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Apresentando meu Memorial 
 

O meu passado é tudo quanto não consegui ser. Nem as sensações 

de momentos idos me são saudosas: o que se sente exige o 

momento; passado este, há um virar de página e a história 

continua, mas não o texto. 

Fernando Pessoa 

 

O presente memorial se propõe a relatar, antes de tudo, o processo de 

construção do meu eu acadêmico que, enquanto sujeito, reflete – e é o reflexo de – 

meu próprio processo amplo e complexo de “vir a ser no mundo”. Sempre me senti 

desafiada a encaminhar minha vida e consequentemente minha práxis acadêmica, 

direta ou indiretamente, em direção às minhas crenças mais profundas. Nessa 

perspectiva, a produção de saúde tornou-se para mim um alvo a ser atingido por 

meio de diferentes lemes que julgava essenciais, como o estímulo à integração e à 

representatividade social, o respeito ao ambiente em que se vive, e a luta pela 

igualdade de oportunidades e de condições de vida adequadas para todos. Hoje 

percebo que na realidade esse “norte” é o resultado de um conjunto de aspectos que 

incluem valores construídos junto com a minha família, traços da minha 

personalidade e vivências (positivas e negativas) neste processo de “vir a ser no 

mundo”. 

Minha vida pessoal, assim como minha trajetória profissional, ambas foram 

e têm sido marcadas e influenciadas por muitas pessoas. Tudo o que realizei e 

construí, até esse momento, só foi possível porque tive ao meu lado, ao longo da 

minha vida, indivíduos que me serviram de exemplo e/ou me inspiraram. Em um 

primeiro momento me reporto à minha família de origem. De um grupo de quatro 

irmãos, duas meninas e dois meninos, sou a mais jovem. Somos filhos de um pai 

militar, que faleceu muito cedo, quando eu tinha ainda somente quatro anos de 

idade. Crescemos guiados por minha mãe, um exemplo de mulher, que com a perda 

de seu companheiro, assumiu a árdua função de ser pai e mãe de quatro menores de 

idade. A esta família tributo os meus valores mais caros. Como parte da minha 

história mais recente, há pouco mais de dezoito anos, junto daquele que escolhi para 

ser meu companheiro, iniciei a construção de meu próprio núcleo familiar e, há 
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dezessete anos, assumi a responsabilidade de acolher e cuidar do meu bem mais 

precioso. Aos dois, e em especial à minha filha, tributo as minhas mais profundas 

motivações de continuar lutando por um mundo mais humano, mais saudável e com 

mais paz. 

No que se refere à minha vida profissional, preciso lembrar de alguns que 

foram e/ou têm sido muito mais que colegas de trabalho. Do período vivido em 

Brasília, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal (FHDF), enquanto 

fisioterapeuta, não posso deixar de lembrar da fisioterapeuta Maria de Fátima 

Figueiredo Mendes, profissional singular que me ensinou a relativizar as coisas, 

olhar e apreciar a vida com seus diferentes matizes. Dos anos vividos em Recife, na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), impossível não destacar Alberto 

Galvão de Moura Filho, inicialmente meu chefe no Departamento de Reabilitação, 

mas que com os anos de convivência tornou-se um amigo e exemplo pela coerência 

entre a sua prática e o seu discurso. Dos anos de permanência na França, durante o 

doutorado no Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), destaco Jean 

Luc Servely, aquele que, como já mencionei em minha tese, nunca abandonou o seu 

posto de meu anjo-guardião durante o período em que lá vivi. E do período pós 

retorno ao Brasil, na Universidade Federal do Rio Grande - FURG, não posso deixar 

de destacar a importância em minha vida profissional de Ana Luiza Muccillo Baisch. 

Ana Baisch tem sido, ao longo desses últimos quinze anos, muito mais que uma 

grande colega e parceira de projetos. Com ela tenho dividido muitos momentos de 

minha vida dentro e fora da Universidade. Sua disposição para o trabalho, dedicação 

à instituição e generosidade são virtudes que admiro e que me inspiram. Também 

gostaria ainda de expressar, na pessoa de um estudante de graduação em especial, 

Rafael Pereira, aluno de Medicina graduado em 2006, um dos maiores exemplos de 

ser humano que conheci na FURG, o meu profundo reconhecimento a todos os 

alunos e alunas que compartilharam suas vidas comigo, sou grata pelo que isso tem 

representado para mim em termos de aprendizado e troca de conhecimentos. E, 

entre os alunos de pós-graduação, não posso deixar de citar Cristina Dutra Ribeiro, 

a primeira doutora que ajudei a formar na FURG. Cristina, que em muitas ocasiões 

foi meu braço direito, e às vezes, também o esquerdo, para mim tem sido um 

exemplo de dedicação e de reconhecimento à instituição que lhe acolheu para fazer 

sua formação de pós-graduação. 
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Lembrar de todos e todas agora (familiares, colegas e alunos), sem deixar que 

a emoção tome conta desse relato e o desvie de seu propósito inicial é um desafio 

quase impossível de vencer. As memórias em nossa vida pessoal e profissional são 

como as brasas em um fogo de chão. Algumas são tão agradáveis que até o ar de 

nossa própria respiração é capaz de avivá-las e torná-las mais fortes aquecendo o 

nosso coração. Já outras, às vezes, preferimos que esse vento traga consigo um 

pouco de areia para reduzir a sua intensidade fazendo-as deixar de arder. Aproveito 

para anunciar que durante a redação deste memorial, utilizarei deliberadamente o 

recurso da areia sempre que for necessário, pois a vida é assim, e como mais tarde 

aprendi com minha orientadora de mestrado que sempre me dizia “minha flor, 

temos que aprender a lidar com a realidade que temos”, as dificuldades fazem parte 

da nossa trajetória e com certeza são importantes para valorizarmos ainda mais as 

nossas conquistas. 

Tenho convicção e, ao mesmo tempo, orgulho em afirmar que minha vida 

profissional foi sempre pautada pela preocupação com o coletivo e pela busca do 

cumprimento das responsabilidades que me foram confiadas nas instituições onde 

trabalhei. Também acredito ter buscado contribuir para a construção de um 

conhecimento que tivesse impacto positivo sobre a qualidade de vida das pessoas 

das comunidades onde essas instituições se encontravam inseridas. E esse tem sido 

o mote da maioria dos trabalhos que tenho orientado e do conhecimento produzido 

ao longo da minha carreira acadêmica.  

Uma questão difícil de enfrentar ao se ter que relatar nossa própria trajetória 

é a decisão de qual modelo adotar para contá-la. Neste memorial, fiz a opção de 

iniciar por um subcapítulo a respeito de minha formação e os primeiros anos de 

trabalho antes de ingressar na carreira acadêmica. Nele apresento minhas 

aspirações desde menina, minhas (in)decisões, meus (in)sucessos, enfim a fase 

inicial desse processo de construção pessoal e profissional, que por mais que 

avancemos ao longo de toda nossa vida, se configura em um caminho 

permanentemente inacabado. Nesta parte do texto não incluí as formações de 

mestrado e doutorado, as quais foram realizadas posteriormente ao meu ingresso 

como docente na universidade. 

Após relatar os principais momentos de minha formação e princípio de vida 

profissional dividi a minha história acadêmica em duas partes. A primeira refere-se 
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aos primeiros quatro anos vividos na UFPE, os quais são relatados de forma 

cronológica, conforme as vivências e fatos foram acontecendo, incluindo também a 

formação de mestrado ocorrida neste período.  

Já a segunda parte, refere-se aos 24 anos vivenciados na FURG. Tomei a 

decisão de subdividir esta segunda etapa em quatro subcapítulos, com base nos 

principais pilares que constituem a universidade. Sem estabelecer qualquer 

julgamento sobre o nível de importância, a fim de tentar respeitar a cronologia dos 

acontecimentos, começo me reportando aos caminhos que foram percorridos na 

pesquisa, incluindo o período de minha formação de doutorado que aconteceu logo 

em seguida de minha chegada à FURG.  Neste subcapítulo, busco proporcionar ao 

leitor a compreensão das minhas motivações quanto aos temas desenvolvidos ao 

longo da vida acadêmica. Esse caminho, pleno de ramificações, e aparentes 

pequenos desvios, nada mais significaram para mim do que a perspectiva de poder 

olhar a paisagem sobre diferentes ângulos, tendo a oportunidade e o privilégio de 

assim vislumbrá-la com mais detalhes.    

Na sequência, no segundo subcapítulo, dou continuidade a segunda parte, 

pelo ensino, relatando um pouco das minhas experiências dentro e fora das salas de 

aula da Universidade. O ensino sempre foi para mim o maior desafio durante o meu 

fazer acadêmico, pois participar do processo de construção de “outra pessoa” é uma 

responsabilidade sem igual. Em seguida, no terceiro subcapítulo, relato um pouco 

do caminho trilhado em diferentes cenários, fora dos muros da Universidade, e que 

certamente constitui o meu maior movimento em direção a uma sociedade mais 

justa e com equidade. Nesse sentido, a extensão foi e é para mim o palco que reduz 

a dicotomia entre a universidade e a sociedade, que as aproxima, que possibilita aos 

saberes acadêmico e popular se transformarem em uma via de mão dupla na 

expectativa de uma vida melhor para todos. 

Antes de descrever o último subcapítulo, gostaria de ressaltar que, embora 

também concebidas como atividades de ensino, as orientações realizadas com 

alunos em diferentes níveis, durante todos esses anos, serão descritas à medida que 

avanço contando minha história na pesquisa e na extensão. Ao mesmo tempo, para 

facilitar a fluidez da leitura optei por apresentar a relação das diferentes produções 

ao final do memorial, na mesma sequência em que são referenciadas na descrição 

dos diversos itens no texto. Aproveito para lembrar que como poderá ser visto 
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durante a leitura deste memorial, a maior parte do que foi produzido diz respeito a 

um conhecimento gerado sobre a realidade local, que pouco se adéqua e/ou tem 

aceitação em periódicos de renome. Assim, tomei a liberdade de listar ao final do 

texto o que foi apresentado em diferentes eventos, os quais considero veículos 

importantes para tornar público o conhecimento que é de interesse e, portanto, tem 

significado para quem realmente se deseja atingir. 

No último subcapítulo, abordo um pouco de minhas vivências no campo 

administrativo. Essas, menos extensas que as demais, mas não menos importantes, 

foram fundamentais para a minha compreensão de que só somos importantes 

porque fazemos parte de um grupo e que, enquanto parte de uma instituição pública, 

temos a obrigação de, quando chamados, dar a nossa contribuição para o bem 

comum. 

E finalmente, após encerrar esta segunda parte procuro tecer algumas 

considerações sobre o significado pessoal desta caminhada, assim como identificar 

algumas perspectivas de continuidade. E é assim, portanto, tentando respeitar a 

veracidade da história e a cronologia dos fatos em cada capítulo, que enfrento o 

desafio de memorar a minha trajetória. 

Formação e os primeiros anos de trabalho – Os sonhos, as oportunidades 
e as escolhas pessoais 

 

Sempre estudei em escola pública. Os oito primeiros anos foram cursados em 

instituições de ensino do bairro Feitoria, na época considerada região do interior de 

São Leopoldo, município que pertence à região metropolitana de Porto Alegre. Com 

seis anos recém feitos, e sem nunca ter frequentado a pré-escola, ingressei na 

primeira série em uma pequena escola municipal de ensino fundamental incompleto 

(Escola Prof. Emílio Meyer), que tinha apenas três salas de aula. Dessa escola, onde 

permaneci até a quarta série, sou ainda capaz de lembrar o nome de todas as minhas 

professoras, os bolinhos de chuva servidos na merenda, o dia do exame de leitura, e 

mesmo o cheiro maravilhoso do casaco preto de veludo da minha professora da 

primeira série. 

Como transição, cursei a quinta série em uma escola estadual de ensino 

fundamental incompleto (Escola Dr. João Daniel Hillebrand), instalada na primeira 
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casa dos imigrantes alemães que chegaram ao Brasil e, onde hoje funciona o museu 

da imigração alemã, a cultura predominante naquela região. Nessa escola, vivenciei 

pela primeira vez a experiência de ter concomitantemente três professoras e, entre 

elas, uma era a minha irmã mais velha. Enquanto minha professora de português, 

ela me exigia um esforço redobrado para que ninguém pensasse que eu teria alguma 

forma de privilégio.  

As três últimas séries do ensino fundamental foram cursadas no Colégio 

Agrícola Visconde de São Leopoldo. Esse último, um colégio estadual que, como o 

nome já diz, tinha como foco a formação de técnicos agrícolas. Nessa escola, 

aprofundei meu amor pela terra e aprendi que o ambiente onde vivemos deve ser 

cuidado e preservado para que possa ser desfrutado de maneira saudável por 

nossos filhos e netos. Já durante o ensino fundamental, gostava da participação 

coletiva e de contribuir nas reivindicações dos grupos por onde passava. Como 

membro do Grêmio Estudantil gostava de argumentar com as professoras 

debatendo e defendendo o que eu acreditava, e tinha dificuldade em me conformar 

com as situações que considerava injustas.  

A passagem para o então denominado segundo grau (atual ensino médio) foi 

acompanhada literalmente por uma grande mudança em minha vida. Por questões 

familiares, mudamos para Santa Maria, região central do Estado. Assim deixei para 

trás os belos recantos da chácara e da confortável casa onde nasci e passei toda a 

minha infância. Os três anos do segundo grau também foram cursados em uma 

escola pública (Colégio Estadual Manoel Ribas). Uma instituição de ensino 

tradicional com excelente reputação na época. Sem dúvida, esse período foi 

fundamental para a minha preparação para ingressar na Universidade. Nessa fase 

de minha vida, o amor pelo esporte (handebol), os campeonatos, mas também o 

“cursinho” preparatório para o vestibular fizeram parte dos meus dias.  

Para melhor compreender minha decisão sobre qual caminho seguir na 

Universidade é preciso dar um passo atrás no tempo. Sempre fui uma pessoa 

inquieta. E essa inquietude me fez definir muito cedo qual caminho gostaria de 

seguir em minha vida profissional. Tinha nove anos quando uma fatalidade 

acometeu uma pessoa próxima da família, vítima de um tumor cerebral que após 

cirurgia ficou com uma hemiplegia como sequela. Os resultados de uma sessão de 

fisioterapia, considerada milagrosa aos olhos de uma criança, me fez optar pela 
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Fisioterapia como início para uma vida profissional. Durante a adolescência 

conservei em mim esse desejo, apesar da forte influência familiar que me estimulava 

a optar pela Medicina, em função da relativa facilidade com que atravessei o período 

escolar. Mas, apesar dessa influência, na realidade minha dúvida ficava entre a 

Fisioterapia e a Agronomia, pois a questão do manejo da terra e a possibilidade de 

um dia poder estimular a agricultura familiar também era uma carreira que me 

instigava. A decisão definitiva foi tomada no momento da inscrição: fisioterapia. 

Nesse momento, eu estava com 16 anos. 

Chegou o vestibular, a aprovação e o início do curso de graduação em 

Fisioterapia (1980) na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Os três anos 

de graduação (nessa época os poucos cursos de Fisioterapia no país ainda estavam 

sob a égide do currículo mínimo instituído em 1963) foram vividos de maneira 

muito intensa. Nesse período, além das atividades regulares em dois turnos, realizei 

inúmeros estágios extracurriculares e práticas de extensão. Entre essas, uma prática 

de extensão realizada no Centro Social Urbano de Santa Maria, foi decisiva para a 

minha trajetória profissional e acadêmica. Essa atividade desenvolvida sob a 

supervisão de uma enfermeira me ajudou a decidir sobre o público alvo para o qual 

direcionaria a minha prática profissional no início da minha carreira. Durante a 

graduação, tinha especial interesse pela área da neurologia. Só não sabia se, entre as 

populações mais vulneráveis, concentraria minha atenção sobre as crianças ou 

sobre os idosos. Essa atividade prática no Centro Social Urbano despertou em mim 

um profundo interesse pelo cuidado e atenção ao desenvolvimento infantil.  

Ainda durante o período de graduação em Fisioterapia, outras áreas que 

despertaram meu interesse foram a epidemiologia e a estatística. Na época, meu 

irmão, estudante de Engenharia Química na mesma Universidade, era bolsista de um 

projeto de epidemiologia na área de extensão rural. Devido ao excesso de 

atribuições, inerentes ao seu curso de Engenharia, ele me convidou para dividir a 

bolsa de iniciação científica e as atividades de estatística de um projeto sob sua 

responsabilidade. Foi meu primeiro contato com os estudos epidemiológicos, o 

mundo da estatística, da programação e do “cérebro eletrônico”. Então com 17 anos, 

eu ainda não tinha nenhuma ideia da importância de que essa participação teria 

mais tarde na minha vida acadêmica.  
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Os meus dias na Universidade também foram preenchidos por muitos 

debates acadêmicos contra a ditadura militar, vigente no país na época. Nossas 

conversas no diretório acadêmico no interior do prédio da antiga reitoria localizada 

no centro de Santa Maria eram momentos divididos por tensão e excitação. Essas 

discussões e embates entre “camaradas” do diretório acadêmico de Fisioterapia 

eram entremeados de muita tensão, pois sabíamos que éramos ostensiva e 

constantemente vigiados. Assim, nossas reuniões tinham que ser realizadas sempre 

sob o olhar de um colega que, dependendo de quem se aproximava no corredor, 

emitia um tipo de assovio que anunciava que o tema da conversa precisava ser 

completamente modificado. Esse ambiente de luta e de enfrentamento da situação 

em prol do coletivo tinha tudo a ver com a minha personalidade. A inspiração vinda 

de Vandré “... quem sabe faz a hora, não espera acontecer...” 1 me mobilizava e 

encantava. De um lado, defendíamos bandeiras de liberdade de expressão, de 

inconformidade com o sistema. Mas só fui ter consciência realmente do que defendia 

naquela época muitos anos mais tarde quando tive a oportunidade de ler “Brasil: 

Nunca Mais”2.  

No último ano como estudante de Fisioterapia, no início de 1982, tive a 

oportunidade de vivenciar outra prática de extensão universitária, por meio do 

antigo Projeto Rondon no Campus Avançado da UFSM, em Boa Vista, Roraima. Nos 

trinta e poucos dias que permaneci por lá, atuei em diferentes cenários de prática, 

mas o que permanece mais marcado na minha memória foi a oportunidade de poder 

ter convivido com índios da etnia Yanomami. Conhecer um pouco da sua cultura e, 

sobretudo desenvolver uma grande capacidade de adaptação devido à limitação dos 

recursos existentes para os momentos de terapia realizados com eles, configurou-

se em uma experiência única. 

E foi com essas vivências e sentimentos de que muito podia, mas que mais 

ainda teria que ser conquistado é que finalizei o curso de Fisioterapia em janeiro de 

1983. Do dia da formatura tenho ainda gravado na memória e no coração as imagens 

                                                           

1 GERALDO VANDRÉ. Pra não Dizer que não Falei das Flores. Música que foi premiada com o 2º lugar 

no III Festival Internacional da Canção – TV Globo – Rio de Janeiro – RJ, 1968. 

2 Brasil: nunca mais. Um relato para a história. Pref. D. Paulo Evaristo Arns. 28ª. ed. Petrópolis, Editora 

Vozes, 1996.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra_n%C3%A3o_Dizer_que_n%C3%A3o_Falei_das_Flores
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e os sentimentos gerados pela música do Milton Nascimento que encerrou a 

solenidade. 

 “Amigo é coisa para se guardar, do lado esquerdo do peito,  
Mesmo que o tempo e a distância digam “não” 

Mesmo esquecendo a canção 
O que importa é ouvir 

A voz que vem do coração 
Pois seja o que vier, venha o que vier 

Qualquer dia, amigo, eu volto 
A te encontrar 

Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar”3 
 

Nem bem finalizado o curso de graduação, ingressei no instigante e difícil 

mundo do trabalho. O primeiro desafio, a atuação em uma clínica de fisioterapia, 

localizada em Lages, região serrana de Santa Catarina, que tinha como foco principal 

as pessoas vítimas de acidentes de trabalho. Além desses casos de traumatologia, a 

clínica atendia ainda alguns casos de pacientes de outras áreas como ortopedia e 

neurologia. O fluxo diário excedia 150 pessoas, que na realidade não eram atendidas 

por mim, mas por quatro técnicos que foram “treinados” para essas funções. Como 

única fisioterapeuta da clínica, era responsável técnica pelas avaliações e 

reavaliações de dezenas de pessoas todos os dias. Essa não era a prática que eu havia 

sonhado para mim, estava longe de tudo o que eu havia aprendido e idealizado para 

minha vida profissional. Financeiramente era muito compensador, pois, além da 

clínica, ainda dividia meu tempo em atendimentos a pacientes internados no 

hospital da cidade, e a domicilio. Mas sob o ponto de vista da realização e satisfação 

profissional estava muito distante daquilo que gostaria de fazer em minha vida. Eu 

era inquieta, rebelde, insatisfeita com o que não estava de acordo com o que 

considerava correto.  

Sentia que os três anos passados na universidade durante a graduação não 

seriam suficientes. Queria conhecer mais. Ainda antes de sair da UFSM, no final de 

1982, já havia tentado residência em Fisioterapia na Associação Brasileira 

Beneficente de Reabilitação (ABBR), no Rio de Janeiro. Verdade que não me preparei 

adequadamente e não fui aprovada. Tentei novamente na ABBR no final do primeiro 

ano de trabalho (1983), mas das dez vagas existentes para todo o Brasil, nove foram 

                                                           

3 Canção da América - Letra de Milton Nascimento e Fernando Brant. 
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ocupadas por estagiários voluntários da própria instituição. Vi que não seria fácil. 

No final desse mesmo ano, ainda me inscrevi paras os concursos de residência em 

Fisioterapia no Hospital Sarah Kubitschek em Brasília, e na Associação de 

Assistência à Criança Deficiente (AACD) em São Paulo. Por coincidência, as provas 

das duas instituições foram marcadas no mesmo dia. Optei pela AACD em São Paulo, 

que apesar de só disponibilizar cinco vagas para candidatos de todo o Brasil, era 

mais perto. Dessa vez foi diferente, e fui acolhida para uma das vagas. O ano de 1984 

foi um dos anos mais intensos da minha vida. Intenso de conhecimentos adquiridos, 

de dificuldades financeiras, enfim de oportunidades de crescimento profissional e 

pessoal. A AACD recebia diariamente centenas de pacientes vindos de todo o Brasil 

em busca de atendimento, de reabilitação. Nesse período de residência em São 

Paulo, conheci vários colegas da região nordeste, que anos mais tarde foram muito 

importantes para os rumos que tomaria a minha vida profissional e acadêmica. 

Ao final desse ano de residência, precisava ir em busca de um novo posto de 

trabalho. Tomei conhecimento que a FHDF havia divulgado edital para concurso 

público na área de Fisioterapia. Arrumei a mala e fui para Brasília. Fiz o concurso e 

fui aprovada em 4º lugar. Assim, em janeiro de 1985 fui chamada para assumir a 

vaga de fisioterapeuta do Hospital Regional do Gama (cidade satélite de Brasília). 

Para chegar ao Gama às sete horas da manhã tinha de pegar o ônibus na rodoviária 

do Plano Piloto às 5h 30. Felizmente me mantive nesse ritmo menos de três meses 

quando soube que havia sido liberada uma vaga no recém construído Hospital 

Regional da Asa Norte (HRAN). Permaneci trabalhando no Serviço de Fisioterapia 

do HRAN durante pouco mais de três anos. Como a carga horária no hospital era de 

seis horas diárias corridas, nesse período me aventurei a dividir um consultório para 

atendimento de pacientes particulares. Sempre o meu principal alvo eram as 

crianças com problemas neurológicos. Nessa época também continuava com 

atendimento de pacientes com distúrbios neurológicos, a domicílio. Mas naquele 

momento o que realmente me atraia era o trabalho no hospital, era a saúde pública. 

Durante esse período, fiz minha primeira formação no método Bobath (Curso Básico 

de Tratamento Neuroevolutivo Infantil – Conceito Bobath), no Centro de 

Recuperação Neurológica, em Curitiba, Paraná, sob a coordenação da Drª Eda 

Castilho. Ainda nesse período em Brasília, minha preocupação com o coletivo não 
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me abandonava, participei também da formação da primeira Associação de 

Fisioterapeutas de Brasília.  

O início da vida acadêmica – na Universidade Federal de Pernambuco 
 

Os anos vividos em Brasília foram muito prazerosos. Mas a vontade de 

continuar minha formação voltava a falar forte dentro de mim. Durante a graduação 

havia me encantado com a Fisiologia, e fazer uma pós-graduação nessa área era uma 

ideia que me fascinava e permanecia em mim desde a época de graduação. Aliás, 

meu sonho era realizar um Mestrado em Fisiologia em uma área que me permitisse 

avançar depois para um doutorado em Fisioterapia. Em meados de 1987, recebi um 

telefonema de uma de minhas amigas nordestinas, colegas de residência em São 

Paulo, convidando-me para fazer um concurso público para professora no 

Departamento de Reabilitação da UFPE. A possibilidade de poder ingressar na vida 

acadêmica e, sobretudo em uma Universidade pública me convenceu a tentar o 

concurso. Dos dezesseis participantes, eu era a única de outro Estado. Passei em 2º 

lugar e fui chamada para assumir uma das duas vagas como professora auxiliar em 

janeiro de 1988. 

Apesar da aprovação, tive muita dificuldade em tomar a decisão de deixar 

Brasília e assumir a vaga. Tinha receio em assumir a docência sem nenhuma 

experiência pedagógica prévia. Mas fui, pois, trabalhando na UFPE teria a 

possibilidade de conciliar a vida de docente com a realização do Mestrado em 

Fisiologia. Cheguei àquela Universidade em plena implantação do novo currículo do 

curso de Fisioterapia, pois no ano de 1983, junto ao Ministério da Educação (MEC) 

havia sido aprovado um novo currículo básico para os cursos de Fisioterapia em 

todo o Brasil, e a maioria deles ainda se encontrava em fase de adaptação. No curso 

de Fisioterapia, vinculado ao Centro de Ciências da Saúde da UFPE, havia turmas 

represadas, aguardando a realização dos concursos públicos e ingresso de novos 

professores para assumir as disciplinas especializadas. Fiz concurso para a área de 

Fisioterapia em Pediatria e Fisioterapia em Ginecologia e Obstetrícia. Devido à 

minha experiência prévia, na ocupação das vagas fui designada para a primeira 

disciplina, que na grade curricular do curso fazia parte das disciplinas do penúltimo 

semestre. Nesse primeiro ano, tivemos de dar aulas em dobro, iniciávamos nossas 
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jornadas às 7 horas da manhã, mas era muito estimulante participar do processo de 

ensino-aprendizado de estudantes em final de formação. Nessa fase, os graduandos, 

já próximos da formatura, mostravam-se ávidos por mais conhecimento. E como já 

tinha uma consistente experiência clínica no momento em que assumi a docência, 

mesmo após as aulas teóricas e práticas realizadas no Hospital das Clínicas (HC), os 

corredores do prédio de palafitas (onde estava instalado o Departamento de 

Reabilitação) se tornavam pequenos para acolher as discussões acaloradas sobre 

diferentes casos com os alunos. 

Nesse primeiro ano como docente, no mês de julho de 1988, fiz uma formação 

breve, oferecida pela própria instituição, sobre orientação de atividades acadêmicas, 

na qual também foram trabalhados temas relacionados à prática didática. Essa 

formação foi fundamental tanto para a orientação de trabalhos de conclusão de 

curso que iniciaram logo em seguida, como para a minha atuação em sala de aula 

junto aos alunos. Ainda com relação às atividades relacionadas ao ensino, além da 

continuidade da disciplina de Fisioterapia em Pediatria, ministrada para diferentes 

turmas no ano de 1988, em 1989 assumi, devido ao afastamento temporário de 

outra colega, as disciplinas de Avaliação em Fisioterapia e Fisioterapia Preventiva. 

Entre as atividades práticas dessa última disciplina, destaco o trabalho realizado 

junto aos alunos, em diferentes indústrias do Recife, para avaliar as condições 

ergonômicas de postos de trabalho e a proposição de medidas preventivas voltadas 

a melhorar a saúde dos trabalhadores. Enquanto docente da mesma disciplina, 

acumulei também a responsabilidade da supervisão de estágios na comunidade que 

tinha como principal cenário a Comunidade da Mustardinha, um bairro carente da 

periferia da cidade do Recife.  

Também no ano de 1989 se iniciaram as primeiras orientações de trabalho 

de conclusão de curso. Durante esse período (1989 - 1992) foram realizadas seis 

orientações de trabalhos de conclusão de curso 1(1-6) que foram ancorados em um 

projeto intitulado “O saber da Fisioterapia aplicado à Pediatria”  

1.1Ivandete Maria Soares. O bebê prematuro: ainda um desafio para o fisioterapeuta. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 
1992. 

1.2Maria Perfecta Duran Porto. Síndrome Fetal Alcoólica - Uma proposta de abordagem fisioterápica. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, PE, 1990. 
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1.3Emília Alves de Lima. Detecção de retardo motor em crianças entre 0 e 12 meses na comunidade da 
Mustardinha - Recife (PE). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 1989. 

1.4Ana Lúcia Ramos Montarroyos. Estudo comparativo entre o desenvolvimento psicomotor de uma 
criança normal e uma criança desnutrida de 4 meses. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Fisioterapia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, 1988. 

1.5Jeane Pinheiro Grande Arruda. Proposta de atuação fisioterápica preventiva na comunidade carente, 
visando a estimulação essencial no primeiro ano de vida. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Fisioterapia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Recife, PE, 1988. 

1.6Cláudia Fonseca de Lima. Estimulação psicomotora em crianças desnutridas no primeiro semestre 
de vida. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Fisioterapia) - Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, PE, 1988. 

 

Ainda durante o primeiro ano na UFPE, visando preparar-me para participar 

do processo seletivo para o Mestrado em Fisiologia, realizei uma formação intensiva 

em inglês, no período da noite. E no final desse mesmo ano, fui aprovada em 

primeiro lugar no processo seletivo obtendo, junto à minha chefia imediata, a 

liberação de um turno para a realização do curso. Neste sentido, cabe lembrar o 

apoio recebido pelo colega professor Alberto Galvão de Moura Filho, que ocupava a 

função de chefe do Departamento de Reabilitação da UFPE, nessa época. Meu 

Mestrado em Fisiologia foi cursado entre março de 1989 e março de 1992 em um 

curso que estava vinculado ao Departamento de Fisiologia e Farmacologia do Centro 

de Ciências Biológicas da UFPE. Nesse período, foram cursadas 17 disciplinas que 

totalizaram 975 horas de aula. Durante o mestrado, fui orientada pela professora 

Dra. Dolores Édecia Wandscheer.  

É importante destacar que a UFPE possuía um grupo muito forte de 

pesquisadores na área de nutrição, alguns de renome nacional. A questão das 

carências nutricionais sempre foram temas trabalhados sob diferentes perspectivas 

em estudos desenvolvidos na Universidade. Para mim o acesso a uma nutrição 

adequada em termos de quantidade e qualidade se constitui em um elemento 

fundamental dentre os tantos que considero essenciais para que se tenha uma 

condição de vida adequada. Inclusive em minhas orientações de trabalhos de 

conclusão de curso, esse assunto já havia sido abordado em duas oportunidades.  

Assim, dentre as possibilidades de orientação oferecidas nos primeiros anos 

de mestrado, a questão nutricional ligada aos ácidos graxos essenciais foi o tema que 

mais tomou minha atenção, ao assistir a uma palestra do Dr. Claude Léger, 

pesquisador do Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 
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Unité de Montpellier, França, que se encontrava em visita à UFPE. A interface desse 

assunto com o da fisiologia endócrina, a partir do tema de dissertação proposto pela 

minha orientadora, foi um grande desafio a ser superado, devido ao distanciamento 

de minha formação de base e minha área de atuação profissional. Foram dois anos 

de trabalho experimental árduo, sendo necessário, no início, o aprendizado das 

técnicas mais elementares de análises bioquímicas. Lembro ainda o primeiro 

contato com uma pipeta automática e o resultado catastrófico da primeira dosagem 

de proteínas. Mas a vontade de prosseguir era muito grande e técnicas como 

extração de lipídeos, dosagem de hormônios por radioimunoensaio, incubação de 

tecidos em diferentes condições, canulação de pequenos vasos para exposição 

crônica dos animais, assim como preparação de dietas, acasalamento para obtenção 

de filhotes, cuidado dos animais no biotério, foram pouco a pouco sendo dominadas 

e permitiram a conclusão do trabalho. A parte experimental desse trabalho, foi 

financiada pelo programa Reseau Nord-Sud, um termo de cooperação estabelecido 

pela UFPE, sob coordenação da minha orientadora, e o INSERM. Entre os objetivos 

de minha dissertação de mestrado estavam a caracterização da composição das 

membranas hipofisárias no que se refere à sua estrutura em ácidos graxos, assim 

como o estudo das modificações ocorridas em sua estrutura e função, frente à 

carência em ácidos graxos essenciais. Minha dissertação intitulada “Estudo da 

estrutura lipídica e funções hipofisárias em ratos normais e submetidos à dieta 

carenciada em ácidos graxos essenciais” foi defendida em 20 de março de 1992.  Da 

banca de mestrado fizeram parte, além da minha orientadora, os doutores Maria 

Inês Wanderley (Departamento de Fisiologia e Farmacologia - UFPE), Romildo de 

Albuquerque Nogueira (Departamento de Biofísica e Radiobiologia - UFPE) e Naíde 

Regueira Teodósio (Departamento de Nutrição - UFPE). Essa última, a maior 

autoridade em nutrição infantil no cenário brasileiro da época. 

O período de mestrado representou para mim talvez a mais marcante 

oportunidade de ampliação da “visão de mundo” ao longo da minha carreira. Além 

do vasto aprendizado nas áreas de nutrição e fisiologia, o contato mais profundo 

com a didática do ensino superior e o início de leituras na área da pedagogia, assim 

como a oportunidade de ter realizado meu estudo com recursos e suporte técnico 

de um grupo de pesquisadores franceses, me permitiram perceber que “as 

possibilidades” eram inúmeras e que os limites do fazer acadêmico seriam aqueles 
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impostos por mim mesma. Dos resultados de minha dissertação de mestrado 

resultaram as seguintes produções: dois artigos,2 (1-2) e oito apresentações de 

trabalhos em congressos 2 (3-10). Essas produções estão listadas no item 2 (pág. 87) 

ao final deste memorial. 

No que se refere à atuação na área administrativa no período vivido na UFPE, 

cabe salientar que na metade do segundo semestre de 1988 fui convidada, na 

posição de substituta, a compor a chapa que assumiria a coordenação do curso de 

Fisioterapia. No entanto, em 1989, logo após o início do curso de mestrado, a vida 

me surpreendeu com um desafio maior. O colega que assumira a posição de 

coordenador do curso, por um problema grave de saúde necessitou se afastar por 

um longo período. Com isso, assumi a coordenação do curso de Fisioterapia, assim 

como a coordenação geral de estágios, que era uma função acumulada pelo 

coordenador do curso. Cabe salientar que nessa fase, durante um longo período, 

trabalhei como coordenadora do curso sem o apoio de uma secretária, o que me 

obrigava a redigir e datilografar todos os documentos que necessitavam ser 

elaborados e expedidos, assim como efetuar os demais trâmites inerentes a uma 

coordenação de curso. 

Ainda como parte de minha atividade docente, entre março de 1988 e junho 

de 1989 desenvolvi, na forma de um projeto de extensão, um programa de estímulo 

ao desenvolvimento neuropsicomotor de crianças hospitalizadas na enfermaria de 

Pediatria do HC da UFPE. Para mim era muito difícil ver bebes internados por longos 

períodos sem nenhum tipo de estimulação. Devido a essa atuação, durante esse ano 

e meio, participei do processo de formação dos residentes de Pediatria do HC, com 

encontros semanais de discussão sobre o desenvolvimento neuropsicomotor das 

crianças hospitalizadas. Infelizmente, na metade de 1989, tive que deixar essa 

atividade em função de outros desafios que a carreira docente me exigia naquele 

momento. 

Assim foram vividos pouco mais de três anos com jornadas duplas (1989 – 

1992). As manhãs completamente dedicadas à atividade docente e administrativa, 

junto ao curso de Fisioterapia, e as tardes e noites de dedicação integral ao 

mestrado. Apesar de exaustiva, a vivência concomitante de coordenadora de curso, 

docente e aluna de pós-graduação na mesma instituição, constituiu-se em um 

período especial em minha vida. E posso afirmar que vivenciar isso tudo em uma 
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instituição como a UFPE foi uma experiência única, de grande aprendizado, mas ao 

mesmo tempo de muitos desafios políticos institucionais.  

Minha decisão de deixar a UFPE foi motivada por questões familiares, mas 

também pelo desgaste oriundo dos embates institucionais vivenciados, sobretudo 

nos últimos três anos naquela instituição. Não se pode dizer que a saída tenha sido 

uma negociação fácil, sendo necessárias muitas reuniões, articulações políticas e 

votações, para que em março de 1992 fosse referendada pelo reitor a minha licença 

sem vencimentos por um período de seis meses. Esse foi o período que julguei 

necessário solicitar para estruturar minha vida pessoal e também vislumbrar uma 

possível transferência para uma universidade no Rio Grande do Sul, onde 

permanecia toda a minha família. 

O mês de março de 1992 foi muito intenso na minha vida, pois coincidiu ainda 

com o momento de minha sustentação de dissertação de mestrado e com a minha 

participação como paraninfa da turma de estudantes do curso de Fisioterapia, no 

início daquele ano. Era a primeira vez na história do curso que os formandos 

deixavam de escolher um político influente da região para essa função. Preparar-me 

para um discurso defendendo a saúde pública, a participação do fisioterapeuta na 

produção e promoção da saúde, e não só na assistência à condição de doença como 

era preconizado na época, assim como a consolidação de uma atenção em saúde de 

qualidade para todos foi um grande desafio. E o desafio estava lançado não só pelo 

seu conteúdo político acadêmico, mas, sobretudo pelo local em que ele foi 

apresentado. A formatura da turma de alunos de Fisioterapia do início de 1992 

ocorreu na Sede dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, um local marcado pelo 

respeito “aos coronéis” da mais profunda elite pernambucana. 

A vida acadêmica na Universidade Federal do Rio Grande – FURG 
 

 Depois de um período de transição, em que havia se passado seis meses de 

licença sem vencimentos e um mês de férias, em busca por um local onde pudesse 

fazer valer o concurso público realizado em 1987, em novembro de 1992, fui 

recebida na FURG. Com esta decisão fazia uma difícil escolha de deixar para trás os 

meus “amigos da Fisioterapia”, aqueles que eram representados pela música do 

Milton Nascimento no dia da minha formatura. Na FURG, fui acolhida pela 
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professora Isa Regina de Oliveira Bertrand, então chefe do Departamento de 

Ciências Fisiológicas (DCF), que ao me receber já manifestou que era interesse da 

instituição que eu realizasse uma formação de doutorado. Nesse momento, devido à 

área de formação no mestrado, passei a fazer parte, enquanto professora Assistente, 

do grupo de docentes que constituíam o Setor de Fisiologia. Na época, já faziam parte 

desse Setor além da professora Isa Bertrand, os professores Fernando Martinez 

Cardone, Lúcia Zinn, Marilene Alam, Euclydes Antônio dos Santos Filho, Adalto 

Bianchini e Luiz Eduardo Maia Nery. Desses, somente ainda fazem parte do grupo 

os dois últimos. Nos anos seguintes, passaram a fazer parte do conjunto de docentes 

da Fisiologia os professores Elton Pinto Colares (1993) e Pablo Elias Martinez 

(1995). Já após o início dos anos 2000 incorporaram-se ao grupo, Carla Amorim 

Neves Gonçalves (2004), Duane Barros da Fonseca (2008), Luis Ulisses Signori 

(2009-2013) e mais recentemente, Fábio Everton Maciel (2011) Carolina Rosa 

Gioda (2011) Isabel Soares Chaves (2012) e Priscila Aikawa (2014). Sem dúvida, a 

convivência com colegas de diferentes formações e interesses tem sido um grande 

desafio ao longo de todos esses anos, sobretudo após a aposentadoria dos primeiros, 

que eram aqueles que como eu também pertenciam à área da saúde. No entanto, 

com a chegada do professor Luiz Ulisses em 2009, e mais recentemente com a 

inserção no grupo da professora Priscila, que o substituiu, passei a ter entre os meus 

pares, parceiros para discutir sobre interesses comuns, sobretudo porque, com a 

chegada deles, deixei de ser a única docente fisioterapeuta em atividade na FURG. 

Sob o ponto de vista institucional é importante ressaltar que a partir de 2008, em 

um processo de reestruturação da Universidade, o DCF foi fusionado com o 

Departamento de Ciências Morfo-Biológicas (DCMB), em uma unidade acadêmica 

que passou a se chamar Instituto de Ciências Biológicas (ICB).   

Para facilitar a organização de minhas memórias, passo a descrever os 24 

anos de minha vida acadêmica na FURG, abordando-os com base nos diferentes 

pilares que constituem a Universidade. Difícil decidir por qual deles começar, 

ensino? Extensão? Ou pesquisa? Em um primeiro impulso estaria motivada a 

começar pelo ensino, entretanto, por uma questão cronológica, a qual considero 

importante memorar minha formação de doutorado, me levou deste modo a iniciar 

pela pesquisa. No entanto, é preciso destacar que muitas destas atividades foram 

realizadas ao mesmo tempo, havendo sobreposição entre as mesmas. Procurei ser 
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sucinta ao falar de cada uma delas, mas sem dúvida algumas tomarão mais tempo 

da minha narrativa pela importância que tiveram para mim. Em cada um dos 

subcapítulos procurarei manter uma ordem cronológica, mas justamente por 

motivo dessa sobreposição, haverá idas e vindas no tempo, motivo pelo qual 

antecipadamente já peço desculpas ao leitor. 

 

Os caminhos trilhados na pesquisa 
 

Minha caminhada no campo da pesquisa não teve grandes holofotes e 

abraços de congratulações. Mas certamente foi uma trajetória que reuniu, de um 

lado, a minha consciência sobre a necessidade de contribuir para a construção de 

um conhecimento que seja agente transformador da sociedade, e de outro, as 

oportunidades que a “vida” me ofertou e que me fizeram optar por este ou aquele 

caminho. Quando me refiro à “vida” me refiro, de forma indistinta, a todas as portas 

que se abriram, e mesmo àquelas que me foram fechadas. Todas foram 

determinantes para esta parte da minha história. Penso que minha história na 

pesquisa poderia ser bem representada por uma frase célebre de Albert Einsten que 

diz que “A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, 

ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”. Nesta aventura da pesquisa 

acadêmica os meus limites foram aqueles impostos pelos meus valores e minhas 

convicções. 

Para memorar este capítulo do meu fazer acadêmico penso ser mais didático 

optar pela mesma forma de apresentação que tenho utilizado para organizar meu 

Currículo Lattes. Nesse sentido, aproveito para fazer um parêntese para explicar 

como e porque reorganizei a forma de apresentação de meus projetos de pesquisa a 

partir de 2009. Em outubro daquele ano, durante uma participação no III Encontro 

Nacional da Pós-Graduação na área de Ciências da Saúde que aconteceu em Porto de 

Galinhas – PE, tive a oportunidade de presenciar uma palestra de um representante 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) na área 

da Medicina II falando da dificuldade de alguns pesquisadores em apresentar o seu 

currículo de forma autônoma em relação aos seus orientandos. Esse palestrante 

fazia referência ao fato de que muitos pesquisadores citavam em seus currículos os 
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próprios projetos de seus alunos de mestrado e doutorado, que eram iniciados e 

finalizados sem que houvesse um fio condutor entre eles.  

A partir daquele momento, identifiquei a necessidade de melhor organizar 

meu próprio currículo, inserindo como parte de projetos temáticos maiores, os 

projetos dos alunos que foram sendo orientados ao longo desses anos. Portanto, tal 

como apresentado em meu currículo atual, irei descrever inicialmente o projeto de 

pesquisa iniciado logo após minha chegada na FURG: Efeitos da carência em ácidos 

graxos essenciais (AGES) sobre as funções hipofisárias (1993 – 1994); Na 

continuidade, relato minha atividade de pesquisa realizada durante a formação de 

doutorado (1994-1999), seguido pelo projeto apresentado para solicitação de uma 

bolsa de recém-doutor: Detecção e identificação de secreções placentárias no soro de 

fêmeas de elefante marinho do Sul (Mirounga leonina) durante o processo 

reprodutivo (2000 – 2002); e ainda, outro projeto iniciado antes da minha inserção 

como docente da pós-graduação: Influência dos ácidos graxos poliinsaturados sobre 

parâmetros fisiológicos em ratos (2001 – 2004). 

Na sequência, apresentarei os projetos temáticos maiores iniciados após o 

período que passei a integrar a pós-graduação: Reprodução e a saúde materno-

infantil: influência ambiental e nutricional (2002 – Atual); Promoção da saúde na 

formação e prática de fisioterapeutas e outros profissionais da saúde (2005 – Atual); 

e, Promoção da saúde no trabalho (2009 – Atual). Durante a apresentação desses 

projetos, farei referência a dois projetos institucionais interdisciplinares, dos quais 

participei ativamente como colaboradora, e nos quais inseri meus próprios 

orientandos: Estratégias ecotoxicológicas para caracterizar áreas contaminadas 

como medida de risco à saúde populacional - EcoRISCO SAÚDE (2007 – 2013); 

Programa de Acompanhamento da Situação da Saúde na População Residente na 

Área de Influência Direta e Indireta da Usina Presidente Médici (2012 -2015). 

Quando cheguei à FURG, em novembro de 1992, tinha como propósito dar 

continuidade às pesquisas relacionadas ao tema desenvolvido durante o meu 

mestrado. Portanto, nos primeiros meses de 1993, reuni um grupo de três alunas 

para desenvolver o projeto “Efeitos da carência em ácidos graxos essenciais sobre as 

funções hipofisárias”. É importante salientar que nessa época, as pesquisas 

desenvolvidas no Setor de Fisiologia do DCF estavam todas concentradas sobre os 

animais marinhos. Lembro ainda que a “sujeira” provocada dentro do laboratório, 
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pela preparação das dietas necessárias para alimentar os animais, parecia 

transtornar a sua rotina. Durante os dezoito meses em que esse projeto foi 

desenvolvido, participaram das atividades uma aluna do curso de Ciências 

Biológicas3.1 e duas alunas do curso de Medicina.3(2-3) Devido às limitações de 

equipamentos existentes no laboratório de fisiologia na época, os experimentos 

foram inicialmente concentrados sobre desfechos que não exigiam a realização das 

análises bioquímicas, que eu vinha realizando no laboratório da minha orientadora 

de mestrado. Assim, como fruto dessa fase, teve-se a orientação de um trabalho de 

conclusão de curso de Ciências Biológicas.3.4 Em função do meu afastamento do país 

para realização do doutorado, esse projeto necessitou ser interrompido em 

setembro de 1994. 

3.1Claudete de Fátima Carvalho da Silva (Bolsa PIBIC – CNPq). Influência da carência em ácidos graxos 
essenciais sobre a estrutura e funções hipofisárias. Orientação Iniciação Científica – 1993.  

3.2Rejane Silva da Costa (Bolsa IC – FAPERGS). Influência da carência em ácidos graxos essenciais 
sobre a estrutura e funções hipofisárias. Orientação Iniciação Científica – 1994. 

3.3Karen Cristina V da Fonseca (Bolsa IC – FURG). Influência da carência em ácidos graxos essenciais 
sobre a estrutura e funções hipofisárias. Orientação Iniciação Científica – 1994. 

3.4Claudete de Fátima Carvalho da Silva. Efeitos da suplementação com óleo de milho sobre a dieta 
carenciada em ácidos graxos essenciais sobre o crescimento em ratos. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Bacharelado em Ciências Biológicas) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, 
RS, 1994. 

Cabe ainda salientar que, nesse período, estava sendo implantado o curso de 

Mestrado em Ciências Fisiológicas, uma iniciativa de vários docentes do DCF, 

inclusive aqueles que trabalhavam com temas relacionados à saúde. Por esse 

motivo, decidi abandonar um antigo sonho de realizar um doutorado na área da 

Fisioterapia, minha formação de origem, para poder no futuro contribuir para esse 

curso que estava inserido no Departamento que me acolheu quando ocorreu minha 

decisão de deixar a UFPE.  

Assim, depois de vários meses de tratativas com o Dr. Guy Kann, então chefe 

da Unité de Recherches sur l’Endocrinologie du Placenta et de la Périnatalité do 

INRA, localizado em Jouy-en-Josas - França, efetivei a possibilidade de realização do 

meu doutorado. A orientação com esse pesquisador me havia sido recomendada 

pela professora Maria Luiza Aléssio da UFPE, colaboradora do Programa Reseau 

Nord-Sud, do qual eu havia feito parte durante o meu mestrado. Em final de 1993, 

essa professora havia defendido sua tese de doutorado na França tendo como um 

dos membros de sua banca o Dr. Guy Kann. A unidade coordenada por ele estudava 
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a função somatotrófica da placenta ovina em relação ao crescimento placentário, 

fetal e mamário. 

Após muitos contatos realizados, em maio de 1994, obtive o reconhecimento 

de equivalência de meu mestrado realizado na UFPE com o título francês existente 

na época Diplôme d'Études Approfondies, o que me permitiu a inscrição direta na 

formação de Doctorat d’Université, no Programa Physiologie de la Reproduction - 

Université Pierre et Marie Curie – Paris VI. Em setembro de 1994, iniciei meu 

período de afastamento da FURG para a realização do meu doutoramento, mesmo 

sendo negado meu pedido de bolsa de doutorado junto à CAPES e ao CNPq. Nessa 

época, ainda não havia formado minha própria família e resolvi apostar na 

estabilidade monetária prometida pelo Plano Real, recém instituído, indo para a 

Europa somente com o meu salário de professora Assistente. Meu doutorado foi 

totalmente desenvolvido junto ao INRA em Jouy-en-Josas, uma pequena cidade 

localizada 15 km ao sul de Paris. 

Minha tese de doutorado foi intitulada “Caractérisation de la production in 

vitro de l’hormone chorionique somatomammotrope ovine (oCS) par des cellulles 

cotylédonnaires ovines au cours de la gestation – Régulation de la production 

endogène d’oCS et d’autres protéines spécifiques de la gestation par addition d’oCS 

recombinante”.  

No trabalho desenvolvido no INRA de Jouy-en-Josas, foi aperfeiçoado um 

sistema de cultura de células cotiledonárias ovinas para caracterizar o perfil de 

secreção in vitro do hormônio somatotrófico coriônico ovino (oCS), entre 40 e 90 

dias de gestação, período de aumento desse hormônio na circulação fetal. As 

concentrações desse hormônio no meio de cultura, assim como no lisado celular 

foram avaliadas por meio de dosagem de radioimunoensaio, em diferentes 

momentos de cultura (tempo 0, 8h, 24h, 48h e 72 h). A secreção do oCS no meio de 

cultura aumentava de acordo com o avanço da gestação e com o tempo de cultura. 

As concentrações do hormônio avaliadas no lisado celular, no momento de 

colocação em cultura eram gradativamente maiores entre 40 e 90 dias de gestação, 

mas não aumentavam significativamente com o tempo de cultura. Os valores de oCS 

eram mais importantes 8 horas após o início da cultura e decresciam até 72h. Esse 

decréscimo era menos acentuado como o progresso da gestação. 
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A neosíntese do hormônio era observada tanto no meio de cultura, como no 

lisado celular pela incorporação de metionina e cisteína marcados com enxofre-35 

(35S). As bandas radioativas correspondentes ao oCS neosintetizado e 

imunoprecipitado com ajuda de um anticorpo desenvolvido contra o oCS foram 

evidenciadas pela mesma mobilidade eletroforética de uma banda de oCS exógeno 

colocada para migrar no mesmo gel. 

Ainda na fase de caracterização da produção do oCS, foi evidenciada a 

expressão do RNAm desse hormônio durante a gestação, utilizando-se uma sonda 

DNAc do oCS. Foi constatado que as bandas RNAm do hormônio decresciam de 

forma semelhante às suas concentrações medidas no lisado celular. Não foi 

observada diferença na acumulação de RNAm de oCS referente ao período da 

gestação. 

Uma segunda etapa da tese foi realizada na Unité de Physiologie Animale, do 

mesmo INRA de Jouy-en-Josas, em colaboração com a Drª Sylvaine Camous. Ao se 

trabalhar com o mesmo sistema de cultura de células cotiledonárias ovinas, foi ainda 

colocada em evidência a produção de outras proteínas placentárias. Glicoproteínas 

específicas de gestação, com diferentes pesos moleculares, foram detectadas no 

meio de cultura (66kDa, 53kDa e 46KDa) e no lisado celular (66kDa, 51kDa e 

46KDa) em células coletadas entre 75 e 90 dias de gestação, utilizando-se um 

anticorpo produzido contra uma proteína específica da gestação, com peso 

molecular de 60kDa, denominada PSP60. Nessa mesma colaboração, também foi 

mostrada a expressão de RNAm de uma glicoproteína ovina associada à gestação 

(oPAG-1) utilizando-se uma sonda de DNAc específica. Uma redução importante do 

sinal de expressão de RNAm da oPAG-1 era observada no transcorrer do tempo de 

cultura. Essa redução parecia estar relacionada ao período de gestação em que as 

células foram coletadas. 

Nas duas etapas do trabalho de tese, foram ainda avaliados os efeitos da 

adição de oCS recombinante em diferentes doses, sobre a produção endógena de oCS 

e das outras proteínas de gestação estudadas. A adição de oCS exógeno na cultura 

levava a um aumento da produção endógena desse hormônio que variava em função 

da dose utilizada e do período da gestação. O efeito era mais importante nos 

períodos mais precoces, quando a produção endógena do hormônio era mais baixa. 

A incorporação de metionina e cisteína marcadas com 35S pelo oCS, era também 
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aumentada após a adição de 100 ou 300 ng/ml de oCS exógeno. O acúmulo de RNAm 

de oCS nas células cotiledonárias em cultura, coletadas de placentas em início da 

gestação (entre 54 e 56 dias) e tratadas com 100 e 300 ng/ml de oCS exógeno 

tendiam a ser mais elevadas a 30 min e 8 horas de cultura quando comparadas a 

momentos mais tardios. Esses resultados colocaram em evidência, pela primeira 

vez, um sistema de auto-regulação parácrino e/ou autócrino do oCS na placenta, o 

que poderia estar associado, com base no período de gestação estudado, ao processo 

de diferenciação morfológica e funcional do trofoblasto durante o crescimento 

plancentário. Esses resultados deram origem a uma publicação no Journal of 

Endocrinology, intitulado “Ovine chorionic somatomammotrophin (oCS) 

production by isolated cotyledon cells from sheep in early and mid gestation: auto-

regulation by recombinant oCS” (SOARES, M. C. F.; SERVELY, J. L.; PUISSANT, C.; 

BOLIFRAUD, P.; LACROIX, M. C.; SCHAEFFER, B.; KANN, G. Journal of Endocrinology, 

Great Britain, v. 161, p. 289-298, 1999). 

Ainda na segunda etapa do trabalho de tese, foi observado que a adição de 

oCS exógeno na cultura reduzia, de forma dose-dependente, a quantidade de 

glicoproteínas específicas de gestação detectadas com o anticorpo desenvolvido 

contra a PSP60. A incorporação de metionina e cisteína marcados com 35S nessas 

proteínas específicas de gestação, detectadas no meio de cultura, mostrava uma 

tendência a redução após a adição de 100 ou 300 ng/ml de oCS. Além disso, as 

células de placenta entre 80 e 90 dias de gestação, quando colocadas em cultura e 

tratadas com 100 ou 300 ng/ml de oCS exógeno tendiam a acumular menos RNAm 

da proteína oPAG-1 após 30 minutos de cultura, quando comparadas às células em 

cultura, colocadas como controle.  Esses resultados sugeriam a presença de um 

outro sistema de auto regulação na placenta ovina no período de gestação estudado. 

Não posso dizer que o período vivido na França tenha sido fácil, mas posso 

afirmar que foram anos decisivos na minha vida. Sobretudo porque as preocupações 

e incertezas vivenciadas principalmente no último ano de minha tese foram 

multiplicadas com o curso de uma primeira gestação considerada de risco, não só 

porque nessa fase eu já me encontrava com 36 anos de idade, mas sobretudo porque 

se manifestavam as complicações de uma doença autoimune que eu já sabia que era 

portadora, mas, que até o período gestacional, tinha se mantido quiescente. Dessa 

forma, devido aos diferentes problemas de saúde enfrentados em uma gestação 

http://lattes.cnpq.br/5428001195271111


29 

 

considerada de alto risco, que foi entremeada por períodos longos de repouso 

absoluto e algumas hospitalizações, em julho de 1999, retornei ao Brasil. No início 

de agosto, precisei retomar minhas atividades na FURG com minha filha de três 

meses e meu trabalho inacabado. Assim, para poder concluir e defender a minha 

tese junto à Université Paris VI, eu me vi obrigada a solicitar um novo período de 

afastamento do país (entre 1° de outubro e 31 de dezembro de 1999), o qual foi 

justificado como um trabalho de colaboração a ser desenvolvido com a Drª Sylvaine 

Camous do Laboratoire de Physiologie Animale do INRA, mesmo laboratório onde 

realizei a segunda fase da minha tese. 

A tese, defendida em 16 de dezembro de 1999, recebeu a menção “Très 

honorable” diante de uma banca que foi constituída, além do meu orientador, pelos 

professores doutores: René Ozon (Laboratoire Associé de Physiologie de la 

Reproduction - Université Pierre et Marie Curie - Paris VI); Danièle Evain-Brion  

(Laboratorie Normal and Pathological Pregnancy – INSERM U427, Faculté des 

Sciences Pharmaceutiques - Université René Descartes - Paris V); René Habert 

(Equipe de Recherche sur la Différenciation Cellulaire des Gonades – INSERM-INRA 

U 418 – Université Denis Diderot - Paris VII); e, Yves Combarnous (Unité de 

Physiologie de la Reproduction des Mammifères Domestiques - INRA Tours-

Nouzilly). Antes de dar continuidade a narrativa de minhas atividades de pesquisa 

na FURG, considero importante salientar que esse título de doutor foi reconhecido 

internamente no âmbito da FURG em março de 2000, por uma Comissão de 

Validação constituída pelos professores Euclydes Antonio dos Santos Filho (DCF) e 

Aída Luz Bortheiry Meirelles (Departamento de Medicina Interna). Posteriormente, 

em 07 de dezembro de 2004, a Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) deferiu o reconhecimento do diploma de « Docteur – 

Specialité : Physiologie de la Reproduction », obtido junto à Université Paris VI como 

equivalente ao título de Doutor obtido na área de Ciências Biológicas:Fisiologia, 

daquela Universidade (processo nº23078.019977/04-91). Com base nesse parecer,  

em 24 de outubro de 2005, foi assinado pelo reitor da UFRGS o apostilamento do 

diploma de « Docteur – Specialité : Physiologie de la Reproduction » para fins de 

validade nacional, como equivalente ao título de Doutor em Fisiologia da 

Reprodução. 

https://www.researchgate.net/institution/Universite_Rene_Descartes-Paris_52
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Em meu retorno à FURG em 1999 houve uma grande surpresa, o curso de 

Mestrado em Ciências Fisiológicas já não existia mais, pois não tinha sido autorizado 

pela CAPES. Em seu lugar, havia sido criado o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Fisiológicas - Fisiologia Animal Comparada, um espaço que permitiria o 

desenvolvimento acadêmico de alguns dos colegas do Departamento que tinham 

uma boa produção nessa área. Assim, toda a minha formação de doutoramento, que 

havia sido realizada, utilizando um modelo animal, mas com foco na área da 

fisiologia humana já não fazia muito sentido, e não poderia ser aproveitada em um 

Programa de Pós-Graduação completamente direcionado para a Fisiologia Animal 

Comparada. Nesse momento, todos os interesses e esforços no Departamento de 

Ciências Fisiológicas estavam voltados para esse novo Programa de Pós-Graduação. 

Ainda assim, nos primeiros meses após meu retorno fiz uma tentativa de me 

inserir nessa nova área, apesar de meu histórico profissional e acadêmico estar 

completamente voltado ao ser humano e à saúde. No primeiro semestre de 2000, 

aproveitando um material de pesquisa presente no laboratório que havia sido 

coletado pelo colega Elton Pinto Colares, durante uma missão realizada à Antártica, 

submeti e tive aprovado pela FAPERGS (processo 00/2805.1) um projeto de 

pesquisa para obter um financiamento na modalidade recém-doutor intitulado 

“Detecção e identificação de secreções placentárias no soro de fêmeas de elefante 

marinho do Sul (Mirounga leonina) durante o processo reprodutivo”. O objetivo 

definido inicialmente para esse projeto era contribuir para a determinação do 

momento de implantação embrionária nesses animais. Devido à falta de condições 

técnicas de realizar essa investigação na FURG, acordei com a Drª Sylvaine Camous, 

responsável pela Unité de Physiologie Animale, do INRA de Jouy-en-Josas, a 

realização das dosagens necessárias em seu laboratório, onde permaneci por dois 

meses, no início de 2001. 

 Nesse estudo, ao utilizar-se anticorpos produzidos contra a glicoproteína de 

gestação PSP60 bovina, a gonadotrofina coriônica humana e o hormônio 

somatomamotrófico ovino, não foi detectada a presença de secreções placentárias 

no soro de fêmeas de elefante marinho do Sul (Mirounga leonina) coletado em 

período reprodutivo, mais especificamente entre os meses de novembro e fevereiro, 

na Ilha Elefante (Península Antártica). Os resultados encontrados, somados às 

observações de campo realizadas pelos colegas que participaram da missão à 
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Antártica, durante a coleta das amostras, permitiram sugerir que as fêmeas de 

elefante marinho do Sul, capturadas nos meses de dezembro e fevereiro, 

encontravam-se em fase inicial de gestação caracterizada por diapausa embrionária, 

a qual parece ter uma duração de cerca de três meses. Aparentemente, também em 

fêmeas de elefante marinho do Sul, assim como em outras espécies marinhas, a 

evolução dessa fase reprodutiva poderia estar relacionada com outros fatores 

fisiológicos como, por exemplo, o peso do animal. Além disso, sugeriu-se que a 

implantação embrionária nessa espécie ocorra somente quando do retorno da 

fêmea ao mar, o que parece acontecer entre o final do mês de janeiro e o início do 

mês de março, a fim de garantir condições nutricionais mais adequadas do que 

aquelas apresentadas por essas fêmeas logo após o período da muda. Essa estratégia 

reprodutiva garantiria um ambiente fisiológico materno mais propício à 

implantação, ao crescimento e ao desenvolvimento do embrião. Além do objetivo 

inicialmente proposto, tentou-se ainda mapear os níveis periféricos de prolactina 

em amostras de soro de fêmeas de elefante marinho do Sul coletadas no período de 

lactação e em outras fases do período reprodutivo, utilizando-se um anticorpo 

contra prolactina humana. No entanto, os baixos valores encontrados desse 

hormônio, mesmo na fase de lactação, pareciam não refletir os valores reais de 

prolactina nessa espécie indicando a inadequação desse sistema heterólogo para 

realização dessa análise. O projeto foi concluído em setembro de 2002 com o envio 

do relatório final para a FAPERGS. Com ele também encerrei definitivamente a 

minha tentativa de inserção na área da Fisiologia Animal Comparada. A realização 

desse projeto me ajudou a perceber que eu não podia infinitamente continuar 

mudando de rumo sem guardar um pouco de coerência com aquilo que acreditava 

em relação ao papel da pesquisa e ao seu papel transformador da sociedade.  

Paralelamente, em função da mudança dos rumos da pós-graduação no 

âmbito do DCF, assim como da impossibilidade técnica e financeira para dar 

continuidade à temática desenvolvida no doutorado, decidi realizar uma nova 

tentativa de retornar o tema desenvolvido no mestrado, buscando inserir algumas 

técnicas aprendidas no doutorado. Assim, em junho de 2001, submeti, no âmbito do 

Edital Universal CNPq, um projeto que não foi contemplado. Como percebi que não 

seria fácil obter financiamento, decidi realizar um desdobramento desse projeto 

possibilitando uma alternativa economicamente viável frente às limitações 
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existentes. Naquele momento, era o único caminho que me manteria viva na 

pesquisa, dentro dos princípios que eu acreditava. Portanto, me lancei no projeto 

“Influência dos ácidos graxos poliinsaturados sobre parâmetros fisiológicos em 

ratos”. Esse tinha como objetivo investigar os efeitos de ácidos graxos 

poliinsaturados, originados de diferentes óleos vegetais (milho, coco, soja, girassol 

e canola), sobre diversos parâmetros fisiológicos em ratos como: reprodução 

(performance reprodutiva, ganho de peso gestacional, peso ao nascer, lactação), 

crescimento pós-natal, comportamento, parâmetros cardiovasculares (pressão 

arterial), parâmetros bioquímicos (concentrações hormonais). Das atividades 

desenvolvidas durante a vigência desse projeto (2001-2004), resultaram as 

orientações de iniciação científica de quatro alunos de graduação4 (1-4) e uma 

orientação de trabalho de conclusão de uma aluna do curso de Química 

Licenciatura4.5. Ainda com relação aos resultados desse projeto, ressalta-se a 

apresentação de dez trabalhos em congressos que são listados no item 4 (pág. 87) 

ao final deste memorial4 (6-15). Em função de outros caminhos tomados na pesquisa, 

as atividades deste projeto foram encerradas em 2004. 

4.1Valdecir Zavarese da Costa (Bolsa IC – FURG). Influência dos ácidos graxos poliinsaturados sobre 
parâmetros fisiológicos em ratos. Orientação Iniciação Científica –2003. 

4.2Vanessa Romeu Ribeiro (Bolsa IC – FURG). Influência dos ácidos graxos poliinsaturados sobre 
parâmetros fisiológicos em ratos. Orientação Iniciação Científica–2003. 

4.3Maria Angélica F. Coelho (Bolsa IC – FURG). Efeitos da suplementação alimentar sobre o 
crescimento de ratos carenciados em ácidos graxos essenciais. Orientação Iniciação Científica – 2002. 

4.4Taiane Alves Vieira (Bolsa PIBIC – CNPq). Efeitos da suplementação alimentar sobre o crescimento 
de ratos carenciados em ácidos graxos essenciais. Orientação Iniciação Científica - 2002. 

4.5Fatma Husein. Do ensino da Química à educação em saúde: Discutindo sobre a importância dos 
ácidos graxos essenciais para o nosso organismo. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Química 
Licenciatura) Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, 2002. 

 

Em meados do ano de 2001, fui convidada pelos professores Wilson Lunardi 

e Valéria Lunardi, docentes do Curso de Enfermagem, para compor o grupo de 

docentes que faria parte de um Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 

(PPGEnf), cuja proposta de curso de mestrado foi aprovada pela CAPES no final 

daquele mesmo ano. Com a minha inserção nesse programa de pós-graduação, 

necessitei reavaliar, mais uma vez, minha linha de atuação, inserindo-me em uma de 

suas linhas de pesquisa: “Tecnologias de Enfermagem/Saúde a indivíduos e grupos 

sociais”. Essa linha contemplava estudos dirigidos às questões de 
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Enfermagem/Saúde e educação para a saúde, articulados às políticas de saúde, ao 

contexto socioambiental e à qualidade de vida, tendo o cliente como objeto de 

estudo, co-responsável pelas mudanças no seu perfil de saúde. 

Assim, depois de muito refletir sobre quais temas pesquisar, de forma a 

manter minhas convicções, e ao mesmo tempo inserir-me de forma adequada na 

linha de pesquisa recém idealizada, decidi retomar uma questão que logo me 

inquietou quando cheguei a Rio Grande. Para isso, é preciso voltar no tempo, em 

1992. Nessa época, o DCF ainda se encontrava instalado no antigo Campus Cidade, 

na rua Alfredo Huck. Em uma das primeiras manhãs de trabalho na FURG, ao chegar 

ao Departamento, senti um cheiro de gás muito forte e imediatamente procurei a 

dona Jurema Monte Acosta, responsável pela higienização da unidade. Ela 

concordou comigo em relação à presença do odor desagradável e permaneceu sem 

tomar nenhuma atitude. Perguntei então se não teríamos de fechar a válvula do gás 

da cozinha. Lembro ainda do seu sorriso franco me dizendo: “não, quanto a este gás, 

não temos muito o que fazer”. Foi nesse momento que percebi que a situação 

ambiental em Rio Grande parecia ser bem complexa. Assim, a preocupação com a 

qualidade do ar no município e os efeitos sobre a saúde das pessoas que aqui 

residem foram um dos meus motivadores para iniciar a inserção nessa nova linha 

de pesquisa. Na mesma época, conversei com uma colega que me disse: “não te mete 

nesta história, a coisa é bem mais complicada que tu possas imaginar”. Essa frase, ao 

invés de me afastar da temática, surtiu um efeito contrário. Passei então a estudar a 

questão ambiental tentando estabelecer uma interface com os conhecimentos sobre 

a área da reprodução e desenvolvimento infantil que fui acumulando ao longo dos 

anos. Paralelamente, o interesse pela temática referente à situação nutricional, 

iniciado em minha vivência na UFPE, continuava a ocupar a minha cabeça, mas agora 

mais fortemente relacionada à saúde infantil. Assim, a partir de 2002, foi pensado o 

projeto intitulado “Reprodução e a saúde materno-infantil: Influência ambiental e 

nutricional” (2002 – Atual). Esse projeto foi idealizado para abranger todos os 

estudos que passariam a ser desenvolvidos dentro dessa grande temática e tem 

como objetivo investigar a influência da contaminação ambiental e da nutrição sobre 

a reprodução humana e sobre as condições de saúde da população materno-infantil. 

Esse grande projeto tem me servido como ponto de ancoragem para diferentes 

orientações realizadas nos últimos quatorze anos.  
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É importante destacar que, no início, foram inseridos nele subprojetos 

próprios que foram desenvolvidos por orientandos de iniciação científica do curso 

de graduação em Enfermagem, e alguns dos projetos de mestrado, orientados junto 

ao PPGEnf (2002 a 2006). A partir de 2005, com a minha inserção no recém 

aprovado Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde (PPGCiSau), também 

passaram a ser incluídos nesse grande projeto parte daqueles desenvolvidos por 

acadêmicos desse segundo programa de pós-graduação. 

Especificamente em relação à ênfase ambiental os estudos iniciaram no 

âmbito do PPGEnf. Nesse sentido, decidi propor às minhas duas primeiras 

orientandas de mestrado o desafio de estudar dois diferentes desfechos de saúde 

infantil, na interface com a questão ambiental, já identificada no município. De um 

lado, o estudo do desenvolvimento infantil no 1º ano de vida, comparando crianças 

nascidas em duas áreas do município: uma mais próxima da área industrial da 

cidade e também da refinaria de petróleo e outra, menos exposta, definida a partir 

da análise dos ventos de maior incidência no município.5.1 O segundo desfecho 

estudado nesse primeiro momento foi o baixo peso ao nascer, o qual foi abordado 

na forma de um estudo de casos e controles.5.2 Para esses dois primeiros estudos na 

área da epidemiologia, convidei para o papel de coorientador o professor Raul 

Mendonza Sassi, médico epidemiologista também docente do mesmo programa. A 

colaboração do colega foi de fundamental importância para esses estudos, assim 

como para a abordagem epidemiológica escolhida para outras orientações 

realizadas a partir daquele momento. Ainda no ano de 2002 realizei uma breve 

formação complementar em epidemiologia básica ministrada por colegas da UFPel. 

Enquanto esses dois estudos ainda estavam iniciando, aconteceram as 

orientações de IC de quatro alunas de graduação em Enfermagem. As duas primeiras 

em um projeto de pesquisa-extensão que apresentei junto ao DCF em junho de 2002 

intitulado “Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor e de crescimento em 

crianças entre 0 e 12 meses de idade nas comunidades próximas ao parque 

industrial do município de Rio Grande (Santa Tereza, Lar Gaúcho, Getúlio Vargas e 

Navegantes) - Proposta de um programa de orientação aos pais sobre estimulação 

essencial e promoção do crescimento no primeiro ano de vida”.5 (3-4) As duas outras 

alunas de graduação foram orientadas, em iniciação científica, em um projeto que 

guardava relação com as condições de nascimento no município do Rio Grande, 
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intitulado “Avaliação das condições de nascimento do município do Rio Grande/RS: 

Baixo peso ao nascer, prematuridade e malformações congênitas”.5 (5-6) 

Além das questões relacionadas ao ambiente na cidade do Rio Grande, 

também o município vizinho de São José do Norte tornou-se cenário de um estudo 

que culminou em uma dissertação de Mestrado em Enfermagem realizada por uma 

enfermeira que habitava aquela cidade.5.7Na sequência de orientações dentro da 

sub-temática ambiental, ressalta-se um estudo voltado a investigar a prevalência de 

abortos espontâneos, entre as mulheres em período reprodutivo, que residem na 

mesma área industrial onde foram realizados os dois primeiros estudos.5.8 Os 

resultados da dissertação reforçaram a convicção de que a questão ambiental no 

município do Rio Grande é um problema de difícil equacionamento, gerando efeitos 

nefastos não só sobre a saúde das crianças, como também de mulheres em período 

de reprodução. 

Durante o mesmo período, fui procurada por uma aluna de graduação do 

curso de Enfermagem, a qual mostrou seu interesse em investigar a problemática 

ambiental em seu município de origem, a cidade de Candiota, local onde se encontra 

instalada a maior termoelétrica a carvão localizada no sul do Brasil. Na época, eu não 

tinha consciência de que esse trabalho de conclusão de curso5.9 seria o precursor do 

trabalho de dissertação da aluna, também realizado posteriormente sob a minha 

orientação, junto ao PPGCiSau5.10, de cujo corpo docente passei a fazer parte em 

2005.Ainda dentro dessa temática, multiplicavam-se os cenários de investigação e 

os atores envolvidos com as mesmas.  

Em 2004, iniciei no Mestrado de Enfermagem, a primeira orientação de uma 

mestranda que, assim como eu, possuía graduação em Fisioterapia. Como ela tinha 

experiência na área de neonatologia, decidiu investigar as condições de saúde e os 

fatores ambientais que interferiam na saúde de neonatos internados no Hospital 

Universitário da FURG.5.11 Em 2006, com o meu afastamento do PPGEnf, ocorreu a 

transferência dessa aluna para o PPGCiSau, tendo a mesma concluído a sua formação 

de mestrado nesse Programa. A orientação de Fernanda Neves significou para mim 

o primeiro passo de reaproximação com aqueles “amigos da Fisioterapia” aos quais 

eu tinha prometido que os guardaria no “lado esquerdo do peito”, no momento da 

minha formatura, e que de certa forma havia “abandonado” no momento da minha 

decisão de deixar a UPFE. 
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Em 2007, fui convidada a colaborar em um grande projeto temático 

intitulado “Estratégias ecotoxicológicas para caracterizar áreas contaminadas como 

medida de risco à saúde populacional EcoRISCO-SAÚDE”. Esse foi um dos dois 

projetos na área de saúde ambiental financiado pelo CNPq naquele ano (processo 

Edital MCT- CNPq / CT-SAÚDE Nº 18/2006).  Na coordenação geral do projeto 

estava a Drª Vera Maria Ferrão Vargas, pesquisadora da Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler – FEPAM. A FEPAM, vinculada à 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente, é a instituição responsável pelo 

licenciamento ambiental, assim como pelo monitoramento da qualidade dos 

diferentes compartimentos ambientais no Rio Grande do Sul. 

O projeto se propôs a realizar estudos de casos aplicando metodologias de 

diagnóstico por meio de ensaios químicos e biológicos para definir riscos à saúde 

humana decorrentes de alterações ambientais. Foram estudadas duas regiões 

distintas quanto à origem da poluição ambiental: região 1, que se constituía em um 

passivo ambiental em um sítio específico, no município de Triunfo, mais ao norte do 

RS e a região 2, (sob a coordenação da professora Ana Baisch - FURG) em que foram 

investigados os efeitos da poluição ambiental sobre a saúde da população do Rio 

Grande. Nessa parceria, foram orientados, por mim, três trabalhos de mestrado que 

envolveram uma fisioterapeuta5.12, uma psicóloga5.13 e uma fonoaudióloga5.14. Os 

três estudos se focalizaram sob os efeitos da exposição ambiental, a partir da 

residência nas proximidades do parque industrial do município, sobre diferentes 

desfechos da saúde infantil em crianças em faixas etárias diversas. 

O último trabalho orientado até o momento, no foco da saúde ambiental, 

também foi oriundo de uma colaboração em outro grande projeto temático, 

intitulado “Programa de Acompanhamento da Situação de Saúde da População 

Residente na Área de Influência Direta e Indireta da Usina Termelétrica Presidente 

Médici”. Essa foi a proposta escolhida em 2012 pela direção do Centro Estadual de 

Vigilância em Saúde (CVES) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), nos moldes do 

Termo de Cooperação Técnica (TCT n°. 013/2007) estabelecido entre esse órgão e 

a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - Eletrobrás CGTEE, 

responsável pela Usina Termoelétrica Presidente Médici, localizada em 

Candiota/RS. Como relatado anteriormente, esse mesmo município já havia sido 

cenário de um trabalho de conclusão de curso e uma dissertação de mestrado na 
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área de saúde ambiental, orientados por mim, e concluídos em 2006 e 2009, 

respectivamente. O Programa de Acompanhamento de Saúde da População visava o 

cumprimento das Cláusulas 19ª e 20ª do Termo de Ajustamento de Conduta/ TAC, 

celebrado entre a Eletrobrás CGTEE, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras), 

Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente e Advocacia Geral da 

União para Adequação Ambiental das Fases A e B da Usina Presidente Médici. 

Metodologicamente, a proposta, que foi inteiramente financiada pela CGTEE, 

estruturou-se em três fases: uma abordagem socioambiental, uma abordagem 

ambiental complementar, e o monitoramento das condições de saúde da população.  

Além do município de Candiota, considerado área de influência direta da Usina, esse 

estudo também foi realizado em mais seis municípios da região sul do Estado, 

considerados de influência indireta: Aceguá, Bagé, Herval, Hulha Negra Pedras Altas 

e Pinheiro Machado. Dessa parceria resultou a orientação de uma dissertação de 

mestrado de uma fisioterapeuta, a qual abordou a questão da saúde respiratória de 

crianças em fase escolar, residentes naquela região.5.15 Ainda, participei 

intensamente na coleta de dados e análises de cinco outros estudos que foram 

formalmente orientados por outros membros da equipe.  

5.1Carliuza Luna Fernandes.  Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças entre 0 e 12 meses de 
idade residentes nas comunidades próximas ao parque industrial do município do Rio Grande- RS. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio 
Grande, RS, 2004. 
5.2Marli Terezinha Stein Backes. O baixo peso ao nascer em recém-nascidos de mães residentes nas 
comunidades próximas ao parque industrial do município do Rio Grande (RS) - Um estudo de casos e 
controles. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 
Rio Grande, RS, 2004. 

5.3Aline Alves Veleda (Bolsa PIBIC – CNPq). Avaliação do desenvolvimento e do crescimento em 
crianças entre 0 e 12 meses de idade nas comunidades próximas ao parque industrial do município do 
Rio Grande (RS). Orientação Iniciação Científica - 2004. 

5.4Daniela Brum da Silva (Bolsa IC – FURG). Avaliação do desenvolvimento e do crescimento em 
crianças entre 0 e 12 meses nas comunidades próximas ao parque industrial do município do Rio 
Grande -RS - Um programa de orientação aos pais sobre estimulação essencial no 1o ano de vida. 
Orientação Iniciação Científica – 2004. 

5.5Cristiana Maria Baldo Silvani (Bolsa IC – FAPERGS). Avaliação das condições de nascimento do 
município do Rio Grande/RS: Baixo peso ao nascer, prematuridade e malformações congênitas. 
Orientação Iniciação Científica – 2005. 

5.6Jeanie Fonseca Pinheiro (Bolsa IC – FAPERGS). Avaliação das condições de nascimento do município 
do Rio Grande/RS: Baixo peso ao nascer, prematuridade e malformações congênitas. Orientação 
Iniciação Científica – 2006. 

5.7Maria Jurema Bandeira Pontes. Condições de nascimento em crianças do município de São José do 
Norte - RS. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 
Rio Grande, RS, 2004. 
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5.8Patricia da Silva Tuerlinckx. Aborto espontâneo em mulheres residentes nas proximidades do 
parque industrial do município do Rio Grande/RS. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, 2005. 

5.9Aline da Silva Palma. Condições de Saúde em Candiota/RS - Câncer e doenças respiratórias. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 
Rio Grande, RS, 2006. 

5.10Aline da Silva Palma. Prevalência de asma no município de Candiota/RS: Casos referidos por 
mulheres moradoras na zona urbana do município. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 2009. 

5.11Fernanda Burlani Neves. Saúde e ambiente: fatores que influenciam a ocorrência de disfunções 
respiratórias e a assistência neonatal em uma Unidade de Tratamento Intensivo de extremo sul do 
Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, 
Rio Grande, RS, 2008. 

5.12Nilvânia Hainzenreder Pereira. Desenvolvimento neuropsicomotor de crianças expostas a poluição 
ambiental. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande - 
FURG, Rio Grande, RS, 2009. 

5.13Marcela Dupont Soares. Capacidade intelectual de crianças expostas a poluição ambiental. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio 
Grande, RS, 2012. 

5.14Joice Rosa de Araújo. Prevalência de otite infantil e fatores associados em um município do extremo 
sul do Brasil exposto à poluição ambiental. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 2013. 

5.15Muna Ghalib Ahmad Yussef. Avaliação da função pulmonar de escolares residentes em municípios 
de influência direta e indireta de uma termoelétrica a carvão no sul do Brasil. Dissertação (Mestrado 
em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 2015. 

 

No que se refere ao que foi produzido no âmbito da ênfase ambiental 

decorrente deste macroprojeto “Reprodução e a saúde materno-infantil: Influência 

nutricional e ambiental”, identificam-se os seguintes trabalhos apresentados no item 

5.a (pág. 88) ao final deste memorial: seis artigos em periódicos;5 (16-21) dois 

trabalhos completos;5 (22-23) oito resumos expandidos;5 (24-31) e 29 resumos 

apresentados e/ou publicados em anais de diferentes eventos científicos5 (32-60).  

Considero ainda importante destacar que, além dos eventos acadêmicos já 

descritos, os diferentes resultados destes estudos sobre a saúde ambiental da 

população do Rio Grande foram informados aos gestores em saúde do município e 

ao responsável pelo ministério público, em reuniões específicas agendadas com 

essas autoridades. Além disso, também foram divulgados para a comunidade não 

acadêmica em quatro ocasiões. Em novembro de 2009, durante a “Mostra de 

trabalhos do Programa de Vigilância Ambiental em Saúde relacionada à qualidade 

do ar no município do Rio Grande”; em junho de 2011, na Mesa–Redonda em 

Comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente – A poluição do ar em Rio 

Grande presente, passado e futuro; em setembro de 2011, durante o 2º Simpósio de 
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Vigilância Ambiental em Saúde Relacionada à Qualidade do Ar no Município do Rio 

Grande, e no V Simpósio Municipal de Vigilância em Saúde, realizado em abril de 

2013. 

Ainda com relação ao meu envolvimento com a temática ambiental, 

considero importante ressaltar alguns desdobramentos tanto em termos de 

formação pessoal, como político-institucionais, ocorridos nos últimos anos. No que 

se refere à formação, entre dezembro de 2010 e abril de 2011, realizei, na 

modalidade de ensino à distância, o curso sobre “Avaliação de Risco à Saúde 

Humana por Exposição a Substâncias Químicas” que foi oportunizado pelo Instituto 

de Ensino de Saúde Coletiva (IESC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) em parceria com a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-

SUS) do Ministério da Saúde (MS). O curso tinha como objetivo capacitar 

profissionais para atuarem em equipes multidisciplinares de avaliação de risco à 

saúde humana por exposição a resíduos químicos com base na metodologia 

desenvolvida pela Agência de Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry - ATSDR) dos Estados Unidos da América 

e que passou a ser utilizada, a partir de 2001, pelo MS no Brasil após adaptações 

consoantes com a realidade brasileira. Durante o curso, tive acesso a todos os 

relatórios sobre avaliações de risco à saúde de grupos populacionais que são 

acompanhados pelo MS em diferentes Estados do Brasil. 

Após a finalização desse curso e consciente da necessidade de adoção de 

medidas mais efetivas no que diz respeito a um acompanhamento da saúde da 

população rio-grandina exposta à contaminação ambiental, em agosto de 2011, 

realizei contato com Maria Paula Zeitune, que ocupava a função de Coordenadora 

Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) – Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas a Contaminantes – VIGIPEQ, do MS. Eu havia sido apresentada 

a ela em um congresso em Belém – PA, no final de 2010. Durante esse contato, foi 

reforçada a ideia de que a elaboração de uma proposta de “Protocolo de 

Acompanhamento de Saúde da População Exposta à Contaminação Ambiental” 

precisava ser coordenada pela Vigilância Ambiental em Saúde - Secretaria Municipal 

de Saúde, podendo evidentemente contar com o apoio da Universidade. 

Assim, dos contatos com os responsáveis pela Vigilância Ambiental em Saúde 

do município, resultou, em dezembro de 2011, a minha designação pelo reitor 
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(Portaria nº 2188/11) como membro suplente do Grupo de Trabalho – GT 

responsável por tratar da Poluição Atmosférica e os Efeitos na Saúde da População 

Exposta no Município do Rio Grande, junto à Vigilância Ambiental em Saúde, da 

Secretaria Municipal de Saúde. Os professores Paulo Baisch, Ana Baisch (membros 

titulares), e eu participamos de todas as reuniões desse GT no ano de 2012. Nesse 

período, foi retomada a ideia de apoiar a elaboração de um “Protocolo de 

Acompanhamento de Saúde da População Exposta à Contaminação Ambiental”, no 

entanto, com a mudança do governo municipal ao final de 2012, o trabalho foi 

interrompido.  

Ainda em 2012, para complementar a formação na área de riscos ambientais, 

no âmbito da mesma parceria entre o IESC-UFRJ e a UNA-SUS (MS), realizei também 

na modalidade de educação a distância o Curso “Saúde, Desastres e 

Desenvolvimento”. Essa formação tinha como objetivo capacitar profissionais para 

atuarem intra e intersetorialmente na gestão do risco e preparação do setor de 

saúde para enfrentar situações de desastres. A realização do curso me permitiu 

aprofundar o conhecimento sobre situações de risco ligadas a grandes 

empreendimentos e as principais medidas para preveni-las, assim como as condutas 

a serem adotadas em casos de grandes desastres ambientais. 

Em outubro de 2013, participei em Genebra, na Suíça, juntamente com a 

professora Ana Baisch, da 13th International Conference on Health Impact 

Assessment (HIA), organizada pela Organização Mundial da Saúde e que teve como 

título “From local to global: HIA to face new challenges”. No dia que antecedeu a 

conferência, realizamos o curso “Basic Training Course in HIA” que contou com a 

participação de representantes de 38 países. Durante a realização do curso, tivemos 

a oportunidade de conhecer a professora Simone El Kouri Miraglia (Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP), que já fazia parte da Rede de Avaliação de Impacto 

a Saúde (AIS) do MS. Esse grupo vinha discutindo a necessidade de adoção dessa 

metodologia no caso de implantação de grandes empreendimentos no país. Dos 

contatos realizados pela docente Simone Miraglia, quando de seu retorno ao Brasil, 

fomos convidadas pela gerência técnica do Núcleo de Desenvolvimento Sustentável 

(NUDES) do Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do 

Trabalhador (DSAST) – Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), MS – a fazer parte 

desta Rede de AIS e a participar do I Seminário de Avaliação de Impacto à Saúde 
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(AIS) e atuação do setor saúde no licenciamento ambiental, que ocorreu em Brasília 

em novembro de 2013. 

Em novembro de 2014, a convite da mesma gerência 

NUDES/DSAST/SVS/MS, participamos do II Seminário sobre avaliação de Impacto à 

Saúde (AIS) e atuação do Setor Saúde no Licenciamento Ambiental de 

Empreendimentos, realizado em Brasília. Na ocasião, ficou definido que, em função 

da nossa experiência com o “Programa de Acompanhamento da Situação de Saúde 

da População Residente na Área de Influência Direta e Indireta da Usina 

Termelétrica Presidente Médici”, a equipe da FURG, juntamente com a professora 

Simone Miraglia (UNIFESP) e a equipe do Programa Vigilância em Saúde Ambiental 

Relacionada à Qualidade do Ar (VIGIAR) da CEVES/SES/RS, ficariam responsáveis 

pela elaboração da uma proposta de um “Termo de Referência de AIS Específico para 

Termoelétricas”. Essa proposta se encontra ainda em construção. 

Em nível local, também em novembro de 2014, após uma reunião com o 

prefeito do Rio Grande, houve uma tentativa de retomar o GT responsável por tratar 

da “Poluição Atmosférica e os Efeitos na Saúde da População Exposta no Município 

do Rio Grande”, o qual a partir de então seria coordenado pela Secretária do Meio 

Ambiente. No entanto, devido ao afastamento da responsável por aquela pasta, no 

final do mesmo ano, mais uma vez as atividades do grupo foram interrompidas. 

Ainda no que concerne ao grande projeto Reprodução e a saúde materno-

infantil: Influência ambiental e nutricional”, mas agora com referência à sub-temática 

sobre a influência nutricional, é importante salientar que as investigações foram 

iniciadas a partir das observações de campo durante a execução do projeto já citado 

anteriormente “Avaliação do desenvolvimento e do crescimento em crianças entre 

0 e 12 meses de idade nas comunidades próximas ao parque industrial do município 

do Rio Grande” o qual foi desenvolvido por duas alunas do curso de Enfermagem 

durante a sua formação de iniciação científica. Durante as nossas visitas aos 

moradores da região, em especial àqueles que habitavam em uma pequena 

comunidade chamada Vila Xavier ou Vila da “Naba”, às margens da Laguna dos Patos 

no Bairro Santa Tereza, identificou-se a precária situação em que vivia aquela 

população e o contingente de crianças em situação nutricional desfavorável. Na 

ocasião, identificou-se que vinha sendo produzido pelos líderes da Pastoral da 

Criança, e Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) locais, um complemento alimentar 



42 

 

denominado “multimistura” A distribuição desse complemento alimentar era 

realizada duas vezes por mês, respectivamente em uma pesagem e uma visita 

domiciliar às crianças atendidas. Além das crianças, o programa procurava atender 

também as gestantes da comunidade, com a finalidade de prevenir o baixo peso ao 

nascer. Na época, foi verificado ainda que os dados obtidos pelas líderes 

comunitárias e ACSs durante a pesagem das crianças eram encaminhados à 

coordenação do PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde), da Secretaria 

Municipal de Saúde, mas essas crianças não tinham um acompanhamento efetivo de 

sua condição nutricional  Essa situação motivou a orientação de um trabalho de 

conclusão de curso de uma das alunas do curso de Enfermagem que teve como 

objeto de estudo justamente o acompanhamento dos efeitos da utilização da 

“multimistura” sobre as condições de saúde dessa população5.61 

Para melhor conhecer a dinâmica de funcionamento das líderes 

comunitárias, em 2003, realizei a formação de “Guia do Líder da Pastoral da 

Criança”. A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que alicerça sua atuação na organização da 

comunidade e na capacitação de líderes voluntários que assumem a tarefa de 

orientar e acompanhar as famílias em ações básicas de saúde, educação, nutrição e 

cidadania buscando o "desenvolvimento integral” das crianças. 

Ao mesmo tempo, durante a realização desse estudo, no município, acontecia 

a transferência dos habitantes da Vila Xavier ou Vila da “Naba” para um conjunto 

habitacional construído pelo governo municipal na zona oeste da cidade, que então 

foi denominado Cidade de Águeda. Era nítida que a difícil condição de vida daquela 

população formada principalmente por coletadores de lixo tinha se agravado após 

o seu afastamento da região central do município. A preocupação com as condições 

de saúde dessa população, em especial das crianças, foi o motivador para a 

realização de outro trabalho de conclusão de curso de uma acadêmica de 

Enfermagem.5.62 Ainda, nesse mesmo período, foi realizada a orientação de um 

terceiro trabalho de conclusão de curso, o qual abordou a questão da nutrição 

infantil em outro cenário, a Unidade de pediatria do Hospital Universitário da 

FURG.5.63 

Com a minha inserção no PPGCiSau em 2005, iniciei a orientação de um 

trabalho de mestrado na mesma área, o qual foi realizado por um nutricionista e 

http://cnbb.org.br/
https://www.pastoraldacrianca.org.br/pt/na-comunidade
https://www.pastoraldacrianca.org.br/acoes-basicas
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finalizado em outubro de 2006, constituindo-se na primeira dissertação de 

mestrado defendida nesse Programa de Pós-Graduação.5.64 

Entre 2005 e 2008, participei como colaboradora de um projeto de extensão 

coordenado pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PROACE) da 

Universidade intitulado “Fontes proteicas: produção de alimentos como alternativa 

para segurança alimentar e geração de trabalho e renda na metade sul do RS”, o qual 

contemplava diferentes iniciativas na área da nutrição. Entre as ações realizadas a 

partir da execução do projeto de extensão, teve-se uma atividade de pesquisa que 

subsidiou o trabalho de conclusão de uma aluna do curso de Enfermagem e que teve 

como o foco a utilização da “multimistura” na merenda escolar.5.65 

5.61 Aline Alves Veleda. Avaliação de um programa de complementação alimentar com multimistura 
por meio do acompanhamento do crescimento de crianças residentes na comunidade Santa Tereza no 
município do Rio Grande/RS. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - 
Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, 2004.  

5.62 Claudiane Mahl. Influência da condição habitacional sobre as condições de vida e os casos de 
diarreia em crianças transferidas da Vila Xavier para o Loteamento Cidade de Águeda, Rio Grande/RS. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Fundação Universidade Federal do 
Rio Grande, Rio Grande, RS, 2005. 

5.63 Patrícia Passos Broilo. Desnutrição e morbidades associadas em crianças internadas na Unidade de 
Pediatria do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. do município do Rio Grande/RS. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 
Rio Grande, RS, 2005. 

5.64 Vagner de Souza Vargas. Prevalência de infecção respiratória e características alimentares de 
crianças até o sexto mês de vida no município do Rio Grande/RS. Dissertação (Mestrado em Ciências 
da Saúde) - Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande, RS, 2006. 

5.65 Renata Martins Novo. Multimistura na merenda escolar: efeitos sobre o estado nutricional de 
crianças de uma escola do município do Rio Grande/RS. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação 
em Enfermagem) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 2008. 

 

Em relação à produção acadêmica decorrente dos trabalhos realizados no 

âmbito da sub-temática da influência nutricional sobre a Reprodução e a saúde 

materno-infantil, destacam-se os seguintes trabalhos listados no item 5.b (pág. 90), 

ao final deste memorial: cinco artigos em periódicos;5 (66-70) quatro resumos 

expandidos;5 (71-74) e sete resumos apresentados e/ou publicados em anais de 

diferentes eventos científicos5 (75-81).  

Dando continuidade à narrativa sobre minha participação na pesquisa, a 

partir de 2005 com minha inserção no PPGCiSau, e mais especificamente na linha de 

pesquisa Recuperação - Promoção da Saúde, passei a ser contatada frequentemente 

por fisioterapeutas e outros profissionais da saúde em busca de orientação. Na 

realidade, mesmo sem a existência de um curso de graduação em Fisioterapia na 
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FURG, passei a orientar a formação de pós-graduação de vários fisioterapeutas, o 

que me permitiu a sensação de estar retomando um caminho já conhecido e estar 

‘caminhando de volta pra casa” para reencontrar os “amigos”.  

 A partir de então, diferentes vertentes dentro dessa linha passaram a ser 

construídas. A primeira delas levou à elaboração de um projeto intitulado 

“Promoção da saúde na formação e prática de fisioterapeutas e outros profissionais 

da saúde” (2005 – Atual). Esse projeto foi proposto com o objetivo de investigar o 

processo de formação de recursos humanos e a prática profissional de 

fisioterapeutas e outros profissionais da saúde, na interface com diferentes políticas 

públicas, e com foco na promoção da saúde e na construção da integralidade em 

saúde. Nele passaram a ser ancorados os projetos orientados nessa grande temática 

e que foram desenvolvidos ainda por alunos do PPGEnf (2005 - 2006), do PPGCiSau 

(a partir de 2005), Especialização Multiprofissional em Saúde da Família (a partir 

de 2008), e Especialização Abordagem Multidisciplinar em Dependência Química - 

AMDQ (a partir de 2010). Nessa vertente, foram inseridos inicialmente trabalhos 

que abordaram questões de pesquisa que envolviam a prática dos profissionais de 

Enfermagem, seja no cuidado à mulher multípara, 6.1 seja quanto ao cuidado ao 

neonato de risco logo após o seu nascimento. 6.2  

Com o tempo, e com o aumento do número de orientações de fisioterapeutas, 

o projeto passou a ter mais foco nessa área. Dentro dessa perspectiva, a promoção 

da saúde passou a ser um tema transversal em quatro abordagens diferentes: o 

processo de formação do fisioterapeuta; a sua inclusão na atenção básica; temas 

intrínsecos a práxis do fisioterapeuta na interface com a promoção da saúde, e a 

participação do fisioterapeuta (e outros profissionais) em estudos que têm como 

base as políticas públicas voltadas para a promoção da saúde.  

Quanto ao aspecto da formação do fisioterapeuta, é preciso lembrar de um 

estudo de grande amplitude realizado com docentes de Fisioterapia de 24 

instituições de ensino superior do Rio Grande do Sul, o qual mostrou que muito 

ainda é preciso avançar para que durante o processo de formação do fisioterapeuta, 

ele seja preparado e visto como um potencial profissional também habilitado para a 

promoção da saúde e não só para a assistência e a reabilitação, como conta a sua 

história de origem no país.6.3 
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No que se refere à inclusão do fisioterapeuta na atenção básica, destaco os três 

estudos realizados, sobretudo pelo impacto que tiveram e ainda poderão ter sobre 

a realidade de saúde local e regional. Os dois primeiros, dissertações de mestrado, 

abordaram essa questão especificamente no município do Rio Grande e 

investigaram as potencialidades para a inclusão do fisioterapeuta na Estratégia 

Saúde da Família (ESF), sob o olhar da equipe da saúde6.4 e a partir das necessidades 

identificadas pela comunidade.6.5 Esse último trabalho foi selecionado para a 

segunda fase de avaliação do Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o 

SUS, promovido pelo MS no ano de 2011, ficando entre os vinte trabalhos 

considerados de maior relevância naquele ano.  

Os resultados desses dois estudos, e a sua apresentação para os gestores de 

saúde do município, foram decisivos para avanços importantes na discussão desse 

tema que culminaram com a criação do cargo de fisioterapeuta pela Câmera 

Legislativa do município e a abertura de edital para concurso público para o 

provimento do cargo de fisioterapeuta. Atualmente a atenção básica do Rio Grande 

conta com cinco fisioterapeutas concursados atuando junto aos Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), os quais dão suporte a ESF do município. Embora se saiba 

que temos ainda muito a avançar, percebe-se que nosso esforço não foi em vão, 

sobretudo quando se leva em consideração a realidade existente na região Sul do 

Estado. E foi exatamente a necessidade de investigação dessa realidade que levou a 

realização de um terceiro estudo, agora de doutorado, finalizado recentemente.6.6 

Esse estudo, financiado a partir de um Edital Universal submetido ao CNPq 

(chamada 2011) em um projeto intitulado “Movimentos da Fisioterapia em direção 

à saúde integral na área de abrangência da 3ª Coordenadoria Regional de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Sul”, mostrou a situação de inserção do fisioterapeuta na 

atenção básica em 22 municípios que compõem essa Coordenadoria de Saúde do 

Estado. O estudo analisou essa inserção, a partir do olhar dos Secretários Municipais 

de Saúde, dos diferentes profissionais que compõem as equipes da ESF/atenção 

básica, e dos próprios fisioterapeutas nela inseridos. Pela sua relevância e 

abrangência acredita-se que este estudo possa contribuir no futuro com subsídios 

para a implantação de políticas públicas sobre esse tema em diferentes esferas de 

governo. 
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Quanto à terceira abordagem que inclui temas intrínsecos a práxis do 

fisioterapeuta na interface com a promoção da saúde, destaca-se inicialmente uma 

dissertação de mestrado que abordou os fatores associados ao desconforto 

musculoesquelético entre escolares da rede pública do Rio Grande.6.7 Esse estudo foi 

seguido por uma tese de doutorado realizada pela mesma aluna, que aprofundou o 

conhecimento sobre os efeitos de sobrecarga oriunda da mochila escolar, sobre a 

saúde de adolescentes que referem dor na articulação do joelho, situação com a qual 

o fisioterapeuta se defronta frequentemente durante a sua prática.6.8 Ainda nesta 

mesma sessão de temas sobre a práxis profissional se agrega um estudo realizado 

por uma fisioterapeuta tendo como cenário a sua atuação em um Centro de Atenção 

Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas (CAPS ad), localizado em 

Uruguaiana/RS.6.9 Esse estudo, orientado junto ao curso de Especialização AMDQ, 

mostrou a atuação pioneira de um fisioterapeuta neste tipo de dispositivo de Saúde 

Mental. 

E finalmente, na abordagem sobre a participação do fisioterapeuta e outros 

profissionais da saúde em estudos que têm como base as políticas públicas voltadas 

para a promoção da saúde, citam-se quatro dissertações: uma realizada ainda no 

PPGEnf que avaliou uma política pública voltada para a saúde infantil em 

implantação no município.6.10 E no PPGCiSau foram orientados mais três trabalhos, 

um sobre comportamentos de promoção da saúde entre universitários da área da 

saúde da FURG,6.11 outra que abordou o aspecto de segurança no trânsito 

investigando os principais fatores relacionados aos acidentes com motociclistas, 6.12 

e a terceira sobre a prática de atividade física em adolescentes de diferentes redes 

de ensino.6.13 Nessa abordagem que faz referência às políticas públicas é ainda 

importante lembrar de duas monografias de conclusão de especialização: a primeira 

realizada por uma enfermeira sobre o complexo tema do exercício do controle social 

nas unidades de saúde, orientada junto à Especialização Multiprofissional em Saúde 

da Família; 6.14 e a segunda, realizada por uma assistente social, mostrando a 

organização dos Centros de Referência Especializado para a População em Situação 

de Rua (Centro POP), no município de Pelotas – RS, a qual foi orientada junto ao 

curso de Especialização AMDQ.6.15 

Em termos de perspectivas de estudos nessa última abordagem de atuação, 

destaca-se a orientação de dissertação da acadêmica Priscila Wittemberg Azevedo 
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que se encontra em fase final de análise e que tem como foco os atendimentos por 

motivo de queda em um hospital de referência em traumatologia no extremo sul do 

Brasil. A necessidade de estudo dessa temática foi identificada quando do 

desenvolvimento da dissertação que teve como assunto os acidentes envolvendo 

motociclistas, finalizada em 2014. Naquela ocasião, verificou-se que a procura pelos 

serviços de saúde em decorrência de episódios de quedas era um tema que 

necessitava ser abordado. 

6.1 Eloísa da Fonseca Rodrigues. Saúde reprodutiva e a prevalência de alta paridade no município do 
Rio Grande/RS. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Fundação Universidade Federal do Rio 
Grande, Rio Grande RS, 2006. 

6.2Aline Soares Alves. Recém-nascido de risco: fatores que contribuem para a necessidade de cuidados 
intensivos neonatais. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Fundação Universidade Federal do 
Rio Grande, Rio Grande RS, 2005. 

6.3Andriele Gasparetto. A promoção da saúde na prática educacional de fisioterapeutas docentes dos 
cursos de Fisioterapia do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências da 
Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande RS, 2008. 

6.4 Cristina Pellegrino Baena. A inserção do fisioterapeuta na Estratégia Saúde da Família no município 
do Rio Grande/RS. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio 
Grande-FURG, Rio Grande RS, 2010. 

6.5 Cristina Dutra Ribeiro. Movimentos da Fisioterapia em direção à saúde integral em um município 
do extremo sul do Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio 
Grande-FURG, Rio Grande RS, 2010. 

6.6 Cristina Dutra Ribeiro. Caminhos da Fisioterapia na atenção básica: O cenário da 3ª Coordenadoria 
de Saúde do estado do Rio Grande do Sul. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) - Universidade 
Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 2015. 

6.7 Mirelle de Oliveira Saes. Fatores predisponentes ao desconforto musculoesquelético de escolares da 
rede municipal de ensino. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do 
Rio Grande-FURG, Rio Grande RS, 2011. 

6.8 Mirelle de Oliveira Saes. Sintomatologia dolorosa em estruturas musculoesqueléticas de 
adolescentes: Fatores associados e influência da sobrecarga de peso sobre a articulação do joelho. Tese 
(Doutorado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 
2015. 

6.9 Stèphanie Jesien. Experiência da Fisioterapia no âmbito da saúde mental na especificidade de um 
CAPS ad no Rio Grande do Sul. Monografia (Especialização Abordagem Multidisciplinar em 
Dependência Química) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 2015. 

6.10Aline Alves Veleda. Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças identificadas como de risco 
pelo projeto "Ser Saudável" no município do Rio Grande, RS. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) 
– Fundação Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande RS, 2006. 

6.11 Luziana Cardoso do Nascimento de Brito. Avaliação do comportamento de promoção de saúde e 
qualidade de vida em universitários da área da saúde. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande RS, 2009. 

6.12 Silvia Signori Gralha. Motociclistas Atendidos em um Hospital de Referência em Traumatologia no 
Município do Rio Grande/RS. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal 
do Rio Grande - FURG, Rio Grande RS, 2014. 

6.13 Carolina Amaral Amaral. Hábitos relacionados à prática de atividade física em adolescentes de 
diferentes redes de ensino. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) - Universidade Federal do 
Rio Grande-FURG, Rio Grande RS, 2014. 
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6.14 Miriane Aveiro Quadrado. Controle Social: Uma reflexão sobre dificuldades para seu exercício nos 
serviços públicos de saúde. Monografia. (Especialização Multiprofissional em Saúde da Família) - 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Rio Grande, RS, 2008. 

6.15 Rubiara Pastorini Brisolara. Centro de Referência Especializado para a População em Situação de 
Rua- Centro POP- Pelotas/RS: a relação com os usuários. Monografia (Especialização Abordagem 
Multidisciplinar em Dependência Química) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, 
RS, 2012. 

 

Como resultado das diferentes orientações realizadas no âmbito do projeto 

“Promoção da saúde na formação e prática de fisioterapeutas e outros profissionais 

da saúde”, identifica-se no item 6, ao final deste memorial (pág. 91), as seguintes 

produções:  quatorze artigos em periódicos;6(16-29) um capítulo de livro; 6.30 dois 

trabalhos completos;6(31-32) quatro resumos expandidos;6(33-36) e 26 resumos 

apresentados e/ou publicados em anais de diferentes eventos científicos.6(37-62) 

Uma segunda vertente desenvolvida no âmbito da linha de pesquisa 

Recuperação - Promoção da Saúde, junto ao PPGCiSau diz respeito aos estudos que 

abordam a promoção da saúde no trabalho com a elaboração de um projeto 

intitulado “Promoção de Saúde no Trabalho” (2009 – Atual) que tem como objetivo 

investigar os efeitos de práticas interdisciplinares de promoção de saúde entre 

trabalhadores de diferentes setores da sociedade, bem como avaliar fatores que 

podem colocar em risco a saúde desses trabalhadores. Esse projeto passou a ancorar 

as atividades de pesquisa voltadas para a saúde do trabalhador, desenvolvidas a 

partir daquele ano. 

No entanto, é importante destacar que desde 2005, quando ainda inserida no 

PPGEnf, já vinha participando como colaboradora, em parceria com a professora 

Marta Regina Cezar Vaz, docente do então denominado Departamento de 

Enfermagem (DEnf), de estudos voltados para a saúde do trabalhador, assumindo 

na época a função de vice-líder de um grupo de pesquisa junto ao CNPq denominado 

“Laboratório de Estudos de Processos Socioambientais e Produção Coletiva de 

Saúde – LAMSA”. 

Em 2009, fui convidada pela direção da Wilson Sons, uma empresa no ramo 

da navegação instalada no município, a elaborar e coordenar uma proposta de 

intervenção em promoção da saúde direcionada aos trabalhadores que 

desenvolviam suas atividades em rebocadores, junto ao porto do Rio Grande. A 

motivação dessa solicitação pela empresa deveu-se ao índice elevado de morbidades 

e afastamentos desses trabalhadores, os quais levam muitos anos para adquirirem 
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as habilidades necessárias para as diferentes funções desempenhadas nesse setor. 

Assim, elaborou-se o projeto “Promoção da saúde de trabalhadores marítimos de 

rebocadores – Projeto Piloto” que foi executado entre novembro de 2009 e maio de 

2010, contando com uma coordenação discente, a mestranda Cristina Pellegrino 

Baena. Considerando ser uma intervenção multidisciplinar, fizeram ainda parte da 

equipe: uma nutricionista, um educador físico e um profissional de motivação. Esse 

trabalho foi a minha primeira experiência de aproximação com o setor privado, 

sendo o projeto totalmente financiado pela empresa.  

Em 2010, resgatando-se uma temática de nosso interesse que já havia feito 

parte de uma proposta de trabalho voltada para a saúde do trabalhador portuário, 

que foi elaborada, mas não apresentada, ao edital 

FAPERGS/MS/CNPq/SES/RS/2009, orientei uma dissertação de mestrado que teve 

como público alvo os Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) do município e 

como foco do estudo os seus distúrbios osteomusculares.7.1 Esse estudo foi 

aprofundado na sequência, em um trabalho de doutorado, realizado pela mesma 

aluna, que finalizou a sua tese em 2015, com a apresentação de uma proposta de 

promoção da saúde que foi idealizada a partir dos diferentes estudos realizados 

sobre a saúde dos TPAs.7.2Essa proposta foi recentemente apresentada aos gestores 

do Órgão de Gestão da Mão de Obra do porto do Rio Grande. 

7.1 Maitê Peres de Carvalho. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e qualidade de vida 
em trabalhadores portuários do município do Rio Grande. Dissertação (Mestrado em Ciências da 
Saúde) - Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande RS, 2011. 

7.2 Maitê Peres de Carvalho. Avaliação das condições de saúde dos trabalhadores portuários: proposta 
de um programa de promoção da saúde. Tese (Doutorado em Ciências da Saúde) - Universidade 
Federal do Rio Grande - FURG, Rio Grande, RS, 2015. 

 

No que se refere à produção acadêmica originada dos subprojetos 

desenvolvidos e/ou orientados no âmbito do projeto “Promoção de Saúde no 

Trabalho”, identificam-se os seguintes trabalhos: três artigos em periódicos;7 (3-5) e 

dois resumos publicados em anais de eventos científicos.7 (6-7), que estão listados no 

item 7 ao final deste memorial (pág. 94). 

 Como perspectiva em relação à atuação na área de saúde do trabalhador na 

interface com a promoção da saúde, em abril de 2014, apresentei no I Workshop: 

FURG/ Refinaria de Petróleo Riograndense (RPR) – Mapeando Competências, a 

proposta intitulada “Promoção da saúde: o que os trabalhadores e a empresa 
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ganham com isso?”. Como resultado da apresentação e de inúmeras reuniões de 

tratativas, foi firmado um Termo de Cooperação FURG – RPR (RPR/DS-080/14) 

datado de 03/12/2014. A partir desse acordo, foi elaborado o projeto “Programa de 

Promoção a Saúde dos Trabalhadores Brigadistas de Incêndio de uma Refinaria de 

Petróleo do Sul do Brasil” que se tornou o trabalho de doutorado de Carolina Amaral 

Amaral, o qual foi iniciado em dezembro de 2015 e está sendo inteiramente 

financiado pela Refinaria. Essa se constitui, portanto, a segunda iniciativa concreta 

de aproximação com o setor privado, coordenada por mim. 

Uma vez encerrada a apresentação dos projetos de pesquisa desenvolvidos 

sob a minha coordenação, considero ainda importante ressaltar que, em 2010, tomei 

a decisão de formalizar junto ao CNPq, e solicitar certificação junto à FURG, o Núcleo 

de Promoção à Saúde Integral (NUPROSI). O NUPROSI é um grupo de pesquisa que 

tem como objetivo reunir pesquisadores de diferentes áreas interessados em 

desenvolver estudos voltados para a promoção da saúde integral com repercussões 

sobre a qualificação da formação de recursos humanos para a saúde, sobre as 

políticas públicas de saúde em nível local e regional e, consequentemente, sobre a 

melhoria de qualidade de vida da população. O NUPROSI recebeu essa denominação 

naquele momento, mas alguns dos pesquisadores que dele fazem parte, inicialmente 

ligados a outros grupos de pesquisa, vêm desde 2002 agregando estudantes de 

graduação e pós-graduação em pesquisas sobre temas que convergem para a 

promoção da saúde integral. Atualmente me encontro como líder desse grupo de 

pesquisa e na posição de vice-líder se encontra a professora Ana Baisch. 

Para finalizar a atuação em pesquisa, considero ainda importante relatar a 

colaboração estabelecida nos últimos quatorze anos no âmbito de dois grupos de 

pesquisa. O primeiro é o Grupo de Estudos Químicos e Biológicos de Produtos 

Naturais e Contaminantes do Ambiente Costeiro de Interesse para a Saúde - 

GEPRONACIS, que tem como líderes as professoras Ana Baisch (ICB) e Eliana 

Badiale Furlong da Escola de Química e Alimento (EQA). Dessa colaboração resultou 

uma coorientação de Mestrado em Enfermagem da aluna Stella Minasi de Oliveira, 

cuja dissertação foi finalizada em 2003 junto ao PPGEnf e tinha como título “A 

utilização de plantas medicinais na promoção e recuperação da saúde nas 

comunidades pertencentes às equipes do Programa de Saúde da Família do Rio 

Grande-RS”. Além disso, das inúmeras cooperações nos últimos anos em diferentes 
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projetos, resultaram as seguintes publicações conjuntas que são identificadas no 

item 8 (pág. 94), ao final deste memorial: dez artigos em periódicos;8 (1-10) três 

trabalhos completos;8 (11-13) quatro resumos expandidos;8 (14-17) e dois resumos 

apresentados e/ou publicados em anais de eventos científicos.8 (18-19) 

Da mesma forma, considero importante destacar a colaboração realizada 

com a professora Marta Regina Cezar Vaz, no grupo LAMSA, do qual, como já havia 

citado anteriormente, ocupei a posição de vice-líder por vários anos. Dessa 

colaboração resultou a coorientação de um trabalho de conclusão do curso de 

Enfermagem de Juliana Acosta Santorum, finalizado em 2008, e cujo título foi “A 

socialização de estudantes em seu processo de vivências em um projeto de educação 

popular em saúde”. De minha participação, enquanto colaboradora do LAMSA, 

resultaram as seguintes produções: oito artigos em periódicos;9 (1-8) um resumo 

expandido9.9 e um resumo publicado em anais de eventos científicos.9.10 Essas 

produções conjuntas estão identificadas no item 9 (pág. 95), ao final deste memorial. 

E para encerrar as colaborações em pesquisa, destaco uma coorientação de 

dissertação de mestrado de Cláudia Zanberlan (Mestrado em Enfermagem), 

finalizada em 2005, intitulada “Qualidade de Vida de Clientes Submetidos a 

Procedimento Hemodinâmico”. Essa dissertação teve como orientadora principal a 

professora Hedi Heckler de Siqueira, docente do Programa de Pós-Graduação em 

Enfermagem. Ainda em parceria com essa e outras docentes do DEnf foi redigido, o 

capítulo “O cuidado Humano e a Família”, que fez parte da publicação “O Cuidado 

Humano Plural” que foi o resultado de um evento realizado em 2003 o qual abordou 

o cuidado humano. 

 

O ensino: um desafio permanente 
 

Dando continuidade à minha proposta inicial, passarei agora a memorar a 

minha história de participação no ensino nesses anos de atuação na FURG. Começo 

este capítulo recuperando uma frase do filósofo espanhol Fernando Savater4, que 

                                                           

4 Fernando Savater, filósofo espanhol em palestra realizada em outubro 2015 na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 
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em palestra realizada recentemente lembra que “Educar não é simplesmente formar 

empregados e trabalhadores qualificados em tal ou qual matéria, embora isso 

também seja desejável. Mas a educação tem um projeto mais ambicioso: formar 

pessoas completas, capazes de utilizar sua cidadania para reformar a própria vida 

democrática”. 

Assim como esse pensador, acredito que atuar nas diferentes tarefas que 

envolvem o ensino, e mais do que isso, o processo de ensino-aprendizagem, exige do 

docente uma reflexão constante sobre a sua práxis. Em minha chegada à FURG, 

deparei-me com uma condição de ensino bastante diferente daquela vivenciada na 

UFPE onde ministrava disciplinas com conteúdo aplicado a uma formação específica 

e eram direcionadas para alunos em final de sua formação em Fisioterapia. Aqui, nos 

dois primeiros anos, antes de minha saída para o doutorado, passei a ministrar na 

graduação a disciplina de Fisiologia voltada para alunos de Medicina (Fisiologia 

Humana) e Enfermagem (Fisiologia III). Rapidamente percebi, que embora 

estivesse ministrando uma disciplina que é fundamental para a formação de 

qualquer profissional de saúde, os alunos em início de curso ainda não conseguem 

perceber a dimensão da importância dessa disciplina considerada de formação 

básica. Outro aspecto desafiador na minha atuação inicial foi a diferença de perfil 

verificado entre os grupos de alunos dos dois cursos. No curso de Medicina se 

encontravam alunos jovens, que chegavam à Universidade motivados por terem 

sido aprovados no vestibular no curso desejado e com uma sólida base de 

conhecimentos, o que facilitava o processo de aprendizagem. Já no grupo de alunos 

de Enfermagem eram encontrados grupos bastante heterogêneos em que se 

misturavam alguns jovens que desde o início desejavam se tornar enfermeiros, 

outros que acabavam seguindo essa formação por não terem conseguido aprovação 

no vestibular para Medicina, e ainda um terceiro grupo de alunos mais velhos, que 

já exerciam a função de Técnicos de Enfermagem e que alternavam suas atividades 

entre os plantões noturnos em diferentes instituições de saúde do município e suas 

aulas no curso de Enfermagem na FURG durante o dia. Então, desde muito cedo 

percebi que esse talvez fosse o maior desafio.  

No início do ano 2000, ao retornar do doutorado, como, diferentemente dos 

demais colegas do Setor de Fisiologia, ainda não fazia parte de nenhum programa de 

pós-graduação, além das disciplinas ministradas em colegiado para os cursos de 
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Enfermagem e Medicina, foi-me ainda designado que assumisse as aulas de 

Fundamentos de Fisiologia Humana para o curso de Licenciatura em Química. Nessa 

fase, também assumi a supervisão do estágio de uma aluna do curso de Química, que 

havia se encantado com a Fisiologia. Assim, durante os dois primeiros anos de 

retorno do meu doutorado, assumi uma carga horária na graduação que me 

dificultava qualquer possibilidade de inserção em uma pós-graduação.  

No início de 2002, por ter sido convidada no ano anterior a fazer parte do 

PPGEnf que se encontrava em implantação, solicitei aos colegas do Setor de 

Fisiologia que a carga horária da graduação fosse melhor distribuída entre todos, 

para que também tivesse disponibilidade para me dedicar a outras atividades de 

pesquisa e extensão na Universidade. Entre 2002 e 2007, me mantive dando aulas 

de fisiologia somente para o curso de Enfermagem, sempre com duas turmas a cada 

semestre. Essa disciplina inicialmente chamada de Fisiologia III, com as mudanças 

ocorridas na grade curricular no curso de Enfermagem, passou no segundo semestre 

de 2006 a se chamar Fisiologia Aplicada à Enfermagem, denominação guardada até 

a presente data, quando ainda continuo coordenando e ministrando-a em colegiado 

no processo de formação dos enfermeiros da FURG.  Atualmente desta disciplina 

também participam as professoras Carla Amorim Neves Gonçalves e Carolina Rosa 

Gioda. 

Ainda com relação ao grupo de alunos do curso de Enfermagem, é preciso 

dizer que esse grupo, pelo seu perfil heterogêneo, como já destaquei anteriormente, 

continua sendo um grande desafio. Lembro que ao retornar à atividade docente de 

graduação no primeiro semestre do ano 2000, ao final do meu doutorado, comecei 

a encontrar um novo perfil de alunos cursando Enfermagem. Eram alunos mais 

jovens, mais motivados e com uma formação de base mais consistente, o que 

facilitava o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. Ao longo da 

década passada, esse perfil foi se modificando com a incorporação novamente de 

Técnicos de Enfermagem, que embora mais jovens, do que aqueles encontrados nas 

turmas do início dos anos 90, também mostravam certa dificuldade no 

acompanhamento das aulas. Tal condição tornou-se ainda mais difícil após a 

modificação do processo de acesso à Universidade, por meio do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) em 2011. A partir desse período se tem observado uma nova 

modificação do perfil dos alunos do curso de Enfermagem. Desde então, têm-se 
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alunos com formação de ensino médio majoritariamente em escolas públicas e, 

portanto, com uma base de conhecimentos bastante frágil. E bem recentemente, 

tem-se novamente o ingresso no curso de Enfermagem de um grupo de estudantes 

menos jovens, com uma porcentagem significativa de Técnicos de Enfermagem com 

um longo tempo de atuação prática, que dividem seus plantões em diferentes 

instituições de saúde da cidade com as aulas na FURG. Essa mudança de perfil dos 

alunos tem exigido a elaboração de diferentes estratégias para tentar estimular o 

processo de ensino-aprendizado. Nesse sentido, mesmo que não tenha se 

conseguido avançar muito em relação ao sistema de “aulas expositivas”, ao longo 

desses anos, tenho buscado encontrar formas alternativas, sobretudo de avaliação, 

que possam motivar e melhorar o desempenho dos estudantes de Enfermagem na 

disciplina de Fisiologia. 

Em 2008, assumi temporariamente a disciplina de Fisiologia do Movimento 

II para o curso de Licenciatura em Educação Física. Durante pouco mais de um 

bimestre que atuei junto a esses alunos, tive uma experiência não muito positiva ao 

tentar implantar um processo de ensino aprendizado que fosse menos tradicional, 

já que se tratava de uma formação em nível de Licenciatura e nessa fase os 

ensinamentos de Paulo Freire, cujas leituras, iniciadas no início dos anos 90 durante 

minha formação de mestrado, e retomadas dois ou três anos antes, faziam-me 

questionar sobre a minha prática docente. Essa experiência, bastante limitada, em 

função de um problema de saúde que apresentei naquele semestre que me obrigou 

a me afastar para realizar uma cirurgia, fez-me conscientizar que ainda estamos 

muito longe de poder adotar o que esse autor preconiza. 

Também a partir de 2008, como na FURG se encontrava em implantação o 

curso de Psicologia, assumi o desafio de coordenar uma disciplina denominada 

Anátomo-Fisiologia do Sistema Nervoso Aplicada à Psicologia (60 horas). Essa 

disciplina se caracterizava pela participação de docentes de outras duas unidades 

acadêmicas da Universidade. Embora com lotação no ICB, onde eu assumia a parte 

relacionada aos conteúdos de Fisiologia, a disciplina contava ainda com uma 

participação de um professor de Anatomia, vinculado à Faculdade de Medicina 

(Prof. Deoclécio José Martins Teixeira) e uma professora do curso de Psicologia, 

vinculada institucionalmente ao Instituto de Ciências Humanas e da Informação, que 

ministrava os conteúdos de Psicofisiologia Aplicada (Profª Vera Torres das Neves). 
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Essa disciplina foi ministrada dessa maneira, sempre ofertada no primeiro semestre 

letivo, durante sete anos (2008-2014). A experiência de participar de uma disciplina 

inter unidades foi interessante, mas ainda distante de uma realidade de verdadeira 

integração como havia sido pensada em sua proposição no momento de elaboração 

do Projeto Político Pedagógico do curso de Psicologia.  

Assim como vivenciei nos momentos em que participei dos processos de 

reestruturação dos Projetos Político Pedagógicos dos cursos de Medicina e 

Enfermagem no começo dos anos 2000, continuo ainda hoje com a impressão de que 

não basta mudar os cenários, ou manter e mesmo incluir novos atores, se esses 

continuam a pensar com “velhas” cabeças, reproduzindo e/ou exigindo a 

reprodução da educação “bancária”, tal como definida por Paulo Freire. É necessário 

que estejamos constantemente abertos a mudanças e avaliemos a nossa prática 

diária. Além disso, também é necessário questionarmos alguns aspectos da própria 

estrutura institucional que, tal como ainda se encontra, não estimula a integração de 

docentes em uma mesma disciplina. Esse aspecto materializa-se, por exemplo, 

quando não se tem o reconhecimento devido das cargas horárias quando dois 

docentes compartilham uma mesma sala de aula.  

Em 2013, devido ao afastamento de um colega do ICB para pós-

doutoramento, assumi a tarefa da organização e do desenvolvimento da disciplina 

Bioética para os alunos do curso de Tecnologia em Toxicologia Ambiental. Essa 

disciplina, ministrada em colegiado, constituiu-se uma oportunidade de 

aproximação com a realidade vivenciada pelos estudantes desse curso. 

Para finalizar o relato de minha atuação no ensino na graduação, a partir de 

um levantamento rápido das disciplinas ministradas nos diferentes cursos de 

graduação da FURG, ao longo desses 24 anos, percebo que, somente nessa 

instituição, participei do processo de formação de mais de 1600 profissionais. 

Concordo com John Dewey5 quando ele diz que “A educação é um processo social, é 

desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida”. Em todas as 

salas de aula que compartilhei com esses alunos sempre acolhi e estimulei a 

discussão de temas importantes, que faziam parte do momento sócio histórico em 

                                                           

5 John Dewey, filósofo e pedagogo norte-americano.  
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que estávamos vivendo. Assim, sinceramente espero que esses médicos, professores 

de química, professores de educação física, psicólogos e majoritariamente, 

enfermeiros, tenham levado para as suas vidas além dos conhecimentos de 

fisiologia, indispensáveis à sua prática profissional, a consciência de seu papel de 

cidadãos que precisam participar do processo de transformação da realidade para 

que tenhamos um mundo melhor para todos no futuro. 

No que se refere ao ensino em Pós-Graduação, dividirei as minhas atividades 

entre aquelas desenvolvidas junto ao PPGEnf (2002 a 2006), vinculado ao DEnf, no 

PPGCiSau (a partir de 2005), vinculado à Faculdade de Medicina, e no Curso de 

Especialização AMDQ, vinculado ao ICB (a partir de 2010). 

No PPGEnf, minha prática docente se iniciou no ano de 2002 com os Estudos 

Independentes (30 horas), uma disciplina desenvolvida com os alunos do curso de 

Mestrado em Enfermagem junto aos seus orientadores no primeiro ano de curso. 

Cada disciplina era planejada individualmente, ou em pequenos grupos, no caso de 

orientandos com temáticas semelhantes. Essa disciplina foi desenvolvida todos os 

semestres entre 2002 e 2005.  

Em 2003, iniciaram-se também com os alunos do mesmo curso de mestrado, 

a supervisão de Estágio Docência. Nessa atividade se definia com o mestrando uma 

parte de um programa a ser apresentado para os alunos da graduação e se 

acompanhava todo o processo, desde a preparação do material didático, até a fase 

de avaliação aplicada pelo mestrando junto aos alunos de graduação. Essa prática 

de supervisão aconteceu, semestralmente, até final de 2005.  

Também no PPGEnf, a partir do primeiro semestre de 2004, assumi o desafio 

de ministrar, em conjunto com a professora Ana Baisch, a disciplina Políticas 

Públicas e Programas de Saúde (45 horas). Nesse programa de pós-graduação, a 

disciplina foi ministrada três anos consecutivos (2004-2006). A cada ano a 

disciplina era construída de acordo com o perfil e interesse dos alunos. Inicialmente 

era desenvolvido um núcleo de temas referente às políticas públicas de saúde, 

comum a todos, e na sequência realizadas sessões semanais de apresentação e 

discussão sobre programas e políticas de interesse dos alunos, seguidas de 

momentos de avaliação do desenvolvimento dessas políticas no município do Rio 

Grande e/ou no município de origem do estudante. É importante ressaltar que, pelo 

fato dessas três disciplinas estarem, na época, lotadas no DEnf, nenhuma dessas 
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horas trabalhadas foram incluídas na minha carga horária docente em minha 

unidade de lotação, o então denominado DCF.   

Entre as atividades desenvolvidas junto ao PPGEnf, cabe ainda destacar a 

coordenação da organização, em conjunto com um grupo de mestrandos e a 

coordenação do Programa, do “I Encontro de Produção Acadêmica do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da FURG: Enfermagem/Saúde”. Esse evento teve 

como objetivo divulgar para o meio acadêmico e a comunidade em geral a produção 

acadêmico-científica do PPGEnf, estimular a troca de experiências entre os cursos 

de graduação e pós-graduação da FURG, fomentar o debate sobre o papel da pós-

graduação no desenvolvimento local e regional, e ainda, apontar as tendências de 

estudos na área de Enfermagem/Saúde, divulgando e integrando diferentes grupos 

de pesquisa. O evento, que aconteceu entre os dias 04 e 06 de outubro de 2005, 

reuniu além da comunidade acadêmica, a representante da área da Enfermagem da 

CAPES e autoridades locais, incluindo a Secretária Municipal da Saúde. 

A partir de 2005, com minha inserção no recém aprovado PPGCiSau iniciei 

minha prática docente ministrando semestralmente a disciplina Estudo Orientado 

(30 horas), a qual era desenvolvida de forma semelhante aos Estudos 

Independentes, desenvolvidos no PPGEnf e descrita anteriormente. E a partir do ano 

seguinte, com a definição da obrigatoriedade da realização do Estágio Docência 

pelos alunos bolsistas, iniciaram-se também as práticas de supervisão dessa 

atividade. De forma semelhante, os orientandos de mestrado e doutorado (a partir 

de 2011), têm sido acompanhados semestralmente, desde o processo de preparação 

do material didático, até a fase de avaliação aplicada junto aos alunos de graduação.  

Também no PPGCiSau, em 2005, participei da disciplina Promoção da Saúde, 

Ambiente e Sociedade. Essa disciplina era de responsabilidade de outra professora 

colaboradora do Programa. Em 2006, ministrei a disciplina, em parceria com a 

professora Ana Baisch, pois a responsável pela mesma se encontrava afastada do 

país para realização de seu pós-doutoramento. 

Dando continuidade ao desafio anteriormente assumido junto ao PPGEnf, a 

partir de 2008, a professora Ana Baisch e eu iniciamos a ministrar em conjunto, a 

disciplina Políticas Públicas de Saúde no PPGCiSau, Desde a sua implantação essa 

disciplina, de caráter optativa, tem sido ministrada para os alunos de mestrado, e a 

partir de 2011, também para os doutorandos.  Concordando com o que é afirmado 
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por Michel Foucault de que “Todo sistema de educação é uma maneira política de 

manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes 

que eles trazem consigo” (p44)6, além de seu objetivo inicial de discutir e avaliar o 

funcionamento, no âmbito local/regional, de programas e/ou políticas de saúde de 

interesse dos alunos, decidiu-se convidar a Secretária Municipal de Saúde para 

dentro da sala de aula. Essa aproximação, além de estreitar os laços entre a 

Universidade e a gestão municipal de saúde, constituiu-se em espaços de 

compartilhamento de ideias no sentido de aprimorar as políticas de saúde 

implantadas e/ou em implantação no município do Rio Grande. Após os valiosos 

momentos de discussão com o gestor, as sugestões apresentadas pelos mestrandos 

e doutorandos eram compiladas em um documento intitulado “Contribuições para 

o aprimoramento das políticas públicas no município do Rio Grande/RS” e 

entregues em mãos à Secretária Municipal de Saúde, ao final de cada debate. 

Outra prática de ensino que destaco junto ao PPGCiSau é a participação na 

disciplina de Metodologia Científica. A responsabilidade pela disciplina assumida no 

ano de 2010, quando do afastamento de seu responsável para pós-doutoramento, e 

as participações em colegiado nas discussões sobre elaboração de projetos na linha 

de pesquisa da promoção-recuperação da saúde, durante diferentes semestres 

(2009, 2010, 2011, 2012), configuraram-se em momentos ricos de discussão 

acadêmica e de troca com os alunos. 

Entre as atividades de ensino desenvolvidas junto ao PPGCiSau, lembro ainda 

que, utilizando-se do recurso da disciplina de Tópicos Especiais, entre o segundo 

semestre de 2008 e o primeiro período de 2009 foram ofertados aos mestrandos do 

curso dois Tópicos Especiais: Preparação da Mostra de Produção do Programa de 

Pós-Graduação em Ciências da Saúde I e II. Foram dois semestres em que um grupo 

de mestrandos pôde contabilizar em suas grades curriculares as cargas horárias 

referentes às atividades de planejamento de uma mostra de produção acadêmica do 

PPGCiSau. O evento, ocorrido entre 13 e 15 maio de 2010, foi denominado ”I 

Encontro de Pós-Graduação em Ciências da Saúde do Extremo Sul do Brasil: um 

instrumento para a Consolidação da Integralidade no SUS” e teve como objetivo 

                                                           

6 FOUCAULT, M. A ordem do discurso. 3. ed. Trad. L. F. de A. Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 1996. 
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oportunizar um espaço de divulgação para os gestores, trabalhadores da área da 

saúde e a sociedade, dos conhecimentos produzidos no Programa. Esse evento que 

se constituiu em um espaço de discussão e troca de experiências sobre a 

contribuição do conhecimento gerado na Universidade para a efetivação da 

integralidade no SUS, buscou aproximar a Universidade da comunidade (gestores, 

profissionais de saúde e população) e estimular a integração com a graduação e com 

outros programas de pós-graduação da FURG. 

As atividades de ensino no curso de Especialização Abordagem 

Multidisciplinar na Dependência Química foram iniciadas com a sua criação em 

2010, por um grupo de colegas da matéria Farmacologia do ICB responsáveis pela 

Coordenação do Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de 

Dependentes Químicos - CENPRE. De acordo com os seus idealizadores, e neste 

momento, é impossível não lembrar, em especial, dos nomes de dois colegas os 

professores MSc Fernando Amarante Silva e Eli Sinnott Silva, esse curso tem como 

objetivo formar profissionais com conhecimento teórico e prático em dependência 

química, buscando promover a atualização básica comum e interdisciplinar nesse 

tema; formar profissionais para planejar, executar e avaliar programas e projetos 

interdisciplinares de pesquisa, ensino, extensão e assistência; criar um ambiente de 

produção científica sobre dependência química na Universidade; desenvolver 

estudos e modelos de atenção integral ao dependente químico, tendo como base as 

políticas nacional, regional e local sobre saúde pública, saúde mental e álcool e 

outras drogas, e finalmente desenvolver  estudos e modelos de prevenção sobre o 

tema. Na especialização AMDQ, ministro, em parceria com a professora Ana Baisch, 

a disciplina Políticas Públicas de Saúde (15 horas), cujo enfoque é voltado para a 

temática de álcool e outras drogas. Entre os anos de 2010 e 2014, esse curso de 

especialização foi oferecido em cinco edições consecutivas.     

Ainda como parte dessa parceria com o CENPRE, a partir do momento em 

que o mesmo passou a ser reconhecido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas (SENAD), como Centro Regional de Referência para Formação Permanente 

(CCR/FURG) dos profissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de 

assistência social com usuários de crack e outras drogas e seus familiares, passei 

também a ministrar, em conjunto com a professora Ana Baisch, o módulo sobre 

políticas públicas de saúde voltadas para o setor de álcool e outras drogas, nos 
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diversos cursos de capacitação disponibilizados pelo CCR/FURG para diferentes 

atores, entre eles profissionais de saúde, educação, assistência social e poder 

judiciário, oriundos de municípios das áreas de abrangência da 3ª e 7ª 

Coordenadorias de Saúde do Rio Grande do Sul. Entre os anos de 2011 e 2016, 

participei de quinze edições de cursos de capacitação, conforme relacionado: 

 

Em 2011, Curso de Atualização em Atenção Integral aos Usuários de Crack e outras Drogas para 
Profissionais atuantes nos Hospitais Gerais (Rio Grande, 22/09/2011). 

Em 2012, Curso de Aperfeiçoamento em Crack e outras Drogas para Profissionais atuantes no 
Programa de Saúde da Família – PSF e no Núcleo de Assistência à Saúde da Família – NASF (Rio 
Grande, 12/06/2012) 

Em 2013, Curso de Aperfeiçoamento sobre Crack e outras Drogas para Profissionais atuantes no 
Programa de Saúde da Família – PSF e no Núcleo de Assistência à Saúde da Família – NASF (Rio 
Grande, 05/04/2013);  Curso de Atualização em Atenção Integral para Usuários de Crack e outras 
Drogas para Profissionais atuantes em Hospitais Gerais e profissionais da área da educação (Rio 
Grande, 23/05/2013); Curso de Atualização sobre Intervenção Breve e Aconselhamento 
Motivacional em Crack e outras drogas  (Bagé, 23/08/2013), Curso de Atualização em 
Gerenciamento de Casos e Reinserção Social de Usuários de Crack e outras Drogas para Profissionais 
das Redes SUS e SUAS, Jaguarão (08/11/2013). 

Em 2014, Curso de Aperfeiçoamento em Crack e outras Drogas para Agentes do Sistema Judiciário, 
Segurança Pública e Ministério Público, ministrado em Rio Grande (03/04/2014) e Bagé 
(15/04/2014). 

Em 2015, Curso Qualificação e articulação das redes de atenção a usuários de crack e outras drogas 
da Região Sul do Rio Grande do Sul, ministrado para profissionais da saúde, educação, assistência 
social e poder judiciário de cinco municípios: Rio Grande (01/04/2015), Bagé (06/05/2015), 
Jaguarão (10/06/2015), Santana do Livramento (01/09/2015), e Santa Vitória do Palmar 
(04/11/2015).  

Em 2016, Curso Qualificação e articulação das redes de atenção a usuários de crack e outras drogas 
da Região Sul do Rio Grande do Sul, ministrado para profissionais da saúde, educação, assistência 
social e poder judiciário do município de Tramandaí (20/04/2016) e São Lourenço do Sul 
(03/06/2016). 

 

Além dessas práticas de ensino em salas de aula da própria FURG ou mesmo 

de outros rincões do nosso Estado, ainda entre essas atividades, considero 

importante destacar alguns projetos de ensino que foram elaborados em parceria 

com diferentes colegas e/ou alunos e coordenados por mim. Em sua essência, tais 

projetos, que sempre respeitaram os Projetos Político Pedagógicos dos diferentes 

cursos de graduação envolvidos, tinham como finalidade estimular a aproximação 

dos estudantes da pós-graduação e graduação, e deles com a educação básica, 

buscando equacionar problemas identificados no ensino de graduação e estimular 

práticas saudáveis entre o público-alvo para os quais eram direcionados. 
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Entre esses, começo destacando um projeto que foi desenvolvido em 2002, 

quando ainda atuava como professora de Fisiologia para o curso de Licenciatura em 

Química. O projeto intitulado “Do ensino da química à educação em saúde – 

discutindo sobre a importância dos ácidos graxos essenciais”, que foi desenvolvido 

pela estudante Fatma Husein, teve como objetivo associar parte dos conteúdos da 

disciplina de química a um tema de educação em saúde, a fim de favorecer a 

conscientização por parte dos estudantes de uma turma de 3º ano de ensino médio 

da Escola Estadual Lemos Jr. (Rio Grande – RS) sobre a importância do consumo dos 

AGEs para a saúde. Mais especificamente o projeto se propunha a discutir as noções 

básicas acerca dos principais constituintes de uma dieta equilibrada, esclarecendo 

sobre a importância dos AGEs sobre a dieta; indicar os alimentos ricos nesses ácidos 

graxos e como eles deveriam ser utilizados na dieta alimentar; informar sobre os 

efeitos da carência em AGEs sobre a saúde de maneira geral.  

Também gostaria de lembrar aqueles projetos desenvolvidos em diferentes 

modalidades do Programa Institucional de Bolsas Reuni de Assistência ao Ensino, 

lançados pela FURG entre os anos de 2008 e 2011. Dentro dessa perspectiva, 

considerando a minha atuação como docente do curso de Psicologia e como 

representante do DCF na Comissão de Curso, o primeiro projeto elaborado foi 

“Desafios de um novo curso em implantação: proposta para aprimorar a qualidade do 

ensino de graduação em Psicologia”. Esse projeto, submetido em abril de 2008, tinha 

como objetivo geral aprimorar a qualidade do ensino de graduação em Psicologia 

pela adequação/elaboração de material didático disponibilizado para as disciplinas 

que se utilizam dos conteúdos referentes à morfofisiologia do sistema nervoso. O 

projeto, elaborado com a anuência da professora Susi Heliene Lauz Medeiros, 

responsável na época pelo Setor de Anatomia da FURG, foi executado, ao longo do 

mesmo ano pela mestranda do PPGCiSau Cristina Pellegrino Baena. No relatório 

apresentado em março de 2009, observou-se que as diferentes atividades propostas 

foram plenamente desenvolvidas, entre elas: adequação, por meio de coloração, de 

peças anatômicas brutas já existentes no acervo, de forma a estimular o aprendizado 

sobre as estruturas anatômicas do sistema nervoso; elaboração de um acervo de 

vídeos e imagens sobre o sistema nervoso disponibilizado para os docentes de 

anatomia que ministravam conteúdos referentes à morfologia do sistema nervoso; 

desenvolvimento de um protocolo de aula prática sobre as bases neurofisiológicas 
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do desenvolvimento neuropsicomotor com aspectos de interesse para a Psicologia 

e áreas correlatas; e ainda desenvolvimento da função de tutoria, pela mestranda, 

junto à disciplina Anátomo-Fisiologia do Sistema Nervoso Aplicado à Psicologia.  

A partir de 2009, o Programa Institucional de Pós-Graduação Reuni de 

Assistência ao Ensino de Graduação passou também a ter enfoque sobre a Educação 

Básica. Assim, foi elaborado e submetido o projeto intitulado “Aprendendo a cuidar 

sua postura: uma proposta de promoção de saúde escolar para docentes e estudantes 

de escolas da rede municipal de ensino”. Esse, inicialmente previsto como um projeto 

de ensino para ser desenvolvido junto a estudantes e professores de quatro escolas 

do município do Rio Grande, acabou sendo transformado no projeto de dissertação 

de mestrado de Mirelle de Oliveira Saes, junto ao PPGCiSau. Foram parceiras na 

apresentação e realização dessa proposta as diretoras das seguintes escolas: 

E.M.E.F. Rui Poester Peixoto, E.M.E.F. Inc. Navegantes, E.M.E.F. Admar Correa, e da 

E.M.E.F. Cipriano Porto Alegre. 

Em 2010, no âmbito do Edital nº 01/2009 do Programa Institucional de Pós-

Graduação Reuni de Assistência ao Ensino de Graduação e Educação Básica, e em 

parceria com as docentes coordenadoras do curso de Pedagogia, as professoras MSc 

Ana do Carmo Goulart Gonçalves e Suzane da Rocha Vieira, ambas do Instituto de 

Educação, foi submetido o projeto de ensino intitulado “Promoção da saúde na escola 

- um desafio para a saúde e a educação”. Nesse ano, como foi concedida somente uma 

cota de bolsa, foi desenvolvido pela fisioterapeuta Mirelle de Oliveira Saes, 

mestranda do PPGCiSau, o subprojeto I - Fazendo as pazes com o meu corpo: ele 

merece! Esse teve como objetivo disponibilizar aos graduandos do curso de 

Pedagogia um espaço de discussões, reflexão e vivências sobre temas relacionados 

à promoção da saúde na escola, mais especificamente sobre as principais situações 

de risco causadoras de desconforto musculoesquelético no ambiente escolar e na 

comunidade, e sobre formas de promover a saúde musculoesquelética de escolares 

e estimular a prática de atividade física e lazer. Ao longo do referido ano, 44 

graduandos de Pedagogia participaram das diferentes oficinas de trabalho 

propostas, ressaltando-se o importante significado da aproximação e integração 

entre estudantes de pós-graduação e graduação do setor da saúde e educação, 

oportunizado por esse projeto. 
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Em 2011, atendendo ao chamamento do Edital nº 02/2010 do Programa 

Institucional de Pós-Graduação Reuni de Assistência ao Ensino de Graduação e 

Educação Básica, o mesmo projeto que visava estimular a aproximação entre os 

setores da saúde e educação foi apresentado, também em parceria com docentes do 

curso de Pedagogia. Naquele ano, foram executados, sob a minha coordenação, dois 

outros subprojetos: o primeiro, “Sou criança, mas já sou um cidadão!”, foi 

desenvolvido pelo educador físico Ozeia Simões Franco, mestrando do PPGCiSau, e 

teve como objetivo propiciar aos graduandos de Pedagogia a oportunidade de 

discutir sobre formas de estimular, junto aos escolares, temas relacionados à 

cidadania e direitos em saúde, instrumentalizando-os para a prática do controle 

social. Tal projeto foi desenvolvido junto a 36 estudantes de Pedagogia em 

diferentes oficinas oferecidas ao longo do ano; o segundo subprojeto, “O que tem de 

bom pra comer hoje?” tinha como objetivo construir uma atitude reflexiva e crítica 

junto aos graduandos de Pedagogia quanto à necessidade da qualidade nutricional 

da alimentação dos escolares a fim de favorecer a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis por parte dos mesmos. Desse subprojeto, executado pela nutricionista e 

mestranda do PPGCiSau, Bianca Bittencourt de Souza, participaram 14 estudantes 

de Pedagogia nas diferentes oficinas desenvolvidas. 

Ainda no ano de 2011, no âmbito do edital citado no início do parágrafo 

anterior, foi também submetida e aprovada a proposta intitulada “Práticas 

integrativas de promoção da saúde como estratégia de prevenção/redução da 

retenção e evasão no ensino superior”. A proposta tinha como principal objetivo criar 

um espaço de promoção da saúde para estudantes com história de retenções 

repetidas em disciplinas dos cursos de graduação. Entre os objetivos específicos da 

proposta, destaca-se ainda estimular entre os estudantes a adoção de práticas e 

comportamentos de promoção da saúde; contribuir para a redução do estresse 

relacionado à repetição das retenções em disciplinas durante a graduação; 

despertar a autoconfiança para enfrentamento da situação de retenção escolar; e, 

ressaltar a importância da promoção da saúde entre esses estudantes de graduação. 

Essa proposta, que atendeu 24 estudantes com história de retenções escolares, em 

diferentes cursos de graduação, foi desenvolvida em um trabalho conjunto que 

envolveu a doutoranda Cristina Dutra Ribeiro e a mestranda Marcela Dupont Soares, 

ambas do PPGCiSau, e a aluna de graduação Janes Jauer, do curso de Psicologia. Essa 
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última beneficiada com uma bolsa permanência, em proposta apresentada por mim, 

no mesmo ano, no Edital do Programa Institucional de Desenvolvimento do 

Estudante – PDE/FURG – Subprograma Assistência Básica – Bolsas permanência. 

A coordenação de todos esses projetos de ensino desenvolvidos entre 2008 

e 2011, e os espaços de avaliação realizados com os diferentes grupos que deles 

participaram, permitiram-me verificar que esses cenários interdisciplinares de 

ensino teórico-prático consistiram em momentos ricos de aprendizado e ganho de 

competências para todos os envolvidos. Da mesma forma, essa vivência consolidou 

em mim a convicção de que é necessário, cada vez mais, aproximar os alunos da pós-

graduação e da graduação, estimulando a integração de diferentes áreas do 

conhecimento, de modo a ampliar entre os estudantes, ainda no seu período de 

formação, o seu olhar para os diferentes problemas da sociedade. 

E para finalizar a narrativa das atividades de ensino destaco ainda que a 

partir de minha inserção na pós-graduação participei de 63 bancas de sustentação 

de mestrado e 06 bancas de defesa de doutorado.  Além dessas, tantas outras foram 

as participações em bancas de qualificação de mestrado e doutorado. A participação 

nessas bancas tem se configurado em momentos ricos de discussão e aprendizado. 

  

A extensão: uma missão exercida em diferentes cenários 
 

Deixei para falar da extensão na terceira posição, pois acredito que mais do 

que a função de um dos pilares da Universidade, ela é a grande ponte entre esta e a 

sociedade. Desde a minha chegada à FURG, tinha interesse em dar continuidade ao 

desenvolvimento de atividades de extensão, apesar do conceito vigente na época de 

que se focavam na extensão aqueles docentes que não “conseguiam” ou “não tinham 

“habilidade” para fazer pesquisa. A extensão era considerada a “prima pobre” no 

ambiente acadêmico, recebendo poucos recursos tanto em nível institucional como 

por parte dos órgãos governamentais. Não que isso tenha se modificado 

suficientemente, mas é preciso admitir que, sobretudo a partir da metade da última 

década, algumas iniciativas importantes têm permitido o crescimento da extensão. 

Quando retornei do doutorado, decidi tornar concreto o desejo de me reaproximar 

da comunidade por meio da extensão, pois para mim continuava valendo o que já 
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dizia o sociólogo Betinho7  de que “ O desenvolvimento humano só existirá se a 

sociedade civil afirmar cinco pontos fundamentais: igualdade, diversidade, 

participação, solidariedade e liberdade”. Como trabalhadora de uma instituição 

pública de ensino superior, considero que atuar na extensão faz parte do nosso 

dever de dar retorno à sociedade de uma parte de todos os impostos que são pagos 

por toda a população e que são investidos na Universidade. Mas não acredito num 

modelo de extensão assistencialista como aquela que era praticada na maioria das 

Universidades nas décadas passadas, e que infelizmente ainda se observa em 

algumas práticas atualmente. Acredito na extensão dos quatro “is”, que se 

caracteriza pela indissociabilidade com o ensino e a pesquisa; na 

interdisciplinaridade que permite um olhar plural sobre os diferentes problemas e 

a construção do conhecimento; no efetivo impacto social por ela gerado sobre a 

qualidade de vida da população; e na sua integração com a sociedade, por meio de 

uma relação dialógica, em que as ações são pensadas “com” e não “para” a 

comunidade e o saber popular seja valorizado. 

O primeiro projeto que apresentei à Superintendência de Extensão da 

PROACE (SUPEXT/PROACE), em junho de 2002, para concorrer no âmbito do Edital 

nº 4 - Secretaria de Educação Superior – MEC - Programa Universidade Solidária 

(SESU/MEC - UniSol – Módulo Regional), foi “Avaliação do desenvolvimento 

neuropsicomotor e do crescimento em crianças entre 0 e 12 meses de idade nas 

comunidades próximas ao parque industrial do município do Rio Grande (Santa 

Tereza, Lar Gaúcho, Getúlio Vargas e Navegantes) – Proposta de um programa de 

orientação aos pais sobre estimulação essencial e promoção do crescimento no 1º 

ano de vida” que tinha como objetivo principal detectar precocemente alterações do 

crescimento e/ou desenvolvimento neuropsicomotor de crianças das comunidades 

próximas ao parque industrial do município do Rio Grande, a fim de implementar 

um programa de orientação aos pais sobre estimulação essencial e do crescimento 

no primeiro ano de vida.  

                                                           

7 Herbert José de Souza, (1935-1997) conhecido como Betinho, sociólogo brasileiro e ativista dos 

direitos humanos no Brasil. Criou e dedicou-se ao projeto da Ação da Cidadania contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida. 
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Embora esse projeto não tenha sido escolhido pela SUPEXT/PROACE como 

um dos projetos da FURG para concorrer ao edital citado acima, ele foi parcialmente 

executado com o auxílio das alunas do curso de Enfermagem Aline Alves Veleda, 

(que naquele ano passou a ser bolsista PIBIC - CNPq), Maria Angélica F. Coelho 

(bolsista FURG), e pela participação voluntária das alunas Patrícia Broilo, Claudiane 

Mahl, Daniela Santarém e da mestranda do PPGEnf, Carliuza Luna Fernandes. Em 

2003, o projeto foi reapresentado a SUPEXT/PROACE novamente sem obter 

financiamento. Além da relevância das questões intrínsecas ao objetivo do projeto, 

o desenvolvimento do mesmo também foi de fundamental importância, pois nos 

permitiu conhecer com maior profundidade a região do entorno do parque 

industrial do município, que a partir daquela época, tornou-se cenário de outros 

projetos de extensão e de pesquisa por nós desenvolvidos. 

Dentro de uma perspectiva de aproximação entre alunos de graduação e pós-

graduação e de integração entre extensão e pesquisa, a avaliação do 

desenvolvimento neuropsicomotor e do crescimento das crianças foi objeto de uma 

dissertação de mestrado realizada por Carliuza Luna Fernandes, concluída em 2004 

e já citada anteriormente5.1 (pág.37). Ao mesmo tempo em que essas avaliações eram 

realizadas, os pais recebiam orientações sobre estimulação essencial e promoção do 

crescimento. Como resultado desse projeto de extensão, também cabe destacar o 

conhecimento socioeconômico da realidade das comunidades envolvidas, 

sobretudo da Vila Xavier, uma região localizada nas proximidades da Laguna dos 

Patos e caracterizada por um estado de extrema miséria, alertando-nos para 

necessidade de algum tipo de intervenção que pudesse melhorar as condições de 

saúde daquela população. Além disso, na ocasião nos chamou a atenção a ociosidade 

das mulheres e mães de família daquela comunidade, sendo observada uma total 

falta de perspectiva de trabalho e a desmotivação por parte delas, no que se refere 

às atividades domésticas, cuidado pessoal e com a saúde e alimentação de seus 

filhos. 

 Assim, considerando as observações acima e o meu interesse pela área da 

nutrição, já explicado nos subcapítulos em que abordei minha formação de 

mestrado e atuação na pesquisa, em maio de 2003, apresentei à SUPEXT/PROACE o 

projeto intitulado “Suplementação alimentar com multimistura em crianças 

desnutridas da Vila Xavier, Rio Grande/RS – Uma proposta de trabalho 
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complementar envolvendo as mulheres da comunidade no preparo do suplemento”. 

O projeto tinha como objetivo geral estudar os efeitos da suplementação dietética 

com “multimistura” sobre o estado nutricional das crianças entre 6 meses e 3 anos 

de idade, residentes naquele bairro, estimulando as mães da comunidade a 

participar com o próprio trabalho no processo de transformação da realidade em 

que viviam. Mais uma vez o projeto não foi escolhido entre aqueles que iriam 

representar a FURG no Edital UniSol/Prêmio Banco Real/2003. Mas independente 

disso, ele foi parcialmente desenvolvido com recursos próprios, sendo 

acompanhadas cerca de 75 crianças. Os resultados desse projeto subsidiaram o 

trabalho de conclusão de curso da aluna de Enfermagem, já identificado entre as 

orientações de trabalhos na área de nutrição em subcapítulo anterior.5.61 (pág.43) 

Ainda no ano de 2003, em fevereiro, coordenei a elaboração da proposta 

intitulada “Trabalhando questões como higiene, amamentação, nutrição e 

alimentação alternativa com a comunidade de Itatim - BA: Uma receita de saúde” 

que foi apresentada e aprovada no âmbito do edital Programa UniSol / 2003. Essa 

proposta foi executada pela aluna Aline Alves Veleda no município de Itatim – BA, 

em julho de 2003. 

Em abril de 2005, coordenei o envio à SUPEXT/PROACE de uma proposta 

intitulada “Multimistura na merenda escolar: uma alternativa para a promoção da 

saúde em crianças de uma escola do município do Rio Grande” para concorrer ao 

Processo de Seleção Pública 2005 do Programa Petrobrás Fome Zero. Com a decisão 

da realização de uma proposta institucional única que foi denominada “Fontes 

Proteicas: produção de alimentos como alternativa para segurança alimentar e 

geração de trabalho e renda na metade sul do RS”, esse subprojeto foi reelaborado 

em conjunto com as professoras Eliana Badiale Furlong e Leonor Almeida de Souza 

de Soares, responsáveis pelo Laboratório de Ciência de Alimentos da FURG. Ao final, 

estabeleceu-se para essa subproposta ampliada o objetivo de num primeiro 

momento otimizar uma formulação de “multimistura” de modo a aumentar a 

segurança em sua utilização e a disponibilidade de nutrientes e, na continuidade, 

propor a adição da “multimistura” à merenda escolar como estratégia para a 

promoção da saúde de crianças de uma escola do município do Rio Grande/RS. Esse 

último objetivo ficara então sob a responsabilidade da nossa equipe. Ao mesmo 
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tempo, como função de ambas as equipes se decidiu ainda capacitar merendeiras da 

rede pública para a utilização desse complemento na merenda escolar.  

Em função da demora na contração do projeto pela Petrobrás (meados de 

2006) e do tempo necessário para a realização das diferentes fases de otimização do 

complemento, a fase de acompanhamento das crianças começou no segundo 

semestre de 2007 e a utilização da “multimistura” na merenda escolar entre as 

crianças da E.M.E.F. Dr Rui Poester Peixoto só se iniciou no ano de 2008. Durante a 

execução deste projeto, foi observada uma boa adesão das crianças quanto à 

merenda escolar enriquecida com “multimistura”. Das crianças entre 7 e 12 anos, 

acompanhadas durante a execução do projeto, cerca de 70% utilizaram esse 

complemento com um consumo considerado regular em termos de frequência. Cabe 

destacar que entre as crianças em situação de risco nutricional ou desnutrição que 

consumiram com regularidade a merenda com adição da “multimistura” houve um 

aumento significativo na média de ganho de peso em comparação ao grupo de 

crianças eutróficas. Esses foram alguns dos resultados obtidos e que subsidiaram o 

trabalho de conclusão da acadêmica de Enfermagem, Renata Novo, bolsista do 

projeto, conforme mencionado anteriormente entre as orientações de pesquisa 

quanto à influência nutricional sobre a reprodução e a saúde materno-infantil. 5.65 

(pág. 43) 

No ano de 2005, recebi o convite mais desafiador da minha carreira 

acadêmica. Um grupo de estudantes da área da saúde, sabendo do meu 

envolvimento com a extensão universitária, convidou-me para coordenar uma 

proposta de um projeto que seria encaminhado ao MS e que tinha como foco a 

formação de recursos humanos para o SUS. Na realidade, essa proposta surgiu como 

forma de resposta dos estudantes da FURG a duas vivências anteriores do VER-

SUS/BRASIL uma iniciativa do MS, acontecida em Rio Grande (julho/2004 - 

julho/2005). No país, encontrava-se em pactuação entre o MS e os diretórios de 

estudantes da área da saúde a possibilidade de encaminharem suas propostas 

dentro de dois modelos: educação popular ou internatos rurais na área da saúde. 

Considerando a realidade da FURG, tomou-se a decisão de elaborar uma proposta 

que se adequasse ao primeiro modelo. 

Pelo tom dado às discussões durante a elaboração da proposta, já pude 

perceber que se tratava de um grupo especial. A proposta foi inicialmente idealizada 
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por Rafael Pereira e Adilson Ceron do curso de Medicina, e Isaquiel Rosa do curso 

de Enfermagem. Esses, e outros estudantes, já vinham discutindo e desenvolvendo 

atividades junto a comunidades do entorno da Universidade com o objetivo de 

melhor conhecer sua realidade e de alguma forma dar um retorno a essas 

comunidades já que tinham consciência que, enquanto estudantes de uma 

universidade pública, tinham o compromisso em responder aos anseios da 

sociedade, sobretudo daquela parcela que,  embora se constitua a maioria da 

população, tem-lhes sido negado, ao longo de sua história, o direito a uma vida com 

dignidade.  

Portanto, a proposta de realização do Projeto “VEPOP - EXTREMO SUL: VER-

SUS/EXTENSÃO: vivências em Educação Popular no Extremo Sul do Brasil”, 

encaminhada em final de outubro de 2005 ao Departamento de Gestão da Educação 

na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do MS 

(DEGES/SGTES/MS) foi uma das cinco propostas financiadas no país, em pactuação 

com a Organização Panamericana de Saúde (OPAS). 

Essa proposta tinha como principal objetivo estimular novos compromissos 

de cooperação e articulação ético-política entre a Universidade (docentes, 

participantes do VERSUS – extensão e demais discentes), os gestores e profissionais 

de serviços e sistemas de saúde e os líderes e demais membros das comunidades 

envolvidas, de forma a contribuir para mudanças na graduação, formando 

profissionais mais qualificados para a realização de intervenções voltadas para as 

necessidades da população e para a consolidação do SUS. Para atingir esse objetivo, 

foram propostos quatro eixos norteadores que eram a Atenção em Saúde, o Controle 

Social, a Educação Popular e a Integração Universidade/Comunidade. 

 A equipe do projeto foi composta em seu início por sete docentes – Ana 

Baisch (ICB); e, Maria José Chaplim, Maria Elisabeth Cestari, Mariângela Magalhaes 

Loureiro Marta Regina Cezar Vaz, Marta Riegert Borba, as últimas cinco do DEnf – 

sete acadêmicos facilitadores (graduação e pós-graduação), sete preceptores 

(profissionais atuantes em Unidades Básicas de Saúde) e 35 bolsistas remunerados, 

além de bolsistas voluntários. Com o desenvolvimento do projeto, a participação de 

alguns dos docentes inicialmente envolvidos passou a ser mais esporádica, 

contando-se, no entanto, com a participação de novos docentes. 
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 No município do Rio Grande/RS, o projeto foi desenvolvido por seis grupos: 

1) Santa Tereza, Vila Xavier e Mangueira; 2) Profilurb I, Recreio, Nossa Senhora de 

Fátima e São João; 3) Castelo Branco I, Castelo Branco II e Santa Rita de Cássia; 4) 

Barra Nova e Barra Velha; 5) Ilha de Torotama; 6) Santa Rosa, Cidade de Águeda e 

Cohab lV. Em São José do Norte/RS, o projeto foi desenvolvido junto à comunidade 

Cidade Baixa: Bairros João Landel e Guarida. No total, o VEPOP Extremo Sul foi 

desenvolvido em dezoito comunidades. 

 Desde a elaboração e submissão do projeto em final de outubro de 2005 até 

o início do financiamento liberado no final de junho de 2006, foi planejado e 

realizado um conjunto de ações no sentido de divulgar o projeto e aprofundar os 

laços com a comunidade acadêmica, com os gestores e equipes de saúde dos 

municípios do Rio Grande e São José do Norte/RS e com as comunidades onde o 

projeto teria atuação. Nesse período, ocorreu também o processo de seleção dos 

bolsistas e a primeira etapa do processo de formação para atuação no projeto 

participando dessa fase todos os seus integrantes incluindo-se aí a coordenação 

docente, facilitadores e os próprios bolsistas. 

 O período compreendido entre julho de 2006 e julho de 2007, foi marcado 

por um intenso contato dos estudantes com as comunidades. Nos primeiros três 

meses, aconteceu a primeira fase do projeto denominada de “Período de Vivência”. 

Nessa etapa, os estudantes aproximaram-se das comunidades com o objetivo de 

identificar as principais demandas específicas de cada uma delas, elaborando o que 

foi denominado de diagnóstico comunitário. Esse momento foi ainda caracterizado 

pela identificação e aproximação com movimentos sociais, lideranças e pessoas das 

comunidades com o objetivo do estabelecimento de parcerias. Dessa fase, resultou 

a elaboração de estratégias e propostas de atuação que iriam ser desenvolvidas 

durante o período seguinte denominado de “Desdobramento da Vivência” que teve 

duração até julho de 2007. 

 Assim como a primeira, a segunda fase foi extremamente rica em 

experiências e, sobretudo momentos de reflexão sobre o que havia sido vivenciado 

na primeira fase. Foi nesse período que os estudantes tiveram a oportunidade de, 

junto com a comunidade, pensar, planejar, realizar, avaliar e replanejar ações. Ações 

essas que surgiam da própria comunidade e encontravam nos estudantes o suporte 
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para a sua realização, sempre no sentido de estimular a autonomia das 

comunidades. 

 O processo de avaliação do projeto foi contínuo e aconteceu ao longo de todo 

o período. Vários foram os mecanismos utilizados para a avaliação destacando-se as 

reuniões semanais de coordenação, os momentos de avaliação em grande grupo. A 

metodologia de gestão participativa desenvolvida foi fruto de um processo contínuo 

de ação-reflexão-ação em que facilitadores, bolsistas e a coordenação geral 

realizavam um exercício contínuo de democracia. Além disso, destaca-se a 

elaboração conjunta dos relatórios parciais enviados para o MS (outubro/2006 – 

março/2007), as duas oficinas de avaliação preparatórias para a Oficina Nacional de 

Avaliação do VER-SUS/Extensão Universitária, proposta pelo DEGES/SGTES/MS 

realizada em Brasília (abril/2007), as reuniões das Comissões Tripartides 

(compostas de integrantes do projeto, membros da equipe de saúde e da 

comunidade) e avaliação final realizada durante o Fórum Regional de Extensão 

Universitária e Educação Popular: Comunidade e Universidade (Re)pensando a 

Saúde, ocorrido em setembro de 2007. 

Entre as incontáveis ações desenvolvidas durante a execução do projeto, 

algumas precisam ser destacadas: curso de Formação Política na Saúde 

desenvolvido pelo grupo Cidade Baixa (Bairros Guarida e João Landel/São José do 

Norte), o “Clubinho da Cidadania” iniciativa do grupo Santa Rosa, Cidade de Águeda 

e COHAB IV (Rio Grande/RS) desenvolvido com o objetivo de tornar o público 

infantil mais consciente sobre seus direitos e deveres enquanto cidadãos, inclusive 

com relação à saúde e ao controle social; a criação do Fórum Permanente de 

Coletivos com o apoio do grupo da Castelo Branco I, Castelo Branco II e Santa Rita 

de Cássia, o qual teve como finalidade reunir diferentes lideranças para discutir 

problemas da comunidade; a realização do Fórum Social das Comunidades (31 de 

janeiro a 4 de fevereiro de 2007), durante o qual pessoas de várias comunidades e 

também grupos vindos do município de Pelotas compartilharam oficinas, palestras 

e rodas de discussão sobre temas como saúde, educação ambiental, controle social, 

moradia, comunicação e arte; a realização do I Estágio de Vivências em Educação 

Popular do Extremo Sul do Brasil, que contou com a participação de estudantes de 

diferentes universidades do RS e do país; e finalmente a realização do Fórum 

Regional de Extensão Universitária e Educação Popular: Comunidade e 



72 

 

Universidade (Re)pensando a Saúde (13 a 16 de setembro de 2007), quando 

membros das equipes de saúde, sobretudo os ACSs, moradores e lideranças das 

comunidades de atuação do VEPOP e os estudantes estiveram juntos avaliando o 

Projeto VEPOP Extremo Sul e discutindo temas como a integração entre a 

Universidade e as lideranças comunitárias/movimentos sociais, avanços e desafios 

no controle social em saúde no município e região, extensão popular e educação 

popular em saúde. 

Outro aspecto marcante desse projeto foi a abordagem interdisciplinar. A 

participação de estudantes de diferentes cursos da área da saúde, assim como de 

estudantes de outros cursos de graduação dentro de uma perspectiva do conceito 

ampliado de saúde foi uma experiência muito positiva. A possibilidade de integrar 

olhares diversos para uma mesma problemática da comunidade e de utilização de 

diferentes instrumentais de trabalho enriqueceu a formação de todos e estimulou a 

consciência de que a saúde é produto de um conjunto de fatores que devem ser 

encarados conjuntamente por diversos setores públicos e da sociedade, sobretudo 

quando se objetiva enfrentar o desafio da consolidação do SUS no país.  

Com o intuito de garantir a sua continuidade ao final do período de 

financiamento do projeto, apresentei à PROACE a ideia de sua institucionalização, 

tornando-o um projeto permanente da FURG, o que não foi acolhido por aquela Pró-

Reitoria. Infelizmente, em nível do MS, o prosseguimento do apoio à formação de 

recursos humanos para o SUS foi realizado por meio do modelo do Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET-Saúde, o qual, em minha opinião, tinha 

uma proposta muito mais limitada. Esse modelo já vinha sendo implantado há vários 

anos pelo MEC. 

Sem dúvida, a experiência vivenciada durante a execução desse projeto pode 

ser considerada como um momento único na vida daqueles que dele efetivamente 

fizeram parte, incluam-se aí os estagiários bolsistas, os facilitadores e docentes 

envolvidos. No que se refere aos bolsistas e facilitadores, seria suficiente ler seus 

relatos sobre a vivência para perceber o efeito dessa experiência sobre a sua 

formação. No entanto, ainda mais significante que seus relatos escritos são as suas 

colocações no dia-a-dia e a forma como se posicionavam quando em trabalhos em 

suas comunidades de atuação. Além disso, é preciso destacar que ainda hoje tenho 

contato com muitos deles e posso observar a posição de protagonistas defensores 
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do SUS que assumem em suas vidas profissionais em diferentes municípios do país. 

Com isso verifica-se que um dos nossos objetivos iniciais que era estudantes 

sensibilizados e comprometidos com a saúde pública foi plenamente alcançado. 

Individualmente, considero essa experiência um momento ímpar dentro de 

minha vida profissional e pessoal, pois foi a primeira vez que coordenei um grupo 

de estudantes tão grande e dentro da perspectiva da Educação Popular. O convívio 

permanente com os estudantes, sua motivação e determinação em lutar pelo SUS, 

ajudaram a resgatar em mim algumas convicções e ideais abafados pelo tempo e 

pelas dificuldades enfrentadas enquanto docente de uma universidade pública que 

vinha sendo sucateada ao longo dos anos. Além disso, o aprendizado com as pessoas 

da comunidade reforçou em mim a certeza de que a Universidade só cumprirá 

plenamente o seu papel social quando souber respeitar o saber popular e contribuir 

para o “empoderamento” das populações no sentido de lutarem pelos seus direitos.  

O conjunto de produções resultante desse projeto é listado no item 10, ao 

final deste memorial (pág. 96): dois artigos;10 (1-2) dois trabalhos completos;10 (3-4) 

sete resumos expandidos;10 (5-11) e 32 resumos apresentados e/ou publicados em 

anais de diferentes eventos científicos.10 (12-43) 

Para finalizar a narrativa da experiência de “tempos de VEPOP”, considero 

ainda importante a participação como Consultora da Comissão de Saúde do Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX - 

Comissão de Saúde), representante da região sul, que exerci entre 2006 e 2008. 

Em 2010, motivada pelas diferentes experiências já vividas na pesquisa e 

também as aproximações no ensino com o curso de Pedagogia, apresentei à 

Diretoria de Extensão (DIEX) – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) – a 

proposta do programa “Vivências em Promoção da Saúde na Escola”, sendo o mesmo 

acolhido como uma das propostas da instituição a concorrer no âmbito do Edital 

ProExt 2010. Esse Programa, que foi desenvolvido nos anos de 2011 e 2012, devido 

à sua reedição para concorrer ao Edital ProExt 2011, tinha como objetivo 

oportunizar a estudantes de escolas de ensino fundamental do município do Rio 

Grande/RS, suas famílias e educadores, espaços de vivências e discussões sobre 

temas relacionados à promoção da saúde. Dessa forma, buscava-se estimular o 

desenvolvimento de práticas saudáveis e encorajar o exercício da cidadania, 
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aprofundando os laços de cooperação e articulação entre a universidade e a 

comunidade.  

O Programa, coordenado por mim, estruturou-se sobre cinco eixos: 

cidadania, alimentação, acidentes na infância, saúde/ambiente, e postura, atividade 

física e lazer, que foram abordados em cinco projetos de promoção da saúde, 

coordenados por diferentes docentes: 1) Sou criança, mas já sou um cidadão (sob 

minha coordenação); 2) O que tem de “bom” para comer hoje? (professora Lulie 

Rosane Odeh Susin-FAMED); 3) Onde mora o perigo? (professora Susi Heliene Lauz 

Medeiros - FAMED); 4) Eu cuido do ambiente e o ambiente cuida de mim! 

(professoras Ana Baisch e Juliana Zomer Sandrini – ICB); 5) Fazendo as pazes com 

meu corpo: ele merece! (professor Luiz Ulisses Signori - ICB). 

Durante os dois anos de realização, o Programa contou com bolsistas de 

diferentes cursos de graduação: Administração, Arqueologia, Ciências Biológicas, 

Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, 

Engenharia Civil Empresarial, Direito, Engenharia da Computação, Letras, Medicina, 

Psicologia, Química Industrial, Tecnólogo em Construção de Edifícios e Tecnólogo 

em Toxicologia Ambiental. 

Nesse mesmo período, na função de facilitadores, contou-se com a 

participação voluntária de seis doutorandas (três fisioterapeutas, uma enfermeira, 

uma psicóloga e uma farmacêutica) e quatro mestrandos (duas fisioterapeutas, um 

educador físico e uma nutricionista) do PPGCiSau. Nesse Programa, além da 

coordenação geral realizada por mim, foi definida a função de uma coordenação 

discente, assumida pela doutoranda Cristina Dutra Ribeiro.  

Metodologicamente, as atividades se fundamentaram numa concepção 

dialógica em que as vivências dos participantes alimentavam o binômio ação-

reflexão e o resultado da reflexão contribuia para a adoção de novas práticas de 

Promoção da Saúde entre os escolares, professores e pais. Foram beneficiados com 

o Programa cerca de 2100 crianças e adolescentes de cinco escolas municipais de 

ensino fundamental do Rio Grande: E.M.E.F. Rui Poester Peixoto (Bairro São 

Miguel); E.M. de Iº Grau Inc. Navegantes (Bairro Lar Gaúcho; E.M.E.F. Ramiz Galvão 

(Bairro Mangueira); E.M.E.F. Cipriano Porto Alegre (Bairro Lagoa); e, E.M.E.F. 

Admar Correa (Bairro Santa Tereza). 
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Um aspecto positivo marcante a ser ressaltado, durante a execução desse 

programa, e dos diferentes projetos que o constituíam, foi a oportunidade de 

expressão da criatividade de todos os atores envolvidos (acadêmicos, docentes e 

membros da comunidade). Verifica-se, mais uma vez, que, quando as pessoas são 

estimuladas e os espaços de liberdade de expressão são oportunizados, elas 

conseguem propor e executar atividades que efetivamente envolvem e desafiam os 

escolares a discutir e a refletir sobre a importância da promoção da saúde em suas 

vidas, em seus contextos familiares e comunitários. Nesse sentido, entre as inúmeras 

atividades desenvolvidas durante a execução do projeto destaca-se a criação de uma 

metodologia de diagnóstico de situação que foi intitulada “Você tem fome de quê?”. 

Essa metodologia, considerada uma tecnologia leve, mostrou-se muito eficaz 

quando era necessário identificar temas que precisavam ser trabalhados com as 

crianças, seja a partir do olhar dos professores das escolas, seja a partir da visão dos 

próprios pais. Inclusive no ano de 2012, a convite de um grupo de estudantes da 

FURG, essa tecnologia foi replicada com uma pequena adaptação para o contexto 

comunitário, em oficina que foi incluída na programação do Encontro Nacional de 

Estudantes Moradores de Casa de Estudantes ocorrido na nossa instituição naquele 

ano. Durante a oficina que foi desenvolvida com cerca de 80 estudantes de diferentes 

áreas do conhecimento, oriundos de universidades de todo o Brasil, foi verificado 

grande interesse de participação e de replicação em seus contextos e comunidades 

de origem. 

Outro momento marcante entre as atividades do Programa Vivências em 

Promoção da Saúde na Escola foi o encerramento das atividades do primeiro ano 

quando aconteceu o Fórum “A Escola como Ambiente Promotor de Saúde”. Desse 

evento, ocorrido em 02 de dezembro de 2011 no Centro de Convívio dos Meninos 

do Mar - FURG, participaram cerca de 400 crianças e adolescentes, 30 professores 

das cinco escolas e alguns pais dos escolares que participaram de diferentes oficinas 

e puderam apreciar a “Mostra da Produção da Saúde na Escola”, que reuniu os 

principais trabalhos feitos pelos alunos ao longo do ano. 

Um desafio que ficou dessa experiência é o de encontrar estratégias 

indutoras de aproximação dos pais da escola. No entanto, apesar do fato de o 

número de pais que participaram das atividades tenha sido menor do que o 

esperado, verificou-se que aqueles que vieram, passaram a ter maior consciência de 
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que a escola não é somente um espaço de educação formal para crianças e 

adolescentes, mas também um local em que a saúde de seus filhos, e 

consequentemente, de sua família pode e deve ser promovida.  

Entre os resultados desse Programa cabe destacar a integração acadêmica, 

caracterizada pela articulação com o ensino e a pesquisa. Tanto em função dos 

diferentes olhares proporcionados por graduandos, pós-graduandos e docentes de 

diferentes áreas de formação, que alimentavam momentos de discussão em 

pequenos e grandes grupos sobre o 'fazer' na extensão e o significado deste 'fazer' 

no processo de formação dos acadêmicos, como na identificação de temas para o 

desenvolvimento de pesquisas. 

Por fim, é necessário falar de seu impacto social. Sem dúvida as ações 

desenvolvidas durante o “Programa Vivências em Promoção da Saúde na Escola” 

contribuíram para mudar o olhar de todos os atores envolvidos que passam a 

visualizar a escola realmente como um espaço promotor da saúde. Além disso, a 

aproximação entre os setores saúde e educação, estimulada pelo desenvolvimento 

do Programa, significou um ganho social adicional, pois serviu de referência para 

outros componentes desses dois setores que ainda tem dificuldade de identificar 

mecanismos efetivos de aproximação e de estabelecimento de parcerias.  

Alguns resultados das ações desenvolvidas durante o Programa Vivências em 

Promoção da Saúde na Escola podem ser visualizados na lista de produções 

apresentada no item 11 ao final do memorial (pág. 98): dois artigos;11 (1-2) dois 

trabalhos completos;11 (3-4) um resumo expandido;11.5 e 29 resumos apresentados 

e/ou publicados em anais de diferentes eventos científicos.11(6-36) 

 

Algumas vivências administrativas e outras atividades 
 

Minhas atividades administrativas na FURG muito frequentemente foram de 

bastidores. Diferente da UFPE, onde, de maneira precoce, fui convidada a contribuir 

com tarefas administrativas acabando por me tornar coordenadora do curso de 

Fisioterapia, os cargos administrativos por aqui sempre foram muito disputados e 

eu, que nunca tive maiores ambições de poder, optei por fazer a minha parte 

atuando em outras frentes do mundo acadêmico. No entanto, penso que embora 

algumas atividades realizadas possam ser consideradas menos “nobres” que uma 



77 

 

chefia ou coordenação, são tão importantes quanto ao se pensar que o êxito da 

Universidade é construído a partir da contribuição dada pelo fazer diário de cada 

docente, de cada técnico administrativo em educação e de todas aquelas pessoas que 

fazem a Universidade funcionar. 

Minha primeira atividade administrativa na FURG decorreu de uma 

designação, datada de 8 de novembro de 1993, do então chefe do DCF na época, 

professor Fernando Amarante Silva para compor a Comissão para tratar dos 

assuntos de Ensino do Curso de Enfermagem. Também compuseram essa comissão 

docentes atuantes em outras disciplinas oferecidas pelo Departamento ao curso de 

Enfermagem: Tânia Regina Venske de Almeida (Biofísica), Guiomar Francisca 

Teixeira de Oliveira (Farmacologia) e Hilário da Rosa Martins (Bioquímica). Das 

discussões da Comissão foram identificados muitos dos problemas que já abordei 

ao longo deste memorial no que tange ao ensino de Enfermagem, os quais foram 

compilados em um relatório enviado a chefia no final daquele mesmo ano. 

Ainda nessa fase inicial na FURG e na perspectiva da participação coletiva 

destaco a minha participação como secretária da Sociedade de Fisiologia do Rio 

Grande do Sul entre 1992 e 1993, que neste período estava sob a presidência do 

professor Adalto Bianchini. 

Guardando a ordem cronológica dos fatos, outra participação que considero 

importante foi a participação como membro do Colegiado do Departamento de 

Ciências Fisiológicas, pois permitia ao docente tomar conhecimento periodicamente 

do que acontecia no seio do Departamento. Essa participação me fazia sentir mais 

integrada às atividades da Unidade, assim como ao que vinha sendo realizado pelos 

demais colegas. Desse colegiado participei ativamente durante todo o período em 

que permaneci na FURG (exceto o período de afastamento para doutorado) até 

meados de 2008 quando o DCF uniu-se ao DCMB formando o ICB. A partir desse 

período, as discussões dos fatos relacionados ao ICB passaram a ter como cenário o 

Conselho do Instituto de Ciências Biológicas (CICB). Durante os seus dois primeiros 

anos de funcionamento, fui representante da matéria Fisiologia Humana junto ao 

CICB. Tenho que confessar que essa participação já não foi tão interessante 

perdendo-se muito da característica de integração que se tinha na época das 

reuniões de Colegiado do DCF. Sem dúvida, o aumento de tamanho da Unidade 

originada pela fusão dos dois antigos departamentos contribuiu para isso, pois com 



78 

 

o seu crescimento cresceram também os interesses de grupos distintos, o que 

tornava as reuniões (ao menos aquelas que participei durante os dois primeiros 

anos) verdadeiros embates de disputas “políticas” por espaços dentro da Unidade. 

Ainda entre as participações em órgãos colegiados, dentro da perspectiva 

cronológica destaco a minha participação como representante do DCF na Comissão 

do Curso de Graduação em Enfermagem. Participei dessa Comissão desde meu 

retorno do doutorado no ano 2000 até 2008 quando houve a modificação estrutural 

da FURG. Com a extinção dos departamentos e a criação das unidades acadêmicas, a 

gestão dos cursos de graduação deixou de ser realizada por uma comissão, com 

representação de docentes dos diferentes departamentos que contribuíam para um 

determinado curso, para ser realizada somente pela coordenação exercida por 

docentes da própria Unidade. A respeito da minha participação na comissão de 

curso de Enfermagem, destaco o período rico de discussões no início dos anos 2000, 

quando a Coordenadora dessa Comissão era a professora Mariângela Magalhaes 

Loureiro. Nessa época, discutíamos um curso de Enfermagem com outro modelo, em 

que o processo de ensino aprendizagem fosse menos compartimentalizado. 

Posteriormente, por volta do ano de 2006, destaco as discussões voltadas para 

modificações no Projeto Político Pedagógico do curso de Enfermagem que se 

efetivou logo em seguida. Nesse período, defendi ativamente que docentes que não 

eram enfermeiros, mas que acompanhavam alunos de Enfermagem em trabalhos de 

pesquisa, inclusive com disponibilização de bolsas de iniciação científica, pudessem 

continuar a orientar trabalhos de conclusão de curso. Esse foi um embate difícil, que 

se acabou perdendo ao longo dos últimos anos. Em relação a isso, julgo importante 

fazer um parêntese para registrar que esse foi o principal motivo que me fez deixar 

de solicitar cotas de bolsas de iniciação científica. O fato de iniciar um determinado 

aluno em seu processo de formação científica e depois “perdê-lo” quando se 

aproxima do final do curso, não se podendo “colher os frutos” desse investimento 

acadêmico realizado, foi um grande desmotivador para dar continuidade a esse tipo 

de iniciativa. 

Em 2005, tendo em vista a minha intensa atuação junto ao PPGEnf, fui 

designada, pelo Reitor João Carlos Brahm Cousin, como um dos docentes da 

Comissão para Preparação da proposta do curso de Doutorado da Pós-Graduação 

em Enfermagem (Portaria nº 466/05). Tal Comissão foi coordenada na época pela 
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professora Marta Regina Cezar Vaz. Essa designação foi ratificada em nova portaria 

de 03/10/2005 (Portaria nº 1500/05). Trabalhei nessa Comissão até o ano de 2006 

quando então me afastei daquele programa de pós-graduação. Ainda junto ao 

PPGEnf, destaco a minha participação como membro da Comissão de Seleção do 

Processo Seletivo para o curso de Mestrado em Enfermagem nos anos de 2003 

(Portaria nº 1062/02), 2004 (Portaria nº 675/03) e 2005 (Portaria nº 1522/04). 

Em 2007, fui escolhida para representar o DCF junto à Comissão de Curso de 

Psicologia (Ata12/2007 – 29/10/2007). Participei da Comissão na fase final de 

criação do curso e do início de seu funcionamento até o segundo semestre de 2008 

quando então ocorreu a mudança na estrutura da Universidade, e a gestão dos 

cursos de graduação deixou de ser realizada por comissões formadas por docentes 

originados de diferentes Unidades.  

Em 2010, embora não tenha sido designada por meio de portaria oficial, 

trabalhei ativamente com a professora Ana Baisch, então coordenadora do 

PPGCiSau, na construção da proposta de curso de Doutorado em Ciências da Saúde. 

A proposta foi encaminhada à CAPES (Proposta APCN nº 6817) e aprovada na 122ª 

Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), que 

aconteceu em outubro daquele ano, em Brasília. Durante a construção dessa 

proposta, pude colocar em prática os preciosos ensinamentos apreendidos em três 

eventos que participei como ouvinte nos anos anteriores: II Encontro Nacional da 

Pós-Graduação na área de Ciências da Saúde (2008 – São Pedro da Aldeia/SP); III 

Encontro Nacional da Pós-Graduação na área de Ciências da Saúde (2009 – Porto de 

Galinhas/PE); e, o IV Encontro Nacional da Pós-Graduação na área de Ciências da 

Saúde (2010 – Bento Gonçalves/RS).  

Nesse mesmo PPGCiSau, sou membro da Comissão de Curso, representando 

a linha Promoção – Recuperação da Saúde desde 2007. Ainda como atividades 

desenvolvidas nesse Programa de Pós-Graduação, ressalto a minha participação na 

Comissão do Processo de Seleção de Mestrado em 2007, 2008, 2009, 2010 e 2014. 

Com a aprovação do curso de Doutorado em Ciências da Saúde, participei também 

da Comissão de Seleção desse curso em 2011/1, 2011/2 e 2014. 

Ainda em 2010, participei como docente de uma reunião que teve como 

objetivo discutir a renovação da acreditação do Hospital Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. 

na condição de Hospital Universitário pelo MS. Naquele momento, foi afirmado pelos 
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técnicos do MS que uma próxima renovação da acreditação só seria concedida com 

a criação pela FURG de novos cursos de graduação na área da saúde. Considerando 

essa exigência colocada na ocasião e a inexistência de um curso de Fisioterapia em 

universidade pública na metade sul do Rio Grande do Sul, decidi discutir com a 

chefia do ICB a possibilidade de criação desse curso na FURG. Assim, após muitos 

meses de tratativas, em 19/09/2011, fui designada, juntamente com os professores 

Luis Ulisses Signori, Carlos Eduardo da Rosa, Robert Tew Boyle, Rodrigo Desessards 

Jardim e Ana Baisch para compor, no âmbito do ICB, a Comissão de Elaboração da 

Proposta de Criação do Curso de Graduação em Fisioterapia (Ordem de Serviço nº 

2/2011 – ICB). Após vários meses de discussão, em 15/12/2011 os resultados do 

trabalho dessa Comissão foram encaminhados à direção do ICB e apresentados para 

o conjunto de docentes do Instituto.  

Como consequência desse trabalho, em 09/08/2012 fui designada pela 

Reitora Cleuza Maria Sobral Dias juntamente com os professores Luís Ulisses Signori 

(ICB), Elisabeth Brandão Schmidt (Instituto de Educação), Ana Baisch (ICB) e a 

técnica administrativa Cristiane Souto Santos para compor e coordenar a “Comissão 

de Criação do Curso de Fisioterapia” (Portaria nº 1264/12). Construiu-se uma 

proposta inovadora tendo como base três eixos estruturantes: “Formação Integral 

Cidadã”, “Instrumentalização para a ação” e “Habilitação para a atenção integral à 

saúde nas diferentes fases do ciclo vital”. Nos meses seguintes, embora continuasse 

a trabalhar no aprimoramento político pedagógico da proposta de criação do curso, 

essa Comissão teve seus trabalhos interrompidos quando, em conversa com a 

Reitora, fui informada de que dificilmente haveria uma nova edição do ReUNI. Esse 

fato impediria a obtenção de novas vagas para docentes junto ao MEC, condição que 

foi colocada como essencial para a abertura de um novo curso de graduação.  

Em 2013, com o afastamento por aposentadoria dos colegas da Farmacologia, 

professores Fernando Amarante Silva e Eli Sinnott Silva me disponibilizei para 

assumir temporariamente a coordenação do curso de Especialização AMDQ 

(Portaria nº 173/13). Eu tinha receio de que o belo trabalho desenvolvido pelos 

colegas, no curso de especialização acabasse sendo interrompido pela falta de 

alguém que se dispusesse a assumir a coordenação. Durante o ano em que coordenei 

a AMDQ, pude contar com o apoio da professora Eli Sinnott Silva, que mesmo na 

condição de professora voluntária me dava um importante suporte na gestão do 
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curso. Mantive-me na coordenação até o mês de dezembro daquele ano, quando 

então me afastei para que pudesse assumir o cargo a colega da Farmacologia, 

professora Cristiane Barros Marco, que havia sido concursada e estava sendo 

preparada para esta função.  

Outra atividade desenvolvida na FURG diz respeito a minha participação no 

Comitê de Ética em Pesquisa na Área da Saúde – CEPAS – FURG. Minha primeira 

participação nesse CEP ocorreu entre dezembro de 2006 (Portaria nº 1543/06) e 

março de 2009 (Portaria nº 552/09), sendo que no ano de 2007 ocupei a função de 

coordenadora substituta. Depois de alguns anos afastada, a partir de maio de 2012, 

reintegrei o grupo (Portaria nº 874/12), no qual permaneço até a presente data. As 

participações mensais neste Comitê se caracterizam por momentos de grande 

aprendizado e troca entre os diversos membros. Tendo em vista o desejo de 

aperfeiçoar a minha participação no CEPAS-FURG, em 2013, tive a oportunidade de 

realizar uma formação em nível de aperfeiçoamento (180hs) intitulada “Curso em 

Bioética Aplicada às Pesquisas Envolvendo Seres Humanos”, oferecido pela 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na modalidade a distância. Esse curso que foi 

disponibilizado para membros de comitês de ética de todo o Brasil foi uma iniciativa 

do MS e do Conselho Nacional de Saúde e teve como objetivo geral desenvolver um 

processo educacional que enfatiza a formação de pessoas autônomas, conhecedoras 

da regulamentação nacional e internacional sobre ética em pesquisa, 

comprometidas com o respeito aos direitos humanos e com o diálogo. 

Outro aspecto de meu envolvimento com a atividade acadêmica diz respeito 

à participação em atividades editoriais. A partir de 2006, tenho participado como 

revisora de artigos em diferentes periódicos: BMC Public Health (Online); Physis. 

Revista de Saúde Coletiva (UERJ. Impresso); African Journal of Pharmacy and 

Pharmacology; Revista Paulista de Pediatria (Impresso); Hygeia - Revista Brasileira 

de Geografia Médica e da Saúde; Vittalle (FURG); Cadernos de Saúde Pública (ENSP. 

Impresso); Revista Ciência, Cuidado e Saúde. A partir de 2012 passei a ser membro 

do corpo editorial da revista Vittalle da FURG.  

Ainda como atividades realizadas durante minha vida acadêmica, destaco as 

participações como membro das seguintes bancas de seleção para docentes na 

FURG: Comissão Examinadora para Seleção de Professor Substituto (Portaria nº 

361/16);  Banca Examinadora de Concurso Público para Seleção de Professor Classe 
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A - Adjunto - (Portaria nº 2428/13); Comissão Examinadora para Concurso Público 

para Seleção de Professor Adjunto (Portaria nº 982/08); Comissão Examinadora 

para Seleção de Professor Substituto (Portaria nº 936/08); Comissão Examinadora 

para Concurso Público para Seleção de Professor Adjunto (Portaria nº 222/08); 

Comissão Examinadora para Concurso Público para Seleção de Professor Adjunto 

(Portaria nº 1196/02); Comissão de Seleção para a Contratação Temporária de 

Professor Substituto (Edital FURG 012/2002) e Comissão de Seleção para a 

Contratação Temporária de Professor Substituto (Edital FURG 008/2002). Destaco 

ainda a participação em outras duas Bancas Examinadora de Concurso Público para 

Seleção de Professor (Portaria nº 062/ARA/11 e Edital nº 008/DDP/2013 - 

Processo nº 23080.061663/2012-03), ambas ocorridas na UFSC - Campus 

Araranguá/SC. 

Antes de encerrar a descrição das atividades realizadas e passar para o 

capítulo das considerações finais e perspectivas, gostaria ainda de lembrar que a 

minha vida acadêmica não foi construída somente de momentos positivos. Talvez 

eu tenha tido tantos insucessos quanto sucessos. Inúmeras foram as iniciativas que 

acabaram por não frutificar. A seguir, apresento algumas das tantas propostas que 

elaborei e/ou que colaborei na elaboração e que não foram levadas a diante apesar 

de, às vezes, terem significado meses de dedicação.  Caso o leitor julgue que esta 

parte da narrativa não mereça uma leitura é só passar diretamente para as 

considerações finais na página 84. Caso contrário, algumas das propostas 

apresentadas na área da pesquisa, extensão e ainda subprojetos apresentados em 

propostas institucionais, e que não obtiveram êxito são listadas abaixo. 

- Em maio de 2001, apresentei a proposta “Detecção de retardo neuromotor e de crescimento em 
crianças entre 0 e 12 meses de idade no município do Rio Grande (RS). I - Comunidade Carlos Santos.  
Proposta de um programa de orientação aos pais sobre estimulação essencial e do crescimento nos 
primeiros anos de vida”. Essa proposta tinha como objetivo geral detectar precocemente alterações 
do crescimento e/ou desenvolvimento neuropsicomotor de crianças dessa comunidade. Esse projeto 
foi submetido ao Serviço de Projetos de Desenvolvimento, da Fundação Luterana de Diaconia – Igreja 
Luterana do Brasil, para solicitação de financiamento, não sendo contemplado. 

- Em junho de 2001, submeti no âmbito do Edital Universal CNPq o projeto “Influência da carência 
em ácidos graxos essenciais sobre a expressão do RNAm do hormônio do crescimento e sobre a 
resposta hipofisária a fatores hipotalâmicos”, o qual não foi contemplado. 

- Em 2004, considerando os resultados do projeto de extensão apresentado no ano anterior, (descrito 
nas págs. 66-67) e o meu interesse pelas questões ligadas a terra, submeti a SUPEXT/PROACE o 
projeto intitulado “Proposta de trabalho e geração de renda envolvendo famílias da comunidade 
Santa Tereza, Rio Grande, RS: Hortas Comunitárias e Multimistura - Estratégias para o 
Enfrentamento da Fome e Desnutrição”, a qual tinha como objetivoestimular a participação social no 
enfrentamento da pobreza e no combate à fome, bem como no exercício da cidadania, através da 
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criação e administração de uma horta comunitária na Vila Xavier em Rio Grande, RS. Tal proposta foi 
apresentada para ser um dos projetos que a FURG apresentaria no Edital IX Prêmio Banco Real 
UniSol2004. No entanto, pela terceiro ano consecutivo esse projeto também não foi acolhido. 
Considerando os custos para a sua execução, a proposta acabou sendo abandonada. 

- Em 2004, participei da elaboração da proposta institucional para atender a Chamada Pública MCT 
/ FINEP / CT-INFRA – PROINFRA – 2004. A proposta apresentada pelo grupo multidisciplinar tinha 
como objetivo a criação de um centro multidisciplinar denominado CIDEC-SUL. No âmbito dessa 
proposta estaria inserido o núcleo de saúde ecossistêmica, que não foi aprovado na proposta. 

- Em 2005, participei da elaboração da proposta “Laboratório de desenvolvimento humano e 
processos socioambientais” no âmbito da Chamada Pública MCT / FINEP / CT-INFRA – PROINFRA – 
01/2005. O objetivo previsto para o Laboratório era consolidar a integração de pesquisadores e de 
grupos de pesquisa de diversas áreas do conhecimento relacionadas ao desenvolvimento humano e 
aos processos sócios ambientais de inserção no ecossistema costeiro da região. 

- Em março de 2006, o projeto “Formação cidadã para a saúde na escola” foi submetido à PROACE, 
no âmbito do Edital ProExt 2006 – MEC/SESU/DEPEM. Esse projeto tinha como objetivo geral 
fomentar a ação política em saúde utilizando a estratégia da educação popular como norteadora para 
o processo educativo buscando qualificar a prática de agentes sociais (adultos, adolescentes e 
crianças) de diferentes segmentos da sociedade em esferas públicas de participação e em especial 
para a prática do controle social como mecanismo de luta para a consolidação do SUS. Esse projeto 
que não foi acolhido pela instituição foi elaborado na tentativa de auxiliar na questão de formação de 
recursos humanos para o controle social, um dos maiores desafios observados durante o 
desenvolvimento do projeto VEPOP Extremo Sul. 

- Em dezembro de 2007, foi apresentado ao CEVES/SES/RS a proposta “Validação da utilização das 
Unidades Sentinelas, pelo Programa VIGIAR, como forma de captura de dados referentes a agravos à 
saúde decorrentes da alteração da qualidade do ar”. Esse projeto tinha como objetivo geral validar a 
metodologia de Unidades Sentinelas como forma de captura de dados referentes a agravos à saúde 
decorrentes da alteração da qualidade do ar em áreas de poluição atmosférica de origem industrial 
em Rio Grande-RS. Esse projeto foi apresentado a partir de uma solicitação da coordenação do 
CEVES/SES/RS. 

- Em 2009, foi apresentada a proposta “Validação da utilização de Unidades Sentinelas, pelo 
Programa VIGIAR, como forma de captura de dados referentes a agravos à saúde decorrentes da 
alteração da qualidade do ar em região de queimadas”. Esse subprojeto que chegou a ser incluído em 
um projeto maior intitulado “Combustão de Biomassa da Floresta Amazônica”, desenvolvido por 
pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), acabou sendo abandonado em 
2010 pela falta de continuidade de financiamento. 

- Em 2010, participei da elaboração do subprojeto apresentado pelo Grupo 4 - área da saúde, na 
proposta institucional da FURG para o Edital FINEP/PROINFRA 2010, intitulado “Centro Integrado 
de Pesquisa em Desenvolvimento e Cuidado Humano – CIPEDECH”. Esse Centro foi pensado com o 
objetivo de estimular a produção do conhecimento e a geração de tecnologias e ações 
inter/transdisciplinares buscando compreender e promover o desenvolvimento e o cuidado do ser 
humano e as inter-relações com seu contexto sócio histórico, político, cultural e eco ambiental. O 
subprojeto não foi contemplado. 

- Em 2012, no âmbito do Chamamento Público nº01 SVS/MS, foi submetida ao Departamento de 
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do trabalhador (DSAST) da SVS/MS a proposta intitulada 
“Validação da metodologia sentinela utilizada pelo programa VIGIAR como forma de captura de 
dados referentes a agravos à saúde decorrentes da alteração da qualidade do ar em município polo 
de indústrias químicas/petroquímicas”. Essa proposta foi apresentada ao MS em uma parceria com 
a Serviço de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do Rio Grande. O projeto 
não foi contemplado. 

- Em 2012, enviei a proposta “Observatório Regional de Morbimortalidade por Acidentes de 
Motocicletas do Extremo Sul (ORMAM – Extremo Sul) ” para concorrer ao Chamamento Público nº 
1/2012 da SVS/MS. A proposta enviada tinha como principal objetivo monitorar os acidentes de 
motocicleta na região e suas repercussões para a saúde da população e fornecer subsídios para a 
proposição de ações pelo poder público, voltadas para a promoção da saúde e prevenção de acidentes 
de motocicletas. A proposta desse observatório foi pensada durante o trabalho de orientação de uma 
dissertação sobre o assunto. O projeto não foi contemplado. 
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- Em 2013, participei da proposta do grupo saúde, incorporado no projeto INSTITUCIONAL 
submetida ao Edital FINEP/PROINFRA 2012/2013 que tinha como título “Centro Integrado de 
Pesquisa em Saúde II (CIP- SAÚDE II). O objetivo proposto para o Centro era ampliar e melhorar a 
infraestrutura de pesquisas na área da saúde, expandindo sua capacidade de geração de 
conhecimentos no âmbito das áreas de Epidemiologia e Recuperação-Promoção da Saúde, vinculadas 
aos PPGCiSau. Essa proposta foi desenvolvida em colaboração com o Programa em Ciências 
Fisiológicas – Fisiologia Animal Comparada (PPGCF-FAC).  O subprojeto não foi contemplado. 

Considerações finais e perspectivas 
 

Talvez mais difícil do que começar a narrativa sobre a sua própria vida, tomar 

a decisão de finalizá-la parece ainda mais penoso. Fica um pouco a sensação de “será 

que minha vida profissional se resume a pouco menos de 100 páginas?”. Mas 

finalizar é preciso. Assim, espero que esse relato tenha conseguido atingir o objetivo 

de descrever os principais eventos dos quais tive uma participação ativa durante o 

meu fazer acadêmico. Tenho consciência de que neste memorial, muito mais do que 

em outras situações, não existe neutralidade. Com certeza a visão sobre os fatos 

narrados neste texto é individual e consequentemente parcial. Acredito que os 

demais sujeitos, com quem dividi esses momentos, tenham o seu próprio olhar e que 

certamente pode ser diferente do meu, o que tem o meu respeito. 

Especificamente em relação às perspectivas acadêmicas começo pelas 

orientações de mestrado e doutorado ainda em andamento que, como já relatei 

durante o texto, poderão trazer contribuições importantes para o conhecimento na 

área da promoção da saúde. Acredito totalmente na promoção da saúde como uma 

estratégia de produção de saúde economicamente viável para o nosso país. Tenho 

certeza que outras orientações virão e continuarão ainda a somar para a construção 

do conhecimento nesse sentido. 

 Em termos de perspectivas mais imediatas é preciso citar um projeto do qual 

participarei como colaboradora intitulado “Selênio no ambiente: Implicações para a 

saúde ambiental em áreas de uso de carvão mineral” e cujo financiamento já foi 

aprovado pela CGTEE, por meio da chamada pública P&D CGTEE 2014. Certamente 

esse projeto ocupará uma boa parte da minha vida acadêmica nos próximos dois ou 

três anos. Ele se configura em um desdobramento do “Programa de 

Acompanhamento da Situação de Saúde da População Residente na Área de 

Influência Direta e Indireta da Usina Termelétrica Presidente Médici” que 

desenvolvemos recentemente. Aliás, com relação a esse último, ainda existe todo um 
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trabalho que está sendo realizado, de divulgação em periódicos, dos resultados 

obtidos nos últimos três anos. Outro trabalho importante a ser finalizado é a missão 

recebida pelo nosso grupo de saúde ambiental da FURG, em conjunto com o grupo 

da UNIFESP, e do VIGIAR CEVES/SES/RS. Sem dúvida, a elaboração de um “Termo 

de Referência de AIS Específico para Termoelétricas” disponibilizará, para os 

gestores de saúde do MS, uma ferramenta importante quando se pensa na saúde da 

população brasileira, sobretudo considerando a possibilidade iminente da criação 

de novas termoelétricas a carvão no país em decorrência das alterações climáticas e 

da falência de outras fontes energéticas. Ainda na área de saúde ambiental, continuo 

acalentando o sonho de poder contribuir para a elaboração de um “Protocolo de 

Acompanhamento de Saúde da População Exposta a Contaminação Ambiental” 

voltado para a população do município do Rio Grande. Esse seria o melhor presente 

que eu poderia deixar para essa cidade que acolheu a mim e na qual construí a minha 

família e cresceu a minha filha. 

Também vejo como perspectiva interessante a continuidade na aproximação 

entre a Universidade e a iniciativa privada, na vertente da promoção da saúde dos 

trabalhadores. Nesse sentido, destaco duas apresentações realizadas em 2015, para 

a Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) e para o Grupo Bolognesi, 

responsável pela instalação no município de uma usina termoelétrica a gás. Durante 

as apresentações, que tiveram como finalidade propor a implantação de programas 

de promoção da saúde voltados para os trabalhadores, verificou-se, em um primeiro 

momento, interesse por parte dos gestores das empresas em acolher a proposta. 

E finalmente, não sei se uma perspectiva, mas certamente um desejo 

profundo, que a proposta do curso de Fisioterapia da FURG saia do papel e se 

transforme em realidade. Para isso, é preciso que haja vontade política institucional 

de colocar em prática essa proposta inovadora em uma universidade pública na 

metade Sul do Estado. A presença desse curso na FURG representaria uma 

perspectiva concreta de mudança em direção à atenção em integral à saúde da 

população, sobretudo no âmbito da 3ª Coordenadoria de Saúde. Ao mesmo tempo 

significaria para mim mais um passo em meu “caminho de retorno para casa”. 

Como já disse anteriormente em dado momento desta narrativa, sou alguém 

de bastidores. Penso que ao longo da minha trajetória fiz opção por “caminhar” por 

lugares simples, que não levam a palcos iluminados, segundo o olhar de alguns. Mas 
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tenho certeza de que as alamedas que trilhei foram aquelas para as quais fui levada 

pela minha consciência e pela minha vontade de fazer a diferença na vida das 

pessoas. E só por isso já terá valido a pena ter chegado até aqui.  

Embora na apresentação eu tenha anunciado uma divisão em partes deste 

memorial, dou-me conta de que na realidade a vida se encarregou de me enveredar 

por caminhos que permitiram me manter fiel aos “nortes” que desde muito cedo me 

guiaram. Mesmo que às vezes tenha tido a sensação de andar por caminhos 

paralelos, em nenhum momento tive a sensação de estar perdida, ao contrário, 

sempre encarei as possibilidades que surgiam como oportunidades de crescimento 

que me foram presenteadas pelo fluxo da vida. Esse tem me permitido retomar os 

sonhos e reencontrar os “amigos”. 

Em uma análise global é difícil fazer um juízo de direito sobre o que foi mais 

importante. Sobretudo agora, em que pude ter uma visão do todo, percebo que tudo 

se encaixa como em um “quebra-cabeça”. Nada foi em vão. É bem verdade que 

algumas peças foram amassadas, outras perdidas... Mas o mosaico aí está, e finalizo 

com a sensação de que teve, e tem um sentido. Um sentido de estar cumprindo com 

um objetivo maior que foi o da construção da minha própria vida. Quando muito 

criança (ainda antes de ter decidido pela Fisioterapia), quando me perguntavam o 

que queria ser quando crescer, respondia que queria ser um ser humano melhor. 

Após esta retrospectiva considero que avancei um pouco nesse sentido. Mas tenho 

consciência de que ainda muito tenho a caminhar. 

Com relação a minha vida acadêmica, reconheço também que já percorri a 

maior parte da minha trajetória. Ao mesmo tempo sei que ainda posso participar da 

construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária para todos. Aliás, mais do 

que um desejo, penso que seja um dever continuar utilizando o instrumental 

intelectual acumulado ao longo de todos esses anos em prol de “causas” que, em 

última análise, contribuam para a melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

Mais pela necessidade do que pela vontade, preciso realmente concluir este 

memorial. Mas concluo com a certeza de que este texto chega ao fim, não a trajetória. 

Como sugerido a partir da fala de Pessoa no início desta narrativa, esta continuará, 

no virar a página do dia-a-dia, dos próximos anos da minha existência. 
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Relação das produções 

 
1. Orientações de trabalhos de conclusão de curso de Fisioterapia UFPE – referenciadas nas págs. 17-18. 
 
2. Produções do período de Mestrado – referenciadas na pág. 20. 
 
Artigos 
2.1 ALESSIO, M. L.; WANDSCHEER, D. E.; SOARES, M. C. F.; CLAUSER, H.; ENJALBERT, A.; KORDON, C.; LEGER, 
C. L. Effect of an essential fatty acid deficiency on the phospholipid composition in anterior pituitary 
membranes. Biochemical and Biophysical Research Communications, New York, v. 183, n.3, p. 1047-1055, 
1992. 
2.2SOARES, M. C. F.; ALESSIO, M. L.; LEGER, C. L.; BLUETPAJOT, M. T.; CLAUSER, H.; ENJALBERT, A.; 
WANDSCHEER, D. E. Effect of essential fatty acid deficiency on membrane fatty acid content and growth 
hormone stimulation of rat pituitaries during postnatal development. Journal of Lipid Research (Print), 
New York, v. 36, p. 1401-1406, 1995. 
 
Resumos 
2.3SOARES, M. C. F.; ALESSIO, M. L.; WANDSCHEER, D. E. Diferença sexual na resistência de ratos à carência 
em ácidos graxos essenciais em relação à composição lipídica das membranas adenohipofisárias e ao 
crescimento. In: X Reunião Anual da FESBE, Serra Negra - SP, 1995.  
2.4SOARES, M. C. F.; ALESSIO, M. L.; WANDSCHEER, D. E. Alterações no dimorfismo sexual na secreção 
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In: X Reunião Anual da FESBE, Serra Negra - SP, 1995.  
2.5SOARES, M. C. F.; WANDSCHEER, D. E.; ALESSIO, M. L. Efeito da carência em ácidos graxos essenciais sobre 
os níveis de ácido araquidônico dos fosfolipídios da adenohipófise. In: IX Reunião Anual da FESBE, Caxambu 
- MG, 1994.  
2.6SOARES, M. C. F.; WANDSCHEER, D. E.; ALESSIO, M. L. Influência da carência em ácidos graxos essenciais 
sobre o perfil de ácidos graxos das membranas hipofisárias. In: VIII Reunião Anual da Federação de 
Sociedade de Biologia Experimental - FESBE, Caxambu - MG, 1993. p. 133.  
2.7SOARES, M. C. F.; WANDSCHEER, D. E.; ALESSIO, M. L. Efeito da carência em ácidos graxos essenciais sobre 
a resposta hipofisária ao GRF exógeno em ratos. In: VIII Reunião Anual da Federação de Sociedade de 
Biologia Experimental, Caxambu - MG. FESBE, 1993. p. 133.  
2.8SOARES, M. C. F.; WANDSCHEER, D. E.; ALESSIO, M. L. Influência da carência em ácidos graxos essenciais 
sobre o perfil secretor do hormônio do crescimento em ratos. In: XXII Encontro Anual de Ciências 
Fisiológicas, Pelotas – RS, 1993. p. 54.  
2.9SOARES, M. C. F.; WANDSCHEER, D. E.; ALESSIO, M. L. Composição de ácidos graxos das frações de 
membranas hipofisárias: Efeitos da dieta carenciada em AGES. In: XXII Encontro Anual de Ciências 
Fisiológicas, Pelotas – RS, 1993. p. 55.  
2.10  WANDSCHEER, D. E.; SOARES, M. C. F.; ALESSIO, M. L. Diferenciação sexual das membranas hipofisárias 
- Influência do aporte alimentar. In: VI Reunião Anual da Federação de Sociedade de Biologia Experimental, 
Caxambu - MG. FESBE, 1991. p. 135. 
 
3. Produções do projeto “Efeitos da carência em ácidos graxos essenciais sobre as funções hipofisárias” – 
Orientações referenciadas na pág. 25. 
 
4. Produções do projeto “Influência dos ácidos graxos poliinsaturados sobre parâmetros fisiológicos em 
ratos” – Orientações e produções – referenciadas na pág. 32. 
 
Resumos 
4.6SILVA, D. B.; COSTA, V. Z.; RIBEIRO, V. R.; MUCCILLO-BAISCH, A. L.; SOARES, M. C. F. Efeitos de dietas com 
diferentes concentrações de ácidos graxos polinsaturados n6/n3 sobre a frequência cardíaca e a pressão 
arterial em ratos em situação de estresse.. In: XIX Reunião Anual FESBE, 2004, Águas de Lindóia - SP. XIX 
Reunião Anual FESBE, 2004. 
4.7COSTA, V. Z.; RIBEIRO, V. R.; SILVA, D. B.; SOARES, M. C. F. Efeitos de dietas com diferentes concentrações 
de ácidos graxos polinsaturados n6/n3 sobre o crescimento de órgãos em ratos. In: XXI Congresso da 
Associação Latino Americana de Ciências Fisiológicas - ALACF, Ribeirão Preto - SP, 2003.   
4.8VIEIRA, T. A.; SOARES, M. C. F. Efeitos da suplementação com óleo de canola sobre as concentrações do 
hormônio do crescimento e de esteroides sexuais em ratos carenciados em ácidos graxos essenciais. In: XVIII 
Reunião Anual da FESBE, Pinhais - PR, 2003.  
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5.a Produções do projeto “Reprodução e a saúde materno-infantil: Influência ambiental e nutricional” - 
Ênfase ambiental – referenciadas na pág. 38. 
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Trabalhos Completos em Eventos 
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5.25NOGUEZ, P. T.; SOARES, M. C. F. A influência da exposição ambiental na saúde da mulher: subsídios para 
uma nova prática em saúde e Enfermagem. In: 15º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem, Rio 
de Janeiro - RJ, 2009. v. 1. p. 1-1.  
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comunidades próximas ao parque industrial do município de Rio Grande, RS. In: II Bienal de Enfermagem, 
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