapia, 
mas todos dependeriam de outras unidades para complementar. Então o Dr. 
Adalto Bianchini propôs a criação de um curso de Tecnologia. Os cursos de 
tecnologia tinham a vantagem de demandar um tempo menor para integralização 
e então facilitar algumas questões administrativas.  O REUNI previa contratação 
de recursos humanos, docentes e técnicos e recursos financeiros para 
construção de prédios e compra de material de capital. Compus a comissão que 
começou a construir a proposta do curso de Tecnologia em Toxicologia, área em 
que muitos docentes do DCF já atuavam, e que podia contemplar estudos das 
quatro ciências fisiológicas: bioquímica, biofísica, farmacologia e fisiologia. Na 
comissão trabalhavam além de mim, Dr. Adalto chefe do departamento, Dra. 
Daniela Martí Barros pela farmacologia, MSc Eli Sinott Silva, chefe-substituta de 
departamento, Dr. Luis Fernando Marins pela bioquímica, e Dra. Gilma Santos 
Trindade pela Biofísica.  

No meu terceiro ano de atuação na universidade, tive então a 
oportunidade, pela segunda vez, de compor uma comissão de elaboração de 
novo curso de graduação. O planejamento do curso de Tecnologia em 
Toxicologia, foi realmente um aprendizado gigantesco, especialmente sobre os 
discursos políticos que perpassam uma instituição e as pessoas que a compõe. 
Mais uma oportunidade gigante de conhecer a FURG por diferentes óticas. 

Em setembro de 2007 entrei em licença médica para concluir meu último 
mês de gestação. A minha intenção era que Yuri nascesse de cesariana no dia 
03 de outubro, quando completaríamos as 40 semanas, tudo estava agendado, 
e eu trabalharia até 30 de setembro. Contudo, quase nada nesta vida está sob 
nosso controle. 

Essa foi a primeira lição que meu professor Yuri veio me trazer. Ele é outra 
pessoa, ele decide sobre sua vida, ou pelo menos não sou eu quem vou definir 
a hora dele nascer. Entrei setembro com picos hipertensivos, e considerando o 
histórico de perda gestacional, isso foi motivo de alerta. Na primeira semana de 

https://www.furg.br/noticias/noticias-arquivo/furg-13064
https://www.furg.br/noticias/noticias-arquivo/furg-13064


43 
 

 
 

setembro com picos de hipertensão recebi a notícia que talvez o Yuri nascesse 
prematuro, e iniciei o protocolo de administração de corticosteróides para 
acelerar o processo de amadurecimento dos pulmões do Yuri, assim reduz-se o 
risco de sofrimento respiratório nos bebês prematuros. Na segunda semana de 
setembro a pressão continuava elevada, e segui a orientação da médica de me 
afastar da FURG, 15 dias antes do previsto. Conversei com os colegas da 
universidade, minhas aulas estavam concluídas, faltava aplicar uma prova, um 
colega faria isso por mim. Então na terceira semana de setembro começo o 
repouso orientado para que Yuri pudesse esperar até o dia 03 de outubro (aliás 
meu aniversário). Nada feito. Na madrugada de 22 de setembro (véspera do 
aniversário do pai dele, menino puxa-saco) a bolsa rompe, e no final da manhã 
deste mesmo dia, sem dores, nem dilatação, realizamos a cesariana para o 
nascimento do nosso filho.  

Esse é mais um limiar. Esse é um novo movimento de Caverna. Me 
recolhi para esperar Yuri chegar, e com sua chegada começa um novo ciclo na 
minha vida pessoal e profissional. Fiquei afastada em licença maternidade por 
alguns meses, mas neste meio tempo segui com as orientações, como havia 
dito, Camila Wally estava defendendo o TCC, e em 2008 Camila e Guerreiro 
eram meus primeiros orientados de Mestrado. 

Ao retornar oficialmente para a FURG em 2008 retomo as disciplinas, as 
orientações, volto às comissões do CPPD, Educação Física, e do Curso de 
Tecnologia em Toxicologia, que já havia sido aprovado para começar a oferta 
em 2009.  

Surgem duas novas oportunidades, de fazer coisas diferentes neste 
universo que é uma Universidade, assumir a coordenação do curso de tecnologia 
em toxicologia e iniciar os primeiros projetos de extensão universitária. 

Lembro que tivemos uma reunião da comissão que elaborou a proposta 
do curso de tecnologia em toxicologia, para decidir um grande empasse. A frente 
da proposta sempre esteve seu principal idealizador Dr. Adalto Bianchini. Porém, 
professor Adalto assumiria a Direção da nova unidade acadêmica o Instituto de 
Ciências Biológicas, formado pela fusão dos antigos departamentos de Ciências 
Fisiológicas e Ciências Morfo-Biológicas. Os colegas mais experientes todos 
estavam assumindo outros cargos igualmente importantes. Professores Nery e 
Elton, estavam indo para a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, professor 
Luis Fernando Marins e professora Gilma assumindo a pós-graduação do FAC, 
restavam poucos, dentre eles eu, que prontamente me ofereci para assumir o 
curso, mesmo sem ter uma linha de pesquisa voltada para área de toxicologia. 
Meu amigo professor Pablo Elias Martinez disse que poderia assumir de adjunto 
junto a mim.  

Eu nunca duvidei da minha competência administrativa. Interessante que 
se me sentia menos competente como pesquisadora, nas outras áreas de 
atuação eu simplesmente sempre agi com muita coragem. Ser coordenadora de 
um curso não é um trabalho difícil, mas demanda tempo e dedicação para 
cumprir essa função com maestria.  
 
 

Reflexões sobre as memórias narradas até aqui 
 

Hoje percebo, que ao assumir um curso eu estava me colocando para 
servir a vida de muitas pessoas. Muito mais do que aquelas que eu já servia em 
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sala de aula, e como orientadora de pesquisa. Servir a um curso é dedicar seu 
trabalho a algo muito grandioso. Dedicar-se a uma disciplina por anos a fio, já é 
gigantesco. Se eu somar as disciplinas que ministrei estes 18 anos e fizer uma 
conta por baixo, só nas turmas de Medicina eu servi e impactei as vidas de 1.260 
estudantes e suas respectivas famílias. Na Enfermagem seriam pouco mais de 
1000 estudantes e suas respectivas famílias. Teve ainda as disciplinas na 
educação física, na biologia, na física médica, na psicologia, na oceanologia, e 
na pós-graduação, que não tiveram o mesmo número de ofertas como os cursos 
da saúde, mas devemos ter aí nestes 5 cursos perto de mais 1000 estudantes e 
famílias impactadas. Porém, quando eu não podia cumprir com as atividades 
docentes por curtos períodos – férias, licenças, trocas etc., algum colega 
assumia. Implementar um curso requer uma dedicação muito maior do que 
assumir uma disciplina. Estamos um nível acima da hierarquia educacional, os 
assuntos e problemas, saem da nossa sala de aula. Um coordenador de curso 
em implementação é chamado a outras esferas educacionais. Até começar a 
primeira turma, por meses, precisei fazer “plantão” na Pró-reitoria de Graduação. 
Recebendo apoio de colegas como as professoras Maria Cristina Zardo e Leila 
Costa Valle, aprendendo a me relacionar diretamente com o Ministério da 
Educação. Por meio de uma plataforma eletrônica, o SIMEC, que serve ao 
registro de novos cursos. Um curso precisa uma área, um curso precisa um 
“juramento”, precisa número mínimo de doutores, número mínimo de 
bibliografias, número mínimo de laboratórios, e precisamos justificar a existência 
de tudo isso para ter a chancela de funcionamento.  

Lembro um dia, em que estava preenchendo formulários sem fim na 
plataforma do SIMEC, num cantinho da PROGRAD, que a pró-reitora professora 
Cleuza Sobral Dias, me cumprimentou e chamou atenção que já havíamos nos 
vistos em vários lugares aquela semana – reuniões, seminários, e ali na pró-
reitoria. Ela disse “Carlinha tu estás em todos os lugares”. E a professora Leila 
acrescentou: “Sim a Carlinha é uma excelente colaboradora.” 

Aqui faço mais um parêntese nesta narrativa, para fazer o que Clandinin 
e Connelly me ensinaram, na verdade quem ensinou foi a professora Maria do 
Carmo Galiazzi, sobre o trabalho de pesquisa narrativa destes autores. Somente 
narrando ficamos na esfera do autobiográfico, e corremos o risco de virar conto. 
Numa pesquisa narrativa, o narrador reaprende com os fatos narrados, e permite 
que do processo reflexivo, emerjam novas compreensões sobre o fato e sobre 
si mesmo. 

Estar em todos os lugares como percebeu a professora Cleuza, era um 
mecanismo egóico de ser vista, claro que embasado em um desejo genuíno de 
servir. Ser uma excelente colaboradora ia por esta mesma lógica. Querer servir, 
ser vista e agradar. Mas a quem eu buscava agradar, fazendo tanto pela minha 
instituição?  

Aprendi que a forma como nos relacionamos como nosso local de 
trabalho, é a medida exata de como nos relacionamos, consciente ou não, com 
a nossa mãe. E toda minha vida eu quis agradar a minha mãe. Por que eu amo? 
E porque a partir das minhas crenças não queria nunca a decepcionar. Assim 
me tornei estudiosa, dedicada, colaborativa, disponível, prestativa e ... exausta, 
por só dizer sim. O universo das pessoas que não sabem dizer não, e nem 
receber não, é perigoso. Vivemos como crianças, querendo agradar os mais 
velhos. Valorizamos mais o fracasso do que as conquistas. Achamos que o 



45 
 

 
 

sucesso é questão de obrigação, e as falhas e nãos que recebemos, são culpa 
exclusivamente nossa, por não sermos bons. 

Por que coloco isso aqui neste memorial? Como alerta. Porque adocemos 
nesta vida acadêmica, que nos cobra, e não nos cuidamos, não olhamos para 
nós mesmos, porque achamos que é assim que a vida é. Eu me recuso a aceitar 
que qualquer processo de comparação e meritocracia seja bom em sua origem, 
ou no seu fim. Não é. Ele corrói nossa humanidade. 

Essa é uma reflexão pessoal surgiu quando me dei conta da coragem que 
tinha para abraçar o novo, e, também o medo que carregava em não ser boa o 
suficiente devido aos desafios que enfrentava na pesquisa.  

Há alguns anos tenho buscado viver sua vida, sem me balizar por 
expectativas alheias, ou criar expectativas em relação aos outros. Tarefa 
hercúlea, para citar um herói conhecido. Em vários momentos até aqui essa 
escrita memorial travou, em outros momentos jorrou coisas lindas e coisas 
tristes. A vontade de apagar muitos trechos foi grande. Sigo com dúvida de se 
essa escrita memorial será compreendida ou não. Mas, neste momento apenas 
escreve sistemicamente o que sua alma quer expressar. E que está ciente de 
que é responsável por seus atos. Deixando claro neste parêntese, que não é a 
Carla que quer agradar quem escreve neste momento. 

Fim deste parêntese. 
 
 

Os movimentos propiciados pela coordenação de curso 
 

Tendo assumido a coordenação do curso de Tecnologia em Toxicologia 
ainda em 2008, implementamos o pedido de abertura do curso no MEC, e nos 
preparamos para a primeira oferta em 2009. Fui coordenadora do curso de 2009 
a 2012. Recebemos a vista do MEC tendo a aprovação com uma única ressalva, 
o curso deveria se chamar Tecnologia em Toxicologia Ambiental, pois 90% do 
seu corpo docente dedicava-se às questões ambientais. As toxicologias clínica, 
química ou forense, por exemplo, não eram nossas expertises, por tanto o nome 
estava muito amplo para a formação que oferecíamos. 

Nestes quatro anos como coordenadora, atuei em duas disciplinas 
Bioterismo e Sistemas Biológicos. No Bioterismo fiz colegiado com o professor 
Elton Colares, hj com professor Duane Barros da Fonseca e com professores de 
Farmacologia. Mas a coordenação da Toxicologia, como costumo chamar, me 
ofertou inúmeras possibilidades de crescimento. Primeiro crescer pela 
perspectiva da política nacional para criação de novos cursos, segundo crescer 
no conhecimento administrativo da gestão de cursos de graduação em uma 
universidade pública. Terceiro e mais importante, crescer como servidora 
pública, entendendo o esforço que é para uma universidade receber, manter e 
formar seus estudantes. Este aprendizado meu humanizou ainda mais, sob 
diversas óticas. 

O melhor de tudo foi me fazer entender quem eu era, do ponto de vista 
profissional. Eu não era Bióloga como relatei anteriormente. Eu não era 
professora universitária. Eu não era uma coordenadora de curso de graduação. 
Eu era uma servidora pública federal.  

Como servidora pública federal, eu não faço só o que quero, ou gosto. 
Faço o que a instituição me demanda, e este trabalho serve a todos. Aos alunos? 
Sim, mas também suas famílias, a comunidade universitária toda, a sociedade 
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toda, e em última instância à toda uma nação. Se em 2022 existe uma 
universidade na cidade do Rio Grande, com um curso de tecnologia em 
toxicologia ambiental com 12 anos de atuação, isso só é possível pelo trabalho 
de muitos servidores, incluindo o meu. Estas palavras não são confetes, são 
constatações que levei muito tempo para compreender, e pode ser que para 
muitos colegas essa compreensão ainda não ocorreu. Cada trabalho que 
desenvolvemos é relevante, é imprescindível em certos aspectos. 

Percebo, sem julgamentos, que não somos preparados para sermos 
servidores públicos. Nossos egos são forjados para sermos o professor, a 
pesquisadora, o diretor, a coordenadora, o extensionista, e quando entramos 
para o serviço público queremos agir dentro de um ou outro destes papéis. E 
trabalhar em caixinhas fragmentadas. Eu vejo muitas pessoas se relacionando 
com a Instituição como se ela fosse um grande supermercado. Chegam 
demandando: seus alunos, suas turmas, suas salas de aula, suas salas de 
permanência, seus recursos, seus direitos. Pouco se escuta em seus discursos 
sobre a necessidade do estudante, do curso, da instituição. O que posso 
contribuir? Enquanto vivermos esta ótica de dar e receber, de “eu dou o meu 
melhor somente se a instituição me devolve seu melhor”, viveremos um comércio 
profissional. Dizem que Educação não é mercadoria, mas muitas vezes nos 
comportamos dentro da própria instituição como consumidores. Ser servidor é 
servir à necessidade do outro.  

Esta reflexão vem sendo construída desde que assumi o papel de 
coordenadora de um curso. Foi uma benção, uma grande oportunidade ter vivido 
esta experiência. Foi quando comecei a ouvir os estudantes em suas 
necessidades. Antes minha relação era estritamente mercadológica, dava o 
melhor de mim em minhas aulas, e me sentia feliz e recompensada pelos alunos 
que conseguiam dar o melhor de si, aprovando nas disciplinas. E quem não 
aprovava? Eu confesso que evitava julgamentos, não os condenava, nem 
tampouco me condenava por sua falta de êxito. Porém, eu não tinha curiosidade 
em saber o que estava por traz do seu insucesso. 

Na coordenação de curso, aprendemos a ver o que está por detrás. Se 
tivermos sensibilidade para isto. Sabem as semanas de aconselhamento de 
matrículas? São momentos pedagógicos importantíssimos. Deveriam ser uma 
obrigatoriedade. Lamento saber que em alguns cursos esta prática não existe. É 
aí que perdemos os alunos. É aí que as dificuldades de inclusão ganham a 
jogada. Na toxicologia por exemplo, num atendimento, uma aluna me disse 
chorando, que teria que trancar o curso, a mãe estava doente e o pai precisava 
da sua ajuda no empreendimento familiar. Era uma menina cheia de sonhos, 
confusa com o seu momento de vida. Eu lembro de ter dito a ela duas coisas: 
“fique com sua família, ajude o seu pai agora, isso não é para sempre, é 
passageiro; mas não tranque todo o curso, fique em pelo menos uma disciplina, 
optativa que seja, negocie isso com sua família, assim você não vai sentir que 
abandou o curso, continuará em contato com os colegas, e no próximo semestre 
você avalia. Não se formar na data prevista com sua turma, não é o mais 
importante, importante é sua família, e se formar quando der.” Eu esqueci essa 
história por anos, até que algum tempo depois num Dia dos Professores eu fiz 
uma postagem no meu Facebook, agradecendo ser professora, e essa aluna de 
quem eu já nem lembrava, me deixou como comentário dizendo que se estava 
formada, havia sido porque eu a aconselhei no momento que mais precisou. 
Outra aluna depois de uma conversa decidiu trocar de curso, e alguns anos 
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depois me confirmou, a importância de ter apoiado a sua decisão. Eu não estava 
feliz na toxicologia, e agora estou formada numa área que realmente faz sentido 
para mim, completou essa outra estudante. 

Essas histórias estão permeando as entrelinhas do meu currículo lattes, 
são relatos de como pude contribuir para a FURG neste tempo de coordenadora 
de curso. Elas não têm um Qualis definido pela CAPES, nem poderiam ter, pois 
seu impacto não pode ser metrificado. Não conheço fórmula nem algoritmo que 
consigam representar quali-quantitativamente o impacto deste servir a uma 
instituição por meio de uma coordenação de curso. Cada vez que fico sabendo 
que algum curso está sem coordenação, e que ninguém tem interesse em 
assumir a atividade, eu sinto que falhamos. Falhamos todos como educadores. 
Ser um coordenador de curso devia ser motivo de disputa. E a universidade 
pública sofre as consequências.5 
 
 

 

7 NOVAS PROVAS E RECOMEÇOS 
 

Sendo ‘mordida pela mosquinha’ da extensão universitária 
 
Eu havia comentado que em 2009 duas novidades marcariam minha vida 

profissional para sempre: ser coordenadora de um curso e iniciar experiências 
de extensão. 

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, com letras maiúsculas mesmo, pois é 
assim que a vejo, foi o outro pilar que me transformou em servidora. Se a 
coordenação de curso me aproximou dos estudantes, e me deu óculos que 
enxergam por detrás deles, aquilo que estão passando e o quanto é difícil se 
manterem como estudantes, me colocando mais próximo deste papel de 
servidora, a extensão universitária foi um par óculos com visão além do alcance. 
Tipo espada justiceira dos Thundercats. Pela extensão universitária eu comecei 
a enxergar o lado público de ser servidora pública. Foi ela quem me ensinou que 
eu não era a professora, coordenadora, e sei lá mais quantas coisas, apenas 
para mim. Eu podia ser tudo isso, mas devia ser isso para os outros. E ela me 
contou que estes outros não eram só os meus alunos. Era a sociedade fora dos 
muros da Universidade. Esses óculos da extensão me fizeram ver o muro. Mas 
me mostrava que além do muro existiam as verdadeiras pessoas para quem meu 
servir deveria ser direcionado. E então eu entendi que era possível criar fendas, 

 
5 A travessia, as batalhas, aliados e inimigos, e as idas e vindas à Caverna são o cerne do 

segundo ato da jornada do herói. É o desenrolar do filme. A importância da caverna, não está 
apenas em se esconder e curar feridas, mas é um lugar de aprendizados, de encontrar novas 
ferramentas, novas alianças, e buscar soluções e estratégias para vencer as próximas batalhas. 
Traça aqui a analogia que viver, e atuar profissionalmente, é esse eterno ir-e-vir entre batalhas 
e cavernas, é o próprio processo de evolução da consciência humana, e crescimento pessoal. 
Neste período travei batalhas pessoais e profissionais bastante difíceis, tive muitos “aliados”, a 
quem vejo na figura dos colegas de profissão, alunos, orientados e familiares. Corri perigos, e 
não apenas metaforicamente, sobrevivi a grandes batalhas. Dos aprendizados do período 
destaco que era preciso enfrentar de frente as dificuldades da pesquisa e buscar novas formas 
de atuação. Estava pronta para os momentos charneira, em que olhar para os fatos por nova 
perspectiva nos ajuda a encontrar o novo.  
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janelas, portas e pontes entre este muro que separa a Universidade dos demais 
setores da sociedade. 

No mesmo ano que começo a ser coordenadora, e que o ICB está se 
constituindo, recebi uma área para criar o Laboratório de Fluxometria, numa sala 
que originalmente seria destinada às aulas práticas demonstrativas, realizadas 
com animais. Entrar naquela sala, tirar móveis e equipamentos de ensino dali e 
levar para sala em frente, que estava funcionando como “depósito”, me causou 
uma inquietação que não tinha explicação.  

Eu era licenciada em Biologia, mestre em Oceanografia Biológica, doutora 
em Zoologia, professora de Fisiologia Humana e Animal Comparada, 
pesquisadora de fisiologia cardiovascular comparada, e estava incomodada com 
o destino dos antigos materiais, equipamentos, etc, que se acumulavam nestas 
duas salas do ICB, e eram testemunho histórico do ensino de ciências 
fisiológicas da FURG. Este material tomava conta destas duas salas, e ainda em 
muitos outros “sub” lugares escondidos pelo instituto, e estavam “atrapalhando” 
pois não eram usados, sendo considerados lixo.  

Tudo era empilhado na tal sala “depósito”. Desordem. A sala era um caos. 
Pertencimento. Aquele material era testemunho da nossa origem. O 
departamento de ciências fisiológicas não existia mais, dava lugar para o ICB. 
Aquelas coisas não tinham mais validade para ninguém. O destino seria doar 
algumas peças ao Museu de Memória da FURG (e ficar escondido lá para todo 
sempre), ou dar baixa e recolher para o ferro-velho.  

Existe um ensinamento sistêmico que diz que o novo só tem a benção 
para chegar quando o velho está em ordem e em paz. Eu não conhecia isso na 
época. Mas um incômodo sistêmico de ver “a história do DCF se perder” me 
angustiava de uma forma que todos os dias eu pensava, o que fazer com tudo 
isso? 

Sabem, no DCF tem muitas histórias, inclusive a estória do fantasma do 
professor Dr. Pery Riet Correa, pioneiro fundador da FURG, do primeiro curso 
de Medicina, e um dos primeiros professores de Fisiologia do DCF. Diziam que 
seu fantasma era visto do antigo prédio do DCF, e eu brincava que quando nos 
mudamos para o prédio novo no Campus Carreiros eu mesma havia colocado 
seu fantasma no caminhão de mudanças. Era uma brincadeira respeitosa. Eu 
nunca vi seu espectro, mas muitos servidores e alunos do DCF diziam ter visto. 
O fato é que o rádio antigo da cozinha do DCF, liga-se sozinho até hoje, 
especialmente quando é noite e só poucos alunos de pós-graduação estão pelos 
corredores do Bloco 2 do ICB.  

Eu estava no DCF desde 1997, eu conhecia todas aquelas histórias. Eu 
tinha paciência e prazer em ouvi-las. Eu já era professora há seis anos, e era 
responsável por aulas práticas com alguns animais como rãs, ratos e cachorros. 
Professor Pablo Martínez que é médico veterinário havia me ensinado todas as 
práticas, e aquelas com cães ele acompanhava como médico veterinário 
responsável, preparava o cão, e eu ministrava a aula, em sua companhia. Em 
2008 decidimos deixar de dar aquela aula e todas com animais. Havia sido 
aprovada a Lei Arouca, que regulamentava o uso de animais no ensino e na 
pesquisa. Essa lei havia tramitado por cerca de 14 anos no senado até ser 
promulgada. Na cidade vizinha, Pelotas, na UFPel, estavam acontecendo 
manifestações tumultuosas por parte de estudantes e defensores da causa 
animal. Até apedrejamento de aulas aconteceram. Um juiz daquela cidade 
expediu uma liminar impedindo o uso de animais. A UFPel tem um curso de 
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Veterinária, imagino os desafios que passaram. Na FURG havia algum 
desconforto por parte de alguns alunos, mas nós não obrigávamos o aluno a 
assistir a aula, nem havia qualquer tipo de sanção como falta, por exemplo.  As 
turmas de medicina, eram 3, então a cada ano tínhamos duas aulas que usavam 
como modelo os cães – Regulação da Pressão Sanguínea Arterial e Produção 
de Urina no cão. Logo, estávamos usando 6 cães por ano para essas aulas. Esse 
havia sido o nosso máximo esforço em usar o R do Reduzir. No início da criação 
dos cursos de saúde da FURG, os professores pioneiros, realizavam essas aulas 
com práticas, ou seja, eram vários grupos de alunos em uma mesma sala com 
cães para sua aprendizagem e manipulação. Na década de 90, cursos como 
Oceanologia e Ciências Biológicas já se negavam a assistir aulas práticas com 
animais, especialmente vertebrados. E para a enfermagem e medicina, estas 
aulas passaram a ser demonstrativas, com manipulação apenas pelo professor, 
e uso de poucos animais. Também o número de aulas demonstrativas usando 
animais foi reduzido, e outras práticas com autoexperimentação, não invasivas, 
passaram a ser usadas. 

Neste contexto, sendo testemunha desta transformação no ensino de 
ciências fisiológicas, no convívio com os professores e técnicos mais antigos, 
com quem aprendia sobre as histórias da origem do DCF, e talvez sobre a 
influência espectral do fantasma do professor Pery, escrevi meu primeiro projeto 
de extensão. 

 

Museu Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas da FURG 
 
Tenho um sorriso no rosto, e um palavrão na mente enquanto escrevo 

essa parte do memorial. Como é grandioso o projeto que criei. Ou, que criamos, 
dado o contexto de tudo e todos que me acompanhavam à época. A 
oportunidade de criar um projeto de extensão surgiu com a abertura de um edital 
emergencial na FURG, chamado PRÓ-CULTURA, e que iria aportar bolsa 
acadêmica de outubro a dezembro de 2009, além de R$5.000,00 reais de 
recursos financeiros. Esse chamado para fora da caverna me colocou em 
movimento em áreas que eu desconhecia, mas que fazia sentido para as minhas 
inquietações com respeito ao destino daquele ferramental das ciências 
fisiológicas.  

Comecei a estudar cibercultura, museologia, história oral, e redigi a 
proposta com este título acima, nome do projeto até hoje. Lembro de ser 
chamada pela Diretora de extensão Dra. Rita Patta Rache para receber minha 
avaliação, orientações e por elogiar ter recebido uma nota alta dos consultores 
ad-hoc, externos à FURG. 

De repente era outubro de 2009 e eu tinha selecionado a primeira bolsista 
do projeto, que recebeu a sigla de MUVI-e (assim mesmo tracinho e minúsculo, 
para trazer a ideia do e-learning isto é, fazer um trocadilho com a forma da 
educação a distância que emprega recursos computacionais e audiovisuais. 
Este termo vem da abreviação do termo em inglês eletronic learning – 
aprendizado eletrônico e me parecia agregar esta ideia de ensino a distância. 

O objetivo original do projeto era a criação de uma página na internet, 
onde o acervo do então criado museu virtual do ensino de ciências fisiológicas 
pudesse ser acessado por interessados pelo tema, bem como a divulgação dos 
roteiros de aulas práticas do passado, e novos roteiros de aulas contemporâneas 
e alternativas ao uso de animais. 
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A virtualização de fato não existiu. No ano seguinte numa nova seleção 
através de uma análise feita pelo Dr. Marcelo Gobatto do Instituto de Letras e 
Artes, me apontou que o museu da forma como proposto era muito mais um 
museu digital do que virtual. Concordei com ele, guardei a ideia para criar 
exposições virtuais que pudessem ser visitadas pela interface computacional, 
mas pouco avancei neste aspecto. Porém o MUVI-e já estava batizado, a sigla 
fazia sentido também aos estudos de história oral e produção de vídeos e 
documentários, já que foneticamente lembrava a palavra inglesa movie. E ele 
assim é até hoje. Nossa página pode ser visitada em www.muvie.furg.br.  

O site de hoje não é o primeiro site criado com o projeto de 2009, pois 
inicialmente foi programado em linguagem flash e posteriormente para adequar-
se as normativas da instituição quanto a identidade visual de páginas oficiais, foi 
migrado para a linguagem Joomla. 

O trabalho com museu começou com uma bolsista da licenciatura em 
Ciências Biológicas, Roberta Lanziani Pereira e com o apoio dos técnicos do ex-
DCF, e dos professores Dr. Euclydes dos Santos Filhos e Dr. Jorge Alberto 
Castro. Ambos eram os professores mais antigos naquela época, e gravaram 
entrevistas em que rememoram os primórdios das ciências fisiológicas e da 
própria FURG. Com o recurso financeiro contratamos a Zélia Couto, uma 
especialista em Aplicações para Web, graduada em Educação Artística que 
atuava como contratada na Secretaria de Educação à Distância da FURG 
(SEaD). Zel foi incrível na sua produção original do site, que foi durante uns 5 
anos o site oficial do MUVI-e. Ela também criou a logo do MUVI-e e recentemente 
a logo comemorativa dos 10 anos. Também por meio da Zel, conheci a 
Museóloga e professora de Artes Xenia Juliano, e o Especialista em Memória e 
Patrimônio professor de Artes e Arteterapeuta Daniel Correa. Nossa parceria 
perdura até hoje, e foram eles que auxiliaram na criação do Plano Museológico 
do MUVIe, na criação da Ficha de Inventário do Acervo, e na capacitação dos 
primeiros bolsistas quanto ao trabalho museológico e de expografia. Outro 
grande parceiro do MUVIe foi o presidente do Museu NUME Prof. MSc. Esp. 
Oswaldo Barbosa, grande incentivador do nosso projeto e que apoiou 
incondicionalmente nossos trabalhos de história oral com os Pioneiros da FURG 
e das Ciências Fisiológicas. 

A partir destas duas experiências impactantes em minha carreira – a 
coordenação do curso de tecnologia em toxicologia ambiental e a criação do 
projeto de extensão MUVI-e, entendo que uma fase diferente teve início em 
minha carreira. Eu seguia como docente de cursos da área de saúde, orientando 
ICs de vários cursos, e pesquisando juntamente com os dois mestrandos, a área 
de fisiologia cardiovascular, com enfoque nas adaptações fisiológicas à produtos 
naturais e aos exercícios físicos. Isto tudo dividia espaço com a coordenação, 
com o novo projeto de extensão e com os primeiros anos de vida do Yuri. 

 
 

Novas conquistas na pesquisa, extensão e na administração. 
 
Quando chega 2010, veio o momento de ter concluída a orientação de 

mestrado da Camila Wally “Ação cardioprotetiva da fração ácida do extrato de 
Ilex paraguariensis em miocárdio de Rattus norvegicus durante a isquemia e 
reperfusão induzidas in vivo” e do Luis Fernando Guerreiro “Efeito de diferentes 
intensidades de natação sobre a função cardíaca de ratos Wistar”.  

http://www.muvie.furg.br/
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Quanto orgulho eu sentia de ver esses trabalhos serem defendidos. Dois 
temas de pesquisa que me moviam muito, os produtos naturais e o exercício 
físico. Nenhum deles defendeu com artigo publicado, mas começaram a 
submeter seus trabalhos e começaram a receber seus nãos também. A maioria 
das revistas solicitava para os trabalhos com erva-mate uma análise da 
composição do extrato pelo procedimento de HPLC, que não dispúnhamos no 
ICB. E sem recursos de projetos, não tínhamos como pagar para fazer em um 
laboratório privado, por isso começamos a buscar parcerias em outra unidades 
da FURG. Esbarrávamos na falta de recursos até mesmo para a comprar as 
soluções padrões a serem testadas. Já o trabalho com o exercício físico 
experimental com modelo de ratos, a negativa se respaldava no escopo das 
revistas. Revistas na área de fisiologia do exercício com bom Qualis, não 
aceitavam o modelo rato. Revistas com bom Qualis para fisiologia animal, não 
tinham interesse no tema “exercício”. Revistas que poderiam aceitar o artigo tal 
qual o escopo, e que eram específicas para estudos experimentais de exercício 
não tinham o Qualis sugerido por nossa área Ciências Biológicas II. Assim 
buscávamos, ajustávamos, reescrevíamos, e aguardávamos o aceite. Os 
trabalhos dos ICs e TCCs de graduandos também não tinham a robustez para 
uma publicação. Juntávamos dados, fazíamos quebra-cabeças no intuito de 
fortalecer os manuscritos, mas esbarrávamos nos mesmos problemas: falta de 
recursos, escopo, Qualis. Já investíamos na correção do inglês usando serviços 
pagos, e mesmo assim os artigos não eram aceitos. Romper a bolha da 
publicação científica em revistas internacionais nos custou muito esforço, mas 
eu estava decidida de que iriamos fazer as publicações. 

Neste mesmo ano (2010) recebemos a visita dos avaliadores do MEC e 
aprovamos o curso de Toxicologia Ambiental. A cota de bolsa de extensão foi 
renovada e Roberta seguiu trabalhando comigo no projeto MUVI-e. Eu concorri 
e fui selecionada a representar a área de Cultura no comitê de extensão da 
FURG, e então passei a compreender mais o que de fato era extensão 
universitária na prática, aprendendo com a Pró-Reitora Darlene Torrada, e a 
Diretora Rita Rache. Foi neste ano que participei pela primeira vez do Seminário 
de Extensão Universitária da Região Sul, o SEURS. Evento este que passou a 
ser referência para mim, e meu aprendizado como extensionista. Estávamos a 
pleno vapor da implementação do projeto REUNI na FURG. De uma hora para 
outra o ICB que tinha três cursos: ciências biológicas licenciatura, bacharelado, 
e o tecnólogo em toxicologia ambiental, se vê convocado a assumir dois cursos 
no novo campus em São Lourenço do Sul, o Tecnólogo em Agroecologia e a 
Licenciatura em Educação do Campo. As vagas para o curso de toxicologia 
começaram a ser liberadas e vários jovens docentes se juntaram a nós no ICB. 
Através do projeto REUNI novas cotas de bolsas para pós-graduandos puderam 
ser criadas, porém estas deveriam estar vinculadas à projetos de Extensão. 
Escrevi mais dois projetos de extensão e obtive várias cotas de bolsas para os 
estudantes do nosso programa de pós-graduação em ciências fisiológicas- 
fisiologia animal comparada. Um grupo atuava comigo desenvolvendo ações que 
levavam a toxicologia ambiental para a educação básica, voltado para formação 
continuada de professores de ciências, enquanto outros seguiam comigo nas 
ações de extensão do GEPE-Fiscar.comp, realizando formações voltadas à 
promoção da saúde de estudantes dos cursos de saúde e ciências biológicas da 
FURG e de outras universidades da região. Nem tudo o que fazíamos era 
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extensão de fato, mais foi na prática que fui aprendo e compreendendo o que 
vem a ser extensão universitária. 

Esta foto retrata o número estudantes envolvidos neste projeto de 
promoção da saúde, pelo menos metade deles eram estudantes de pós-
graduação com bolsa REUNI pelo projeto, outros eram voluntários, e ainda havia 
os bolsistas de graduação. Este trabalho apresentado pela estudante de 
medicina Daniela Mardegan Razente recebeu destaque na XI MOSTRA DA 
PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA DA FURG no V Seminário de Ensino pela área 
de saúde. 

 

 
Figura 7. Grupo de Estudos e Pesquisas Multidisciplinares em Fisiologia Cardiovascular. GEM. 
FisCar. Na foto apenas parte do grupo composto por estudantes de graduação e pós-graduação, 
na época orientados por mim em iniciação científica ou extensionista, e alguns orientados de 
pesquisa. 

 
 

A formação continuada de professores da educação básica 
 
Ainda em 2010 outro potente movimento institucional me coaptou, a 

formação continuada de professores. Recebemos um chamado da PROEXC 
para atender a um novo Edital do MEC para cursos de formação continuada de 
profissionais da educação básica por dentro do programa de governo RENAFOR 
(Rede Nacional de Formação Continuada de Profissionais do Magistério). O 
convite chegou a todos os coordenadores de curso, e como coordenadora da 
Toxicologia Ambiental, li o Edital e me apresentei para a composição do grupo 
que iria construir a proposta institucional. Tinha pouca experiência em formação 
continuada de professores, mas nós do ICB éramos os responsáveis pela 
formação inicial de professores de ciências biológicas, e eu como formada em 
licenciatura plena em Ciências me senti confortável em propor um curso de 
formação para professores de ciências e biologia em caráter de aperfeiçoamento 
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na área de ambientes aquáticos do RGS, tema que era minha original formação 
e campo de pesquisa da maioria dos professores do ICB. 

Assim marquei terreno no grupo, e depois voltei com a proposta para o 
instituto, convidando professores de Fisiologia, Toxicologia, Botânica e Ecologia 
para montar uma proposta conjunta. Percebo que foi a primeira proposta de 
trabalho conjunto entre integrantes do ex-DCF e ex-DCMB. Estávamos ainda 
aprendendo a nos conhecer como novo grupo, originário da fusão, e esta 
proposta de curso de formação ajudou na amálgama de relações e parcerias até 
hoje. 

Foi outro importante momento de aprendizado, pois mais uma vez me 
colocava num grupo multiprofissional com colegas docentes do Instituto de 
Educação, Instituto de Letras e Artes, Instituto de Ciências Humanas e da 
Informação, e eu pelo ICB. Aquele grupo propôs ações de formação continuada 
para formação de professores de Educação Física, formação em História do Rio 
Grande do Sul, formação para Mediadores de Leitura, formação em Atendimento 
Educacional Especializado e a nossa formação em Ambientes Aquáticos da 
Planície Costeira do RGS. 

A proposta única da universidade deveria ter um Coordenador Geral, e 
coordenadores dos cursos, além de criar um Comitê Gestor de Formação Inicial 
e Continuada de Profissionais da Educação, o COMFOR. Este comitê estaria 
vinculado à Pró-reitoria de Extensão e Cultura. O trabalho de construção coletiva 
foi intenso, o programa ia e voltava para ajustes, e adaptações às diretrizes das 
três secretarias que à época geriam a proposta no MEC, a Secretaria da 
Educação Básica (SEB), Secretaria de Educação Especial (SEESP) e Secretaria 
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD).  

Mais uma vez me vi numa roda de conversa, entre todos os 
coordenadores dos cursos, e diante da solicitação da Diretora de Extensão Rita 
Rache para que um de nós assumisse a coordenação institucional da proposta. 
Todos se olhavam, uns diziam por que não podiam, e eu, então tomo a decisão 
de assumir esta função, e todos concordam. Volto para nosso grupo de colegas 
do ICB e peço para que um dos colegas assuma a coordenação do projeto, eu 
seguiria como professora formadora, mas assumiria a coordenação institucional, 
e assim a colega recém-contratada do curso de Toxicologia Ambiental, Dra.. 
Samantha Eslava Martins, assume a coordenação do curso. 

Este movimento me trouxe muito crescimento pessoal. Estava agora 
constantemente apreendendo as questões da formação continuada com os 
colegas dos cursos, mais experientes que eu no tema, e com a Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura. Professora Dra. Rita Rache se tornou uma inspiração e 
modelo para mim, dado seu profundo conhecimento sobre extensão 
universitária. Nossa aproximação, e a demanda de trabalho para gerir um 
Programa Institucional aprovado com mais de 1 milhão de reais, me abriu um 
olhar para as políticas públicas na área da Educação. 

Eram novos óculos extensionistas, mas agora voltado para as dificuldades 
e potencialidades da Educação Superior Pública Brasileira. Durante a atuação 
na coordenação institucional da RENAFOR na FURG, mais do que trabalho 
burocrático para gerenciar os recursos dos cursos aprovados, foi necessário 
muito trabalho e articulação política, para fazer os cursos e recursos chegarem 
aos professores do estado do Rio Grande do Sul. Devemos ter realizado 
formações em mais de 10 cidades gaúchas e atendido perto de 1000 
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professores. Neste tempo pude ir algumas vezes à Brasília, participar de 
reuniões da RENAFOR diretamente com a SEB e o MEC. 

Foi uma oportunidade ímpar estar na capital do país, e dialogar com o 
escalão das secretarias que compunham o MEC naquela época. Mas nem tudo 
eram flores. Víamos as três secretarias tentando gerir um edital em comum, e 
com dificuldades de comunicação entre si. O fechamento da SEESP, e sua 
inclusão na SECAD, agora SECADI, com I de inclusão, claramente não abarcava 
toda a política necessária para a educação especial. Ter uma secretaria a 
menos, era perder força política. Até o final do governo Temer, a Secretaria da 
Educação Básica, SEB, a mais forte de todas, havia sido relegada a uma 
diretoria, e muitos ministérios como Comunicação e Cultura foram extintos. 
Rumos tristes que representam o quanto a Educação vem perdendo terreno 
político, enfraquecendo diante de um projeto neoliberal de governo. 
 Talvez eu nunca tivesse essa leitura de mundo se não tivesse um dia 
decidido que poder ser coordenadora de um curso, e depois coordenadora 
institucional de uma política tão importante para uma instituição de ensino 
superior quanto a formação continuada de professores. Percebo a cada passo 
uma guiança e coragem importante para me constituir como docente, servidora 
pública e pessoa. Genuinamente em querer mais – aprender mais e servir mais. 
 Falando da formação de professores de ciências, ressalto a importância 
desta experiência para me aproximar ainda mais da Educação Básica. Nosso 
curso formou professores nos campi de Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e 
Santo Antônio da Patrulha, professores de escolas rurais, escolas de interior, 
públicas municipais e estaduais. Neste contato com estes professores uma das 
minhas atividades era levantar a discussão de metodologias ativas para sala de 
aula. Me muni de tudo do mais moderno que eu dispunha e conhecia e fui com 
eles trocar. Como proposta para a conclusão do curso, eles deveriam propor 
planos de ensino que usassem métodos de ensino práticos em alternativa aos 
métodos tradicionais. Foi então que eu entendi.  
 O professor da Educação Básica, é alternativo por natureza. Ele não tem 
escolha de não ser. As vulnerabilidades das escolas públicas são tantas que ele 
precisa a cada aula estar se reinventando. E foi assim que eu me despedi deles, 
elogiando-os por já serem e já fazerem o seu melhor, dadas as condições que 
dispunham. 
 Numa das muitas aulas que realizamos, essa foi em Santo Antônio da 
Patrulha, recebi um super elogio de uma professora de ciências. No intervalo 
para café, a professora conversava comigo e dizia que estava gostando muito 
da minha aula. Então ela me perguntou: - Mas Carla, tu és doutora mesmo? Tu 
tens doutorado? E eu respondi que sim, era Doutora em Zoologia. Então ela me 
olhou nos olhos e disse: 

- Eu vou te dizer uma coisa, mas entenda bem, o que 
estou te dizendo é um elogio: tu não pareces uma Doutora, 
quando tu falas tu és tão simples, que a gente entende tudo. 

  
Eu sorri, e agradeci ao elogio. Sempre que posso lembro dessa história, 

não como um elogio, mas como um alerta. Que eu sempre possa ter uma 
comunicação simples, de fácil compreensão, que meus títulos nunca sejam 
obstáculo para minha prática e para o ensino-aprendizagem. 
 Tivemos a ideia de transformar essa experiência em livro, com artigos 
produzidos pelos professores, a partir dos seus planos de ensino. Esta ideia, 
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levei para todos os cursos de formação continuada na época, e com o apoio da 
PROEXC montamos uma coletânea de livros da Formação Continuada da FURG 
sendo o do nosso curso organizado por mim e pelas professoras Samantha 
Martins, Ioni Colares e Edelti Albertoni (Martins et al. 2012). 
 Neste momento, eu já entendia o poder da coletividade e da celebração, 
e concebi a criação de um evento institucional chamado ENFOCO, Encontro de 
Formação Continuada da FURG. Tivemos 2 edições do ENFOCO, a primeira 
ainda sob minha coordenação. Organizamos os ônibus da FURG para irem até 
as cidades e trazerem os professores até o CIDEC FURG, que momento! Com 
direito escutarmos os caciques indígenas que estavam na FURG em evento 
concomitante, o encontro de Mestres Griôs. Os mestres de diversos saberes 
populares, não só indígenas, mas de matriz africana também, estavam reunidos 
para através de sua oralidade partilhar seus saberes com a academia. Tudo isso, 
organizado pela sensível e incrível Rita Rache, e acabou coincidindo com o I 
ENFOCO. Essa hecatombe de culturas e diversidades, em um dado momento 
se uniu em uma manifestação e dança de roda no nosso CIDEC. 
 Deste movimento ainda ressoam na minha memória duas frases. Uma de 
um cacique indígena, outra de uma professora de Santa Vitória do Palmar. Ele 
dizia, em suas vestes e penas tradicionais, com os pés descalços no carpete do 
CIDEC: 

“dizem que sou um Mestre Griô, e eu 
nem sei o que é isso. Eu sei que o índio quer 

vir aqui e falar para o branco de sua vida e 
das suas coisas de índio para ensinar o 

branco.” 
 
E a professora em uma das rodas do encontro disse feliz:  
 

“Acordei às 2h da manhã, meu marido 
pegou o trator, desses com cabine, mas 
que o ar estava estragado, mas viemos 
de trator mesmo até a cidade. Porque 
choveu muito e o carro não ia conseguir 
passar por todo aquele lodo. Então 
peguei o ônibus as 6h da manhã e vim, 
pois eu não perderia por nada deste 
mundo estar aqui na FURG com vocês”.  

 
Estas memórias são tão absolutamente potentes e transformadoras de 

pessoas, de estudantes, de comunidades, e da própria instituição, que só mesmo 
um documento memorial daria conta de abrigá-las.  

“Viver não cabe no lattes” é uma frase pichada por diversos muros Brasil 
a fora, como registro de resistência ao processo de meritocracia que vivemos 
dentro da academia. 

Diante dela, eu reflito e decido que, se minha vida inteira não couber neste 
memorial descritivo, então talvez não valha a pena o trabalho. Pois aquilo que 
para mim me credencia para ser considerada uma professora titular da FURG é 
tudo isso que vivi como pessoa, enquanto era a professora, a pesquisadora, a 
extensionista, e a gestora. 
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Em resumo, entre os anos de 2009 e 2012 eu estive bebendo de todas 
estas fontes, me fragmentando entre todas essas experiências. Na docência eu 
abraçava mais cursos de graduação e aprendia a ser orientadora de iniciação 
científica e pós-graduação, implementava o primeiro curso de tecnologia da 
FURG, aprovava esse curso junto ao MEC, iniciava meus primeiros projetos de 
extensão, aprendia a aprovar e gerenciar financiamento de projetos milionários, 
aprendia sobre política de cursos, política de extensão, política de educação 
superior, e aprendia a difícil arte de ler e servir pessoas. 

De 2004 – 2012 meu currículo cresceu muito em experiências 
diversificadas, incluindo alguns artigos científicos, mas eu ainda me comparava. 
É incrível o quanto me doía e me levava para momentos de “caverna”, de não 
acreditar em meu potencial, e até não valorizar tudo o que fazia pela instituição 
e que era grandioso. 

 
 
 
 

Movimentos de vida, de morte e de renascimento 
 
Via os estudantes se esforçando, fazendo seu melhor, e mesmo assim as 

aprovações das publicações não aconteciam. Por mais que eu buscasse 
financiamento para os projetos, já que as revistas solicitavam metodologias mais 
tecnológicas do que as que nós dispúnhamos, não conseguíamos aprovação. 
Estávamos sozinhos em Rio Grande, Sul do Rio Grande do Sul, pesquisando um 
tema de saúde relevante, sem recursos, e “competindo” com os grandes centros, 
tentando ser o perfil ou escopo de publicação que as revistas desejavam. Essa 
deve ser a realidade de muitos pesquisadores no Brasil, e eu via o quanto meus 
colegas de ICB, modelos e inspirações para mim, se dedicavam sem tréguas 
para conseguirem se sustentar nas métricas de CAPES, Sucupira e etc.  

O meu coração sofria com isso, pois ele batia mais forte em outro lugar, 
em lugares com outros movimentos, além da bancada, ou sala de permanência. 

Silenciosamente isto foi me adoecendo. Primeiro foi o peso se 
acumulando, até o mestrado eu não conseguia chegar à 50 kg, em 2012 eu já 
estava com mais de 65kg e a pressão arterial havia se tornado cronicamente 
elevada. Eu não sabia disso. Foi preciso um acidente de automóvel em 27 de 
dezembro de 2012 para me fazer mudar a rota.  

Eu voltava da FURG, dirigia sozinha, 17h, indo para última aula de yoga 
do ano, lugar onde buscava me conhecer e me cuidar. Fazia muito calor. Lembro 
de parar num semáforo com alguns carros e um grande caminhão a minha frente. 
O trânsito começou e lembro de buscar olhar o semáforo para ver se continuava 
aberto já que o caminhão encobria minha visão. Aberto. Passei o cruzamento e 
então apaguei. Dirigi por pouco menos que 30 metros apagada, a direção levou 
o carro para a direita, e quando bati com o pneu no meio fio, ele estourou. Acordei 
com o estouro para ver o carro andando em cima da calçada, atropelei um 
arbusto, bati na traseira de uma caminhonete Santa Fé, e consegui parar o carro.  

Eu não sei o aconteceu naquele dia. Se foi o calor, se foi a pressão arterial, 
se foi o Burnout, o fato é que após os danos materiais, o saldo foi positivo. 
Milhares de checkups e descobri que estava com Hipertensão Arterial tipo I, ou 
leve, e que não adiantaria “dieta e exercícios”, teria que tomar medicação para 
o resto da vida. Quando recebemos um diagnóstico de uma doença crônica, 
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nossa mente trava.  Ficamos remoendo onde erramos, e tentando vislumbrar 
como será o de vir. Eu achei que lidei muito bem na época com a situação. Era 
professora de fisiologia cardiovascular, sabia que podia “comprar minha pressão 
normal na farmácia todo mês”, tomar a medicação não seria um problema e sim 
um compromisso. Tomo até hoje a mesma medicação, a mesma dosagem e a 
pressão segue 120 x 80 mmHg, bem comportada. Porém, naquele momento, 
final de ano, o acidente, a revisão de vida natural do momento, me fizeram tomar 
algumas decisões, não sei se certas ou não. Só o resto da jornada poderá me 
dizer. 
 

Momento de tomada de decisão, e recomeços 
 
Antony Robins diz que o destino é traçado no momento da decisão. Eu 

tomei duas decisões, uma emocional acertada, e uma racional um tanto estranha 
e só agora ao refletir sobre esse processo a percebo assim. Pois se a minha 
hipertensão era causada por situações e emoções estressantes, a decisão 
emocional de “frear e cuidar da saúde” me parece bem acertada. Porém a 
decisão de largar tudo o que eu gostava de fazer enquanto servidora da FURG 
e me focar na única coisa que eu tinha os piores resultados, a pesquisa, 
convenhamos, foi o pior trocadilho que minha razão poderia ter me feito 
acreditar. 

Eu fiz isso. Comecei a fazer mais exercícios físicos, segui com o Yoga, 
até curso de instrutora de Yoga eu fiz. Procurei nutricionista, fiz dietas, malucas 
e sérias, e ao perceber que estava desenvolvendo pânico ao dirigir, procurei uma 
psicóloga, começando a terapia cognitivo-comportamental. Foi minha salvação. 
Pois enquanto incursionava para meu interior em busca do meu autocuidado, fui 
percebendo o quanto precisava amadurecer pessoal e profissionalmente, e 
principalmente parar de ser minha maior julgadora. 

Na universidade, a partir de 2013 decidi deixar a coordenação do curso 
de Toxicologia Ambiental. Após 5 anos era hora de que alguém mais jovem e 
mais conectado ao curso assumisse essa função, me dizia a razão. Só que eu 
gostava muito de ser coordenadora de curso.  

Eu também pedi para que a Reitora substituísse minha indicação como 
coordenadora institucional do comitê gestor de formação inicial e continuada, 
apesar de ser um lugar onde eu aprendia e crescia muito a cada dia.  

Eu encerrei projetos de extensão na área de meio ambiente (do curso de 
toxicologia) e da área de saúde, e só fiquei com o projeto do Museu MUVIe 
(porque tinha acabado de ganhar 100 mil reais no Edital PROEXT nacional, e 
que seria executado em 2013). Minha sorte! 

Decidi que iria me dedicar com prioridade à pesquisa em fisiologia 
cardiovascular, ao grupo de pesquisa e aos orientados.  Eu fiz isso por quatro 
anos, tendo recebido nos últimos dois, o prazo final do programa de pós-
graduação para melhorar a produção na área. Ou seja, precisava publicar, 
colocar no sistema toda pesquisa que realizávamos e produzíamos desde 2006.  

Eu me despedi de várias funções que gostava muito de realizar e que 
realizava com zelo e eficiência, para fazer uma última tentativa no mundo da 
pesquisa.  

Assim munida de determinação, foco e esperança eu abracei de vez a 
carreira de pesquisa na educação superior brasileira. Passei muito tempo 
trabalhando mais de 40 horas semanais, levando muito serviço para casa, para 
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provar a mim mesma que eu era capaz. Abdiquei de muita coisa que gostava 
para me dedicar à pesquisa. Por um lado, a pesquisa me dava muita satisfação 
devido a delícia que é poder experimentar o mundo das ideias, da investigação, 
da solução de problemas, em meio a interação com os jovens pós-graduandos 
e graduandos. Por outro lado, me causava muito desconforto. Me fazia me sentir 
insegura, e não merecedora de estar na academia. Eu vivia um grande conflito 
interno, pois não entendia como algo tão incrível que se materializa a partir do 
diálogo, do encontro com pessoas, da investigação e das vivências diárias dos 
projetos de pesquisa, e que é pensando e suado, poderia ser reduzido à uma 
condição de “yes or no”. Não conseguia concordar que o que fazíamos enquanto 
pesquisa, educação e formação de recursos humanos não pudessem ser 
valorizadas em igual medida pelas métricas vigentes.  

Então eu guardei isso para mim, mas trabalhei no divã, e pude perceber 
que a vida me pedia coragem. Como dizia uma música do final dos anos 80: 
“Coragem para encarar, frente a frente, eu comigo, como quem encontra um 
irmão no exército inimigo. Coragem para encarar, frente a frente eu no espelho, 
como quem encontra um irmão, que lhe nega um conselho.” (Viagem a fundo do 
Ego, banda Egotrip). 

Com certeza foi um período de muita atividade. As primeiras publicações 
vieram em 2015, um artigo de pesquisa e outro de extensão. O trabalho 
“Swimming Physical Training in Rats: Cardiovascular Adaptation to Exercise 
Training Protocols at Different Intensities”, publicado no Journal of Exercise 
Physiology Online (v. 18, p. 1-12, 2015). Neste artigo a questão problema era 
como criar protocolos experimentais com modelos animais para testar diferenças 
adaptativas à diferentes intensidades de exercício físico. Até aquele momento, a 
literatura científica desta área não era comparável, pois usavam-se protocolos 
muito diversos, em que parâmetros básicos do treinamento físico como 
frequência, intensidade, e duração dos treinos não eram controlados. Os 
resultados analisados quanto as adaptações bioquímicas e fisiológicas dos 
animais eram obtidos em tempos inadequados, que não levavam em 
consideração os efeitos agudos e crônicos dos treinos e pós-treinos. Este 
trabalho foi o primeiro artigo da tese de doutorado de Luis Fernando Guerreiro, 
e essa linha de pesquisa foi por muito tempo o carro-chefe dos estudos de 
adaptações cardiovasculares ao exercício em nosso laboratório. Este trabalho 
foi fruto da criação desta linha de pesquisa na FURG e montagem do laboratório 
de Fluxometria.  

Nas imagens podemos ver os tanques e o cilindro de nado intermitente 
que foram idealizados e confeccionados por nós dois para o desenvolvimento 
dos protocolos de natação leve, moderada e intensa para ratos.  

Foi a partir desta linha de pesquisa que outros projetos começaram a ser 
desenvolvidos sob minha orientação como o mestrado da Fisioterapeuta 
Franciele Pereira Saes “A influência do exercício físico e do ácido lipóico sobre 
a angiogênese induzida pelo fator de crescimento endotelial vascular”, o trabalho 
de graduação do Biólogo Adriano Alvarenga Pereira “O treinamento físico agudo 
com diferentes intensidades e suas implicações adaptativas na função 
cardiovascular de peixes”, bem como sua dissertação de mestrado  “Efeito do 
treinamento físico e suplementação de vitamina E nas capacidades cardíacas e 
reprodutiva em peixe zebra Danio rerio (Hamilton,1822)”, da qual fui co-
orientadora, e ainda o trabalho de graduação de Alexandre Atckinson Lima 
Soares “Efeito do exercício crônico e da suplementação de vitamina E no 
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crescimento somático e cardíaco de fêmeas de peixe-zebra Danio rerio”, também 
para o curso de Ciências Biológicas. Os trabalhos com enfoque reprodutivo 
sempre tiveram o apoio do amigo e colaborador de pesquisas Dr. Elton Pinto 
Colares. Em 2016, publicamos os resultados da dissertação de mestrado do Luis 
Fernando Guerreiro, “Oxidative Status of the Myocardium in Response to 
Different Intensities of Physical Training” na revista Physiological Research (v. 
65, p. 737-749, 2016). Neste trabalho pude trazer minha experiência dos tempos 
de mestrado com estudos sobre estresse oxidativo e a quantificação de espécies 
reativas de oxigênio (EROs), em parceria com o colega Dr. José María 
Monserrat, que nos aportou as metodologias para o estudo da capacidade 
antioxidante total e da peroxidação lipídica. Nosso interesse neste trabalho era 
utilizando o modelo de natação com ratos machos e fêmeas, determinar o estado 
oxidativo do miocárdio submetido a diferentes intensidades de exercício. Neste 
trabalho pudemos aportar mais evidências que corroboram as diferenças entre 
o miocárdio masculino e feminino, porém pelo viés do estado oxidativo e a 
proteção a este, dada por diferentes protocolos de exercício. Muito interessante 
foi a discussão sobre os benefícios do exercício na redução da peroxidação 
lipídica, promovido inclusive pelo protocolo de baixa intensidade de natação, 
especialmente sobre o miocárdio das fêmeas. 

E o que falar da nossa querida erva-mate Ilex paraguariensis? Os 

primeiros estudos que realizei, começaram em 2008, com a Dra.. Camila Wally, 

na época graduanda de ciências biológicas. Na época eu ainda ensaiava o 

estabelecimento de uma linha de pesquisa em cardiovascular comparada, e o 

seu trabalho de conclusão de curso foi nossa pista de testes. Em “Efeito da 

natação e do extrato aquoso da erva-mate Ilex paraguariensis A. St. Hill 

(Aquafoliaceae) sobre a função cardiovascular de ratos machos wistar 

hipertensos e hipercolesterolêmicos” o mundo dos produtos naturais e das 

doenças cardiometabólicas se abriu para nossas mentes curiosas. Meu 

cabelereiro até hoje não esquece que eu sou aquela maluca que “dava chimarrão 

para ratos”, mas convenhamos que rato gaúcho não poderia ser diferente. Ainda 

mais que Camila e seu esposo, noivo na época, eram patrões de invernada 

artística de Centro de Tradições Gaúchas. Este trabalho foi o que de fato abriu 

os dois subtemas de nossas pesquisas, as adaptações ao exercício físico que 

seguiram com o Dr. Guerreiro, e a influência de produtos naturais, a erva-mate, 

na fisiologia do miocárdio, com a Dra. Camila e depois com a Eduarda Santa 

Helena. Realizamos então a pesquisa que gerou a dissertação de mestrado 

“Ação cardioprotetiva da fração ácida do extrato de Ilex paraguariensis em 

miocárdio de Rattus norvegicus durante a isquemia e reperfusão induzidas in 

vivo”. Nesta pesquisa inovamos ao trazer à FURG pela primeira vez a 

metodologia cirúrgica da isquemia e reperfusão no miocárdio de rato, induzida 

pela oclusão da artéria coronária descendente anterior. Este trabalho foi apoiado 

pela veterinária Dra. Alice Meireles Leite a fim de estabelecer um protocolo de 

anestesia e pela então graduanda Dra. Eduarda Santa Helena. Com Eduarda 

desenvolvemos em seu trabalho de conclusão de curso a “Investigação da 

atividade cardioprotetora do extrato bruto de Ilex paraguariensis A. St. Hill 

(Aquafoliaceae) e da quercetina durante a isquemia e reperfusão em miocárdio 

de ratos Wistar (Rattus novergicus, Rodentia)”. Recentemente, este trabalho foi 

publicado “Consumption of mate Ilex paraguariensis: a folk beverage with 
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antioxidant power against myocardial ischemic injury” em Acta Scientiarum. 

Health Sciences (v. 44, e55845, 2022), após revisão e complementação dos 

dados com a colaboração das pesquisadoras Dra. Micheli Castro (bolsista PNPD 

do programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas da FURG), que 

contribuiu com ensaios bioquímicos de avaliação da capacidade antioxidante in 

vitro do extrato e Dra. Francine Novack Victoria da Universidade Federal de 

Pelotas, que pode complementar o estudo com o perfil dos compostos fenólicos 

presentes no extrato. Os protocolos com o extrato aquoso e a fração ácida da 

erva-mate, administrados agudamente, imediatamente antes da indução de um 

infarto miocárdico, reduziram significativamente as áreas de risco e de infarto no 

miocárdio. 

Muitas também foram as dificuldades nos experimentos com os modelos 

de ratos Wistar. Em algum momento os animais do nosso Biotério central da 

FURG passaram a apresentar uma infestação por Micoplasma. A infestação 

levou a necessidade de um vazio sanitário, pois os insumos produzidos estavam 

apresentando algumas sintomatologias e manifestações clínicas que interferiam 

nas pesquisas. Alguns animais infectados não respondiam adequadamente aos 

procedimentos anestésicos, e isso comprometia os experimentos, nos fazendo 

perder animais. Ao final da dissertação de Mestrado da Dra. Camila, e do tcc da 

Dra. Eduarda, a necessidade de repetições de experimentos, a insegurança com 

alguns resultados e dificuldades na manipulação dos animais, levou-as a me 

trazer um pedido e uma solução. Gostariam de continuar seus estudos no 

doutorado e mestrado, respectivamente, sem utilizar modelo animal, queriam 

utilizar um modelo de cultura de células cardíacas. Eu já havia realizado testes 

com cultura primária de cardiomiócitos alguns anos antes, com apoio da amiga 

e colaboradora Dra. Gilma Santos Trindade, que foi a idealizadora do laboratório 

de cultura celular da FURG. Em suas experiências de doutorado na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Gilma aprendeu a técnica de “splants” a partir de 

corações de camundongos jovens. Tentamos reproduzir a técnica na FURG sem 

sucesso imediato, e deixamos a ideia de lado. Com o pedido das orientadas 

acabei optando por comprar células de cultura estabelecida do banco de células, 

escolhemos a linhagem de cardioblastos H9c2 derivada de ventrículo esquerdo 

de rato. Com a colaboração da amiga professora Dra. Ana Paula Votto, 

começamos a desbravar este novo mundo da cultura celular. Mais uma vez 

buscávamos um modelo experimental nunca utilizado em nossa universidade, e 

com a dedicação destas duas excelentes pesquisadoras, Camila e Eduarda, 

começamos a construção de uma câmara de simulação de hipóxia para as 

células, e de uma metodologia que mimetizasse os eventos de isquemia e 

reperfusão. 

Dra. Eduarda Santa Helena, defendeu sua dissertação de mestrado em 

2015, nesta época eu já não podia mais orientar no programa, então seu 

orientador foi o amigo, inspiração e colaborador Dr. Luiz Eduardo Maia Nery, 

ficando eu como co-orientadora. Posso dizer que foi uma experiência muito 

importante para meu amadurecimento como pesquisadora. Professor Carioca, 

como chamamos, me ensinou uma nova postura em relação a pesquisa, mais 

dinâmica, mas comprometida. Além disso por seu intermédio iniciamos uma 
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parceria com a Escola de Química e Alimentos, com o Dr Marcelo Montes D`Oca. 

Eduarda evoluiu 10 anos em dois, com tanta sabedoria com que o professor 

Carioca a conduzia, nos conduzia. Foi desafiador e ao mesmo tempo muito 

satisfatório. A Dra. Camila, apesar de realizar sua tese com o modelo de 

cardioblastos, acabou cedendo às minhas sugestões e produziu um trabalho 

muito complexo utilizando 3 modelos experimentais – cultura celular, coração 

isolado tipo Langerdorf e o modelo de ratos in vivo. A professora Dra. Ana Paula 

Votto foi uma grande colaboradora das duas, e co-orientadora na tese da Dra. 

Camila. 

Além de um novo modelo, a linhagem H9c2, ambas pesquisadoras 

optaram por mudar o enfoque e não trabalhar com produtos diretamente de 

origem natural. Na tese da Dra. Camila avaliamos os efeitos do ácido 

eicosapentaenóico (EPA) durante isquemia e reperfusão nos três modelos de 

estudo o que levou a elaboração da tese “Ação do ácido eicosapentaenóico 

(EPA) no sistema cardiovascular de ratos machos Wistar submetidos à isquemia 

e reperfusão induzida”. Recentemente o primeiro artigo da tese foi publicado 

“Cardioprotective effect of eicosapentaenoic acid during ischemia and 

reperfusion” na revista Journal of Health and Biological Science (v 9 (1):1-6, 

2021). 

Com a Eduarda, iniciamos uma investigação onde usamos o modelo 

celular de isquemia e reperfusão e avaliamos os efeitos antioxidantes de um 

conhecido fármaco anti-hipertensivo, a Nifedipina, e híbridos desta molécula 

construídos no laboratório de Química Orgânica Kolbe, pelo grupo de pesquisa 

do Dr. Marcelo D´Oca. A partir dos resultados com a molécula de nifendipina 

graxa 3,5-di-palmitoil-nifedipina, Eduarda defendeu a dissertação “Ação 

cardioprotetora da 3,5-dipalmitoil-Nifedipina em cultura de cardioblastos 

submetidos à condição de isquemia e reperfusão”. Deste trabalho resultou a 

publicação “Protective role of the novel hybrid 3,5-dipalmitoyl-nifedipine in a 

cardiomyoblast culture subjected to simulated ischemia/reperfusion” na revista 

BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY (v. 92, p. 356-364, 2017), tendo 

recebido destaque no 26º Congresso de Iniciação Científica da XVI Mostra da 

Produção Universitária da FURG. Acompanhando a Dra. Eduarda em seu 

trabalho de mestrado recebi outra estudante de iniciação científica, Stefanie da 

Silva Teixeira que conclui seu trabalho de graduação em ciências biológicas, 

seguindo nessa linha de pesquisa, com a monografia “Efeito citotóxico das Bis-

amidas em linhagem celular de melanoma (B16F10)”, em 2018, trabalho também 

em cooperação com a Escola de Química e Alimentos da FURG, com as 

professoras Dra. Micheli Castro e Dra. Sabrina Madruga Nobre.  
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Figura 8. Alguns registros de defesas de orientados. A. Defesa da dissertação de mestrado do 

Adriano Alvarenga. B. Defesa da dissertação de mestrado da Eduarda Santa Helena. C Defesa 

da tese da Camila Wally Macedo. D. Defesa do trabalho de conclusão de curso da Stephanie 

Teixeira. E. Defesa online da monografia de especialização da Vera Teixeira. F. Defesa online 

da monografia de especialização da Neiva Althaus. A escolha mais uma vez se deu pela 

facilidade de encontrar os registros, e com o intuito de representar e homenagear todos os ex-

orientados que passaram até hoje pela equipe de fisiologia cardiovascular comparada. 

 

 Esse foi um período como relatado, de muita atividade, produção, 

orientações, e se deu concomitantemente com a ascensão do projeto de 

extensão Museu Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas. Havíamos ganhado 

um PROEXT na área de Cultura e Educação Patrimonial. Recebi financiamento 

de R$100.000,00 para a execução e pude oferecer bolsas de extensão para dez 

estudantes.  

Tive ao longo deste período uma oportunidade única de aprofundar meus 

conhecimentos sobre museologia, divulgação científica, patrimônios de ciência 

e tecnologia e principalmente aprender na prática o que era extensão 

universitária, educação patrimonial e educação básica.  Neste período atuamos 

diretamente em duas escolas do município de Rio Grande, a Escola Cidade do 

Rio Grande que funciona dentro do campus universitário, Campus Carreiros, e 

tem uma gestão compartilhada entre município e governo federal, e abrigo o 

CAIC – Centro de Atendimento Integral da Criança e do Adolescente, centro 

extensionista administrado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura da FURG. 

Também atuamos na escola de periferia, localizada no bairro Querência, Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Peixoto Primo. Estreitamos nossa relação 

com o Museu Núcleo de Memória da FURG – Museu Nume e com o Núcleo de 



63 
 

 
 

Desenvolvimento Social e Econômico NUDESE. Dezenas de escolas tiveram 

acesso as nossas exposições itinerantes como ações pontuais.  

 Nosso primeiro artigo completo em revista extensionista foi produzido a 

partir de um trabalho de Educação Patrimonial com as artesãs rio-grandinas 

incubadas pelo NUDESE, “O artesanato como elemento de estudo da educação 

patrimonial e identidade cultural”. CAMINHO ABERTO: REVISTA DE 

EXTENSÃO DO IFSC, v. 03, p. jul/dez 2015, 2015. E a extensão universitária 

neste período nos oportunizou aprender outras formas de produção acadêmica 

distintas, como a produção de vídeos-documentários como “Pioneirismo na 

FURG: A História de pessoas que fizeram nascer uma universidade”, trabalho 

de história oral realizado em parceria com o Museu-NUME. Ainda um trabalho 

completo publicado em anal e seis resumos expandidos em congressos de 

extensão e mostras de produção universitária. 

Neste período de 2013 a 2016, o MUVIe teve 18 estudantes bolsistas de 

extensão e voluntários, e pelo menos 11 estudantes de graduação e voluntários 

atuando conosco do grupo de pesquisa e extensão em fisiologia cardiovascular 

comparada, sendo este o período em que o laboratório e MUVIe estiveram mais 

repletos de estudantes. Gostaria de destacar o caráter interdisciplinar e 

multiprofissional que se estabeleceu no meu entorno graças as minhas próprias 

características interdisciplinares de atuação profissional, forjadas numa década 

de atuação universitária na qual eu buscava contato, partilha e parcerias em 

diferentes, unidades, cursos, áreas e níveis educacionais.  

Meus projetos de pesquisa não seguiam uma linearidade, como eu, eram 

amplos, complexos e circulares, abarcavam vários temas, abriam portas para 

vários profissionais. Na pesquisa estudantes de Medicina, Enfermagem, e 

Educação Física e Oceanologia, com que tinha contato como docente, 

acabavam me procurando para estágios voluntários.  

Porém, foi o projeto de extensão MUVIe, que tinha como mote a Educação 

Patrimonial em Ciência e Tecnologia, que trouxe a maior diversidade e 

interdisciplinaridade para meu entorno. Tornando meu crescimento profissional 

cada vez mais diverso e plural. A primeira bolsista do MUVIe, Roberta Pereira, 

era das Ciências Biológicas, e a segunda era da Enfermagem, Francieli Tomé 

da Rosa. A capacidade de trabalho e a dedicação delas foram determinantes 

para o sucesso do MUVIe em seus primeiros anos. Ela dizia que eu me fiz de 

difícil, e levei dois ou três meses para aceitá-la como voluntária. Depois foram 

chegando e passando pelo MUVIe vários bolsistas  e voluntários, dos cursos de 

história (Micheli Martins, Karina Machado), computação (Karoline Lemos), artes 

(Vanessa Medeiros, Felipe da Rosa, Emannuelle Matias, Heloisa Silva e Susane 

Gonçalves da Rocha), arquivologia (Carolina Rubira), biblioteconomia (Rafaela 

Marcante), letras francês (Andréia Beatriz Schwinn), biologia (Vanessa Neufeld, 

Alexandre Atckinson Soares, Lucas Vieira – bolsista atual), engenharia 

bioquímica (Claudia Fagundes Silveira), direito (Taiguer Saraiva) , arqueologia 

(Amanda Alves – bolsista atual e Rosana Soares), letras espanhol (Suaidy da 

Silva), toxicologia (William Cunha)), e pedagogia (Catia Simone Ramos da Silva). 
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Com estes estudantes produzimos 13 resumos para congresso, 6 oficinas de 

educação patrimonial e várias exposições, realizamos várias horas de 

entrevistas para pesquisas em história oral além de produzir um vídeo-

documentário, entre os anos de 2013-2016. 

 

 

Figura 9. Figura representativa das atividades do projeto de extensão MUVIe. A. Parte do convite 

para a noite de autógrafos do livro Guia MUVIe (2019), na feira do livro de 2020. B. Equipe 

MUVIe, bolsistas Cátia e Amanda com os jornalistas da Rádio FURG FM em entrevista. C. 

Exposição comemorativa dos 10 anos do projeto, outubro de 2019, no CIDEC-Sul/FURG. D. 

Bolsista Amanda apresentando o dos trabalhos do MUVIe. E. Equipe MUVIe em campo, 

atividade de Educação Patrimonial na escola EMEM Carlos Peixoto Primo, Rio Grande. F. 

Detalhe da exposição das fotografias produzidas pelos alunos da oficina, montada no pátio da 

escola para apreciação da comunidade. 

Ao final deste período em 2016, apesar de bastante trabalhoso, produtivo, 

e repleto de partilhas e crescimento pessoal e profissional, eu ainda não tinha a 

produção científica necessária para continuar atuando no programa de pós-

graduação e fui desligada. Era dezembro de 2016, quatro anos depois do 

acidente de carro, que tinha me feito literalmente parar. Que me levou a mudar 

de rota e escolher priorizar a pesquisa. Muito embora a extensão não tenha me 

deixado sozinha nesta batalha, e tenha me servido de alento. Eu não fazia mais 

parte de “um programa de pós-graduação” e entendia que tinha feito o meu 

máximo esforço por quatro anos, sem conseguir publicar todos os trabalhamos 

que possuíamos. Mas havíamos tentado. Eu me sentia tranquila, livre para voltar 

a me dedicar à extensão, e mesmo à pesquisa agora sem cobranças.  
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Foi então que um ex-colega de segundo grau, que era professor de 

História na FURG, me ligou uma certa noite deste mesmo dezembro de 2016 

para me fazer um convite: - Carlinha, eu recebi o convite da Reitora Dra.. Cleuza 

Maria Sobral Dias para assumir a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e ela 

indicou para mim o seu nome para assumir a Diretoria de Extensão, você aceita 

assumir essa empreitada comigo? 

Sim, com certeza, foi minha resposta. Só depois eu pensei, mas puxa, 

acabei de ser eleita coordenadora adjunta da Licenciatura em Ciências 

Biológicas, vou ter que falar com minha colega coordenadora Dra. Daza 

Filgueira; vou ter que consultar os colegas de matéria, para reduzir minha carga 

horária em sala de aula; vou ter que falar com meu esposo, pois demandará mais 

trabalho, viagens etc. Mas tudo isso foi secundário, pois meu coração havia dito 

sim.6 

 

Tabela 2. Período de Atuação Profissional de 2004 a 2016 

Artigos Completos 

GUERREIRO, L. F.; ROCHA, A. M.; MARTINS, C. N.; RIBEIRO, J. P.; WALLY, C.; STRIEDER, D. L.; CARISSIMI, 
C. G.; OLIVEIRA, M. G.; PEREIRA, A. A.; BIONDI, H. S.; MONSERRAT, J. M.; Neves, C. A. Oxidative Status 
of the Myocardiumin Response to Different Intensities of Physical Training. Physiological Research 
(Print), v. 65, p. 737-749, 2016. Citações:9 

GUERREIRO, L. F.; Pereira, Adriano Alvarenga; MARTINS, CASSIO; WALLY, C. S. S.; Neves, C. A. 
Swimming Physical Training in Rats: Cardiovascular Adaptation to Exercise Training Protocols at 
Different Intensities. Journal of Exercise Physiology Online, v. 18, p. 1-12, 2015. 

Neves, C. A.; LEMOS, K.C.; ROCHA, S.; DA ROSA, F. T. O artesanato como elemento de estudo da 
educação patrimonial e identidade cultural. Caminho Aberto: Revista de Extensão do IFSC, v. 03, p. 
jul/dez 2015, 2015. 

Neves, C. A.; PASTOR, M. P. S.; NERY, L. E. M.; SANTOS, E. A. Effects of the parasite Probopyrus ringueleti 
(Isopoda) on glucose, glycogen and lipid concentration in starved Palaemonetes argentinus 
(Decapoda). Diseases of Aquatic Organisms, v. 58, p. 209-213, 2004.Citações:15|5 

GOUVEIA, G. R.; LOPES, T.; Neves, C. A.; NERY, L. E. M.; TRINDADE, G. S. ULTRAVIOLET RADIATION 
INDUCES DOSE-DEPENDENT PIGMENT DISPERSION IN CRUSTACEAN CHROMATOPHORES. Pigment Cell 
Research, v. 17, p. 545-548, 2004. 

 

Livros e Capítulos (organização e/ou autoria) 

MARTINS, S. E.; ALBERTONI, E.F.; NEVES, C. A.; COLARES, I.G. (Org.). Ambientes aquáticos do Rio 
Grande do Sul: propostas alternativas para o ensino na educação básica. 1ª ed. Rio Grande: Editora 
FURG, Vol. 3, 2012, 382p. Livro organizado. 
RACHE, R.P. (Org.); GONÇALVES, C. A. N. (Org.). Coleção Formação Continuada de Professores. 1. ed. 
Rio Grande: Editora FURG,2012. v. 07. Coleção Organizada. 

GONÇALVES, C.A.N.; NERY, L.E.M.; WORST, M.R.; WALLY, C.; KALB, A.C.; GONZALES, V.C. Adaptações 
fisiológicas dos animais aquáticos. IN: Ambientes aquáticos do Rio Grande do Sul: propostas 

 
6 Ao final da grande batalha o herói celebra sua conquista, sente que cumpriu a missão. Mas 
o filme ainda não acabou, e em breve ele será testado mais uma vez. Enquanto a batalha final 
não chega, o herói toma o caminho de volta, com alguns troféus e muitas cicatrizes. 
Principalmente com muito aprendizado. Nessa metáfora, olhando para toda a atuação no período 
de 2013 a 2016, percebo o quanto foi importante me dedicar com maior prioridade a pesquisa, 
para compreender e concorda que aí existia um limite. Eu não teria meios para fazer mais do 
que vinha fazendo. E me deixar ser guiada pelas práticas extensionistas, aprendendo na 
horizontalidade com o outro, foram momentos de charneira para vida profissional. Foram viradas 
de percurso. 



66 
 

 
 

alternativas para o ensino na educação básica. Martins et al. (Org.). 1ª ed. Rio Grande: Editora FURG, 
Vol. 3, 2012, p. 84-120. 

GONÇALVES, C.A.N. Um pouco sobre metodologias alternativas de ensino. IN: Ambientes aquáticos do 
Rio Grande do Sul: propostas alternativas para o ensino na educação básica. Martins et al. (Org.). 1ª 
ed. Rio Grande: Editora FURG, Vol. 3, 2012, p. 170-174. 

 

Trabalhos completos em Anais de Evento 

SCHWINN, A.B.; TOMÉ, F.; SILVA, H.S.; LEMOS, K.; MARTINS, M.M.; MARCANTE, R.S.; MEDEIROS, V.R.; 
BARBOSA, O.J.; NEVES, C.A. Patrimônio Edificado Da Universidade Federal Do Rio Grande: 44 anos de 
construções de memórias. In: Anais do 31º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, 
Florianópolis, SC, 2013. 

NEVES, C. A.; BARBOSA, O.J.; OLIVEIRA, M.V.; HENNIG, I.R.; CEOLAN, E.; TOMÉ, F.; MEDEIROS, V.R.; 
SILVA, H.S. Retrato Falado: Memórias de uma Universidade em construção. In: Anais do 30º Seminário 
de Extensão Universitária da Região Sul, Rio Grande, 2012. 

NEVES, C. A.; VELLOSO, X.J.F.; COUTO, Z.F.S.; OLIVEIRA, M.V.; GOUVEIA, G.R.; RODRIGUES, S.C.; 
MORAES, L.N.; PEREIRA, R.L.; STEIN, R.; CEOLAN, E. O processo de virtualização na criação do Museu 
Virtual Do Ensino De Ciências Fisiológicas da FURG: Muvi-E. In: Anais Eletrônicos do I Seminário De 
História e Patrimônio - Diálogos e Perspectivas, Rio Grande, RS, 2011. 

NEVES, C. A.; VELLOSO, X.J.F.; COUTO, Z.F.S.; OLIVEIRA, M.V.; GOUVEIA, G.R.; RODRIGUES, S.C.; 
MORAES, L.N.; GERI, Í.; PEREIRA, R. L.; GELLATI, G.J.; GELLATI, J.J.; CORRÊA, D.R.T. Memórias Virtuais: o 
processo de virtualização e criação do Museu Virtual Ensino de Ciências Fisiológicas da FURG. MUVI-e. 
In: Anais do 29º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, SEURS, Foz Do Iguaçu, PR, 2011. 

SILVA, C. C.; DAL BOSCO, L.; SILVA JR, F.M.R.; LAUER, M. M.; KLEIN, R.D.; VELASQUES, R. R.; PINHEIRO, 
P.G.; VIANNA, A.A.; SIMAS, M.M.; MONTEIRO, M.C.; CARDOZO, J.G.; MACHADO, P.A.; SANTOS, P.A.; 
SANTOS, G.G.; GALVÃO, J.S.; SANDRINI, J.; MARTINS, S.E.; NEVES, C. A. Educação Verde: A Toxicologia 
Ambiental como tema para a Educação Básica. In: Anais do 29º Seminário de Extensão Universitária da 
Região Sul, Foz Do Iguaçu, Paraná., 2011. 

SANTOS, G.G.; KLEIN, R.D.; SILVA, C.C.; DAL BOSCO, L.; SILVA JR, F. M.R.; LAUER, M.M.; VELASQUES, 
R.R.; PINHEIRO, P.G.; VIANNA, A.A.; SIMAS, M.M.; MONTEIRO, M. C.; CARDOZO, J.G.; MACHADO, P.A.; 
SANTOS, P.A.; GALVÃO, J.S.; SANDRINI, J.; MARTINS, SAMANTHA ESLAVA; NEVES, C. A. Educação 
Ambiental Na escola: A Toxicologia Ambiental como tema para a Educação Verde. In: Anais do 5º 
Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, Porto Alegre, 2010. 

NEVES, C. A.; RACHE, R.P.; FELIPPE, C.I.M.; SCHIAVON, C.G.B.; TAGLIANI, D.; FREITAS, G.S.; MATOS, J.S.; 
MARTINS, S.E. FURG em contínua formação: o Programa Institucional de Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica. In: Anais do 5o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, Porto 
Alegre, 2010. 

 

Resumos expandidos em eventos 

ALVES, A.C.S.C.; MACEDO, K.M.; Neves, C.A. O museu de ciências vai à escola, e a escola vem fazer 
arte e ciência na academia. In: Anais do 34º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul SEURS, 
CAMBURIÚ, SC, 2016. p. 1884-1888.  
https://drive.google.com/file/d/1_80VNThlvshsRjg8x5BS_H2HkVgiqsP4/view  

Neves, C. A.; LEMOS, K.C.; TOMÉ, F.; ROSA, F.; ROCHA, S. Roda de conversa: artesanato, identidade e 
patrimônio. In: Caderno de Resumos do II Seminário de História e Patrimônio: Diálogos e 
Perspectivas, RIO GRANDE, 2014, p. 86-88. 

Neves, C. A.; ROCHA, S.; LEMOS, K.C.; TOMÉ, F.; ROSA, F. Educação Patrimonial: Reconhecendo a 
importância do patrimônio no âmbito escolar. In: Caderno de resumos do II Seminário de História e 
Patrimônio: Diálogos e Perspectivas, RIO GRANDE, 2014, p. 89-91. 

LEMOS, K.C.; ROSA, F.; ROCHA, S.; TOMÉ, F.; Neves, C. A. O Artesanato como elemento de estudo de 
Educação Patrimonial e Identidade Cultural. In: XIII MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA, 
RIOGRANDE, 2014. 

ROCHA, S.; LEMOS, K.C.; ROSA, F.; TOMÉ, F.; Neves, C. A. A Escola como cenário para a Educação 
Patrimonial. In: XIII MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA, RIO GRANDE, 2014. 

ROSA, F.; ROCHA, S.; LEMOS, K.C.; TOMÉ, F.; BARBOSA, O.J.P.; Neves, C. A. Discursos pioneiros sobre 
o Projeto Rondon. In: XIII MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA, 2014, RIO GRANDE, 2014. 

https://drive.google.com/file/d/1_80VNThlvshsRjg8x5BS_H2HkVgiqsP4/view
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TOMÉ, F.; CEOLAN, E.; HENNIG, I.R.; MEDEIROS, V.R.; SILVA, H.S.; BARBOSA, O.J.P.; Neves, C. A. 
Memória universitária: ações de preservação do museu virtual do ensino de ciências fisiológicas da 
FURG. In: MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA, 2012, RIO GRANDE, FURG, 2012. 

Neves, C.A.; RACHE, R.P.; FELIPPE, C.I.M.; SCHIAVON, C. G. B.; FREITAS, G. S.; MATOS, J. S.; MARTINS, 
S.E. Programa institucional de formação continuada de professores da Educação Básica - FURG. In: II 
SEMINÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E EDUCAÇÃO: constituindo a cidadania. RIO GRANDE, FURG, 
2011. 

PEREIRA, R. L.; OLIVEIRA, M.V.; COUTO, Z.F.S.; GOUVEIA, G.R.; RODRIGUES, S.C.; MORAES, L.N.; 
Neves, C. A. MUVI-E: uma ferramenta virtual para o ensino de ciências fisiológicas na FURG. In: XIII 
SEMINÁRIO DE EXTENSÃO - CULTURA - IX MPU FURG. RIO GRANDE, 2010. 

MARDEGAM, D.; CARÍSSIMI, C.G.; GUERREIRO, L. F. ; WALLY, C. S. S. ; KOTH, A.P.; RECH, F.; LAMPERT, 
L.L.; OLIVEIRA, B.R.; OLIVEIRA, M ; OTTES, R.V.;MORENO, S.I.; Neves, C. A. GEM.FIS: Grupo de estudos 
multidisciplinares em fisiologia  e promoção da saúde. In: V SEMINÁRIO DE ENSINO - IX MPU FURG. 
RIO GRANDE, 2010.  

VELASQUES, R.R.; SIMAS, M.M.; SILVA, C.C.; DAL BOSCO, L.; SILVA JR, F.M.R.; LAUER, M.M.; KLEIN, 
R.D.; PINHEIRO, P.G.; VIANNA, A.A.; MONTEIRO, M.C.; CARDOZO, J.G.; MACHADO, P.A.; SANTOS, P.A.; 
SANTOS, G.G.; GALVAO, J.S.; SANDRINI, J.; MARTINS, S. E.; Neves, C. A. Toxicologia Ambiental na 
Escola - A busca por uma cultura de responsabilidade ambiental. In: XIII SEMINÁRIO DE EXTENSÃO - 
MEIO AMBIENTE E IX MPU DA FURG, RIO GRANDE, 2010.  

DAL BOSCO, L.; SILVA, C.C.; SILVA JR, F.M.R.; LAUER, M.M.; KLEIN, R.D.; Neves, C. A. Alternativas 
Metodológicas para o aprendizado Superior Tecnológico em Toxicologia. In: V SEMINARIO DE ENSINO 
IX MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA DA FURG, RIO GRANDE, 2010. 

SANTOS, P.A.; LEITE, A.M.; MACHADO, P.A.; KRUSCHE, N.; Neves, C.A. Bicharada da FURG: Ações 
2010. Buscando soluções novas para antigos problemas. In: XIII SEMINÁRIO DE EXTENSÃO - MEIO 
AMBIENTE IX MOSTRA DA PRODUÇÃO UNIVERSITÁRIA DA FURG, RIO GRANDE, 2010.  

GUERREIRO, L.F.; STRIEDER, D. L.; WALLY, C.S.S.; OLIVEIRA, M.; Neves, C. A. Redução do dano oxidativo 
no miocárdio de ratos submetidos a diferentes intensidades de exercício. In: SOCERGS 2010, 
GRAMADO, 2010.  

 

Outras produções acadêmico-científicas de 2004 – 2016 (cursos, oficinas, exposições, blogs, 
websites, redes, artes visuais) 

Neves, C. A.; PEREIRA, R.L.; OLIVEIRA, M.V.; COUTO, Z.F.S.; VELLOSO, X.J.F.; CORRÊA, D.R.T. Museu 
Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas na FURG. 2010. (Site desabilitado). 

Neves, C. A.; OLIVEIRA, M.V.; LEMOS, K.C.; TOMÉ, F.; ROCHA, S.; ROSA, F.; COUTO, Z.F.S.; VELLOSO, 
X.J.F.; CORRÊA, D.R.T. Museu Virtual do Ensino de Ciências Fisiológicas na FURG. 2015. (Novo Site, 
http://www.muvie.furg.br). 

Neves, C. A.; OLIVEIRA, M.V.; ROCHA, S.; LEMOS, K.C.; ROSA, F.; TOMÉ, F. Roda de conversa: 
artesanato, identidade e patrimônio. 2014 (Blog da oficina). 

Neves, C. A.; LEMOS, K.C.; ROCHA, S.; ROSA, F.; TOMÉ, F.; SOUZA, C.W.S.; Pereira, A.A.; HELENA, E.S. 
OFICINA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: OS PATRIMÔNIOS DA CIÊNCIA. 2014. (Blog da oficina:). 

Neves, C. A.; LEMOS, K.C.; ROCHA, S.; ROSA, F.; TOMÉ, F.; MARTINS, M.M.; SCHWINN, A.B.; SILVA, 
H.S.; OLIVEIRA, M.V. OFICINA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ESCOLA CAIC. 2013 (Blog da oficina: ). 

Oficinas e cursos ministrados 

Neves, C. A.; ALVES, A.C.S.C.; MACEDO, K.M.; VELLOSO, X.J.F. OFICINA O MUSEU DE CIÊNCIAS VAI 
AESCOLA. 2015. (Curso de curta duração ministrado/Extensão 20H). 

Neves, C. A.; ALVES, A.C.S.C.; MACEDO, K.M. Oficina de Educação Patrimonial: Vem construir a 
História da FURG! 2015. (Curso de curta duração ministrado/Extensão 4H). 

Neves, C. A.; WALLY, C.S.S.; Pereira, A.A.; HELENA, E.S.; ROCHA, S.; LEMOS, K.C.; TOMÉ, F.; ROSA, F. 
OFICINA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: OS PATRIMÔNIOS DA CIÊNCIA. 2014. (Curso de curta duração 
ministrado/Extensão 20H).uma só 

Neves, C. A.; TOMÉ, F.; ROCHA, S.; LEMOS, K.C.; MARTINS, M.M.; SCHWINN, A.B.; SILVA, H.S.; ROSA, 
F. OFICINA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL. 2013. (Curso de curta duração ministrado/Extensão 20H). 
Uma só 

MARTINS, S.E.; ALBERTONI, E.F.; Neves, C. A.; COLARES, I.G. FORMAÇÃO CONTINUADA EM CIÊNCIAS - 
AMBIENTES AQUÁTICOS DO RIO GRANDE DO SUL. Propostas alternativas para o ensino na Educação 
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Básica. 2012. (Curso de formação continuada para professores da educação básica 80h). colocar no 
lattes 

Neves, C. A.; MARTINS, S.E.; SANDRINI, J.; SILVA, C.C.; KLEIN, R.D.; SILVA JR, F.M.R.; LAUER, M.M. O 
ENSINO BÁSICO DA TOXICOLOGIA AMBIENTAL - Disseminando a Cultura da Responsabilidade para 
com o Meio Ambiente. 2011. (Curso de curta duração ministrado 20H /Extensão). 

Neves, C. A.; GUERREIRO, L. F.; WALLY, C.S.S.; VOLCAN, D.; RECH, F.; MARDEGAM, D.; SAES, F.; 
OLIVEIRA, M; CEOLAN, E.; STEIN, R. O ENSINO DE FISIOLOGIA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE. 2011. 
(Curso de curta duração ministrado/Extensão 20H). 

Neves, C. A.; SILVA JR, F.M.R.; KLEIN, R.D.; DAL BOSCO, L.; SANDRINI, J.; MARTINS, S.E. O ENSINO 
BÁSICO DA TOXICOLOGIA AMBIENTAL - Disseminando a Cultura da Responsabilidade para com o 
Meio Ambiente. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão 20H). 

Neves, C. A.; GUERREIRO, L. F.; WALLY, C.S.S.; VOLCAN, D.; KOTH, A.P.; CARÍSSIMI, C.G.; MARDEGAM, 
D.; RECH, F.; LAMPERT, L.L.; OLIVEIRA, B.R.; OTTES, R.V.; MORENO, S.I. O ENSINO DE FISIOLOGIA E A 
PROMOÇÃO DA SAÚDE. 2010. (Curso de curta duração ministrado/Extensão 20 H). 

Artes visuais 

Neves, C. A.; ROCHA, S.; LEMOS, K.C.; ROSA, F.T.; ROSA, F.; ALVES, A.C.S.C.; MACEDO, K.M. 
Pioneirismo na FURG I: A História de pessoas que fizeram nascer uma universidade. 2015. 
(Videodocumentário: https://www.youtube.com/watch?v=nhP9knla5eg&t=7s ). 

                                                                                 

 FIM DO ATO II           

  

https://www.youtube.com/watch?v=nhP9knla5eg&t=7s
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A vida na Universidade em tempos 
de pandemia e os novos ciclos 

 

 
As recompensas do caminho de volta: vivências da gestão superior 

O colossal inimigo microscópico: a academia em tempos de 

pandemia  

O fim da jornada? Os movimentos futuros  
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8 AS RECOMPENSAS DO CAMINHO DE VOLTA 
 
 

Na Jornada do Herói, normalmente linearizada para fins de compreensão 
e entretenimento, em algum momento o herói enfrenta sua maior batalha, 
conquista seu tesouro e pode então regressar ao seu mundo de origem, um 
período chamado Caminho de Volta. É possível em bons roteiros, que no 
caminho de volta uma batalha maior ainda se crie, para provar finalmente o herói. 
Ele pode inclusive vencer às custas da própria vida. Na vida real não há 
linearidade, nem tampouco “e foram felizes para sempre”. Completamos ciclos 
desafiantes com conquistas e derrotas, para logo reiniciar outros ciclos repletos 
de novos desafios e novas empresas. 

Em janeiro de 2017 eu fui empossada Diretora de Extensão da FURG. Fui 
aos poucos conhecendo a rotina administrativa fazendo a transição com minha 
amiga “Lucinha”, Lúcia Regina Nobre, a quem eu substituiria. Fui reconhecendo 
o trabalho, os projetos em andamento, os novos colegas técnicos que apoiavam 
a diretoria de extensão. O Pró-reitor Dr. Daniel Prado, também me explicava o 
que precisava ser feito, que o ideal era dar continuidade aos processos já 
iniciados, manter as pessoas em suas funções. Afinal nós éramos “os novos”, e 
deveríamos aprender com quem já estava ali, e conhecia as rotinas e políticas 
da Extensão e da Cultura. Que linda lição, entender que o novo só tem chance 
de dar certo quando o antigo, e o que veio antes é respeitado. Já seguia essa 
conduta na docência e na pesquisa, e agora também o faria na administração. 

O começo foram muitas primeiras vezes. Primeira vez Diretora, Diretora 
de Unidade Administrativa, primeira vez com cargo de chefia e sendo 
responsável por outros servidores. Confesso que não foi fácil me acostumar a 
isso. Aliás eu não me acostumei. Quatro anos se passaram, e ainda era difícil 
para mim lidar com essa circunstância de um cargo diretivo. Sempre busquei ser 
uma chefia baseada na horizontalidade. Isso nem sempre é compreendido. 
Meus colegas técnicos tinham bastante experiência e eu os escutava a cada 
passo. Posso dizer com certeza que a maioria de meus acertos como Diretora 
foram direcionados por essas construções coletivas, e os erros foram mais 
marcados pela individualidade. 

Em algum momento no ano de 2017 lembro de conversar com o Pró-reitor 
Daniel. Refletíamos, que era muito “azar” termos tido a oportunidade de nos 
tornarmos gestores de extensão e cultura, justamente quando “a PEC da 
maldade” havia sido aprovada, e a Emenda Constitucional 95/2016 para os tetos 
de gastos públicos pelos próximos 20 anos, nos fazia assumir a função de quem 
chegou para “apertar os cintos” da instituição. Esse foi o contexto que me 
perpassou enquanto experiência na gestão superior da universidade, ver o 
minguar das políticas públicas, e as universidades públicas federais terem que 
retroceder seu crescimento. 

Só quem é muito desligado do contexto histórico-político, talvez não tenha 
percebido esse retrocesso. Vimos a redução/contingenciamento das verbas das 
universidades superiores provocarem retrocessos no número de bolsas para 
graduação e pós-graduação, nas novas contratações, nos servidores 
terceirizados, e serviços. Na Extensão ficamos por quatro anos, e seguimos hoje, 
com 60 cotas de bolsas para estudantes de graduação, para a universidade 
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inteira, contado os seus quatro campi nas cidades de atuação. Os contratos de 
estágios administrativos na universidade foram diminuídos em número e depois 
em horas. O quadro de servidores terceirizados foi o que mais sofreu. 
Retrocedemos em três anos ao número de motoristas que tínhamos na década 
de 90. Só que em 90 a FURG existia apenas do município de Rio Grande. Todo 
processo de interiorização das universidades e criação dos campi e cursos em 
outras cidades depende de um quantitativo de servidores que não existe no 
quadro efetivo, e a redução de vigilantes, agentes de portaria, serviços gerais, 
carregadores, do quadro terceirizado foi a espada por sobre a cabeça dos 
gestores nestes últimos anos. Os programas federais de ações afirmativas para 
pessoas com necessidades específicas, para estudantes em vulnerabilidade, e 
para estudantes indígenas e quilombolas também tiveram cortes. Assim como o 
Programa de Incentivo à Docência (PIBID), que até hoje sofre ameaças de 
descontinuidade. Concursos foram suspensos.  

E como isso afetou nossos cursos? Perdemos nossos alunos, que 
ficavam retidos, ou evadiam já que não podem estudar sem trabalhar. A ameaça 
do fechamento de cursos com poucos ingressantes é constante. A 
intencionalidade deste projeto é óbvia, reduzir as universidades a um mínimo. 
Apenas cursos considerados “estratégicos” cujo custo/aluno seja mais elevado 
como Medicina e Engenharias. Uma retomada ao padrão das universidades para 
a elite, ironicamente públicas. Enquanto as classes menos favorecidas poderão 
usufruir de ensinos médios “técnicos” ou cursos baratos, em universidades 
privadas. 

Qual o papel da extensão diante de tudo isso? O que foi fiz enquanto 
Diretora durante quatro anos gestão na PROEXC considerando este cenário?  

Mesmo com nenhuma experiência formal administrava, fui criando com 
minha equipe estratégias, processos e projetos que pudessem sanar ou 
minimizar alguns gargalos históricos da política de extensão universitária. Fui 
envolvida em uma realidade que buscava diariamente: dar visibilidade às ações 
de extensão existentes; oferecer formação continuada em extensão para 
servidores e unidades; promover a integração da extensão entre os campi e 
entre as unidades; buscar formas de prover fomento financeiro às ações de 
extensão, além da manutenção dos editais de bolsas; criar estratégias de 
sistematização das ações de extensão para fins de gestão administrativa; 
incentivar a realização de eventos extensionistas em parceria com a comunidade 
externa à FURG; estimular a publicação e divulgação da produção extensionista. 

Essa realidade vivida intensamente nos anos de 2017 a 2019, seria 
impactada durante o ano de 2019 com a deflagração da Pandemia de COVID-
19 provocada pelo novo coronavírus SARS-Cov 2. Neste novo e inesperado 
cenário tivemos ainda que buscar formas de incentivar a continuidade das ações 
de extensão dentro da nova ótica de relações sociais possíveis, considerando o 
distanciamento social; e ainda apoiar às ações extensionistas estratégicas, 
voltadas a atender as necessidades da comunidade em geral durante a 
pandemia e no pós-pandemia. 

Consolidamos assim a demarcação de uma política universitária, pública, 
plural e voltada às demandas reais da sociedade. 

O primeiro movimento que fizemos, foi colocar a extensão na rua, e fazer 
com que os quatro campi da universidade se conhecessem e reconhecessem 
quanto suas potencialidades de extensão e cultura.  Minha ideia era criar um 
movimento entre os campi, por meio de uma Caravana da Extensão. Levar 
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projetos de um campi ao outro, a fim de propiciar o encontro e as trocas de 
saberes. A ideia do nome surgiu de uma reunião da equipe da DIEX, chamar o 
movimento de CARAVANEXC, Caravana da Extensão e da Cultura. Adoro a 
criatividade dos jovens. A Caravanexc foi um sucesso em 2017, fomos com 
vários projetos da FURG Rio Grande, em caravana no ônibus da universidade, 
para os campi de Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória 
do Palmar. Em 2017 também levamos a Caravana da FURG, e 16 projetos 
selecionados para participar do tradicional Seminário de Extensão Universitária 
da Região Sul – SEURS em Foz do Iguaçu. Promovemos a participação de um 
grupo de extensionistas da FURG no Projeto Rondon, edição do cinquentenário 
do programa, no estado de Rondônia. Todas essas ações eram custeadas total 
ou parcialmente com recursos públicos da universidade. Na figura 9 tentei 
retratar em imagens alguns dos momentos e movimentos de ser extensionista e 
estar Diretora de Extensão na FURG. Trouxe poucos, e percebi que os registros 
dos extensionistas, nunca são um “palco”, nem mesmo sobre si. É difícil achar 
um registro em que nós aparecemos, pois nossos olhares estão sempre voltados 
ao outro e ao processo. Mesmo assim tentei trazer alguns destes olhares que 
comprovavam minha presença, muito embora, tenha estado mais atrás das 
lentes, das reuniões, dos processos, e dos eventos. 

 

 
 

Figura 10. Alguns momentos das ações de extensão, como extensionista e como diretora de 
extensão. A. Como diretora e extensionista no SEURS de Florianópolis, com bolsistas, técnicos 
e acadêmicos. B. Com meu bolsista de extensão Taiguer, na exposição do muvie, durante a 
CARAVANEXC Santa Vitória do Palmar. C. Com a bolsista Francieli no SEURS Curitiba. D e E. 
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Reuniões do projeto Práticas Integrativas e complementares em saúde, parceria da PROEXC 
com a Secretaria d Municipal de Saúde. F. Com uma das equipes do projeto RONDON. G. Com 
a equipe Feira do Livro.  H. Ônibus da FURG e delegação para o SEURS Foz do Iguaçu. I. 
Banner do MUVIe na CARAVANEXC de São Lourenço do Sul. J. Equipe MUVIe e da escola 
Peixoto Primo, em nossa noite de autógrafos do Guia MUVIe.  

 
Neste movimento dávamos visibilidade as ações de extensão da FURG e 

ainda promovíamos a interação de projetos dentro da própria instituição. Estes 
movimentos potentes permitem que estudantes possam expor suas ideias e 
ações extensionistas, trazendo a eles um sentido de pertencimento a uma causa. 
A causa FURG. A extensão consegue desenvolver valores outros de cidadania 
que as rotinas de pesquisa ou ensino nem sempre oportunizam. O trabalho em 
equipe, o trabalho socialmente referenciado, o reconhecimento de outros 
saberes possíveis além dos tradicionais e científicos saberes acadêmicos. O 
contato com a comunidade. Provido de olho no olho, de abraços e partilhas.  

Um grande nó que as instituições de ensino superior ainda precisam 
desatar é a fragmentação interna de seus processos de ensino, pesquisa, 
extensão, cultura, inovação e administração. Não conhecemos os projetos de 
pesquisa dos colegas, não conhecemos os projetos de extensão dos colegas, 
não conhecemos os novos colegas de trabalho. Atuamos em ilhas de 
conhecimento.  Neste sentido é quase como se cada professor, pesquisador, 
extensionista, e demais servidores, atuassem em suas cavernas. De lá fazemos 
nossa parte. Enquanto isso lá fora, a batalha segue sendo travada por quem não 
tem uma caverna para se proteger. Doenças e inimigos cresciam nos charcos e 
nem sequer nos apercebíamos disto. Até que a sociedade começou a retroceder. 
A desconfiar das vacinas, e acreditar que não fazíamos nada de relevante em 
nossas cavernas. Quando entendemos que era hora de ir para rua, na verdade 
já tínhamos perdido a hora. Terraplanistas, anti-vacinas, anti-serviço público, 
anti-servidores públicos, e anti-direitos constitucionais, surgiram aos milhares e 
com peDra.s direcionadas contra a ciência e as instituições públicas. As peDra.s 
chegaram carimbadas com a Emenda constitucional 95/2016, com o 
impeachment, com a intolerância religiosa, LGBTfobia, feminicídio, mísera, 
desemprego, cortes, cortes, e mais cortes. 

O movimento foi muito potente nos três campi. Porém, diante do cenário 
de redução de gastos a CARAVANEXC não pode ser realizada nos anos 
seguintes. Precisamos escolher uma única grande ação anual, e assim 
mantivemos a tradição da participação da FURG no SEURS. Levamos os 
estudantes com todas as despesas pagas para UFRGS em Porto Alegre no ano 
de 2018, para UFSC em Florianópolis, em 2019.  Mantivemos esse histórico a 
fim de garantir o movimento do encontro, do diálogo, da interação, e da 
resistência. 

Também nesse período em 2018 decidimos junto ao Comitê de Extensão, 
do qual fui coordenadora por quatros anos, que realizaríamos o I Encontro de 
Extensão da FURG, com um formato diferente do tradicional Seminário de 
Extensão que sempre acontecia durante a Mostra da Produção Universitária. No 
I Encontro de Extensão os extensionistas da FURG foram convidados a 
apresentar seus resultados em formato de artigo completo, e posteriormente 
publicá-los em um e-book organizado por nossa Pró-reitoria. A ideia era 
descontruir a ideia que se faz extensão sem metodologia e sem pesquisa, ou 
que não se produz conhecimento novo a partir das metodologias de extensão. O 
evento foi tão potente que extensionistas de outras IES do Rio Grande do Sul e 
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de fora do estado se inscreveram e vieram prestigiar nossa ação. O e-book 
publicado em 2020 conta com 31 artigos de diversos grupos de extensão de 
nossa universidade, e pode ser acessado no repositório da FURG 
(http://repositorio.furg.br/handle/1/9308).  

Outra forma de dar visibilidade externa e interna e promover interação 
entre as ações de extensão, do qual fui a idealizadora, foi o programa Trilhas 
da extensão, programa de rádio semanal, em que recebíamos extensionistas 
da FURG para divulgarem suas ações de extensão. Essa ação foi produzida em 
parceria com o Diretor da Secretaria de Comunição Laurício Tissot, e a Jornalista 
Juliana Garcia Rodrigues Swoboda que conduzia o programa. Além de ser 
transmitido pela Rádio FURG, o programa era gravado e compunha uma página 
de podcast (https://www.furg.br/comunicacao/podcasts/trilhas-da-extensao). 
Posteriormente durante a pandemia, o programa passou a se chamar Trilhas da 
Extensão online (https://www.youtube.com/watch?v=i4CXGF1ihbA&list=PLHi-
QiX_z1-QGoHOZR23jXBYi46roBy39) e trouxe o relato dos projetos de extensão 
e de como estavam se adequando ao período pandêmico e de distanciamento 
social. 

Dentre os trabalhos que já vinham sendo desenvolvidos pelas gestões 
anteriores, demos continuidade e concluímos a criação, em parceria com a 
PROPESP, PROGRAD, PRAE E PROPLAD, de um sistema novo para o 
cadastro de programas e projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura, 
tecnologia e inovação, e desenvolvimento institucional, o Sistema de Projetos 
SISProj.  

A Diretoria de Extensão e seus técnicos foram chave nesse processo pois 
já utilizava-se a mais de 10 anos, programa desenvolvido pelo MEC em parceira 
com a Universidade Federal de Minas Gerais, o SIGProj. Por anos esse cadastro 
serviu as necessidades de administração, gestão, monitoramento e avaliação 
dos projetos, não só para fins de concorrência nacional aos editais de fomento, 
mas internamente na FURG e PROEXC. A experiência dos extensionistas com 
este sistema, forjou o sistema próprio da FURG, trazendo um formato otimizado, 
sem tantas abas e informações como era o programa do MEC, e assim podendo 
ser absorvido à rotina dos pesquisadores e coordenadores de projetos de ensino, 
sem muito estranhamento.  

Como o projeto estava muito consubstanciado pelas comissões 
anteriores, finalizamos como seria fluxo de cadastro dos projetos, e criamos uma 
política padronizada e indissociada para as naturezas de projetos, para a 
prestação de contas por meio de relatórios parciais e finais. Pode parecer 
simples, mas criar rotinas e processos comuns aos chamados “tripés da 
universidade” nunca é uma tarefa fácil. Pelo mesmo nó da fragmentação de 
ideias que relatei anteriormente, também as esferas administrativas reproduzem 
essa fragmentação. Diferentemente das rotinas acadêmicas, nas unidades 
administrativas tem-se por cultura o trabalho conjunto. Ainda que possa ser 
moroso, devido a apresentação e embate de ideias e políticas, próprias do 
ensino, da pesquisa e da extensão, conseguimos avançar e colocar o Sisproj em 
funcionamento ainda em 2017. Faltavam ajustes que foram feitos ao longo do 
ano, no uso e aplicação da ferramenta. Posso dizer que formávamos, entre as 
pró-reitorias envolvidas, um grupo muito coeso, respeitador, cooperativo e 
produtivo. Preciso exaltar o trabalho de técnicos, diretores e pró-reitores com 
quem tive o privilégio de conviver neste período e foram para mim grandes 
professores sobre a gestão da Educação Superior Publica.  

http://repositorio.furg.br/handle/1/9308
https://www.furg.br/comunicacao/podcasts/trilhas-da-extensao
https://www.youtube.com/watch?v=i4CXGF1ihbA&list=PLHi-QiX_z1-QGoHOZR23jXBYi46roBy39
https://www.youtube.com/watch?v=i4CXGF1ihbA&list=PLHi-QiX_z1-QGoHOZR23jXBYi46roBy39
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Pró-reitor de Extensão e Cultura Daniel Prado, Pró-Reitor de Graduação 
Renato Dias Duro, Pró-Reitor de Planejamento e Administração Mozart Tavares 
Martins Filho, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação Eduardo Secchi, Pró-
Reitora de Assuntos Estudantis Daiane Teixeira Gautério. Estes Pró-reitores, de 
diferentes áreas e formações, foram inspirações para meu fazer enquanto 
Diretora. Nunca me senti desamparada diante dos desafios e do que não sabia 
fazer, pois sempre tive o apoio e orientação de pessoas muito competentes, 
servidores públicos exemplares, que levarei em meu coração sempre. Os 
colegas diretores com quem partilhei essas experiências foram muitos, tive 
contato com os treze diretores das unidades acadêmicas da FURG, com os 
diretores dos campi fora da sede, e com os diretores das unidades 
administrativas. Meu contato mais próximo foi sem dúvida com as Diretoras da 
PROGRAD Simone Barreto Anandon e Sibele da Rocha Martins em função dos 
trabalhos com o programa SISProj, mas principalmente com minha retomada a 
coordenação institucional do COMFOR-FURG. Juntas trabalhamos na 
construção da Política Institucional de Formação Inicial e Continuada de 
Professores. Política construída na coletividade com os coordenadores de 
cursos, coordenadores de programas de formação e representantes da 
secretaria municipal de educação e coordenadoria regional de educação. 
Especialmente Simone, foi uma pessoa muito especial no meu amadurecimento 
sobre a realidade da Educação Básica e do papel importantíssimo das 
Universidades Públicas no apoio educacional das escolas municipais e 
estaduais. Junto destas professoras e servidoras públicas eu me fortaleci ainda 
mais no papel de professora e servidora. Minha aproximação com a Sibele se 
deu antes mesmo da experiência na gestão, quando junto ao nosso sindicato 
realizamos a greve de 2016, contra os ataques políticos à Educação Pública. 

Outros colegas que pude atuar com maior proximidade e a quem devo 
muitos aprendizados foram as colegas da Secretaria da Educação à Distância 
da FURG Ivete Martins Pinto e Narjara Mendes Garcia. Foram muitas idas à 
capital, Porto Alegre, representar a FURG no Fórum Estadual (FEPAD), para 
juntas tentarmos desenvolver ações que beneficiassem a formação continuada 
dos professores do magistério público estadual e municipal. Digo tentar, porque 
o diálogo entre universidades federais e os governos estaduais da época não 
eram sempre frutíferos.  

Aprendi muito sobre Cultura e gestão de processos culturais, com a 
Diretora Débora Amaral e os colegas da Diretoria de Cultura (DAC). Fazíamos 
uma dobradinha, trabalhávamos próximas, DAC e DIEX, pertencendo a mesma 
pró-reitoria PROEXC. Éramos até confundidas, de modo que se alguém me 
chamasse de Débora eu respondia, e ela também. A cultura também é uma área 
assim como a administração pública, que nós professores de outras áreas, 
temos dificuldades de entender e atuar. Estar ao lado desta Diretora, 
desenvolver ações conjuntas, me fez perceber como essa área é de longe 
aquela que mais pode nos ensinar sobre Inclusão. Na cultura não há pré-
julgamentos, não há um modelo de mundo hegemônico, ao contrário, existem 
muitos mundos possíveis, sem se buscar por modelos ou padrões. É algo que 
busco cultivar em mim, desde então. E que tem me tornado a pessoa mais 
inclusiva que me tornei. 

Neste período, a realidade era feita de centenas de reuniões e trabalhos 
colaborativos. Foi um laboratório prático de indissociabilidade, 
interdisciplinaridade, multiprofissionalidade, e obviamente interação dialógica. 
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Era isso que fazia todos os dias. Viver as diretrizes da extensão na prática 
cotidianamente. Ao estar à frente de projetos institucionais a fim de capitanear e 
gerir recursos públicos, não raro precisava fazer gestão de pessoas e mediação 
de conflitos. Ajudava a pensar e construir políticas públicas institucionais e 
sociais.  

Foi com esse espírito que aprovamos junto ao MEC e ao Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovações o projeto IDEIA – INOVAÇÃO, DOCÊNCIA, 
EXPERIMENTAÇÃO, INCLUSÃO E APRENDIZAGEM ATIVA COMO 
FERRAMENTAS PARA A QUALIFICAÇÃO DO LETRAMENTO CIENTÍFICO 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA composto por 9 unidades acadêmicas da FURG, sob 
coordenação da professora Dra. Sílvia Botelho do Centro de Ciências 
Computacionais (C3). Orquestrei a construção coletiva da proposta, e a 
coordenação orçamentária, tendo sido aprovada no âmbito do projeto Ciência na 
Escola, com dotação prevista de mais de 3 milhões de reais. O projeto não foi 
iniciado devido a crise política nos ministérios, com a maior troca numérica de 
Ministros da Educação, vista em nossa história, além dos cortes e recuos de 
verbas. Foram 19 projetos aprovados em todo o Brasil e constituímos uma rede 
de parcerias que ainda hoje em 2022 tenta reaver o cumprimento do Edital. O 
projeto teve seu Marco Zero em dezembro de 2019. No registro trago nossa 
equipe gestora, composta por mim, professora Sílvia, a técnica em assuntos 
educacionais da PROEXC Beatriz Spotorno Domingues, e a administradora do 
C3 Anajara Arvelos Martins, no marco zero do projeto em Brasília. 

Neste tempo, também assumi a gestão financeira dos projetos de 
extensão aprovados nos últimos Editais PROEXT, de 2015 e 2016. Ao todo eram 
13 programas e projetos, que puderam ainda manter-se em atividade apesar dos 
anos de parcos recursos que se seguiriam a partir de 2017. Com este grupo pude 
compreender ainda mais sobre a riqueza e diversidade de ações extensionistas 
que a FURG desenvolve e conhecer novos colegas de outras unidades, o quais 
tornaram-se grandes parceiros, em especial cito as professoras Regina Barwaldt 
com seus projetos de tecnologias de inclusão para estudantes invisuais e surdos, 
as professoras Paula Regina Ribeiro e Joanalira Corpes Magalhães com suas 
ações consagradas no campo dos estudos de Gênero e Sexualidade na Escola, 
as professoras Suzane Gonçalves, Maria Renata Alonso e Silvana Zasso 
atuantes na área de alfabetização e letramento, as professoras Mairim Piva, 
Adriana Gibbon e professor Arthur Vaz, com os projetos de mediação de leitura, 
os colegas da faculdade de Direito que desenvolviam ações de cidadania e 
justiça social com pescadores, e muitas outras ações como o programa 
CENPRE- Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de 
Dependentes Químicos da FURG, coordenado pela professora e colega de 
instituto Ana Luisa Muccillo Baisch.  

A experiência de gestão também cresceu diante dos esforços feitos em 
honrar a manutenção das cotas de bolsas, apesar dos cortes. Mantivemos e 
aprimoramos o Programa de Desenvolvimento Estudantil – PDE, por meio da 
publicação anual do Edital de Bolsas EPEC, voltado a oferta de bolsas 
acadêmicas para projetos e programas de ensino, pesquisa, extensão, inovação, 
cultura e monitorias. A cada ano fazíamos o esforço orçamentário para evitar a 
redução das cotas. O apoio dos Diretores da Proplad, especialmente Diego 
Davila da Rosa e do pró-reitor Mozart, era crucial para fazer o milagre da 
multiplicação dos recursos. Conseguimos criar um edital de fomento às ações 
de extensão em 2018, tínhamos R$60.000,00 para incentivar ações nos quatro 
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campi da FURG. Era pouco mas era uma oportunidade a mais de promover a 
extensão universitária na FURG. Apoiávamos também às publicações por meio 
de editais específicos de publicação de livros e e-book pela Editora da FURG. 
Junto a Editora conheci uma das servidoras mais competentes e dedicadas à 
nossa instituição, que tenho a honra de chamar de amiga, a coordenadora da 
Editora Cleusa Maria Lucas de Oliveira.  

A experiência para organizar diversos eventos de extensão foi sendo 
ampliada, Acolhida Cidadã, Março Lilás na Furg, Abril Indígena, Trilhas 
Multiculturais, Caravanexc, Outubro Rosa, He for She-FURG, Mostra da 
Produção Universitária, incluindo a primeira versão online do evento em 2020, 
primeiro ano da pandemia, ações em parceira com as secretarias municipais de 
educação, da pessoa com deficiência e altas habilidades, de cultura, do meio 
ambiente, e outros parceiros da comunidade civil organizada como o Ecomuseu 
da Picada do Rio Grande, o Centro de Convívio Meninos do Mar, e é claro nossa 
querida e motivo de orgulho Feira do Livro da FURG.   

Tudo isso era feito com pouco recurso, mas parafraseando meu amigo e 
Pró-Reitor de Extensão Daniel Prado, o que nos faltava em recursos financeiros, 
tínhamos em infra-estrutura, em expertise, em recursos humanos, e em vontade 
de fazer a ações acontecerem. Assim pude aprender um pouco mais sobre 
gestão superior, e posso concluir que foi uma tarefa deliciosamente desafiadora, 
a qual eu faria de novo.7  

 
 

9 O COLOSSAL INIMIGO MISCROCÓPICO 
 
No quarto ano de gestão, estávamos cheios de entusiasmo para colocar 

em movimento a tão discutida e necessária Curricularização da Extensão. 
Havíamos realizado um Feira do Livro, totalmente inclusiva desde o tema, o 
aplicativo, a infraestrutura até as palestras, oficinas e atividades. Um sonho de 
Feira. Então, era março de 2020 quando a pandemia da COVID-19 se confirmou. 
Organizar a extensão universitária, um campo de encontro, diálogo, mão na mão 
e olhos nos olhos, em meio a uma pandemia viral, foi difícil para todos nós. 
Tivemos que nos reinventar diuturnamente. 

Reuniões e gestão de processos, passaram a ser à distância. As ações 
predominantemente práticas precisaram ser adaptadas para o modo remoto. As 
pessoas, mais necessitadas, precisando de tanto mais contato, e nossos 
processos enclausurados. Muitos extensionistas foram para o front, entregar 
cestas básicas, gêneros de higiene. Pegaram COVID nestas ações mas não 
deixaram que faltasse a mão acolhedora de nossa universidade aqueles mais 

 
7 No caminho de volta, após a batalha final o herói comemora, recebe os louros de sua vitória, e deve 
fazer isso mesmo, afinal, os desafios foram muitos. Neste contexto, tenho mesmo muito a celebrar, pois 
as experiências administrativas nos três primeiros anos como Diretora de Extensão foram vitórias para o 
coletivo. Cada movimento de promoção da nossa política de extensão serviu para o que virá hoje, com a 
implementação do processo de curricularização da extensão em todas as graduações da FURG. Fazer parte 
desta história com certeza, engrandece meu trabalho. Pessoalmente, amadureci como servidora, e 
conheci grandes pessoas dentro e fora da universidade que serão sempre inspirações e modelos para o 
meu servir. Mas como todo bom roteiro, enquanto volta a sua origem, e antes de chegar, o herói se verá 
novamente testado. As forças inimigas se levantam com uma potência ainda maior, e nesse momento o 
herói deverá provar que aprendeu as lições da jornada, e colocará sua vida em risco, em prol de sua 
missão. 
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desfavorecidos. Como hipertensa, e confesso com muito medo da pandemia, 
assumi a retaguarda, fiz o possível a partir da sala da minha casa. Atuei muito a 
distância, com muito medo grande do inimigo microscópico. Fizemos lives, 
projetos com áudio e vídeo, programas de rádio do tipo podcasts. Em 2018 
estivemos a frente da Mostra de Produção Universitária da FURG, nosso maior 
evento acadêmico, porém em 2020 precisamos criar uma estrutura para realizar 
o evento, totalmente online.  Neste ano transformamos o edital de fomento criado 
em 2018 em um edital especial para fomentar projetos de extensão que 
auxiliassem no enfrentamento da COVID-19 e das sequelas pós-covid, tanto no 
âmbito de crise na saúde, quanto de crise educacional, social e econômica. Em 
meio a tudo isso, lidávamos com as perdas de entes queridos, e de mais de 500 
mil brasileiros. 

No primeiro ano da COVID-19, exaurimos nossa energia diante dos 
computadores. As reuniões não tinham mais cheiro de café passado. Uma 
reunião, ou uma aula não eram mais separadas da próxima reunião ou da 
próxima aula, por breves e ligeiras caminhadas entre os pavilhões do Campus 
Carreiros da FURG. Momentos que se soubéssemos que sentiríamos falta, 
teríamos aproveitado mais. Olhado mais em volta, sorrido mais para as pessoas, 
caminhado sem tanta pressa assim de chegar no próximo compromisso da 
agenda. 

 
 

Movimentos de ensino, pesquisa, extensão e administração 
durante os anos de pandemia. 
 

Fizemos tanto naqueles tempos de pandemia, e ainda assim, ao olhar 
para traz parece que não fizemos o suficiente. Na Diretoria de extensão 
transformamos o Edital de fomento em um edital induzido, específico para 
auxiliar projetos focados em demandas emergentes da pandemia. Estes projetos 
colocavam a infraestrutura, a expertise, e os recursos humanos docentes, 
técnicos e acadêmicos em ações nunca vistas. Concertavam camas e macas de 
hospitais, criavam sistemas de ventilação automática do tipo ambu, suportes de 
álcool gel com pedal e torneiras portáteis montadas em tonéis, tudo usando 
materiais reciclados. A impressora 3D da física deu lugar a construção de 
máscaras do tipo Face Shield, os sistemas solares podiam esperar. Os 
estudantes de engenharia e física, eram tão importantes quantos aqueles de 
medicina e enfermagem. E teve a estudante de biblioteconomia que criou uma 
biblioteca em pendrives para emprestar nos postos de saúde, permitindo com 
que as crianças, afastadas das escolas, tivessem acesso a literatura de 
qualidade. Cada projeto que eu lia e aprovada, me dava esperança. Me fazia 
esquecer por instantes o terror que vivemos.  

O ensino de graduação em 2020 trouxe os desafios das aulas online, e da 
modalidade remota. Gravar aulas, publicar em canal do YouTube, postar no 
AVA, interagir sincronamente com estudantes, muitas vezes com a câmera 
desligada, em meio a um homeoffice provisório, sem equipamentos nem 
espaços adequados, em constante disputa de espaço e atenção com as rotinas 
caseiras e familiares. Atividades que adoeceram estudantes e docentes, e nos 
levaram a exaustão. 

Eu continuava dando aulas para Medicina e Enfermagem, agora no 
contexto online. Foi estranho me ver nas gravações das aulas, observar meu 
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rosto, minhas rugas de expressão já manifestas. A quanto tempo eu não parava 
de verdade para me olhar num espelho? Me senti órfão de alunos, ao dialogar 
com as câmeras fechadas. Por que eles se escondiam? O que temiam? 

Esse movimento docente da pandemia me fez querer entrar na telinha do 
computador, e abraçar o coração dos estudantes. Eu sentia toda a preocupação, 
nervosismo, frustação e terror que cada um deles sentia. 

A única forma de enfrentar aquele injusto desafio era como adultos. Olhar 
de frente, entender o inimigo, trazê-lo para a sala de aula. E com ciência aliada 
a amor e empatia criar um universo onde pudéssemos de forma segura 
conversar sobre o que estava acontecendo com a população mundial. Assim 
fizemos. As aulas de cardiovascular para Medicina e fisiologia do sistema 
digestório para Enfermagem abordaram a COVID-19, o SARS-Cov2, e os seus 
efeitos sobre estes sistemas. Como futuros profissionais da saúde, isolados em 
suas casas, o único que eu poderia oferecer para eles era a contextualização da 
vida real por meio dos conteúdos programáticos e dos milhares de artigos que 
surgiam diariamente sobre novas peças do quebra-cabeças chamada 
Coronavírus. Nos emocionamos juntos em alguns momentos, as câmeras não 
estavam mais fechadas, já havia rostos por trás dos nomes, e histórias, do avó 
que faleceu de COVID às vésperas da neta apresentar o seminário. Tudo certo, 
não precisaria estar em aula para apresentar, o restante do grupo a 
representaria. Mas ela estava, não apresentou, ficou quietinha assistindo os 
trabalhos. Escreveu algo no chat, em gratidão. Meus olhos marejaram. Assim 
foi.  

Também recebi pela primeira vez, uma aluna do programa de inclusão, 
com laudo de déficit cognitivo, e ter que mediar seu processo de ensino-
aprendizagem online mexeu muito comigo. Pude colocar em prática vários 
ensinamentos que estava aprendendo na especialização que eu fazia, de 
Pedagogia Sistêmica. A Pedagogia Sistêmica diz acolha os pais. Eles são a fonte 
de força para que o estudante se desenvolva de maneira efetiva. Nem precisei 
fazer o movimento. A aluna pediu que eu conversasse com sua mãe. Foram 20 
minutos de conversa em vídeo chamada pelo celular. A aluna com déficit 
cognitivo, não sabia como preparar um seminário, fazer um resumo. Pedi que 
assistisse dois vídeos do Youtube para depois lhe ensinar a fazer o resumo. Não 
precisou, em menos de 2 horas ela tinha feito uma transcrição com suas palavras 
de tudo que pode compreender dos vídeos. Não era perfeita, tinha falhas de 
conteúdo e de gramática, não tinha uma reflexão pessoal. Mas tinha esforço, 
superação e compromisso, mais que muitos trabalhos de estudantes ditos sem 
dificuldades. A pandemia me transformou numa professora-influencer. E muito 
mais que isso. Me possibilitou enxergar de vez os alunos. Todos eles, não só o 
que tem problemas e nos conta, mas também aqueles que não contam. Não 
assumem que tem problemas. E verdade seja dita, quem não os têm, que atire 
a primeira pedra. 

Foi nesse contexto que retornei ao meu lastro original com projetos de 
extensão também na área da saúde. Em 2019 através da Diretoria de Extensão 
havíamos elaborado um projeto conjunto com a secretaria de saúde, em 
colaboração com a coordenadora das Práticas Integrativas e Complementares 
em saúde, a enfermeira, Dra. Carliuza Oriente Luna. Junto com a Pedagoga 
recém-contratada da DIEX Milena Gonçalves Loureiro, criamos o Grupo de 
Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Práticas Integrativas e Complementares em 
saúde, GEPE-PICs. Ajudávamos por meio da PROEXC a divulgar as PICS no 
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município, produzimos banners para serem colocados nas Unidades de Atenção 
Primária à Saúde. Articulamos uma rede com mais de 50 profissionais de saúde 
do município, da FURG e profissionais autônomos da comunidade e iríamos 
preparar em 2020 o primeiro encontro de vivências sobre as PICS no município. 
Com a pandemia precisamos reajustar a ação, que não poderia mais ser 
presencial. Optamos por realizar rodas virtuais formativas no YouTube da FURG, 
sobre os benefícios de diferentes PICS, voltando a discussão para práticas que 
pudessem mitigar sintomas e apoiar o tratamento do paciente com covid e pós-
covid. Foram dez encontros mensais que podem ser visualizados na série PICS 
Práticas Integrativas e complementares em saúde que pode ser acessada em 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g. 

Este mesmo grupo realizou com apoio da Secretaria de Comunicação da 
FURG conjunto de 5 vídeos denominado Entendendo as PICS, um destes tendo 
sido premiado pela SBPC como melhor curta informativo sobre o novo 
Coronavirus, na categoria seleção do público, na mostra “As Ciências e a 
pandemia de COVID-19”.  

 

 
 
Figura. 11. Ações da diretoria de extensão durante a pandemia, nas redes sociais. Entre as várias 

ações online que realizamos no ano de 2020, primeiro ano da pandemia, destacamos o projeto 

Práticas Integrativas e Complementares em saúde com suas rodas virtuais sobre temas da saúde 

e práticas complementares, cuja playlist encontra-se no canal da FURG no Youtube. Além de 

rodas virtuais, a produção e publicação de curtas sobre o tema das PICS e sobre o Coronavirus. 

Também a produção do programa de entrevistas e vídeos sobre projetos de extensão da 

universidade, o Trilhas da Extensão, que antes era um programa de rádio, e tornou-se online. 

 
No período de 2017 a 2020, atuando como diretora Extensão me dediquei 

pouco à pesquisa básica, e tendo saído da pós-graduação, a linha de pesquisa 
em Fisiologia Cardiovascular ficou resumida a co-orientação da doutoranda 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g
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Eduarda Santa Helena, orientada pelo professor Luiz Eduardo Maia Nery, em 
colaboração com os colegas da Escola de Química e Alimentos Marcelo D´Oca 
e sua equipe de pesquisa. Essa força tarefa somada a extrema dedicação da 
Dra. Eduarda, levaram a vários artigos foram publicados. Ela seguiu seu tema 
de mestrado, novos fármacos produzidos a partir do anti-hipertensivo Nifedipina, 
testando-os novos quanto a seu potencial antioxidante tanto in vitro, quanto em 
modelo de cultura de células, os cardioblastos, e também em coração isolado de 
ratos Wistar farmacologicamente hipertensos, e ainda in sílico, em cooperação 
com pesquisadores do Centro de Ciências Computacionais. Eduarda também 
seguia em colaboração com outros pesquisadores do ICB, a bolsista PNPD 
Micheli Castro, a professora Dra. Carolina da Rosa Gioda e seu orientado de 
doutorado Joaquim Barbosa Ribeiro. Também com essas parcerias outros 
artigos foram produzidos. 

Estas publicações são mérito da Doutoranda, como todas as atividades 
que possuía na administração, meu papel se restringiu na discussão das 
hipóteses e resultados, na revisão dos manuscritos e no apoio de infraestrutura 
para a realização das pesquisas. Seu entusiasmo era tão motivador que 
desengavetamos manuscritos de outros orientados e começamos a submetê-los 
novamente, obtendo êxito em alguns.  

As experiências com o grupo de extensão GEPE-PICS, me levaram a 
iniciar uma colaboração em pesquisa com as professoras Dra. Diessica Piexak 
e Dra. Aline Calçada, da Escola de Enfermagem, participando do projeto 
aprovado pela FAPERGS no Edital PPSUS - PROGRAMA PESQUISA PARA O 
SUS: gestão compartilhada em saúde. Neste projeto buscamos compreender o 
perfil dos usuários de PICS ofertadas no âmbito da Atenção Primária à Saúde 
no município de Rio Grande. Minha colaboração tem sido na formação dos 
bolsistas e voluntário e se intensificará, agora na possibilidade de ações 
presenciais, na interação com os usuários das PICS através de trabalho de 
entrevistas e pesquisa pautada na Análise Textual Discursiva das percepções 
destes usuários sobre os tratamentos recebidos.  

Na extensão universitária, finalizamos a publicação do livro comemorativo 
dos 10 anos de ações do MUVIe em outubro de 2019, um trabalho começado 
em 2016. O livro (GONÇALVES  et al., 2019) em formato e-book e impresso foi 
lançado na Feira do Livro de 2020, e contou com a presença dos estudantes da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Peixoto Primo, que foram autores das 
fotografias que ilustram o livro e foram autores da obra. É impactante realizar 
este tipo de ação extensionista, onde os participantes das atividades se tornam 
proponentes e protagonistas das ações. O livro, em seu formato e-book pode ser 
acessado em https://muvie.furg.br/images/livros/guia-muvie-vol-1-e-book.pdf.  

 

https://muvie.furg.br/images/livros/guia-muvie-vol-1-e-book.pdf
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Figura 12. As redes sociais do MUVIe. Além da página www.muvie.furg.br, o MUVIe tem seu 
canal do YouTube (@muviefurg), uma página oficial no Facebook (@museuvirtualmuvie), e mais 
recentemente o Instagram (@muviefurg). Para os cursos online durante a pandemia, as aulas 
de educação patrimonial gravadas foram publicadas em comunidade fechada, para os 
participantes, no facebook (@comunidade muvi-e – curso de educação patrimonial em C&T). 

 

 
Na pandemia, começamos a trabalhar com cursos de ensino e extensão 

online, voltados para licenciandos da FURG e de outras universidades. 
Atendemos estudantes de licenciatura de várias partes do Brasil com o tema de 
Patrimônios das Ciências e das Tecnologias. Este curso teve 2 ofertas e estamos 
preparando um novo livro, em parceria com os estudantes cursistas, com 
previsão para lançamento no primeiro semestre de 2022. Cada participante 
planejou uma proposta de aula que associasse sua área de licenciatura com a 
educação patrimonial, elencando patrimônios científicos de sua área. Estes 
planos de ensino farão parte do livro em construção. 

Somado a tudo isso, vivi minha primeira atuação como professora e 
orientadora em um curso de especialização à distância, o CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS – ANOS FINAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL “CIÊNCIA É DEZ”, pela Secretaria de Educação à Distância 
da FURG e a Universidade Aberta do Brasil, financiado pela CAPES e MEC. 
Com o compromisso de assumir a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 
2, acabei também assumindo a disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 3, e 
a orientação de 5 professores de Ciências, três deles de Rio Grande, uma de 
Santa Vitória do Palmar e outra de Venâncio Aires.  

Concluo ter sido essa uma experiência redentora e transformadora, que 
salvou muitos dos meus dias, em meio a pandemia. O contato com a equipe de 
professores, orientadores e tutores do curso, e com os professores cursistas foi 
de um incremento pessoal incomensurável. Destaco entre muitos, o prazer de 
ter trabalho e aprendido muito com a coordenadora Dra. Suzi Samá do Instituto 
de Matemática, Estatística e Física, as professoras Dra. Berenice Vahl Vaniel e 

http://www.muvie.furg.br/
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Dra. Ana Laura Salcedo do Instituto de Educação, Dra. Sônia Hepfler e Dra. 
Emanuella Martinato do Instituto de Ciências Biológicas, Dra. Vanessa Gerbini, 
Dr. Moacir Langoni Souza e Dra. Maria do Carmo Galiazzi da Escola de Química 
e Alimentos. As trocas foram tão profundas, que não posso deixar de ressaltar 
que eu própria ressignifiquei minha concepção sobre o Ensino de Ciências e 
sobre a formação de professores de ciências, saí desta experiência com a 
orientação de 5 TCCs, mas quem mais aprendeu certamente fui eu. 

Convivi por quase 2 anos com os professores e professoras de ciências: 
MSc. Sandro Torma Rodrigues, Dr. Marcelo da Rocha Nunes, MSc. Neiva 
Althaus, Vera Regina Teixeira Borges e Ieda Maria Lopes da Silveira. Junto com 
o MSc.  Odair Nunes, tutor da especialização, foi um movimento de muitos 
aprendizados. Quase todos os sábados de manhã no ano de 2021 nos 
reuníamos e eu ia acompanhando o esforço hercúleo que estes professores e 
professoras precisavam fazer para manter a educação básica em 
“funcionamento” no Brasil pandêmico. Se metaforicamente me descrevo como a 
“heroína” deste memorial e de minha própria vida, reconheço que meus 12 
trabalhos de Hércules são pequenos, se comparados às dificuldades 
enfrentadas pelos “heróis e heroínas” da educação básica no Brasil. 

Discutíamos as diversas realidades das salas de aula, eu comparava com 
o que via em casa, com meu filho realizando o 7º e o 8º ano em escola privada, 
cheio de desafios devido a pandemia, mas era nada perto da realidade da 
esmagadora maioria das crianças gaúchas, e brasileiras também. Criamos um 
grupo de estudos com base na Atividade Investigativa que eles haviam escolhido 
aplicar e pesquisar. O tema era Gênero e Sexualidade. A atividade era 
denominada pelo programa Ciências é 10 de “A visita do ET” e propunha que os 
professores realizassem uma atividade em que seus alunos seriam divididos em 
personagens para uma teatralização. Alguns deles seriam ETs que ao chegar na 
Terra iriam conversar com jornalistas e pesquisadores sobre a sexualidade em 
nosso planeta. A estratégia visava criar um universo fantástico, onde tabus, 
preconceitos, vergonhas, pudessem ficar “escondidos” atrás das personagens e 
o tema sexualidade pudesse ser abordado de forma livre e leve em sala de aula. 
Batizei nosso grupo de Grupo do ET. Após a defesa das monografias dos cinco, 
combinamos que continuaríamos neste ano de 2022 aplicando os 
conhecimentos adquiridos na especialização, agora no ensino presencial e 
resolvemos manter o grupo que agora se chama GETECI – Grupo de Estudos 
Transversais no Ensino de Ciências por Investigação, carinhosamente e 
eternamente Grupo do ET.8 
 
 
 

 
8 Vencemos o inimigo? Ainda não. Sobrevivemos. Nos unimos como pudemos, fizemos o possível, 
inventamos o impossível, como por exemplo, uma vacina em menos de dois anos. Não foi fácil. Hoje (12 
de maio de 2022) só no Brasil temos mais de 600 mil mortos com COVID-19. O clímax da história do héroi 
chega no momento máximo, onde viver e morrer estão de mãos dadas. Meu memorial neste ponto se 
confunde com as histórias da humanidade. Alguns venceram o inimigo, estando de perto, no front, ou 
contaminadas. Milhões não venceram. Olhar este cenário da história mundial me causa tristeza. Por mais 
que tenhamos feito o impossível, falhamos como humanidade em muitos aspectos. Como uma educadora 
e doutora em ciências, me sinto na obrigação de moral de não esquecer. Busquei nas minhas atividades, 
mesmo que remotamente, fazer a denúncia. Buscar uma sociedade onde a ciência não seja vista como 
vilão, é nossa maior missão na educação superior, segundo meu julgamento. 
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Tabela 3. Período de Atuação Profissional de 2017 - 2021 

Artigos Completos 

SANTA-HELENA, E.; CASTRO, M.; VICTORIA, F.N.; RODRIGUES, J.S.; GONÇALVES, C.A.N. Consumption 
of mate Ilex paraguariensis: a folk beverage with antioxidant power Against myocardial ischemic 
injury. Acta Scientiarum. Health Sciences, v. 44, e55845, 
2022. https://doi.org/10.4025/actascihealthsci.v44i1.55845 

SANTA-HELENA, E.; CALDERON, E.R.D.; GIODA, A.; SAINT PIERRE, T.D.; GONÇALVES, C.A.N.; DE 
CASTRO, A.L.; JIMÉNEZ-VÉLEZ, B.; GIODA, C.R. From air to heart: Particle pollution (PM2.5) and 
induced injury on cardioblast cells. Atmospheric Pollution Research, v. 12, p. 152-159, 2021. 

SANTA-HELENA, E.; CABRERA, D.C.; D'OCA, M.G.M.; SCAINI, J.L.R.; DE OLIVEIRA, M.W.B.; WERHLI, 
A.V.; MACHADO, K.S.; GONÇALVES, C.A.N.; NERY, L.E.M. Long-chain fatty dihydropyridines: Docking 
calcium channel studies and antihypertensive activity. LIFE SCIENCES, v. 259, p. 118210, 2020. 
Citações:1 

SANTA-HELENA, E.; DA COSTA CABRERA, D.; TEIXEIRA, S.; RODRIGUES, J.; CASTRO, M.; MONTES 
D´OCA, M.G.; NERY, L.E.M.; GONÇALVES, C.A.N. New fatty dihydropyridines present cardioprotective 
potential in H9c2 cardioblasts submitted to simulated ischemia and reperfusion. BIOMEDICINE & 
PHARMACOTHERAPY, v. 109, p. 1532-1540, 2019. Citações:3 

DA COSTA CABRERA, D.; SANTA-HELENA, E.; LEAL, H.P.; DE MOURA, R.R.; NERY, L.E.M.; GONÇALVES, 
C.A.N.; RUSSOWSKY, D.; MONTES D'OCA, M.G. Synthesis and antioxidant activity of new lipophilic 
dihydropyridines. BIOORGANIC CHEMISTRY, v. 84, p. 1-16, 2019. Citações:18 

BRINKERHOFF, R.C.; SANTA-HELENA, E.; DO AMARAL, P.C.; CABRERA, D.C.; ONGARATTO, R.F.; DE 
OLIVEIRA, P.M.; DA ROS MONTES D'OCA, C.; GONÇALVES, C.A.N.; NERY, L.E.M.; MONTES D'OCA, M.G. 
Evaluation of the antioxidant activities of fatty polyhydroquinolines synthesized by Hantzsch 
multicomponent reactions. RSC Advances, v. 9, p. 24688-24698, 2019. Citações:9 

SANTA-HELENA, E.; TEIXEIRA, S.; CASTRO, M.R.; CABRERA, D.C.; D´OCA, C.R.M.; D´OCA, M.G.M.; 
VOTTO, A.P.S.; NERY, L.E.M.; GONÇALVES, C.A.N. Protective role of the novel hybrid 3,5-dipalmitoyl-
nifedipine in a cardiomyoblast culture subjected to simulated ischemia/reperfusion. BIOMEDICINE & 
PHARMACOTHERAPY, v. 92, p. 356-364, 2017. 

Livros e Capítulos organizados e Publicados 

PRADO, D. P.; GONÇALVES, C.A.N.; DOMINGUES, B.S. (Org.). Extensão universitária da FURG: a 
produção de conhecimentos a partir da prática extensionista. 1a. ed. RIO GRANDE: EDITORA FURG, v. 
01, 2020, 278 p. (E-book organizado). ISBN: 978-65-5754-043-5 
http://repositorio.furg.br/handle/1/9308  

ALVES, A.C.S.C.; SILVA, C.S.R.; GONÇALVES, C.A.N. Extensão no Museu: as potencialidades 
educacionais de um museu de ciências, do Ensino Superior à Escola Básica. In: PRADO, D. P.; 
GONÇALVES, C.A.N.; DOMINGUES, B.S. (Org.). Extensão universitária da FURG: a produção de 
conhecimentos a partir da prática extensionista. 1a. ed. RIO GRANDE: EDITORA FURG, v. 01, 2020, p. 
12-24. (Autoria de capítulo). ISBN: 978-65-5754-043-5 http://repositorio.furg.br/handle/1/9308  

GONÇALVES, C.A.N.; ALVES, A.C.S.C.; SILVA, C.S.R. Guia MUVIe: equipamentos científicos do museu 
virtual do ensino de ciências fisiológicas da FURG. 1a. ed. Porto Alegre: Casa Letras, 2019. v. 01. (Autoria 
e Organização de Livro, impresso e online). ISBN: 978-85-9491-047-9 (impresso) e ISBN 978-85-9491-
051-6 (e-book) https://muvie.furg.br/images/livros/guia-muvie-vol-1-e-book.pdf  
GONÇALVES, C.A.N.; ALVES, A.C.S.C. Mostra fotográfica: fotografia e patrimônio científico. 2017. IN: 
EBOOK DO V SEMINÁRIO INTERFACES PEDAGÓGICAS: LICENCIATURAS EM DIÁLOGO: Cidade & Escola: 
Formação, Transformação e Cidadania. Rio Grande: FURG. (Autoria de capítulo, referente ao trabalho 
de mostra fotográfica). ISBN: 978-85-9491-031-8. 
https://seminariofurg.wixsite.com/interfaces5/publicacao   

Resumos expandidos 

GONÇALVES, C.A.N.; LOUREIRO, M.G.; ESTIMA, J.C.; PIEXAK. D.R.; LUNA, C.O. Rodas virtuais 
formativas sobre PICS em meio a pandemia de coronavirus. In: Anais do I Congresso Online Nacional 
de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, CONAPICS ONLINE, 2021. 
ALVES, A.C.S.C.; SILVA, C.S.R.; GONÇALVES, C.A.N.; 10 anos do Projeto de Extensão Museu Virtual do 
Ensino de Ciências Fisiológicas da FURG-MUVIe. In: Anais da 19ª Mostra da Produção Universitária e 
23º Seminário de Extensão, RIOGRANDE. FURG, 2020.  

https://doi.org/10.4025/actascihealthsci.v44i1.55845
http://repositorio.furg.br/handle/1/9308
http://repositorio.furg.br/handle/1/9308
https://muvie.furg.br/images/livros/guia-muvie-vol-1-e-book.pdf
https://seminariofurg.wixsite.com/interfaces5/publicacao
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GONÇALVES, C.A.N.; MORAES, T.C.C.; LOUREIRO, M.G.; NORNBERG, B.; LUNA, C.O. Educação sobre 
Práticas Integrativas e Complementares em Saúde em tempos de pandemia. In: Anais do 38º 
SEMINÁRIO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO SUL, LONDRINA, PR, UEL, 2020. 

SILVA, C.S.R.; ALVES, A.C.S.C.; GONÇALVES, C.A.N. O Pioneirismo na FURG II: A origem das Ciências 
Fisiológicas da FURG. In: Anais da 18ª Mostra da Produção Universitária e 6º Simpósio de Cultura, RIO 
GRANDE, FURG, 2019. 
ALVES, A.C.S.C.; SILVA, C.S.R.; ALVES; GONÇALVES, C.A.N. Guia do acervo MUVIe: a história do museu 
de ensino de ciências fisiológicas da FURG. In: Anais da 18ª Mostra da Produção Universitária e 22º 
Seminário de Extensão. RIO GRANDE, FURG, 2019. 

SILVA, C.S.R.; ALVES, A.C.S.C.; GONÇALVES, C.A.N.  Guia do acervo do museu virtual do ensino de 
ciências fisiológicas da FURG. In: Anais da 17ª Mostra da Produção Universitária e 21º Seminário de 
Extensão. RIO GRANDE, FURG, 2018. 

ALVES, A.C.S.C.; SILVA, C.S.R.; ALVES; GONÇALVES, C.A.N. A promoção dos patrimônios de ciência e 
tecnologia do MUVIe através do emprego de ferramentas museológicas, tecnológicas, de educação 
patrimonial e de produção cultural. In: 17ª Mostra da Produção Universitária, 2018, RIO GRANDE. Anais 
do Salão de Indissociabilidade. RIO GRANDE: EDITORA FURG, 2018. 

ALVES, A.C.S.C.; SILVA, S.V.B.; GONÇALVES, C.A.N. Ciência, arte e patrimônio: um relato de experiência 
das oficinas de educação patrimonial ofertadas pelo museu virtual do ensino de ciências fisiológicas da 
FURG (MUVIe). In: Anais do III Seminário História e Patrimônio: diálogos e perspectivas, RIO GRANDE: 
FURG, 2017, p. 80 - 95. https://713b93f5-4526-4c3f-8eeb-
e3f4581da250.filesusr.com/ugd/8ac220_929ddf7355dd487089efbee8ff4566a1.pdf  

Outras produções acadêmico-científicas de 2017 – 2021 (cursos, oficinas, exposições, blogs, 
websites, redes, artes visuais) 

GONÇALVES, C.A.N.; ALVES, A.C.S.C.; HELENA, E.S.; NORNBERG, B.; MACIEL, F.E.; GIODA, C. 
Ferramentas de Ensino sobre os Patrimônios de Ciência e Tecnologia. Abril de 2021. (Curso de curta 
duração ministrado online / Ensino e Extensão, 20H). Notícia: https://www.furg.br/noticias/noticias-
eventos/museu-virtual-de-ciencias-fisiologicas-promove-curso playlist das aulas gravadas:  

GONÇALVES, C.A.N.; ALVES, A.C.S.C.; HELENA, E.S.; NORNBERG, B.; MACIEL, F.E.; GIODA, C. 2ª Edição 
do curso Ferramentas de Ensino sobre os Patrimônios de Ciência e Tecnologia. Agosto de 2021. 
(Curso de curta duração ministrado online / Ensino e Extensão, 20H). Notícia 
https://www.furg.br/noticias/noticias-eventos/educacao-patrimonial-voltada-ao-ensino-cientifico-e-
tema-de-curso-online Comunidade no Facebook 
https://www.facebook.com/search/top?q=comunidade%20muvie%20-
%20curso%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20patrimonial%20em%20c%26t  

GONÇALVES, C.A.N.; PRADO, D. P.; LOUREIRO, M.G.; NORNBERG, B.; LUNA, C.O.; PIEXAK, D.R.; 
ESTIMA, J.C.; MEIRELES, G.S.; GOUVEIA, G.R.; MORAES, T.C.C. Rodas virtuais formativas sobre PICS. 
2020. (Ciclo com 10 palestras ministrado online / Extensão, 20H). Playlist YouTube da FURG. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g  

GONÇALVES, C.A.N.; LOUREIRO, M.G.; MORAES, T.C.C.; NORNBERG, B.; LUNA, C.O.; PIEXAK. D. R. O 
que são as PICS? 2020. (Vídeo, curta, online, Extensão). 
https://www.youtube.com/watch?v=q2iaffHNMng&list=PLHi-QiX_z1-
ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=2&t=19s  

NORNBERG, B.; GOUVEIA, G.R.; CHAVES, P.T.; GONÇALVES, C.A.N. O que é Reiki? 2020. (Vídeo, curta, 
online, Extensão). https://www.youtube.com/watch?v=idyO4CYiqp4&list=PLHi-QiX_z1-
ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=4&t=104s  

LUNA, C.O.; MORAES, T.C.C.; LOUREIRO, M.G.; GONÇALVES, C.A.N. Você sabe o que é 
auriculoterapia? 2020. (Vídeo, curta, online, Extensão). 
https://www.youtube.com/watch?v=8qq2RaynLxY&list=PLHi-QiX_z1-
ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=15  

GONÇALVES, C.A.N.; ALVES, A.C.S.C.; SILVA, C.S.R. Pioneiros da FURG II - As mãos e as vozes das 
Ciências Fisiológicas da FURG. 2019. (Vídeo-documentário, Extensão). 
https://www.youtube.com/watch?v=ub8k6KD3938&t=453s (parte 1) e 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZP8h7r7izw&t=16s (parte 2). 

GONÇALVES, C.A.N.; ALVES, A.C.S.C. Mostra fotográfica: fotografia e patrimônio científico. 2017. V 
SEMINÁRIO INTERFACES PEDAGÓGICAS: LICENCIATURAS EM DIÁLOGO: Cidade & Escola: Formação, 
Transformação e Cidadania. Rio Grande: FURG. 

https://713b93f5-4526-4c3f-8eeb-e3f4581da250.filesusr.com/ugd/8ac220_929ddf7355dd487089efbee8ff4566a1.pdf
https://713b93f5-4526-4c3f-8eeb-e3f4581da250.filesusr.com/ugd/8ac220_929ddf7355dd487089efbee8ff4566a1.pdf
https://www.furg.br/noticias/noticias-eventos/museu-virtual-de-ciencias-fisiologicas-promove-curso
https://www.furg.br/noticias/noticias-eventos/museu-virtual-de-ciencias-fisiologicas-promove-curso
https://www.furg.br/noticias/noticias-eventos/educacao-patrimonial-voltada-ao-ensino-cientifico-e-tema-de-curso-online
https://www.furg.br/noticias/noticias-eventos/educacao-patrimonial-voltada-ao-ensino-cientifico-e-tema-de-curso-online
https://www.facebook.com/search/top?q=comunidade%20muvie%20-%20curso%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20patrimonial%20em%20c%26t
https://www.facebook.com/search/top?q=comunidade%20muvie%20-%20curso%20de%20educa%C3%A7%C3%A3o%20patrimonial%20em%20c%26t
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g
https://www.youtube.com/watch?v=q2iaffHNMng&list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=2&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=q2iaffHNMng&list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=2&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=idyO4CYiqp4&list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=4&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=idyO4CYiqp4&list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=4&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=8qq2RaynLxY&list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=8qq2RaynLxY&list=PLHi-QiX_z1-ScClRpQDlMTxU86fdJBy4g&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ub8k6KD3938&t=453s
https://www.youtube.com/watch?v=9ZP8h7r7izw&t=16s
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Outros movimentos transversais 
 

Ainda em novembro de 2021, concluí meu trânsito por outros novos 
espaços formativos.  Sem estar atuando na diretoria de extensão, mesmo com 
o modelo de ensino remoto, voltei à dedicação exclusiva ao Instituto de Ciências 
Biológicas. Porém, em 2019, eu havia recomeçado meus estudos. Entusiasmada 
com a docência e a educação, e, também com as práticas integrativas e 
complementares em saúde, eu sentia vontade de estudar algo novo. Que fosse 
no campo das PICS.  

Eu já havia me beneficiado com a terapia denominada Constelações 
Sistêmicas ou familiares quando descobri que uma especialização 
semipresencial em São Paulo, pelas Faculdades Innovare, na área de 
Pedagogia Sistêmica.  

Fiquei interessada, pois ela aliava os conhecimentos da educação por 
meio da pedagogia, com os conhecimentos da psicopedagogia e os 
fundamentos do pensamento sistêmico que é da terapia das constelações. 
Resolvi conhecer, e me identifiquei muito com o curso. Os professores 
idealizadores da área vinham do México para nos trazer o que vem sendo 
experimentado e pesquisado nesta temática nos últimos 20 anos. 

A história da Pedagogia Sistêmica começa no Méxixo, com o 
Centro Universitário Doctor Emílio Cárdenas (CUDEC). O CUDEC é uma 
instituição educacional, fundada em 1974, que contempla desde a educação 
infantil até o ensino médio, e hoje integra ainda a Universidade Multicultural 
CUDEC. A Pedagogia Sistêmica tem sido aplicada nesta instituição desde o final 
dos anos 90, e foi trazida ao Brasil pela sua idealizadora Dra. Angelica Olvera 
Garcia, fazem 10 anos, por meio de seminários, palestras e vivências. As 
Faculdades Innovare juntamente com a Hellinger Schuler (escola alemã de 
formação de consteladores segundo método de Bert Hellinger) criaram o 
primeiro e único curso do Brasil, credenciado pelo MEC, de especialização em 
Pedagogia Sistêmica.  

O especialista em pedagogia sistêmica é um profissional capaz de atuar 
com os problemas de aprendizagem, a partir de um olhar sistêmico, que vai até 
o aluno, e se estende ao seu sistema familiar, escolar e social. Trabalha deste 
modo a inclusão, auxiliando no pertencimento do estudante, na organização 
pessoal e dos afazeres escolares, orientando o ambiente escolar para a 
participação inclusiva e harmoniosa de todos os atores que pertencem a esse 
sistema. Não se desenvolve a terapia na escola com os estudantes, na verdade 
se elabora uma orientação pedagógica, que pode ser voltada ao estudante, sua 
família, aos professores, e a organização escolar como um todo. Não é uma 
nova pedagogia, é uma nova postura, pautada no reconhecimento da 
importância do papel do sistema familiar para o desenvolvimento e 
aprendizagem. 
  Em 2021 produzi a monografia de trabalho de conclusão de curso, Assinatura 
das cores: a percepção sistêmica de si pelas cores do talento e diagrama 
cromático, sob a orientação da Dra. Araci Hack Catapan, professora da 
disciplina de TCC, docente aposentada da Universidade Federal de Santa 
Catarina. No trabalho relato das percepções de professoras quando ao seu 
autoconhecimento e desenvolvimento profissional após ter aplicado com elas a 
metodologia das Cores do Talento. Teoria que relaciona padrões 
comportamentais com a escolha inconsciente de cores durante dinâmica 
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pedagógica. Foi muito importante esta volta ao lugar de aluna, e, também de 
pesquisadora, utilizando a narrativa com perspectiva fenomenológica. Isso 
aconteceu, concomitantemente, com a orientação das cinco monografias dos 
professores do curso Ciência é 10, me oportunizando novos aprendizados e 
olhares para a forma de se fazer ciência na academia. 

Ao final do ano de 2021 tive a grata felicidade de receber do Instituto de 
Ciências Biológicas a homenagem de Servidora Extensionista destaque, pela 
atuação há quase 12 anos à frente do Museu Virtual do Ensino de Ciências 
Fisiológicas da FURG. Foi com grande carinho que recebi a homenagem, 
concedida pela comissão organizadora da 20ª Mostra da Produção Universitária 
da FURG.9 

 

 
10 O FIM DA JORNADA? 
 

Com toda certeza, não é um fim. Como todo ciclo infinito, sinto que estou 
pronta para uma nova jornada. Ao me aproximar do fim deste memorial caberia 
trazer alguma reflexão a cerca destas novas perspectivas de atuação 
profissional junto à FURG, ainda pouco conhecidas no âmbito acadêmico 
tradicional, compartilhando, portanto, alguns conceitos básicos e fundamentais 
sobre a pesquisa narrativa e a fenomenologia. 
 A pesquisa narrativa, apresentada pela especialização do Ciência é 10 
como uma metodologia para o professor refletir a própria prática docente em sala 
de aula foi um divisor de águas também para mim, e meu pensamento, enquanto 
docente e pesquisadora. Ela baseia-se no trabalho de Jean Clandinin e Michael 
Connelly (2006) para quem:  

“o mundo pode ser entendido de forma 
narrativa e nessa perspectiva faz sentido também 
estudar esse mundo de forma narrativa. A vida, 
segundo eles, é constituída de fragmentos narrativos, 
encenados em momentos historiados no tempo e no 
espaço ... a experiência das pessoas se torna o ponto 
chave no desenvolvimento de estudo na pesquisa 
narrativa.” (Galiazzi e Mello, 2021, pag. 2) 

 
Assim, considerei este memorial um tempo de narrar. Um momento 

em que coloquei em prática o que estou aprendendo. Ainda é algo novo para 
mim esse narrar, contar, anunciar. Mas após orientar cinco especializações 
escrita neste gênero textual, e escrever o próprio memorial neste formato 
narrativo, recursivo e reflexivo, sinto ter sido fisgada por uma nova curiosidade 
científica. O memorial, foi uma oportunidade de criar um fragmento narrado da 
minha história, deixando claro essa perspectiva de que o fato narrado é 
infinitamente maior do que o fato vivenciado. Eu poderia simplesmente ter criado 

 
9 As lições que o herói aprende ao longo da jornada, são mais valiosas que as conquistas das batalhas e 
tesouros e se equiparam ao encontro do Elixir da Vida. Tudo que vi, vivi e tomei até aqui, está permeado 
destas lições. E têm de fato sido um elixir vital para minha existência e resistência, fomentando em mim 
uma Esperança Freiriana. Dessas que não é do verbo “esperar”, mas do verbo “esperançar”. Uma 
esperança proativa, que vai em busca do novo sempre, sem parar de sonhar com e projetar dias melhores, 
mais poéticos, mais estéticos, mais justos e com mais amor. 
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uma linha cronológica e sintética dos fatos que compõem minhas experiências 
profissionais e acadêmicas, e teria perdido a chance de ressignificar estes fatos 
a luz da história e do contexto nos três movimentos temporais que Clandinin e 
Connelly apresentam a pesquisa narrativa: a recursividade ao passado, a 
reflexividade no contexto presente e a projeção ao futuro. Li em Galiazzi e Mello 
(2021) uma citação de Gabriel Garcia Márquez que traduz o sentido da pesquisa 
narrativa.  

 
A vida não é a que um viveu, senão a 

que um recorda e como a recorda para 
contarla. Gabriel Garcia Márquez (Vivir para 
contarla, 2002). 

 
 Outra compreensão importante que emergiu destes aprendizados foi que 
um memorial acadêmico como este, é um estudo sobre a docência. Este tipo 
documento é uma construção potente de reflexão pessoal e coletiva sobre a 
Educação Superior Pública Brasileira. Quais os modos que os docentes operam 
no ensino superior? Como essa instituição os ampara ou não, para cumprirem 
suas funções? De que maneira os contextos pessoais e coletivos, sociais, 
econômicos, culturais, religiosos, raciais, ambientais e outros influenciam os 
nossos fazeres docentes? Dito isto, e compreendendo que uma escrita 
acadêmica tradicional, mecanicista e reducionista seria incapaz de abarcar tanta 
subjetividade de um fenômeno como este, considero a narrativa nos termos de 
Clandinin & Connelly o método mais coerente para buscar estas respostas. 
Galiazzi & Mello sintetizam este aspecto da compreensão destes autores. 
 

“Com a compreensão de que a Educação e 
estudos nessa área são uma forma de experiência, 
entendem a narrativa como a melhor forma para 
representá-la e compreendê-la. Ou seja, os autores 
estabelecem que seu objeto de estudo é a 
experiência, estudada de forma narrativa porque o 
pensamento narrativo é uma forma fundamental de 
experiência e também de escrever e refletir sobre 
ela.” (Galiazzi e Mello, 2021, pag. 2). 

 
 A escrita do memorial tomou para mim mais tempo do que eu imaginava. 
Alcancei o direito de realizar a solicitação de progressão em janeiro de 2019. 
Procrastinei, com a justificativa de que o trabalho na Diretoria de Extensão 
demandava muito da minha atenção. Na verdade, eu tive receio de olhar para 
minhas memórias. Em janeiro de 2020 comecei a pensar no memorial como uma 
possibilidade. Mas em março de 2020, a pandemia nos tirou totalmente de 
qualquer foco, meta, objetivo que tivéssemos traçado. Somente no segundo 
semestre de 2021 é que retomei a intenção de escrever o memorial. Para que 
enfrentar meus receios usei duas estratégias. A primeira foi voltar para a terapia. 
Desta vez a terapia energética, onde busquei equilíbrio emocional para começar 
a escrita do memorial em dezembro de 2021. A segunda estratégia foi conhecer 
o trabalho memorial de outros colegas. Criamos junto ao site do MUVIe uma aba 
denominada Memórias Científicas, onde convidamos os colegas da universidade 
para depositarem ali o seu memorial (ver https://muvie.furg.br/memorias-

https://muvie.furg.br/memorias-cientificas
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cientificas). Também realizamos uma Live com alguns professores e professoras 
titulares para conversar sobre o seu processo de escrita do memorial.  
 Ao final destes dois movimentos eu me sentia confiante para começar a 
escrever. A escrita levou quase cinco meses, e foi um momento muito especial, 
com dúvidas, incertezas, mas principalmente muito orgulho do trabalho que 
venho desenvolvendo em nossa instituição.  

Outro aspecto a ser abordado ao final deste memorial são os novos rumos 
na docência, na pesquisa e na extensão, que minha atuação profissional tem me 
suscitado. Tudo começou com uma decepção e tristeza muito grande, tanto 
pessoal quanto coletiva, diante de algumas vivências com a pesquisa tradicional 
na academia. Não fazia sentido para mim, que a métrica de valoração do meu 
trabalho fosse direcionada por valores quantitativos e meritocráticos, de uma 
visão internacional de ciência. Visão esta, que para ser alcançada exige recursos 
e tecnologias, nem sempre disponíveis aos pesquisadores de instituições 
públicas brasileiras. Uma visão pautada também em uma dedica de tempo, 
muitas vezes superior ao que pode ser considerável saudável. Tempo desviado 
de outras áreas da vida, talvez as mais essenciais, como família e saúde. Isto 
somado às inquietações humanas particulares, me levou à busca por novos 
espaços, fazeres e estudos. Então outras visões de mundo, de pesquisa e de 
ciência se manifestaram.  

Primeiro via extensão universitária uma aproximação com as questões da 
educação se sucedeu. Era impossível atuar com Educação Patrimonial em 
escolas públicas e não ser tocada pelas condições com que nossas escolas 
atuam. E então compreender a verdadeira origem e realidade dos nossos 
estudantes do nível superior. Isso me aproximou da história prática de 
professores e professoras de ciências, e foi me conduzindo a atuação na 
disciplina de Seminário Integrados de Ciências e Biologia, na Biologia 
Licenciatura e no programa de especialização para professores de Ciências dos 
Anos Fundamentais, Ciência é 10.  Me fez conhecer outros modos de pensar a 
ciência, e o ensino de ciência, outras formas de fazer ciência, tão acadêmicas 
quanto o tradicional método científico, porém com o viés da subjetividade 
humana. Escrevo esse parágrafo e me dou conta, do quanto aprendi. Como sou 
grata. 

Outro aspecto que se apresentou, a partir das buscas pessoais de 
desenvolvimento humano, foi o mundo das práticas integrativas e 
complementares em saúde. Eu já havia as tangenciado levemente no início da 
carreira quando iniciei os trabalhos com os produtos naturais e a erva-mate e 
sua ação cardioprotetiva diante do infarto agudo do miocárdio em ratos. Não por 
acaso, este é o tema do nosso artigo recém-publicado. Resgatado pela Dra. 
Eduarda Santa Helena e publicado, em revista nacional, voltado para um 
contexto local e territorial, e por isso adequadamente publicado em solo 
brasileiro. É um trabalho lindo, fruto de muita dedicação. Repleto de valores 
subjetivos, que para mim, têm cada dia mais peso e relevância. O foco nas PICS 
voltou com força a partir do GEPE-PICS e pela colaboração com a Dra. Diessica 
Piexak, com vistas a uma atividade de pesquisa em saúde pública aplicada. 
Estamos neste momento realizando o inédito trabalho de traçar o perfil do 
usuário rio-grandino que através do SUS e da Atenção Primária, recebe 
atendimento complementar com o uso de PICS. Estamos conhecendo a 
realidade destes serviços, e dos profissionais que o oferecem no sistema de 
saúde municipal. Reconhecer o têm valor terapêutico complementar destas 

https://muvie.furg.br/memorias-cientificas
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práticas; fortalecer estratégias de promoção da saúde e prevenção e remediação 
de sintomas e doenças; conhecer o custo-efetividade destas terapias; reduzir a 
medicalização de doenças crônicas; são alguns do objetivo do projeto, que 
favorecerão à construção de políticas públicas municipais beneficiando toda uma 
parcela da população extremamente necessitada.  

Meu papel nesta pesquisa é ser ouvinte! E narrar a percepção dos 
usuários quanto aos benefícios que estas práticas exercem em suas condições. 
E para isso trabalharemos a narrativa e a abordagem de análise textual 
discursiva. Baseada nos pesquisadores Roque Moraes e Maria do Carmo 
Galiazzi (2007) tenho tido outra incursão ainda mais profunda nos pressupostos 
das pesquisas qualitativas. 

Estes movimentos demonstram que se olhar para trás, irei conectando os 
pontos. E perceber que mesmo em meio a erros, frustações e desafios, um 
caminho de acertos e êxitos foi sendo construído. Meu sentimento agora para a 
volta do convívio presencial, é de que iniciarei uma nova jornada pessoal e 
profissional. 

Existe ainda um desejo. Poder trabalhar com a visão da pedagogia 
sistêmica no ensino superior. Já faço isso a dois anos em minhas práticas de 
sala de aula. Desejo expandir esse movimento para que outros colegas docentes 
possam também beneficiar sua prática. Por ser uma área recente, a Pedagogia 
Sistêmica, que tem sua origem na educação básica, ainda não é reconhecida 
nos níveis superiores de ensino. Nesta pedagogia, o fenômeno basal que 
conecta tudo é a afetividade. Esta pedagogia trabalha o sentido da inclusão da 
maneira mais abrangente que já pude ver ou ler. Para ela tudo e todos tem o 
direito de pertencer. Também aborda o sentido da reconciliação. Reconciliação 
entre professores e gestores, entre professores e alunos, entre pais e escolas, 
entre filhos e pais, entre ensino e aprendizagem. É uma pedagogia que visa o 
ensino da abundância e do êxito, mas não atrelados a um sentido produtivista 
de êxito, ela centra-se na abundância do Ser, e não do Ter. 

Certamente não será fácil este diálogo no ensino superior, pois a 
academia tem uma visão romantizada da afetividade. Não entende o amor/afeto 
como uma energia de vida, como um valor a ser experimentado em todos os 
espaços. Falar destes temas no ensino superior parece impensável. Quero ter a 
coragem de fazê-lo, em honra a tudo que vivi, e em honra aqueles que vierem 
antes e virão depois de mim.  

Busquei trazer neste texto memorial uma narrativa que flertasse com o 
fenômeno, conforme definiu o filósofo Maurice Merlou-Ponty, uma 
fenomenologia da percepção. Após 19 anos de atuação docente em uma 
instituição federal de ensino superior, como eu Carla Amorim Neves Gonçalves 
percebi e percebo minhas experiências? Me interesso aqui além de enumerar 
fatos objetivos do meu fazer docente e de pesquisadora, extensionista e gestora, 
em explorar a partir da fenomenologia, isto é, da percepção e reflexão, como 
estes fatos podem ser interpretados como fenômenos da minha transformação 
pessoal e profissional.  
 O que emergiu deste exercício de escrita narrativa e reflexiva sobre meu 
fazer profissional como docente, servidora pública federal?  

1. Acolhi minha caverna, a inexperiência profissional e imaturidade 
emocional dos 29 anos de idade, quando comecei a atuar como docente. 
Elas foram fatores limitantes que precisaram ser trabalhados a luz da 
formação continuada, que se deu pelo próprio fazer docente, apoiada 
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pelas terapias pessoais, que me levaram a crescer e compreender melhor 
quem eu era e como eu podia melhorar e assim melhor servir à instituição. 

2. Amei minha jornada, a caminhada na docência como lugar formativo e 
reflexivo da minha própria prática. Quanto aprendi em tentativas e erros 
no relacionar-me com os estudantes e orientados? Quanto precisei baixar 
a guarda do ego de doutora para reconhecer que essa titulação pode criar 
barreiras entre o processo de ensino – aprendizagem? Entender que 
ainda que minhas formações me qualifiquem, para eu poder exercer 
melhor a docência, preciso ser ponte, ao invés de muro ou abismo.Só 
assim posso cumprir meu papel de docente e educadora. 

3. Encarei meu maior inimigo, eu mesma, guiada por uma criança interior 
buscadora de atenção e aceitação. Entretanto todos os desafios, ao final 
foram bençãos, pois me levaram ao amadurecimento necessário para a 
atuação como servidora pública docente, pesquisadora, extensionista e 
gestora.  

4. Reconheci meu chamado. Toda a jornada de vida e docente, cada 
caminho de solução e de busca que trilhei até agora, me levaram ao 
profundo desenvolvimento pessoal e profissionalmente. Graças à 
extensão universitária e à atuação na administração superior, alcancei a 
compreensão do verdadeiro significado do que é ser servidora e hoje sou 
ainda mais grata por ter a oportunidade de servir a tantas pessoas por 
meio do meu trabalho. Desejo cada dia servir a mais pessoas. 
 

Entendi que toda a vida é feita de ciclos. Que não 
existe um único final feliz, mas vários finais e recomeços 
felizes para quem aprendeu a ler as lições. Que ao final de 
uma jornada, outra se reinicia. Que teremos muitos inimigos 
e gigantes para enfrentar. O pior deles sempre será nós 
mesmos, se não aprendermos a ser nosso melhor aliado. Se 
pautarmos nossa existência em valores nobres, como honrar 
a família e a quem veio antes, respeitarmos o passado, e 
formos empáticos e afetuosos com outro e conosco, não 
precisaremos temer nada. Pois, então, também nós seremos 
gigantes, o herói cotidiano de nossas próprias histórias. 

 
Rio Grande, outono 2022. 

 
 

 
FIM DO ATO III 

COMEÇO DE NOVO CICLO 
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