




 
 

Dedicatória 
 

 
 

Dedico esse memorial àqueles que passaram nessa história, participando na edificação do percurso 

acadêmico e profissional, levando um pouco do que pude oferecer e deixando mensagens de esperança 

no futuro, da mesma forma, àqueles que permaneceram, acreditando e impulsionando, no decorrer do 

tempo de uma longa jornada. 

 

Aprendi com meus mestres e anjos que o trabalho tem a mesma dimensão do sonho, portanto, grandes 

aspirações e expectativas requerem dedicação, disciplina e perseverança. A vida passa, então passarei 

dando continuidade aos projetos que alimentaram os planos e sonhos passados e que resultaram na 

realidade que construí!  

 

“Bom mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer 

com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve”. 

Charles Chaplin 
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Aprendi 

Que quando penso saber de tudo, ainda não aprendi nada;  

Que a natureza é das coisas mais belas do mundo; 

Que ouvir uma palavra de carinho faz bem a saúde; 

Que sonhar é preciso; 

Que se aprende errando; 

Que trabalhar não significa ganhar dinheiro; 

Que amigos a gente conquista mostrando o que somos; 

Que os verdadeiros amigos sempre ficam com você até o fim; 

Que não importa o tipo de relacionamento que tenha com seus 

  pais, você sentirá falta deles quando partirem; 

Que saber ganhar a vida não é a mesma coisa que saber vivê-la; 

Que viver não é só receber é também dar; 

Que ainda tenho muito que aprender; 

Que a vida às vezes nos dá uma segunda chance; 

E, finalmente, aprendi que não se precisa morrer para aprender a viver! 

 

William Shakespeare 
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esse memorial 

encontram-se 

sumarizadas as 

principais etapas do percurso acadêmico 

e profissional, cujos eventos, nos distintos 

contextos, delinearam minha trajetória de 

vida.  

Segundo Aurélio Buarque, o 

memorial trata de um escrito que relata 

ocorrências memoráveis; que vem da 

memória, isto significa a descrição de 

fatos do ponto de vista do sujeito. Com 

base nesses fundamentos e considerando 

as dificuldades, na interpretação de fatos 

vivenciados, é possível que, no decorrer 

desse exercício, alguns acontecimentos 

sejam omitidos e outros enfatizados, haja 

vista a representação subjetiva dos 

eventos, a depender da fase, contexto e 

motivações. 

Durante o relato desse percurso, 

são narrados fatos da realidade pessoal, 

com o objetivo de  contextualizar o 

processo de formação, nos diversos 

períodos. Da mesma forma, são citados 

sujeitos que se distinguiram nessa 

história, na condição de “agentes 

facilitadores ou impulsionadores”, 

contribuindo de forma diversificada, em 

conteúdos, impactos e resultados, no 

caminho, em direção à consolidação da 

experiência profissional. Esses agentes 

semearam credibilidade e esperança no 

futuro, elementos esses que 

fundamentaram o compromisso pessoal 

com a reciprocidade e a participação 

efetiva no “ciclo de oportunidades”, para 

aqueles que desejam avançar nos 

estudos e carreira profissional, sonhando 

e construindo a realidade. 

  Nasci na Bahia, região cacaueira, 

mais conhecida como as “Terras do Sem 

Fim”, do inesquecível Jorge Amado. 

Cresci entre as cidades de Ilhéus e 

Itabuna, fazendo parte de uma pequena 

família, originada de Itapetinga. Sou a 

segunda e última filha de uma família 

mono parental (pais separados) suprida 

por uma mãe determinada, cujos preceitos 

éticos e morais sempre me serviram de 

referenciais. Com muita simplicidade e 

autenticidade, essa mulher corajosa 

ensinou-me princípios de lealdade e 

solidariedade, assim como autonomia e 

independência, os quais nortearam o 

processo de socialização e formação.   

Tive muitos amigos, sem distinção 

de gênero, cor e religiosidade. Mesmo não 

sendo de classe social alta, freqüentei as 

melhores escolas da cidade, bem como os 

mais finos bailes e festividades, tendo 

oportunidade de participar do baile de 

debutantes, aos 15 anos, evento sonhado 

por todas as garotas da época. Neste 

período, já ensaiava planos futuros, 

sempre ligados ao esforço pessoal e 

ascensão intelectual. Muito precocemente, 

comecei a trabalhar, embalando projetos 

ambiciosos, dos quais a trajetória 

profissional era a principal meta. 

 
  

N 
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  escola básica foi um 

dos mais importantes 

alicerces do percurso 

acadêmico. Estudei em excelentes 

escolas (com bolsa de estudo), onde 

conheci professores dedicados e 

sensíveis que ajudaram a avançar, em 

direção ao futuro, trilhando caminhos e 

tomando decisões. A vocação e amor à 

escola contribuíram para que essa etapa 

fosse concluída de forma adequada e 

prazerosa. Nesse período se destacaram 

os Colégios Sagrado Coração de Jesus 

(primeira à quarta série); Colégio Divina 

Providência (quinta à oitava série) e 

Colégio Estadual de Itabuna (onde cursei 

o Núcleo Comum e o Curso 

Profissionalizante em Contabilidade – com 

base na reforma do ensino médio, pelo 

Ministério da Educação - MEC). A 

bagagem acumulada nas três Instituições 

serviu de alicerce para a concretização de 

planos futuros. 
No Colégio Sagrado Coração de 

Jesus, contei com o apoio da inesquecível 

professora Virgínia Araújo, primeiro 

modelo de identificação profissional 

(postura profissional, dedicação, 

sabedoria, generosidade), no aprendizado 

das disciplinas do ensino fundamental: a 

matemática, cujos princípios me 

fascinava, pelas inúmeras possibilidades 

de cálculos, na equação de um único 

problema; o português, com seus tempos 

verbais, sujeitos e predicados, importantes 

elementos da construção gramatical, 

imprescindíveis à linguagem oral e escrita; 

a geografia, que me permitia conhecer 

diferentes aspectos, físicos, políticos e 

econômicos de um mesmo contexto; e a 

história, que possibilitava o conhecimento 

sobre diversificados povos, suas culturas 

e estilos de vida. Esse legado subsidiou o 

restante da trajetória escolar e ainda são 

extremamente úteis e necessários, como 

exemplo, no aprendizado da língua 

francesa, com mesma origem e 

construção gramatical do português. 

Na segunda etapa desse período, 

adentrei no Colégio Divina Providência 

(quinta a oitava série), através do exame 

de admissão, para o curso ginasial, como 

aluno bolsista. Nesse colégio, conheci 

outras possibilidades, como estudar 

línguas estrangeiras, aprofundar na 

história das civilizações e tentar 

compreender a lógica matemática, com 

suas hipóteses e teoremas. A curiosidade 

e dedicação pela leitura e escrita, sem 

distinção entre as disciplinas, facilitavam a 

afinidade com o ambiente acadêmico. Na 

etapa da adolescência e na condição de 

líder de classe, vivenciei laços fortes de 

amizade e confiança com amigos e 

professores, sujeitos marcantes do 

processo de evolução intelectual e 

cultural. Ao final da oitava série, recebi a 

triste notícia que não poderia continuar na 

Instituição. A despeito do desempenho 

acadêmico e argumentação do corpo de 

professores, o período da bolsa de 

estudos se esgotou. Sob o pretexto de ter 

falecido o professor responsável pela 

bolsa de estudos (quinta a oitava série), a 

A 
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direção do colégio concluiu não ser 

possível a permanência, após a conclusão 

da oitava série.  

No Colégio Estadual de Itabuna, 

trilhei a etapa mais difícil da formação 

básica, no mesmo período em que o MEC 

decidiu implantar a “Reforma de Ensino 

dos anos 70”, nas escolas públicas do 

país, ou seja, cursos profissionalizantes, 

em substituição às séries do segundo 

grau. Esta reforma previa que os alunos 

da escola pública teriam acesso mais fácil 

à profissão. A interpretação pessoal era 

de que os alunos da escola pública, 

cidadãos das classes desfavorecidas, não 

tinham o direito de realizar o estudo de 

nível superior e adentrar na Universidade. 

Mesmo assim, sonhava alto e isto 

embalava os audaciosos projetos. Nessa 

ocasião, no plano imaginário individual, já 

tinha decidido o rumo profissional.  

No Colégio Estadual, cursei o 

profissionalizante em Ciências Contábeis, 

sem nunca desistir dos projetos 

idealizados. No último (terceiro) ano desse 

curso, aconteceu a grande oportunidade 

de avançar em direção ao futuro 

planejado, ou seja, freqüentar um  

“cursinho pré-vestibular”. Enquanto 

cursava o profissionalizante, em Itabuna e 

sonhava com a Universidade, em 

Salvador, conheci os professores e 

proprietários do curso pré-vestibular 

“KUKA” (Professores Eolo e Lucia 

Galvão), instituição muito respeitada pelos 

índices de aprovação nas Universidades 

de Salvador. Ao longo de algumas 

semanas, fui submetida a testes de 

desempenho e interesse, na expectativa 

de conseguir uma bolsa de estudos. Fui 

aprovada e passei a freqüentar o curso, 

ao mesmo tempo em que concluía a 

formação profissionalizante. Foram longas 

madrugadas de estudo, pois, naquela 

época, os estudantes dos municípios do 

interior do estado prestavam vestibular, na 

capital, em condições de completa 

desvantagem, realidade explicitada nos 

baixos índices de aprovação dos mesmos. 

Na segunda metade da década de 70 

(1976), atravessei um difícil portal: fui 

aprovada nos exames de vestibular da 

Universidade Federal da Bahia, assim 

como , na Escola Baiana de Medicina, 

optando por cursar a UFBA. 
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Universidade 

m 1976, iniciei o curso de 

medicina, no Instituto de 

Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Bahia, período 

no qual enfrentei o desafio de conseguir 

uma vaga na Residência Universitária 

(RU). A RU era uma conquista muito 

almejada pelos alunos das cidades do 

interior, que não possuíam condições 

financeiras para moradia em Salvador. A 

direção geral da Residência funcionava 

integrada ao Serviço Médico da 

Universidade, na Federação, cuja direção 

era representada pelo Dr. Rubens Brasil, 

autoridade de difícil acesso, haja vista as 

atribuições pelo acúmulo de dois cargos. 

Foram inúmeras tentativas para uma 

possível audiência, entretanto, o “paredão 

de frente” (a secretária) não cedia 

oportunidades. Certamente eles não 

conheciam sobre a dura realidade que 

enfrentava os estudantes do interior do 

estado, para sobreviver numa grande 

metrópole. Finalmente, venceu a 

persistência, fui atendida, na condição de 

aluno recém-ingressado que buscava 

ajuda da Universidade. O encontro 

transcorreu com um minucioso inquérito 

sobre história e condições de vida, 

anterior e posterior à aprovação no 

vestibular. Ao mesmo tempo em que 

questionava, Dr. Rubens atentava para 

todos os detalhes das respostas. Após o 

relato, ele se manifestou dizendo: “você 

não precisa de ajuda financeira para os 

custos e sim de todos os benefícios que a 

Universidade dispõe, em favor dos alunos, 

ou seja, moradia, alimentação e outros 

auxílios, como serviço médico”.   

Nesse mesmo ano, precisamente 

no dia primeiro de maio de 1976, dei 

entrada na Residência Universitária 

Feminina da UFBA, ambiente que me 

permitiu uma excelente experiência de 

vida. Tive a grata oportunidade de 

conviver com colegas de todas as áreas 

do conhecimento, cujas trocas resultaram 

em laços de amizades sinceras e 

duradouras. 

Considerando o contexto da 

época, a chegada à Salvador foi difícil, 

mas as conquistas compensaram a 

energia desprendida. A experiência na 

Universidade contou com o envolvimento 

de colegas de turma, amigos de outras 

áreas do conhecimento e professores 

dedicados e experientes, os quais 

exerceram forte impacto na formação 

profissional. Em Salvador, participei como 

estudante estagiário  e plantonista das 

Maternidades Tsyla Balbino e Climério de 

Oliveira; nos Hospitais da Cruz 

Vermelha/Fernando Luz; Couto Maia; 

Obras Sociais Irmã Dulce. Em Feira de 

Santana, nos Hospitais  Clériston Andrade 

e D. Pedro de Alcântara; além dos 

Centros de Saúde do município de 

Simões Filho e de Mar Grande, na Ilha de 

Itaparica, entre outros.  No penúltimo ano, 

tinha escolhido seguir Ginecologia e 

Obstetrícia, onde já participava da rotina 

de plantões e cirurgias da Maternidade 

Fernando Luz/Hospital da Cruz Vermelha, 

E 
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quando, através do entrosamento com o 

Ambulatório das Obras Sociais Irmã 

Dulce, decidi pela pediatria.  

Após o 5º ano de medicina, 

transferi o curso para a Universidade 

Federal do Pará, em Belém, cidade que 

me abrigou durante 15 anos (1980-1995) 

e onde tomei decisões profissionais e 

pessoais definitivas. Buscando as 

memórias do tempo e as motivações para 

a mudança de contexto, posso arriscar a 

interpretar como “busca de autonomia e 

independência”, eventos pertinentes ao 

ritual de passagem da fase adolescente, 

para a fase adulta.  

Dei continuidade ao curso, 

ingressando na Universidade Federal do 

Pará/UFPA, em 1981. Nesta fase, 

destacaram-se professores que 

contribuíram com meu processo de 

adaptação, bem como profissionais 

médicos e colegas de turma que faziam 

parte das equipes de estágios e plantões, 

como a Clínica Pediátrica do Pará; 

Policlínica de Nazaré; Santa Casa de 

Misericórdia, Hospital da Ordem Terceira 

de São Francisco de Assis, entre outros. 

Durante o período de graduação na 

UFPA, cabe destacar o apoio 

importantíssimo do Dr. Nerival Barros, 

psicanalista, natural de Itabuna e 

residente em Belém. Esse profissional e 

amigo concedeu-me sessões de 

psicoterapia que subsidiaram meu 

processo decisório sobre a continuidade 

nessa capital, assim como na estruturação 

da trajetória. 

Concluí o curso em 1981, no dia 8 

de dezembro, data muito significativa 

nessa história, visto que, há muito, 

vislumbrava transpor mais esse portal. A 

família (mãe e irmã) participou da 

cerimônia, brindando-me com o anel de 

formatura. Naquele momento, fui 

questionada quanto ao retorno à Bahia, 

entretanto já estava decidido que 

permaneceria em Belém, para prestar 

concurso na Residência Médica, 

Departamento Materno Infantil da UFPA, 

Unidade de Referência do Ministério da 

Educação, segundo protocolo nacional de 

concurso. Em fevereiro de 1981, fui 

aprovada (1º lugar), ocupando uma das 

oito (8) vagas da equipe de residentes R1 

e R2 do Serviço.  

 
 
Residência Médica  

  Durante os dois anos da 

Residência Médica (1982-1984), era 

exigida uma intensa e contínua jornada de 

trabalho e de estudos, junto aos 

professores e alunos de medicina, nas 

atividades de enfermaria, ambulatório, 

berçário e alojamento conjunto. 

Trabalhávamos de segunda a sábado, oito 

horas diariamente, além dos plantões, 

cumprindo assim uma extensa carga 

horária (em torno de 3600 horas). Nesse 

período, 1982-1984, habitei nos 

aposentos da Residência, na Santa Casa 

de Misericórdia do Pará, Instituição onde 

funcionava o Departamento Materno 

infantil e a Residência de Pediatria da 
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UFPA. Na condição de médica residente, 

instalada na Instituição, tive oportunidade 

de conviver com funcionários dos diversos 

setores (enfermagem, laboratório, 

farmácia, cozinha, funerária, entre outros), 

trocando conhecimentos e experiências.  

A Residência Médica foi um 

período de intenso aprendizado prático e 

teórico, nos diferentes procedimentos 

propedêuticos, clínicos, terapêuticos e 

educativos, os quais exigiram muita 

dedicação. Os residentes eram 

responsáveis não apenas pela prescrição 

e cuidados médicos, mas, sobretudo, pela 

vigilância à saúde e cuidados de higiene, 

coleta de exames laboratoriais, 

alimentação, bem estar e humor da 

criança. Essas práticas tiveram impacto 

significativo na formação de pediatra, bem 

como ainda são úteis ao exercício 

profissional. Além dos cuidados às 

crianças e famílias que frequentavam os 

ambulatórios e enfermarias, sala de parto 

e berçário, os residentes organizavam e 

ministravam atividades acadêmicas com 

alunos de graduação. Na bagagem, 

acumulava conhecimentos científicos e 

procedimentos técnicos, bem como as 

primeiras experiências teóricas e práticas 

com alunos, atividades essas que 

serviram de incentivo para o percurso 

posterior, na academia. 

No contexto dessa especialização, 

alguns docentes - médicos destacaram-se 

(Eloisa Flora, Amélia Macedo, Yeda Siso, 

entre outros), como excelentes modelos 

de identificação profissional, pelos 

conhecimentos, sensibilidade e dedicação 

com os pacientes, alunos e residentes, 

legado esse que tive o privilégio de 

desfrutar e agregar à bagagem pessoal.  

Enquanto transcorria a Residência 

Médica, trabalhava em plantões noturnos, 

no Hospital da Ordem Terceira de São 

Francisco, bem como prestava 

atendimento de pediatria aos finais de 

semana, em “Viseu”, cidade do interior do 

Pará. Nesse município, através da 

prefeitura e Legião Brasileira de 

Assistência - LBA, tive oportunidade de 

trabalhar junto à comunidade, nas escolas 

e creches. Realizava atendimentos 

clínicos individuais, bem como reuniões 

em grupo, com mães e famílias, com o 

objetivo de contribuir na solução de 

problemas comuns ligadas à saúde, 

nutrição, prevenção de agravos e 

doenças.  

Em “Viseu”, a preocupação com as 

condições sanitárias e hábitos das 

famílias me motivou para o 

desenvolvimento de atividades práticas, 

voltadas às técnicas de horticultura, 

higiene corporal, cuidados com água, 

esgoto e dejetos, aproveitamento de 

alimentos, entre outras ações básicas, 

junto à comunidade.  Ao longo do tempo, 

as famílias passaram a administrar uma 

plantação comunitária de frutas e legumes 

regionais, assim como a produção de 

ovos e criação de animais (frangos e 

porcos), os quais eram utilizados para 

consumo próprio e nas creches, além de 

comercializados nas feiras livres. 
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Evocando a memória, posso concluir que 

estava executando ações voltadas à 

saúde pública, muito embora não tivesse 

formação nesta área. Exercendo 

princípios básicos da medicina e bom 

senso, desenvolvia ações de saúde, ao 

mesmo tempo em que estimulava os 

sujeitos a atuarem como agentes de 

transformação do seu ambiente de vida e 

trabalho. Nesse processo, destacaram-se 

as contribuições dos professores do 

município, mães e as lideranças 

comunitárias desta pequena cidade 

encravada no interior da Amazônia. 

Em fevereiro de 1984, findava a 

Residência Médica, emergindo assim a 

necessidade de trilhar novos rumos para a 

carreira profissional. Estava otimista, tinha 

um diploma de graduação e de 

especialidade, um local para habitar 

(pequeno apartamento financiado) e muita 

esperança no futuro. 
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os últimos dias da 

Residência Médica, 

colocando em prática 

uma iniciativa audaciosa, apoiada por uma 

especial professora da Residência (Amélia 

Macedo), prestei concurso para professor 

auxiliar de pediatria, na Universidade 

Estadual do Pará/UEPA. O concurso para 

o ingresso na academia atendia ao projeto 

profissional ativado e amadurecido, 

durante a Residência Médica, a partir das 

experiências com alunos de graduação e 

professores do Departamento de Pediatria 

da UFPA. No concurso, enfrentei bons 

candidatos, todos com experiência de 

Residência, de Professor Substituto, 

realização de Estágios em outro país. A 

banca do concurso foi constituída por 

professores da UFPA e UEPA, 

reconhecidos pela seriedade e exigência. 

Na condição de ex-residente e médico 

recém formado, tinha consciência que, 

embora tivesse o domínio dos conteúdos 

teóricos e técnicos, a única experiência 

didática da bagagem eram as aulas e 

seminários ministrados aos alunos de 

medicina, junto aos colegas residentes e 

professores. Com determinação e ousadia 

(atributo peculiar do jovem), ministrei uma 

autêntica aula de pediatria, utilizando 

como recurso o quadro verde e giz, 

seguindo os mandamentos básicos de 

uma aula tradicional. O resultado foi 

favorável, preenchi uma das duas vagas 

do edital de concurso.  

Em 1984, iniciei a carreira de 

professor na Universidade Estadual do 

Pará/UEPA, na categoria de auxiliar de 

ensino, com carga horária de 40 horas. 

Nesse mesmo ano, fui aprovada (em 1º  

lugar) em concurso nacional para médico 

pediatra, pelo Sistema Nacional do 

Ministério da Saúde, tomando posse para 

trabalhar no Sistema de Saúde do 

município, com carga horária semanal de 

20 horas.  

 

  

N 
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m Belém, na 

Universidade Estadual 

do Pará/UEPA, a 

experiência docente iniciou com a 

integração nas equipes de pediatria e 

neonatologia do curso de medicina, 

ministrando aulas teóricas aos alunos do 

quinto ano, assim como, aulas práticas em 

berçários e enfermarias, para o sexto ano 

do curso. De 1984 a 1994, freqüentei o 

Hospital dos Servidores Públicos de 

Belém, instituição de referência para as 

atividades docentes, bem como atuei nos 

Centros de Saúde e Comunitários que 

formavam o Complexo de Atuação da 

Universidade, para os cursos da área de 

saúde. Na ocasião, prestava atendimento 

clínico ambulatorial e de enfermaria, 

diariamente, junto às equipes de médicos, 

enfermeiros, psicólogos, entre outros 

profissionais que atuavam no internato, 

graduação e residência médica. Da 

mesma forma, ministrava aulas teóricas e 

participava de sessões clínicas e 

científicas, no Hospital e na Comunidade, 

ocasião onde tive a oportunidade de 

participar das mudanças no modelo de 

atenção pediátrica ambulatorial e 

hospitalar. 

Nessa etapa, participei da 

orientação de monografias de alunos; 

bancas de concurso de professor; bancas 

de defesa de trabalhos de conclusão de 

curso; eventos científicos; período no qual 

obtive a ascensão de carreira, de 

professor auxiliar, para assistente. 

Ainda nessa fase (1984 a 1994), 

fui aprovada no concurso nacional para 

Título de Especialista, emitido pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria e 

Associação Médica Brasileira, assim como 

atuei na Sociedade Paraense de 

Pediatria, nos comitês científicos, 

contribuindo com a implantação dos 

Comitês de Nutrição e de Adolescência 

desta Sociedade e nas atividades 

científicas (Boletins Científicos da 

Sociedade Paraense de Pediatria).  

 

  

E 
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o mesmo ano de 

ingresso na UEPA, 

precisamente, outubro 

de 1984, um importante acontecimento 

pessoal veio somar às expectativas 

profissionais, o namoro e posterior 

casamento com um colega médico, 

professor titular da mesma Universidade. 

Nos conhecemos durante a cerimônia de 

apresentação dos professores 

concursados e recém-admitidos no 

Departamento, entretanto a aproximação 

ocorreu algum tempo depois, de forma 

tranqüila, temperada com gestos de amor 

e muita originalidade. As experiências 

pessoais anteriores, acumuladas por 

ambos, ajudaram no desenrolar do 

relacionamento, com as respectivas 

famílias. O casamento ocorreu um ano 

após, com cerimônia civil (18-10-1984), na 

presença de alguns amigos. Os filhos,Pio 

Filho e Aline, chegaram em 1986 e 1987. 

Passaram-se 28 anos de convívio, os 

meninos cresceram e ganharam asas. 

Atualmente, Pio Filho, graduado em 

Odontologia, caminha em direção às 

especializações, em Implantodontia e 

Prótese, pensando ainda nos cursos 

strictu sensu, na área de origem. Aline 

conclui o curso de Direito, sonhando e 

caminhando em busca da tão almejada 

independência. O importante é que estão 

voando, com asas próprias, o alicerce já 

foi construído. Repassando o que aprendi 

com meus mestres, oferecemos a vara 

para pescar, o peixe, eles vão buscar! 

Naquela época, a edificação da 

família representava apenas o processo 

natural de união amorosa, entretanto, com 

o passar dos anos, pude assegurar-me, 

com precisão, que fiz a escolha mais 

preciosa e importante da vida pessoal, 

experiência essa que interferiu 

positivamente no desenrolar de toda a 

trajetória profissional, principalmente na 

academia. Este companheiro, com sua 

peculiar compreensão e sabedoria me 

impulsionou, ao longo do tempo, a trilhar o 

percurso acadêmico, apoiando metas e 

acreditando nas conquistas, como o 

mestrado e doutorado em São Paulo, Pós-

Doutorado, no Canadá, entre outras 

metas ousadas, mas pertinentes, 

considerando o plano estabelecido e 

acalentado por longos anos. Na condição 

de esposo, pai, companheiro e amigo, 

sempre presente, ajudou-me na difícil arte 

de exercer os múltiplos papéis de esposa, 

companheira, mãe e profissional, 

circunstância vivenciada pela maioria das 

mulheres - profissionais do nosso país, 

onde o trabalho doméstico, até nossos 

dias, não é tarefa valorizada e não tem 

distribuição equitativa entre mulheres e 

homens, mães e filhos. 

Quanto aos amigos, durante todo o 

período de permanência em Belém (1981 

– 1995), grandes amigas e aliadas, se 

destacaram pelo apoio e confiança 

compartilhadas. Com representações 

distintas, essas mulheres, de diferentes 

famílias, formação, crenças e estilos de 

vida, acolheram-me, sem reservas, 

N 
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oferecendo-me o melhor de si e do seu 

ambiente doméstico e social. Participei da 

dinâmica de suas famílias, habitei suas 

moradas, repousei nos seus aposentos, 

dividi as mesas, compartilhando alegrias e 

tristezas, lágrimas e sorrisos, decepções e 

concretizações. Com cada uma aprendi 

lições de vida, principalmente, de 

solidariedade, esperança e perseverança. 

Pela magnitude e transcendência do 

legado, nomeio esses personagens, na 

passagem dessa história: Maria de 

Lourdes Xavier, família Raimunda e 

Hamilton Barbosa, Ilza Regina, Leyla 

Lima, Ruth Paschoal, família Clementina 

Galo, Clarice, Claudia, Bila e Edmundo   

 

 
  

.
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 inserção no 

programa de pós - 

graduação da Escola 

Paulista de Medicina – Universidade 

Federal de São Paulo/UNIFESP ocorreu 

dois meses após o nascimento do 

segundo filho (Aline). A aprovação na 

seleção ocorreu em 1987, tendo o curso 

iniciado em janeiro de 1988, período no 

qual fui residir em São Paulo com as duas 

crianças (um ano e meio (Pio Filho) e dois 

meses (Aline)). Com determinação e apoio 

do esposo, que permaneceu em Belém, 

sobrevivi às múltiplas demandas do 

período, nessa grande cidade: as 

exigências da pós-graduação; o inverno 

paulista (os apartamentos nem sempre 

são supridos por calefação); além do 

peculiar preconceito, enfrentado pelos 

nordestinos, em geral, provocado pelos 

habitantes das metrópoles do sudeste, a 

despeito de que estas grandes cidades 

tenham sido construídas com a força do 

trabalho dos emigrantes das regiões 

nordeste e norte do nosso imenso e 

desigual país.  

Ao chegar a São Paulo, deparei-

me com a falta de vagas na neonatologia, 

muito embora tivesse sido, anteriormente, 

aprovada por este mesmo Departamento. 

Com o impasse, o professor Dr. Fernando 

José de Nóbrega, responsável pela pós-

graduação da Escola Paulista de 

Medicina/EPM e chefe do Departamento 

de Nutrição e Metabolismo, convidou-me 

a participar de uma nova linha de 

pesquisa que envolvia a temática da 

adolescência, filhos prematuros, 

composição imunológica e química do 

leite humano. Integrei um grupo de novos 

pesquisadores de outros países e 

contextos do Brasil, colegas esses que, 

atualmente, compõe o Departamento de 

Nutrição da Escola Paulista, bem como da 

Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesta 

etapa, impulsionada pelos orientadores 

Fernando Nóbrega e Suzana Queiróz, 

resolvi dar continuidade à pós-graduação, 

iniciando o doutorado, imediatamente 

após a defesa do mestrado. Defendi o 

doutorado em dezembro de 1990.  

Alguns desafios transpostos 

merecem destaques, entre eles a 

mudança da área de concentração e 

objeto de estudo: da neonatologia para a 

hebeatria, do período neonatal para a 

adolescência; a aquisição da segunda 

língua, necessária para o acesso às 

bibliotecas e referencial teórico de bases 

internacionais; o excesso de disciplinas da 

pós-graduação e a participação no grupo 

de pesquisa do Departamento de origem 

da dissertação e tese.  

A experiência da pós-graduação e 

a mudança de objeto e temática de estudo 

provocaram reformulações definitivas no 

percurso profissional, bem como nas 

expectativas futuras. Era evidente a 

necessidade de buscar subsídios práticos 

para os novos preceitos teóricos, assim, 

no período de 1989 ao final de 1990, 

busquei a participação em Serviços de 

Atenção ao Adolescente, tendo integrado 

as equipes de dois Serviços: 

A 
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- Ambulatório de Adolescência e 

Obesidade do Departamento de Nutrição 

e Metabolismo, da Escola Paulista de 

Medicina, realizando atividades clínicas; 

além das sessões científicas de 

laboratório de pesquisa; participação na 

publicação de artigos e capítulos de livro. 

Cabe destacar o apoio do Coordenador do 

Departamento, professor Fábio Ancona 

Lopez.  

- Programa de Atenção ao Adolescente, 

da Secretaria de Saúde de São Paulo, 

desenvolvido no Hospital do Servidor 

Público Estadual – IAMSPE, realizando 

atendimento individual e em grupo para 

adolescentes, gestantes adolescentes e 

filhos; assim como participando em 

publicações do grupo. Ressalta-se a 

dedicação e apoio do clínico Dr. Janessi e 

da coordenadora Dra. Ana Elisa Higuchi, 

médica e responsável pelo Serviço. 

A pós-graduação em São Paulo 

(mega metrópole), em centro de expertise 

– UNIFESP/EPM, enfrentando 

diversidades regionais e culturais, 

representou um período de grande 

amadurecimento. No meio de tantas 

mudanças e desafios, fica impossível 

avaliar a intensidade das dificuldades 

vivenciadas, assim como o nível de 

energia necessária ao enfrentamento, 

dada à simultaneidade do processo. 

Considerando os obstáculos e demandas 

psicológicas e físicas, esta experiência 

provocou o exercício da “resiliência” 

(capacidade de resistir aos desafios ou 

agravos, independente da sua 

intensidade, utilizando atributos pessoais 

e do meio ambiente).  

No processo de desenvolvimento 

dos projetos de pesquisa e entrosamento 

com as equipes da UNIFESP, vale 

destacar as contribuições científicas e 

pessoais dos orientadores, Dr. Fernando 

Nóbrega e Dra. Suzana de Souza 

Queiróz, ambos reconhecidos como 

exemplos de profissionalismo e seriedade, 

para a categoria de pediatras e 

pesquisadores do nosso país. Com esses 

mestres aprendi muito mais que formular 

hipóteses e buscar um referencial teórico, 

aprimorei a disciplina e eficiência no 

trabalho, assim como a determinação e 

objetividade, no cumprimento de metas, 

legado que serviu como pilar de edificação 

para projetos profissionais e pessoais. A 

dissertação de mestrado foi publicada em 

revista nacional Qualis A (Jornal de 

Pediatria) e o doutorado em revista 

internacional (Acta Paediatrica 

Espanhola). Em 1993, o Dr. Fernando 

Nóbrega coordenou a edição de um livro, 

em inglês, editado pela Revinter, sobre a 

temática do “Aleitamento Materno e 

Adolescência”, no qual redigi dois 

capítulos, resultados das pesquisas de 

mestrado e doutorado.  
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 retorno a Belém ocorreu no 

início de 1991, período no 

qual reiniciei as atividades 

na UEPA e no recém-inaugurado 

“Programa de Atenção ao Adolescente” da 

Secretaria de Saúde do Estado, que 

funcionava na Unidade de Referencia 

Materno Infantil – URE/Pará.  

Na Secretaria de Saúde, através 

do Programa, tive oportunidade de 

contribuir com a estruturação e 

planificação das ações específicas 

direcionadas à adolescência, integradas à 

outros Programas, como o PROAME – 

Programa de Incentivo a Amamentação, 

Programa de Pré-Natal e Programa de 

Planejamento Familiar. As ações 

contemplavam práticas de atendimento 

integrado nesses Programas, para a mãe 

adolescente e seu filho, assegurando o 

acesso ao atendimento de saúde à 

criança, ao mesmo tempo em que, o 

acesso da adolescente ao planejamento 

familiar e métodos contraceptivos, com 

objetivo de prevenir a recorrência da 

gravidez inoportuna e imediata.  

Na condição de professora da 

UEPA e membro da equipe do Programa 

do Adolescente, participei da organização 

e realização de diversos eventos 

científicos, como seminários, congressos, 

cursos de formação e sensibilização 

voltados aos profissionais de saúde dos 

Programas de Pré-Natal, Planejamento 

Familiar e Pediatria, bem como para os 

Agentes de Portaria, Segurança, 

Auxiliares e Técnicos, da Unidade 

Materno Infantil, - URE, com vistas à 

melhoria do acesso e adesão dos 

adolescentes às ações desses Programas  

.  

Nessa etapa, vale assinalar a 

formação profissional realizada na 

Universidade Estadual de São Paulo/USP, 

Instituto da Criança/São Paulo, com apoio 

da Organização Pan Americana de 

Saúde/OPAS, com carga horária de 160 

horas, ocasião que reuniu profissionais 

das diferentes  regiões do Brasil, sob a 

coordenação da Dra Anita Colli/USP e 

equipe de professores do Instituto da 

Criança/Departamento de Pediatria/Área 

de Atenção à Adolescência.   

Entre as participações em eventos, 

com caráter de Seminário, destacou-se o 

“Encontro de Expertos na área de 

Adolescência”, promovido pela 

Organização Pan Americana de 

Saúde/OPAS, cujo objetivo foi discutir 

instrumentos de avaliação para os 

Serviços de Atenção à Adolescência, na 

América Latina, assim como identificar 

pesquisadores e lideranças para 

representar pontos focais nos países 

envolvidos. Neste evento, apresentei a 

temática “Situação do adolescente na 

América Latina e Brasil, desafios e 

perspectivas”, assim como fui indicada 

como ponto focal da OPAS, no Brasil. Não 

foi possível aceitar o convite, 

considerando dificuldades operacionais e 

institucionais daquele momento.  Participei 

ainda do Programa de Formação 

profissional do Projeto “Saúde, Vida e 

O 
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Alegria”, apoiado pela OPAS e realizado 

pela UERJ, sob a coordenação da 

professora Dra. Evelyn Eisenstein. 

Quanto à retomada das atividades 

docentes na UEPA/Belém, após o 

doutorado, houve uma completa mudança 

no desenvolvimento das práticas e 

contexto de ação. 

 Compreendendo que a atuação 

profissional, na prevenção ou intervenção, 

em favor da saúde do adolescente, 

transcende os limites do Sistema de 

Saúde ou Complexo Hospitalar, decidi 

dedicar a metade da carga horária 

docente (20 horas) ao trabalho na 

comunidade. O contexto escolhido foi a 

Comunidade Organizada “República 

Comunidade de Emaús”, onde 

funcionavam o “Centro de Defesa da 

Criança e do Adolescente/CEDECA de 

Belém” e a “Agência de 

Jornalismo\Notícias de Emaús”. Nesta 

comunidade, o serviço de saúde 

funcionava com a “Farmácia de 

Manipulação de Emaús” e o “Ambulatório 

de primeiros socorros”; tendo ainda 

diferentes setores, os quais atuavam de 

forma integrada: uma escola de grande 

porte, situada na confluência dos bairros 

periféricos de Belém - Benguí e São 

Clemente, com 2400 alunos matriculados 

em todas as séries do primeiro e segundo 

graus; um “Centro de Reciclagem e 

Recuperação”, para materiais usados; um 

“Centro Recreativo”; entre outros setores.  

Naquela ocasião, na Comunidade 

de Emaús, destacava-se a liderança de 

um padre italiano, cidadão brasileiro dos 

mais atuantes e ilustres que tive o 

privilégio de conhecer e conviver – Padre 

Bruno Sechi. Este homem de hábitos 

simples, cuja missa celebrava na pequena 

capela do bairro, materializava sua prática 

cotidiana defendendo e lutando pelos 

direitos de crianças e adolescentes em 

situação de adversidade e desvantagem 

social. Cabe ressaltar que padre Bruno foi 

o idealizador do Projeto Nacional que deu 

origem aos “Centros de Defesa da 

Criança e do Adolescente”, em todo o 

país, projeto financiado pelo Ministério da 

Justiça, à partir da experiência do 

CEDECA/Belém; ele também foi o mentor 

da agência de notícias de Emaús, que 

contava com a participação de jornalistas 

profissionais e alunos da Universidade. 

Através da Agência de Notícias de 

Emaús, o Jornalista Gilberto Dimenstein 

pôde denunciar as condições de 

exploração sexual a que eram submetidas 

crianças e adolescentes, nos garimpos da 

Amazônia, através da publicação do livro 

“Meninas da Noite”. Por intermédio dessa 

agência de notícias e divulgação na mídia, 

as vítimas da exploração sexual dessa 

região puderam ser libertadas e 

devolvidas às famílias.  

Em 1991, apresentei-me ao 

coordenador geral da comunidade que, 

naquele momento, era o Padre Bruno 

Sechi. O serviço de saúde funcionava de 

forma precária, com um auxiliar de 

enfermagem e uma farmacêutica, ambos 

habilidosos, competentes e dedicados. 
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Esta farmacêutica trabalhava com 

manipulação de medicamentos, a partir 

das ervas medicinais, experiência que 

impressionava, pelo cuidado na 

preparação, qualidade dos produtos e 

credibilidade conquistada, na comunidade.  

O atendimento médico ambulatorial 

foi iniciado, com os alunos do sexto ano 

de medicina da UEPA e residentes, junto 

aos profissionais da comunidade. Ao 

mesmo tempo em que eram 

desenvolvidas atividades práticas 

educativas com os adolescentes, a equipe 

evidenciava a falta de condições 

estruturais do prédio onde funcionava o 

serviço de saúde, tanto em relação aos 

aspectos sigilosos (paredes), como a falta 

de aparelhagem necessária aos 

procedimentos clínicos. 

A somatória de dificuldades para o 

exercício pleno das ações e o 

envolvimento crescente com a 

comunidade, motivou-me a buscar 

estratégias que viabilizassem melhorias, 

na qualidade do atendimento. Naquele 

momento, a experiência e dedicação do 

padre Bruno foram imprescindíveis, na 

decisão conjunta de elaborar um projeto 

de pesquisa e extensão voltado às 

necessidades do Serviço de Saúde. O 

projeto foi concluído e enviado a 

Fundação MarcArthur, onde concorreu 

com 400 inscritos, sendo classificado 

entre os 40 finalistas. O processo de 

seleção final englobava uma longa 

entrevista individual da coordenação do 

projeto, realizada pela equipe de 

pesquisadores desta Fundação, 

profissionais do Brasil e Estados Unidos 

(Chicago). A proposta atendeu aos 

requisitos básicos e, assim, preenchi uma 

das oito vagas ao premio “Pesquisador 

Brasileiro 2003 - MacArthur Foundation”, 

com bolsa no valor de U$ 25,000.00, cuja 

principal finalidade era a implantação – 

implementação do Serviço de Saúde das 

crianças e adolescentes de Emaús. O 

desenvolvimento das ações transcorreu 

no período de três anos, com prestação 

anual de contas, tendo sido priorizado 

construção, reformas e aquisição de 

equipamentos, para o Serviço de Saúde, 

compreendendo atividades ambulatoriais 

de pediatria, clínica, ginecologia, 

odontologia clinica, práticas de escovação 

e grupos educativos em saúde, além da 

manipulação de medicamentos 

(fitoterapia, desenvolvida pela 

farmacêutica) e ambulatório de pequenos 

procedimentos. A execução das ações do 

Serviço contou com apoio de colegas da 

Secretaria de Saúde (enfermagem e 

medicina), além dos alunos e residentes 

da UEPA. Ao final do período (1993-

1996), as reformas e construções estavam 

concluídas, atividades clínicas e de 

prevenção implementadas e os relatórios 

enviados à Fundação. Nesse período, 

além de médica e agente de saúde, 

aceitei o convite para ser membro efetivo 

da comunidade (a convite das lideranças), 

o que significou maior entrosamento e 

legitimidade, com consequente aumento 

da responsabilidade com as propostas. 
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Naquela etapa, com o processo de 

trabalho em andamento, ficou evidente a 

necessidade de investimento na 

consolidação e ampliação das ações. 

Assim, mobilizei as lideranças 

comunitárias nesse sentido e com o apoio 

imprescindível do Padre Bruno e de todos 

líderes, o segundo projeto, mais amplo, foi 

elaborado e enviado para a Fundação 

Kellogg, Kellogg/USA, participando de 

uma iniciativa de trabalho da Fundação 

“Adolescência Saudável na América 

Latina”, apoiado pela OPAS.  Nesse 

projeto, as ações previstas envolviam 

saúde, educação, integração social, 

liderança e protagonismo juvenil, 

formação profissional, esporte, cultura e 

lazer, para crianças e adolescentes. O 

projeto de Emaús foi classificado entre os 

dez finalistas, concorrendo com Projetos 

de diversas regiões do Brasil e outros 

países da América do Sul (Argentina – 

províncias do extremo sul, Chile, Bolívia, 

Colômbia). O processo de seleção 

ocorreu no Rio de Janeiro, momento em 

que as propostas  foram apresentadas e 

discutidas, permitindo trocas de 

experiências entre as equipes . 

Finalmente, o projeto ficou entre os seis 

finalistas, com prazo para implementação 

das ações, no período 1996 a 2000. O 

marco inicial das ações acordado era a 

visita da representante da Fundação 

Kellogg. Em Belém, após supervisão da 

área territorial, plano de metas e ações, 

equipe de implementação, a Fundação 

decidiu ampliar o apoio financeiro, de U$ 

180,000.00, para U$ 389,000.00.   

O marco histórico de largada foi a 

realização de um amplo seminário, com as 

lideranças, adolescentes, famílias, alunos 

e professores da escola de Emaús, 

profissionais da comunidade, dos 

diferentes setores, cuja finalidade foi 

delinear um plano estratégico, com base 

nos principais problemas apontados, 

tendo como marco conceitual “Saúde 

integral e qualidade de vida para crianças 

e adolescentes”.  

Foram priorizadas obras de 

construção e recuperação para a escola 

de Emaús: salas de aula (9), restaurante 

(1), sanitários (18), biblioteca (1), com 

acervo bibliográfico e eletrônico; salão 

para reuniões e atividades recreativas (1); 

salas para cursos (informática; ateliers 

para corte e costura). No espaço territorial 

adjacente à escola foram construídos o 

laboratório de manipulação de 

medicamentos e de cosméticos, que 

passou a funcionar com apoio da 

prefeitura e a faculdade de farmácia do 

CESUPA (centro de ensino Superior) – 

Belém; assim como foram ampliados os 

espaços do horto medicinal; da horta 

comunitária e instalações dos criadouros 

de animais (patos e porcos). Adquiriu-se 

dois carros (Kombi), para escoamento da 

produção de animais e hortaliças, para 

comercialização nas feiras livres de 

Belém; assim como transportar a equipe 

de profissionais e crianças, para 
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atividades clinicas, de formação, entre 

outras.  

As ações desenvolvidas 

englobavam atividades de formação para 

adolescentes multiplicadores; preparação 

para o trabalho e ocupação do tempo livre 

(atividades recreativas, lúdicas); além de 

esporte e atividades culturais, na escola, 

aos finais de semana (“Domingo Alegre”). 

O projeto investiu ainda na implantação e 

fortalecimento de um grêmio juvenil e uma 

associação de professores da escola de 

Emaús.   

Vale ressaltar a colaboração de 

profissionais das diferentes áreas do 

conhecimento, na condição de 

consultores, supervisores do processo de 

implementação das ações, redação de 

relatórios e material técnico, entre outros 

documentos que contribuíram para a 

disseminação da experiência, ressaltando 

as contribuições de padre Bruno Sechi 

(liderança comunitária e pesquisador); 

Francisco Pacheco (farmacêutico e 

consultor); Valéria Freitas (odontóloga, 

pesquisadora e consultora); Ivaneide 

Costa (farmacêutica), Clevane Pessoa 

(psicóloga e consultora), além dos 

técnicos do serviço e escola (enfermeiros, 

engenheiros, professores, auxiliares, 

lideranças comunitárias).  

Ao longo do período de 

abrangência, a Fundação Kellogg 

promoveu seminários, nos diferentes 

países envolvidos com esta iniciativa, 

oportunidade para os pesquisadores e 

profissionais trocarem experiências. 

Nesses encontros realizava-se a 

supervisão das ações implementadas. Ao 

final, a prestação de contas incluiu 

relatórios (bilíngue) (Fundação, 

Universidade e Comunidade) e resultados 

técnico-científicos, como o “Manual 

Fitoterápico de Emaús”, onde está 

apresentado a experiência da 

farmacêutica, Ivaneide Costa, constando 

dos princípios das ervas medicinais, bem 

com formulações utilizadas, nas 

apresentações sistêmica, tópica e 

cosmética. Esse docontou com a 

colaboração do farmacêutico Francisco 

Pacheco 

Ainda em Belém, na condição de 

professora da UEPA, publiquei alguns 

artigos em revistas nacionais, a partir dos 

resultados das monografias de alunos; 

levantamentos bibliográficos, assim como 

os resultados da dissertação de mestrado 

e tese de doutorado, em periódicos de 

circulação internacional.  
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 retorno à Bahia ocorreu em 

função de questões 

familiares. A primeira 

inserção profissional foi como professor 

substituto, no Departamento de Pediatria 

da UFBA, iniciando as atividades em 

março de 1995, com contrato de um ano, 

período no qual integrei a equipe da 

enfermaria de pediatria, no Hospital das 

Clínicas, junto aos internos e residentes, 

bem como em nível ambulatorial, no 

Centro de Saúde do Nordeste de 

Amaralina, com os alunos do terceiro e 

quarto anos de medicina. Neste período, 

impulsionada pela necessidade de 

sistematizar informações de semiologia e 

atenção primária para esses alunos 

(medicina da UFBA), iniciei a redação do 

primeiro livro “Avaliação e Cuidados 

Primários à Criança e ao Adolescente”, 

editado pela Artes Médicas, em 1998, 

organizado e redigido em parceria com o 

colega e amigo Ronald Pagnoncelly, 

renomado professor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, estudioso e 

escritor de diversos livros voltados à 

infância e adolescência. Este professor foi 

um dos mais importantes impulsionadores 

da minha efetiva participação no Comitê 

de Adolescência da Sociedade Brasileira 

de Pediatria, em congressos, cursos e 

seminários, de abrangência nacional, bem 

como foi parceiro na organização e 

redação de dois outros livros: “Aspectos 

Clínicos e Psicossociais na Adolescência, 

edição Artes Médicas em 2005 e“ 

Semiologia e Atenção Primária à Infância 

e Adolescência, edição Revinter em 2005. 

Em 1996, após a experiência de 

professora substituta, no Departamento de 

Pediatria da  UFBA, fui convidada a 

participar do Instituto de Saúde 

Coletiva/ISC, como pesquisador 

associado, onde permaneci durante esse 

ano, contribuindo com a implementação 

do Projeto “Redução da Mortalidade 

infantil”, nos municípios do interior do 

Estado da Bahia, coordenado pela 

pesquisadora Dra. Etheline Enoch. Nesse 

Instituto, participei na elaboração da 

“Cartilha do Plano Estadual de Saúde”, 

junto às pesquisadoras Leny Trad e 

Etheline Enoch; na organização do curso 

de formação para profissionais de saúde, 

na área de Adolescência e DST- HIV 

AIDS, coordenado por Dra. Inês Dourado, 

bem como participei em disciplina da 

graduação em medicina, junto à Dra. 

Carmen Teixeira.  

Nessa etapa, atuei no Programa 

de Pós Graduação strictu sensu na Escola 

de Nutrição, ministrando a disciplina 

“Saúde e Nutrição na Infância e 

Adolescência”; bem como no Projeto UNI 

– Bahia, coordenado pela Escola de 

Enfermagem da UFBA, organizando 

cursos de formação para profissionais, na 

área de adolescência.  

 
  

O 
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10.1 Atividade Docente 

 

m 1997, iniciei a carreira de 

professor na UEFS, lotada no 

Departamento de Saúde, na 

condição de professor visitante. Neste 

mesmo ano, fui aprovada no concurso de 

professor Adjunto e, no final do ano 

seguinte (1998), aprovada em concurso 

para professor Titular do mesmo 

Departamento. 

 No processo de inserção na UEFS, 

cabe destacar o importante papel da 

coordenadora do Departamento de 

Saúde, professora Denice Vitória de Brito, 

na decisão pessoal de optar pela UEFS, 

considerando possibilidades de inserção 

na UFBA e outras Instituições de Ensino 

Superior da capital. A professora Denice, 

além de estar gestora de um importante 

Departamento da UEFS, acreditava e se 

dedicava ao planejamento, execução e 

ampliação dos laços da UEFS com outras 

Instituições acadêmicas, além da 

interlocução com Serviços públicos em 

nível, local, regional e nacional. A 

seriedade e profissionalismo 

empreendidos nas propostas 

apresentadas pela professora, em nome 

do DSAU-UEFS, me mobilizaram, quanto 

à decisão de engajar como professor 

visitante (1997). O plano de trabalho 

apresentado teve como metas a 

implementação de projetos de pesquisa e 

extensão, com vista a promover e estreitar 

o entrosamento da UEFS com 

Comunidades e Serviços, de abrangência 

inter-setorial, com base na experiência 

anterior, em projetos comunitários; assim 

como, contribuir com o recém implantado 

curso de mestrado em saúde coletiva, 

como professor, atendendo às demandas 

na área de domínio - medicina preventiva 

– saúde da criança, adolescente e jovem. 

Durante duas gestões, a referida 

professora, além de implantar a pós-

graduação strictu-sensu no DSAU, buscou 

incrementar a realização de concursos 

que possibilitaram a inserção de  

professores - pesquisadores experientes, 

os quais fazem parte do quadro docente 

da UEFS e podem prestar esse mesmo 

depoimento. Nessa gestão, foi ampliada a 

integração do DSAU-UEFS com 

instituições renomadas, como o Instituto 

de Saúde Coletiva e o Departamento de 

Medicina Preventiva – UFBA; a Escola 

Nacional de Saúde Pública - ENSP – 

FIOCRUZ, a Universidade de São Paulo - 

USP, entre outras Instâncias que 

contribuíram para implantação do 

mestrado, ampliado para Programa de 

Pós-Graduação, em 2003. 

 

Inserção na Graduação 

 

Na UEFS (a partir de 1997), iniciei 

contribuindo como professora 

colaboradora do curso de enfermagem, na 

disciplina “Saúde da mulher criança e 

adolescente”.  Entretanto, o maior 

entrosamento com alunos ocorreu através 

das atividades de Iniciação Científica - IC, 

no desenvolvimento de projetos de 

E 
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pesquisa apoiados por agências de 

fomento à pesquisa, desde 1998, 

momento no qual iniciei as orientações de 

Iniciação Científica - IC, assim como 

Trabalhos de Conclusão de Curso/TCC de 

alunos da área de saúde. 

 Outra relevante participação, 

relacionada à graduação, foi como 

membro da equipe de implantação e 

professor do curso de medicina (UEFS), 

no modelo PBL (aprendizagem baseada 

em problemas). Nessa etapa, realizei 

visita de reconhecimento e estágio de 

aprofundamento nas técnicas e métodos 

desse novo modelo de aprendizagem, na 

Universidade de Londrina \ Paraná (20 

horas); na Universidade Santa Cruz \ 

Ilhéus (12 horas), em Ilhéus, assim como 

recebi treinamento na UEFS, ministrado 

pela equipe da UEL – Londrina. Como 

membro da equipe de implantação e 

implementação do curso na UEFS, 

coordenei a Comissão de Capacitação 

Docente em PBL (treinamento de 

professores no método PBL); elaborei o 

primeiro Manual de Pediatria, no modelo, 

juntamente com equipe de pediatras; 

assim como o Manual de Embriologia, 

junto aos professores do Departamento de 

Biologia; ministrei aulas práticas, 

integrando a equipe do Laboratório de 

Habilidades; ministrei aulas teóricas 

(conferências) e prestei consultorias aos 

alunos, na resolução dos problemas dos 

Módulos Práticos das atividades Tutoriais.  

A partir de 2007, passei a compor a 

equipe do PIESC - Programa de 

Integração Ensino, Saúde, Comunidade, 

na execução de atividades ambulatoriais 

realizadas nas Unidades de Saúde – PSF 

e UBS do município, junto aos alunos; 

faço parte da equipe de avaliação anual 

do Manual de Pediatria, para 

reformulações.  Durante a execução do 

Módulo de Pediatria, pelas atividades 

ligadas aos Tutoriais, ministro aulas 

teóricas de pediatria e consultorias para 

os alunos. 

 
Inserção na Pós-Graduação 

 

Inicialmente, participei da equipe 

de professores do recém implantado 

“Curso de Mestrado em Saúde Coletiva”. 

Em 2001, integrei a equipe de professores 

permanentes do Curso.  

Desde a inserção no PPGSC, na 

condição de pesquisadora e professora, 

venho contribuindo na orientação de 

mestrandos, coordenando e ministrando 

uma disciplina optativa “Saúde da criança 

e do adolescente” e até 2010, coordenei a 

atividade obrigatória de “Pesquisa 

Orientada”. Tenho buscado apoiar as 

gestões do Programa, participando nos 

processos seletivos de alunos, assim 

como na equipe de elaboração de projetos 

de infra-estrutura, junto a outros membros 

do colegiado. Vale salientar o empenho 

dessas equipes, na elaboração dos 

Projetos de Infra-Estrutura para o PPGSC, 

os quais viabilizaram financiamento para 

construção do Centro de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva (FINEP) e aquisição 
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de equipamentos as instalações desse 

Centro (FAPESB).  

 
10.2 Atividade administrativa: 
participação no colegiado do PPGSC  

 

Em 2001, integrei o colegiado do 

PPGSC, pela primeira vez. Estive na 

coordenação nos períodos 2003-2005 e 

2011; e na vice – coordenação, nos 

períodos 2001-2003, 2007- 2008 e 2009-

2010. 

Na gestão 2003-2005, busquei dar 

continuidade ao trabalho da gestão 

anterior. Com empenho e apoio do 

colegiado e dos professores, o curso foi 

recredenciado pela CAPES. Nessa 

gestão, alguns acontecimentos merecem 

destaque, como a ampliação do curso de 

Mestrado, para Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva, segundo 

recomendação da CAPES.  

No período 2006-2007, estive 

ausente da UEFS, para a realização do 

pós-doutorado no Canadá (Université du 

Quebec a Montreal – UQAM). Ao retornar, 

integrei a vice–coordenação por duas 

gestões (2007-2008 e 2009-2010).   

Em fevereiro de 2011, fui eleita 

coordenadora, permanecendo nessa 

função até 31-12-2011, momento em que 

tomou posse o novo colegiado, do qual 

faço parte. No mandato de 2011, com 

apoio do colegiado e da vice-coordenação 

(Thereza Coelho) foram realizadas 

importantes metas de fortalecimento do 

PPGSC (UEFS): 1. Continuidade, na 

administração da obra de Infra-Estrutura 

(iniciada em outras gestões), apoiada pela 

FINEP e FAPESB, para construção do 

Centro de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva (estrutura para 10 núcleos de 

pesquisa, laboratório de informática para 

pós-graduação, sala de reuniões, salas de 

aula, auditório, secretaria, coordenação, 

sala de leitura para alunos, sanitários, 

copa-cozinha), inaugurado em 30-11-

2011; 2. Elaboração de edital e 

encaminhamentos para processo seletivo 

de professor visitante, especificamente 

para a pós-graduação, na área de 

bioestatística; 3. Prestação de contas do 

Projeto de Infra Estrutura, do período 

2008-2010, apoiado pela FAPESB, para a 

provisão de equipamentos dos núcleos de 

pesquisa; 4. Realização de seleção para 

novos mestrandos (2012); 5. Realização 

de campanha e eleições diretas para novo 

colegiado; 6. Inauguração do atual Centro 

de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. 

  Na atual gestão (2012-2013), sob 

a coordenação da professora Thereza 

Cristina Bahia Coelho, fui indicada para a 

vice-coordenação.  

 

10.3 Atividade de Pesquisa I: 
Implantação do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas na Infância e adolescência -  
NNEPA/UEFS 

 

O NNEPA foi implantado em 1998, 

fazendo parte do Programa de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva – PPGSC 

do DSAU, desenvolvendo atividades de 
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pesquisa, ensino, extensão, junto aos 

alunos de graduação da UEFS, 

mestrandos, professores dessa e de 

outras Universidades e colaboradores, 

profissionais das Instâncias dos Sistemas 

de Saúde, Educação, Segurança Pública, 

Assistência Social, do município. Vale 

assinalar, o apoio do NUCAO (professora 

Valéria Freitas), na implantação do 

NNEPA, assim como na participação 

conjunta em projetos de pesquisa 

(apoiado pelo CNPq) e de extensão 

(apoiados pela Fundação Kellogg), 

realizados em Belém, Feira de Santana e 

municípios do semi-árido da Bahia.   

As diretrizes do NNEPA se apóiam 

em quatro pilares: 1. Fortalecer o 

Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Coletiva\PPGSC da UEFS; 2. Formar 

novos talentos – profissionais e 

pesquisadores; 3. Consolidar as linhas de 

pesquisa, através de parcerias e 

intercâmbios interpessoais e 

interinstitucionais; 4. Subsidiar as 

Instâncias da Rede de Atendimento e 

Defesa da infância, adolescência e 

juventude, na implementação de políticas, 

programas e ações, direcionadas à 

infância, adolescência e juventude.  

A proposta de concepção do 

Núcleo está direcionada para o 

desenvolvimento de atividades voltadas à 

formação profissional dos graduandos, 

alunos de iniciação científica, mestrandos 

e voluntários.  O exercício conjunto 

(alunos e professores) de habilidades 

relacionadas à pesquisa, assim como o 

aprendizado de regras de socialização, 

responsabilização e reciprocidade, têm se 

mostrado como importantes indicadores, 

para a convivência em grupo e 

consolidação de metas pessoais e 

profissionais, conforme depoimentos de 

ex-alunos, integrantes do grupo. Esse 

exercício diário concede-me, em parte, 

devolver à sociedade o apoio recebido 

pelos “agentes impulsionadores” (todos 

aqueles que apoiaram esta trajetória), 

durante a formação básica, graduação e 

pós-graduação, permitindo a revitalização 

do “ciclo de oportunidades”.    

Ao longo do período 1998-2012, as 

dissertações de mestrado, bem como as 

monografias de graduação (TCC) dos 

alunos de IC passaram a integrar os 

projetos em andamento, de acordo com a 

linha de atuação dos pesquisadores. 

Nesse período, foram estabelecidas 

parcerias com Instâncias do município, na 

área de atenção à infância e 

adolescência, como Secretaria de Saúde 

(Programa DST-HIV-AIDS e Núcleo de 

Prevenção de Violência), Secretaria de 

Assistência Social (CREAS, CRAS e 

Parlamento Juvenil de Feira de Santana); 

Conselhos Tutelares; Polícias Civil (IML e 

Delegacias), Militar; Secretaria de 

Prevenção da Violência\SEPREV, 

Promotoria da Infância e Adolescência; 

assim como foram implementados 

intercâmbios entre pesquisadores e 

alunos de outras Universidades, nas 

atividades de pesquisa, formação, 

extensão (UFBA/Instituto de Saúde 
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Coletiva /ISC; Université du Québec à 

Montréal/UQÀM, Centre Jeunesse de 

Montréal – Institut Universitaire/CJM-IU). 

Desde 1998, os Projetos tem recebido 

apoio financeiro de diferentes agencias de 

fomento (CNPq, Fundação Kellogg , OIT, 

FAPESB, MEC, CAPES, Secretaria de 

Direitos Humanos/SEDH, Agencia 

Americana de Desenvolvimento/USAID, 

outras). 

O Núcleo tem buscado contribuir 

com a incrementação da produção 

científica e técnica da região, através das 

publicações, resultados dos projetos de 

pesquisa, dissertações de mestrado e 

monografias de graduação. Alunos de IC 

são estimulados para o desenvolvimento 

de projetos de mestrado, assim como, os 

ex-mestrandos, para o ingresso na 

Academia e Instituições de Ensino 

Superior. Vale destacar exemplos de ex-

alunos de IC e mestrandos do NNEPA 

que, atualmente, são professores de 

diferentes Instituições, UEFS (5); UESB 

(1);  USP (1);  Faculdade de Cruz das 

Almas(2). 

Quanto à equipe, esse Núcleo 

contou com preciosas contribuições  de 

professores, da UEFS e outras 

Universidades, profissionais das 

Instâncias do município e alunos de 

graduação e pós-graduação, que 

deixaram algo de si e levaram um pouco 

de nós, nas habilidades adquiridas ou 

transmitidas, na participação em eventos, 

elaboração de produtos científicos e 

técnicos, ajudando no processo de 

edificação da história do NNEPA, na 

UEFS, município, assim como em 

diversificados contextos e regiões do país. 

Desde 1998, o NNEPA faz parte 

do diretório de grupos de pesquisa do 

CNPq. Em 2009, fui contemplada com a 

bolsa de produtividade pesquisa, passei a 

fazer parte do diretório de pesquisa, na 

condição de pesquisador CNPq, nível B, 

no período 2009-2012. 

 
10.4 Atividade de Pesquisa II: 
Implementação das Linhas de Pesquisa 
e Projetos Interinstitucionais do NNEPA  
 

Desde a inserção como docente da 

UEFS, em 1997 e a implantação do 

NNEPA, em 1998, os projetos de 

pesquisa e extensão desenvolvidos na 

área de saúde da criança e adolescente 

foram integrados em três linhas de 

atuação: “saúde sexual e reprodutiva na 

adolescência e juventude”; “riscos e 

vulnerabilidades na infância e 

adolescência” e “saúde e qualidade de 

vida para a infância, adolescência e 

juventude”, cujo processo de 

implementação foi distinto, em 

decorrência de múltiplos fatores, como a 

experiência anterior em pesquisa, o 

atendimento às demandas atuais da 

comunidade, os interesses das agencias 

de fomento e instâncias parceiras e os 

problemas emergentes da comunidade, 

envolvendo a população infanto-juvenil. 

Os projetos voltados na área de 

saúde sexual e reprodutiva foram 
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incrementados em período anterior à 

inserção na UEFS, durante a realização 

da pós-graduação strictu-sensu na 

UNIFESP, cuja temática foi objeto de 

estudo, durante os cursos de mestrado e 

doutorado. O aprimoramento ocorreu com 

a experiência em projetos comunitários, 

desenvolvidos em Belém, parceria da 

Universidade Estadual do Pará e a 

Comunidade de Emaús, com apoio das 

Fundações MacArthur e Kellogg. Em Feira 

de Santana, deu-se a continuidade e o 

aprofundamento das propostas nessa 

área, através de intercâmbios com outras 

instâncias de ensino e pesquisa (ENSP-

FIOCRUZ), de serviços (Sistema de 

Saúde e de Informação em Saúde), 

envolvendo mestrandos, professores, 

alunos de IC, com apoio das instâncias de 

fomento, cujos produtos encontram-se 

publicados em periódicos indexados. 

Os projetos na linha de “riscos e 

vulnerabilidades” iniciaram na UEFS, 

através da interlocução entre a 

Universidade – NNEPA e Instâncias de 

atendimento em saúde, educação, 

assistência social, defesa de direitos de 

crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade. No período de 1998 a 

2012, foram desenvolvidas pesquisas 

direcionadas às problemáticas do 

consumo de álcool e outras substâncias 

psicoativas; à contaminação e exposição 

às DST \ HIV \ AIDS, além da vitimização 

infanto-juvenil. Nessa área de atuação, os 

projetos envolveram atividades de 

pesquisa e extensão, apoiados por 

instâncias de fomento (CNPq, CAPES, 

FAPESB, MS, MEC) e agências de defesa 

e garantia dos direitos humanos (OIT, 

USAID, Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos).   

Nesse período (1998 – 2012), 

alguns projetos se destacaram, pelas 

características e objetivos:1. Projetos de 

Integração entre Universidade e 

Comunidades: “O serviço de saúde dos 

adolescentes de Emaus e “Adolescente 

Comunidade Saúde” (concluído); 

“Universidade Comunidade Saúde” 

(concluído); 2. Projetos de  Intercâmbios 

entre Universidades e Centros de 

Pesquisa (nacional e internacional): 

“Violência contra crianças e adolescentes: 

a realidade, o enfrentamento e a 

prevenção (três subprojetos) (concluído); 

3. Projetos de Interlocução entre a 

Universidade e o Sistema de Saúde: 

“Saúde Reprodutiva e Materno Infantil na 

Adolescência, Juventude: Gravidez, 

Maternidade, Paternidade, Nascimentos e 

Mortalidade Infantil em Feira de Santana, 

Bahia” (cinco subprojetos) (concluído); 4. 

Projetos de Articulação interinstitucional 

entre Universidade e Rede de 

Instancias\Serviços de atendimento e 

proteção de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social: “Saúde 

integral e prevenção de riscos na 

adolescência e juventude” (cinco 

subprojetos) (em andamento); 

“Violência(s) contra crianças e 

adolescentes: Experiência e atuação das 

instâncias que integram os Sistemas 



42 
 

Públicos de Saúde, Educação e Garantias 

de Direitos” (três subprojetos) 

(andamento) (2009 – 2012); “Rede de 

proteção e prevenção da violência e 

garantia dos direitos humanos: integração 

Universidade e Sistemas de Segurança 

Pública, Atendimento e Defesa da 

infância, adolescência e juventude” (três 

subprojetos) (2011-2013) (em 

andamento).  

 
 
10.5 Participações relevantes na UEFS, 
outras Universidades, Instâncias e 
Serviços 
 

Na condição de docente da UEFS 

(1997-2012), participei de atividades 

relevantes, do ponto de vista Institucional, 

as quais permitiram grande aprendizado e 

satisfação. Cabe destacar comissões de 

implantação de cursos, avaliação de 

projetos, bancas de concursos 

acadêmicos, defesas de dissertações, 

teses e livre docência, organização e 

ministração de cursos, participação em 

eventos técnicos e científicos, outras.  

Na UEFS:  

- Comissão de avaliação de projetos e 

bolsas PROBIC e PIBIC da UEFS/PPPG; 

- Bancas para progressão de carreira, na 

categoria de professor titular;  

-  Organização de cursos de formação, 

para profissionais do Sistema de Saúde, 

Assistência Social do município;   

- Cursos de formação, para alunos de 

graduação, em parceria com o Programa 

de DST/HIV/AIDS de Feira de Santana;  

- Coordenação da comissão de 

elaboração do Projeto de Doutorado em 

Saúde Pública, convênio UEFS – USP 

(projeto que foi executado com 

professores da USP, no campus da 

UEFS);  

- Participação da Comissão de 

Implantação do Curso de Medicina da 

UEFS.  

 

Em outras Universidades e Instâncias de 

pesquisa e  serviços :  

- Bancas de concurso de professor titular 

e livre docência (UFBA);  

- Bancas de defesa de mestrado e 

doutorado (UFBA, UFCE e UNIFESP);  

- Ministração de cursos de especialização 

latu sensu  (UFCE, PUC-Paraná);  

- Ministração de Disciplina em Curso de 

mestrado strictu sensu – Escola Nutrição - 

UFBA 

- Organização e Ministração de Curso 

Educação à Distância para médicos, na 

área de saúde do adolescente (Sociedade 

Brasileira de Pediatria e Pontifícia 

Universidade do Paraná;  

- Membro de Conselho Editorial de 

revistas nacionais indexadas (Revista 

Baiana de Saúde Pública -RBSP, Revista 

Ciência e Saúde Coletiva - RCSC, Jornal 

de Pediatria) ;  

- Consultoria ad hoc para outras 

Universidades (UESB, UFBA e UESC) e 
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revistas nacionais indexadas (Cadernos 

de Saúde Pública);  

- Consultoria ad hoc em Instância de 

pesquisa – Fundação de Amparo a 

Pesquisa do Maranhão – FAPEMA; 

- Palestrante em congressos, seminários, 

jornadas, cursos e encontros científicos 

nacional, regional e local. 

- Comissão Organizadora do Congresso 

Brasileiro de Adolescência (2010); 
- Presidente de sessão de Temas Livres 

em Congresso Cientifico de abrangência 

nacional (SOBAPE- SBP) (Congresso 

Brasileiro de Adolescência) (20100 
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11.1 Vínculo com o Ministério da Saúde  
 

m 1984, quando habitava em 

Belém, fui aprovada em 

concurso público nacional para 

médico pediatra do Ministério da Saúde, 

cujo vínculo (20 horas) foi transferido para 

a Bahia, no mesmo período de mudança 

da família para Salvador. Inicialmente, me 

inseri na equipe do Hospital Dr. Hosanah 

de Oliveira, fazendo parte da equipe de 

pediatras do ambulatório de clínicas, de 

1995 a 2001. Com a integração na UEFS, 

solicitei ao MS transferência para Feira de 

Santana, na gestão municipal, que me 

direcionou para o Programa de DST-HIV-

AIDS, tendo em vista as atividades 

desenvolvidas pela equipe do Programa, 

junto a alunos e professores do NNEPA-

UEFS. As ações conjuntas contemplavam 

cursos de capacitação, para alunos das 

Universidades e cursos de formação e 

sensibilização, para comunidades 

organizadas de Feira de Santana. Em 

2007, a pró-reitoria de administração da 

UEFS decidiu pela suspensão da carga 

horária disponível para essas atividades 

na UEFS, momento em que reintegrei à 

Secretaria Municipal de Saúde, no Centro 

de Referência. Desde 2007, participo do 

Programa, trabalhando com os alunos 

bolsistas das Instituições de Ensino 

Superior do município, sendo responsável 

por relatórios mensais, trimestrais e 

anuais de todas as Unidades do Centro de 

Referência (SAE, CTA, DST, Laboratório, 

Assistência Farmacêutica; Serviços de 

Odontologia, Fisioterapia e Psicologia); 

além da elaboração de Boletins 

epidemiológicos (anual), material técnico, 

para eventos, congressos, cursos de 

formação, outras.  

Em 2008, busquei incrementar a 

integração de mestrandos do PPGSC da 

UEFS com esse Centro, momento 

propício para implementar pesquisas 

nessa área, através da área temática de  

“Riscos e Vulnerabilidades” do NNEPA. 

Até o momento, três dissertações fazem 

parte desse processo. Em 2010, foi 

defendida a primeira dissertação: “Fatores 

de risco e proteção para DST-AIDS em 

gestantes adolescentes e adultas jovens 

matriculadas no Centro de Referencia”, 

cujo artigo encontra-se publicado em 

revista nacional indexada; em 2012, a 

segunda dissertação foi defendida: 

“Fatores de proteção para transmissão 

vertical de HIV-AIDS”, e o artigo encontra-

se em fase de publicação; ainda em 2012, 

o terceiro projeto foi aprovado na seleção 

do PPGSC – UEFS (2012-2014). A 

interlocução entre serviço e academia 

vem propiciando o levantamento de 

indicadores e a disseminação do 

conhecimento científico nessa área, assim 

como o envolvimento da equipe de 

técnicos do Centro de Referência, nas 

atividades da Pós-Graduação e dos 

alunos mestrandos, nas atividades do 

Centro. Esse processo tem como objetivo 

promover a formação de pesquisadores, 

em nível de serviços, ampliar a 

consciência crítica de alunos sobre a 

E 
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realidade dos problemas e demandas da 

população, assim como subsidiar o poder 

público, na implementação e ampliação de 

políticas e programas para o município e 

região. 

 
11.2 Inserção na academia de Medicina 
de Feira de Santana  
 
 Em 2007, fui convidada pela Profa. 

Dra Eliane Elisa, fundadora e membro de 

honra, a participar da Academia de 

Medicina de Feira de Santana (mesmo 

não sendo natural do município), como 

Membro Fundador Titular, ocupando a 

Cadeira nº 08. 
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 realização do pós-

doutorado no exterior 

sempre fez parte das 

metas acadêmicas, como prerrogativa de 

avanço, nos intercâmbios 

interinstitucionais. Entretanto, a 

concretização, naquele momento (2006), 

ocorreu de forma inesperada. Ao tomar 

conhecimento de um edital para curso de 

pós-doutorado no exterior, na Université 

du Québec à Montréal/UQAM,  iniciei as 

conversações sobre as reais condições de 

efetivação do processo. As exigências 

eram a inserção acadêmica e a 

experiência profissional e científica do 

candidato, apresentadas no formato do 

curriculum vitae, um projeto de pesquisa e 

um plano de trabalho, redigidos na língua 

do país de acolhimento, considerando a 

necessidade de tramitação entre os 

Conselheiros do Departamento da 

Instituição responsável. O projeto foi 

aprovado, na UQAM e na UEFS. 

Considero que a realização do 

pós-doutorado em um contexto distinto foi 

um dos importantes passos, na trajetória 

pessoal e de pesquisador, experiência 

essa que transcendeu os limites do campo 

profissional e proporcionou 

amadurecimento. Muito além dos desafios 

técnicos, nas atividades acadêmicas e de 

pesquisa, em Universidade de outro país, 

com realidade profissional e social 

distintas, impõe-se a necessidade 

cotidiana de integrar-se ao contexto mais 

amplo, que engloba o convívio com 

colegas e o meio ambiente (hábitos de 

vida e diferenças culturais, lingüísticas e 

climáticas. 

Em abril de 2006, cheguei a 

Montreal. Era plena primavera, muito 

embora o termômetro acusasse - 2ºC e as 

árvores não possuíssem folhas e flores, 

mostrando o resultado do inverno, longo e 

intenso. Nesse país, aprendi que as 

estações do ano constituem um dos 

principais determinantes da forma de vida 

do seu povo (moradia, alimentação, 

hábitos de vida, horários). Muito embora o 

inverno seja longo (seis meses) e intenso 

(média de –10 a -20, chegando a – 30º), 

com nevascas freqüentes, os habitantes 

convivem com essa realidade de forma 

harmônica, numa relação de profundo 

respeito ao meio ambiente, impecáveis, 

no cumprimento dos compromissos, 

mesmo com as  limitações das baixas 

temperaturas. Os ventos, a temperatura e 

as estações do ano são fenômenos 

sempre presentes na vida de cada um dos 

habitantes do Canadá. 

No hemisfério norte, as estações 

obedecem a um impressionante plano 

matemático, possibilitando-nos apreciar e 

prever, precisamente, a chegada de cada 

uma das quatro estações: na primavera, o 

impressionante brotar das primeiras folhas 

e flores, a partir dos caules das árvores, 

que mostram a perda de folhagens, após 

o longo período de inverno; no verão, a 

presença das gaivotas, no horizonte e 

praças, bem como a presença ostensiva 

das pessoas nas calçadas, ruas, bares e 

parques, a desfrutar do calor; no outono, o 

A 
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matizado multicor da folhagem das 

arvores; e, no inverno, o impressionante 

fenômeno da “nevada ou caída da neve” 

(flocons de niege), cuja singularidade e 

beleza fascina tal qual outras 

demonstrações imponentes da natureza.  

Além dos desafios climáticos, 

enfrentei a barreira da língua estrangeira, 

considerando que o “acento” (sotaque) do 

português aponta a diferença entre o que 

se aprende no curso de línguas e a 

realidade do contexto de origem da 

mesma.  Ao iniciar essa experiência 

comunicava-me em inglês, na 

Universidade, bem como nas atividades 

cotidianas habituais, entretanto, 

considerando o contexto franco fônico, 

aceitei o desafio de aprender a língua 

francesa.  Foi uma batalha! Essa língua, 

tal qual o nosso português, guarda 

segredos e detalhes sui generis dos 

idiomas ricos em exceções e sutilezas, 

como os belos bordados artesanais ou as 

preciosas obras de arte. Foram longos 

meses de intensa dedicação, visto que a 

fase adulta está longe de ser o momento 

ideal para a aquisição de uma nova 

língua, requerendo muitas vezes mais o 

esforço e dedicação. Durante todo o 

período (15 meses), frequentei o curso de 

Francês, do nível debutante ao avançado, 

o que me proporcionou ultrapassar o 

portal de compreensão da língua (falar e 

escrever), expressão oral e redação.  

Durante o pós-doutorado, tive 

como supervisor o professor Dr. Marc 

Bigras que, nesta etapa, além de 

pesquisador da UQÀM, era diretor geral 

do Instituto de pesquisa – IRDS, 

integrante do Centro da Juventude de 

Montreal – Instituto Universitário/CJM-IU, 

instância de referência para pesquisa, 

denúncia, encaminhamentos e cuidados 

às vítimas de violência, crianças, 

adolescentes e famílias.  

Ao chegar à Universidade e ao 

Instituto de Pesquisa, a infra-estrutura já 

estava disponibilizada: um bom escritório, 

com equipamentos necessários ao 

desenvolvimento da pesquisa e trabalho 

cotidiano, além da infra-estrutura da 

instituição, como secretária, sala de 

reunião; serviço de biblioteca, com acesso 

a periódicos, livros e serviços de busca 

eletrônica, entre outros benefícios. 

  Dr. Marc Bigras preocupou-se com 

todos os detalhes. Desde a chegada, 

pude usufruir de condições adequadas ao 

desenvolvimento do trabalho e 

participação em eventos científicos e 

técnicos, bem como na acolhida, do ponto 

de vista pessoal. Após a conclusão do 

pós-doutorado, foi estabelecido parceria 

entre o NNEPA e o IRDS – CJM, através 

do Dr Bigras, para o desenvolvimento de 

projetos apoiados pelo CNPq, FAPESB, 

Ministério da Saúde (2006-2009); Agencia 

Universitária Francofônica (l´AUF) (2010) 

e Conseil d´Etudes America Latina et 

Caribe – CALC”\ Ministère des Affaires 

Étrangers du Canadá (2009).  

O pós-doutorado proporcionou 

aquisições científicas que resultaram em 

produtos, decorrente da atividade laboral 
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cotidiana com os projetos, como 

publicação de artigos científicos e 

capítulos de livros, junto aos 

pesquisadores e alunos da UQAM e do 

NNEPA. Da mesma forma, a participação 

em eventos, disciplinas da pós-graduação, 

visitas institucionais, intercâmbios com 

grupos e laboratórios de pesquisa, junto 

aos alunos e equipe do doutorado. Essas 

atividades tinham o objetivo de fortalecer 

as linhas de pesquisa, através do 

aprofundamento teórico nos temas de 

interesse e novas tecnologias de 

avaliação e análise. Vale destacar a 

importância do empreendimento em 

direção à proficiência da língua francesa, 

fator de facilitação das trocas e apreensão 

do conhecimento, seguramente, o maior 

desafio enfrentado, além das baixíssimas 

temperaturas.  

O estágio pós-doutoral foi 

finalizado em 2007, tendo concluído a 

primeira etapa dos dois subprojetos que 

integravam esse processo. As Instâncias 

UQÀM e CAPES emitiram carta de 

aprovação pela meta alcançada e 

conclusão do estágio pós-doutoral.  

 

12.1 Resultados\Produtos do Pós - 
Doutorado (UEFS - UQAM)  
   
12.1.1 Aquisição de Bolsas 
pesquisador visitante – foram 
formalizadas através de processo seletivo 

nacional do governo canadense, sendo 

fator decisivo para a continuidade das 

propostas. Através desse apoio, retornei 

ao Canadá, em 2008, 2009, 2010, o que 

garantiu a ampliação de parcerias, com 

outros grupos da UQAM. O processo de 

intercâmbio transcorreu naturalmente e as 

prestações de contas realizadas com 

relatórios de pesquisa na língua do país: 

1.  «  L'Agence Universitaire de la 

Francophonie – AUF . Professeur 

chercheur invité du Sud –– invitée par 

Chercheur du Nord” (2010). Université du 

Québec à Montreal/UQAM/Canadá” – 

Período: janeiro de 2010 a abril de 2010; 

2. « International Council for Canadian 

Studies/ Bourses Canada – Amérique-

Latine – Caraïbes/BCALC”. Período: 

agosto e setembro/2009;  

 
12.1.2 Coordenação de Projeto de 
pesquisa: intercâmbio UEFS – UQAM 

(2007-2009). Ao finalizar o período do 

pós-doutorado (2007), o CNPq apoiou o 

Projeto “Violência sexual em Feira de 

Santana e Montreal: a realidade, o 

enfrentamento e a prevenção”, com a 

participação de pesquisador da 

UQAM/MTL, na equipe do projeto.  

 
12.1.3 Participação nos Laboratórios de 
pesquisa - atividades científicas 

desenvolvidas pelos professores e alunos 

da pós-graduação e convidados. 

Destacaram-se algumas sessões, pela  

importância científica: 1. « Método « Q- 

Sort - L’avantage e les inconvénients; La 

procédure d’évaluation; Validité de 

contenu »; 2. « L’observation Directe et 

Indirecte : mesure et évaluation : une 
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synthèse des principaux enjeux et de 

différentes méthodes d’observations »; 3. 

“Programa N Vivo 7 . « Les 

Questionnaires – La Validité et la 

Fidélité »; 4. « Logiciel NOLDUS – 

Programme de analyses et de recherche à 

travers des vidéo. Approche multi 

méthodologique – multi dimensionnelle »; 

5. « L’adaptation des instruments de 

mesure et la recherche transculturelle en 

psychologie »; 6.  « Les pratiques 

éducatives parentales pour mesurer la 

socialisation des enfants ».  

 
12.1.4 Participação em Disciplinas da 
Pós-Graduação na UQAM (ouvinte): 1. 

Méthodes et téchniques de recherche em 

sexologie ( Drª. Frédérique Courtois); 2. 

Probématiques sexologiques des 

violences et des abus sexuels (Drª. 

Geneviève Parent); 3. La sexualité de 

l´adolescent et du jeune adulte (Drª. 

Jocelyne Thériault). 

 

12.1.5 Orientação de mestrandos (2) e 
alunos de graduação (6), com 

dissertações e trabalhos de conclusão de 

curso integrantes, do Projeto de Pós-

Doutorado, com a colaboração do 

Professor Marc Bigras\UQAM, na 

condição de pesquisador convidado. 

 

12.1.6 Edição de um volume da Revista 
Ciência e Saúde Coletiva/ABRASCO em 

parceria com Professor Marc Bigras 

(UQAM): ABRASCO. COSTA, MCO, 

BIGRAS, M. Saúde e qualidade de vida 

para a infância e adolescência (2007). 

Ciência & Saúde Coletiva. , v.12, 2007 

 
12.1.7 Publicação de artigos científicos 
e capítulos de livros  
1. Santos, MCC, Costa, MCO, Bigras, M.; 

Santana, MAO; Nascimento, Silva OC; 

Silva, MR. Atuação profissional da 

atenção básica de saúde face à 

identificação e notificação da violência 

infanto-juvenil. revista baiana de saúde 

pública. , v.35, p.120 - 135, 2011. 

2. Costa, MCO, Santana, MAO, Carvalho, 

RC; Souza, K.; Cruz, NA; Silva, MR; Silva 

MLCA. Perfil da vitimização sexual de 

crianças e adolescentes, segundo 

descrição de casos por alunos e 

professores de escolas públicas. revista 

baiana de saúde pública. , v.34, p.482 - 

502, 2010. 

3. Bigras, M., Costa, MCO. Est-ce que 

l'évaluation des signalements corroborés à 

la dpj est biaisée selon le sexe et l'âge des 

enfants maltraités in: aide aux jeunes en 

difficulté de comportement regards sur nos 

pratiques.1 ed.Québec : Université de 

Sherbrooke, 2010, v.1 

4. Costa, MCO, Bigras, M, Souza, KE; 

Carvalho, RC; Santos, CAT. Violência e 

abuso contra crianças e adolescentes, 

segundo os Conselhos Tutelares, o 

Programa Sentinela de Feira de Santana 

(Ba) e o Centre Jeunesse de Montreal. 

Adolescência & Saúde (UERJ). , v.5, p.15 

- 22, 2008. 

6. Costa, MCO & Bigras, M. Mecanismos 

pessoais e coletivos de proteção e 
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promoção da qualidade de vida para a 

infância e adolescência. ciência & saúde 

coletiva. , v.12, p.1101 - 1109, 2007;  

7. Costa, MCO & Bigras, M. Promoção da 

qualidade de vida para infância e 

adolescência.. ciência & saúde coletiva. , 

v.12, p.1098 - 1099, 2007;  

8. Costa, MCO et al. texto científico para 

revista e DVD da “ International society for 

prevention of child abuse and neglect/ 

ISPCAN” (2009). 

9.  Costa, MCO, Carvalho, RC, Morais, 

VO, Santana, MAO. Trajetória do 

programa de enfrentamento da violência 

contra crianças e adolescentes em 

território brasileiro/PAIR e processo de 

implantação a nível regional e local. in: 

Eisenstein e, Lidchi, v. Abusos, maus-

tratos e proteção à criança e ao 

adolescente. CEIIAS - centro de estudos 

integrados infância, Adolescência e 

Saúde, 2009. 

 

  12.1.8 Apresentações em eventos 
científicos e resumos em anais:  

- Anais do XVIII Congresso Mundial de 

Epidemiologia RJ (2008) (3 trabalhos); 

- XII Seminário de Iniciação Científica da 

UEFS (2008) (3 trabalhos);  

- Anais do X Congresso Brasileiro de 

Adolescência 2007 (3 trabalhos).  
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13.1 Parcerias da UEFS – NNEPA com a 
Rede de Atendimento e de Garantia de 
Direitos de Feira de Santana 

 
 engajamento em Projetos 

voltados ao fortalecimento e 

integração da Rede de 

Atendimento e Garantia de Direitos de 

crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade tiveram como alicerce as 

parcerias estabelecidas entre o 

NNEPA\UEFS e as Instituições dessa 

Rede, envolvendo técnicos e gestores de 

diversos segmentos, no município em 

Feira de Santana e região, em 2003. 

Essas interlocuções serviram de incentivo 

para o desenvolvimento de quatro projetos 

interinstitucionais entre o NNEPA e essa 

Rede. Dois projetos, já concluídos, foram 

realizados nos períodos 2003-2007 e 

2007-2008; enquanto os seguintes, 

encontram-se em desenvolvimento, 

correspondendo aos períodos 2009-2011 

e 2011-2013.    

A proposta de projeto multicêntrico 

(2003 - 2007) (projeto I) foi coordenada 

pela Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, com apoio da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT e 

Agência Americana de Desenvolvimento 

– USAID, contou com a participação de 

oito municípios brasileiros (apontados 

pelo alto risco de violação infanto-

juvenil), tendo como base os dados da 

pesquisa nacional sobre 

violência/PESTRAF. Essa pesquisa 

apontou Feira de Santana como 

município de alto risco para violência e 

exploração de crianças e adolescentes, 

tendo em vista suas características 

geográficas (importante trevo rodoviário 

interestadual; formado por cinco rodovias 

estaduais e federais; portal do semi-árido 

da Bahia, distando 100 km da capital 

Salvador, considerado como importante 

rota de turismo e tráfico de exploração de 

menores), à semelhança dos municípios 

de fronteira, como Manaus, Corumbá, 

Pacaraima, entre outros. 

O projeto de Feira de Santana, 

integrante da proposta multicêntrica, 

“Violência contra crianças e 
adolescentes: a realidade, o 
enfrentamento e a prevenção” (projeto 
I), foi elaborado e implementado pelo 

NNEPA, a Rede de Instância e a equipe 

municipal do PAIR, no período 2003-2007, 

com apoio da OIT, USAID e SEDH. Logo 

após a finalização do projeto, a SEDH e a 

OIT, em parceria com as Universidades 

envolvidas no projeto multicêntrico, 

desenvolveram instrumentos para avaliar 

as ações, nos municípios. Em Feira de 

Santana, o projeto “Avaliação das ações 
do PAIR em Feira de Santana” (projeto 
II) foi implementado, no período 2007-

2008. Algumas dissertações de mestrado 

desenvolvidas no período integraram 

esses dois Projetos, como subprojetos, 

cujos produtos encontram-se em formato 

de artigos publicados em periódicos 

indexados, capitulo, em livro editado pela 

Universidade de Mato Grosso do Sul, 

Escola de Conselhos e a SEDH, Manual 

O 
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técnico, editado pela UEFS e OIT. Esse 

processo foi crucial no fortalecimento da 

linha de pesquisa “Riscos e 

Vulnerabilidades na infância e 

adolescência” do NNEPA.  

Produtos científicos e técnicos 
(projetos I e II):  
1. Artigo científico.  COSTA, M.C.O, 

CARVALHO, RC, GOMES, W. A., SILVA, 

L. M. S., SILVA, M. R. Avaliação do 

Programa Nacional de Ações Integradas 

e Referenciais (PAIR) para o 

Enfrentamento da violência sexual contra 

crianças e adolescentes, em Feira de 

Santana-Bahia.. Ciência & Saúde 

Coletiva. , v.15, p.563 - 574, 2010 

2. TCC: Lívia R. Pinheiro. “Exploração 

sexual de adolescentes em Feira de 

Santana” (2010); Isabela Oliva. “A escola 

face à violência sexual de crianças e 

adolescentes” (2010);  

3. Capítulo de Livro Multicêntrico. Costa 

MCO & Carvalho RC, Avaliação do 

Programa integrado de ações 

referenciais para intervenção na violência 

sexual de crianças e adolescentes em 

Feira de Santana. In: Amorim SLF, 

Contini, Meza ER. Avaliação do 

Programa Nacional – PAIR para a 

violência sexual. Campo Grande/MS, Ed. 

UFMS, 2008, 216 pg.  

4. Artigo científico: Costa MCO; Carvalho 

RC; Santa – Barbara JFR; Santos CA T; 

Gomes, WA; Sousa, HL. O perfil da 

violência contra crianças e adolescentes, 

segundo registros de Conselhos 

Tutelares: vítimas, agressores e 

manifestações de violência. Revista 

Ciência & Saúde Coletiva, 12(5):1129-

1141, 2007 

5. Dissertação de Mestrado. Josele F 

Santa-Barbara: “O perfil de vitimas, 

agressores e características das 

violências, segundo Conselhos Tutelares 

de Feira de Santana” (2007);  

6. Manual técnico para professores e 

profissionais das instâncias de 

atendimento e garantias de direitos.” 

Diga não à violência sexual no seu 

município!. Esse desafio nós podemos 

enfrentar juntos!” Costa, MCO & 

Organização  Internacional do Trabalho 

/OIT  Universidade Estadual de Feira de 

Santana/UEFS,  OIT 2006.54p. ISBN 92-

2-815462-4 IPEC.   

Em 2009, empreenderam-se 

esforços para a continuidade das ações 

de integração entre a Rede e a 

Universidade. Nesse mesmo ano, a 

FAPESB, MS e CNPq apoiaram o projeto 

“Violência contra crianças e 
adolescentes: experiência e atuação 
dos Sistemas públicos de 
atendimento e garantia de direitos” 

(projeto III), através do edital PPSUS 

(2009-2012). Esse Projeto permitiu 

aprofundar conhecimentos e levantar 

indicadores e perfis da vitimização 

infanto-juvenil, assim como, investir na 

adequação, eficiência e articulação das 

práticas em Serviços e disseminação do 

conhecimento nesta área. Vale ressaltar 

no processo, a articulação com a 

Secretaria da Prevenção da Violência e 
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promoção dos Direitos Humanos – 

SEPREV (integrante da Secretaria de 

Segurança Pública Municipal), assim 

como da Secretaria Municipal de Saúde, 

com o desafio de implantar a “Ficha de 

Notificação da Violência”, na Rede de 

Saúde. Professores, pesquisadores e 

técnicos trabalharam e continuam 

empenhados em função de dar 

continuidade às trocas de experiências e 

tecnologias que subsidiam práticas 

inovadoras, nas metodologias de 

trabalho e de pesquisa, considerando a 

necessidade de melhorar a atuação nos 

procedimentos e encaminhamentos na 

Rede de Serviço, assim como na 

formação de novos pesquisadores, no 

nosso meio (em fase de finalização das 

ações e prestação de contas). 

Em 2011, através do edital de 

Segurança Pública, a FAPESB concedeu 

apoio financeiro ao quarto projeto: “Rede 
de proteção e prevenção da violência e 
garantia dos direitos humanos: 
integração Universidade e Sistemas de 
Segurança Pública, Atendimento e 
Defesa da infância, adolescência e 
juventude” (projeto IV), cujo objetivo é 

consolidar e ampliar parcerias dessa Rede 

com Instâncias de Segurança Pública 

(polícias militar, civil (Delegacias e IML), 

guarda municipal e SEPREV); de 

Assistência Social (CREAS e CRAS e 

Parlamento Juvenil de Feira de Santana); 

e de Saúde (Rede Básica, Unidades de 

Emergências, Hospitais e Vigilância 

Epidemiológica (Núcleo de Prevenção da 

Violência). Até o momento, foi realizado 

um Seminário Interinstitucional com todas 

as Instâncias da Rede e elaboração do 

Plano Operativo do Projeto, para o 

período (em andamento).  

 
13.2 Intercâmbios da UEFS – NNEPA 
com a Universidade de Québec a 
Montreal - UQAM  
 

O intercâmbio entre NNEPA e 

UQAM foi estabelecido desde 2006, 

durante o pós-doutorado, através do 

desenvolvimento de atividades comuns 

entre as Instituições: 1. Participação do 

NNEPA em projeto coordenado pelo 

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 

Social de Jovens - IRDS e o Centro da 

Juventude de Montreal – CJM-IU (apoiado 

pelo Conselho de Pesquisa em Ciências 

Humanas do Canadá – CRSH); 2. 

Participação de pesquisadores da UQAM 

em projeto coordenado pelo NNEPA 

(apoio do CNPq); 3. Produção científica 

realizada conjuntamente.  

No período de 2007-2010, foram 

realizadas visitas interinstitucionais de 

professor da UQAM à UEFS, assim como 

de professor do NNEPA à UQAM, além de 

estágio de mestrando do PPGSC – UEFS 

à UQAM, com bolsa de pesquisa do 

governo do Canadá, entre outros 

resultados e experiências bem sucedidas, 

para ambas instituições. 

 A partir de 2010, esse intercâmbio 

foi ampliado, momento no qual integrei o 

grupo de pesquisa da professora Martine 
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Hébert, Departamento de Sexologia, na 

condição de pesquisador convidado. 

Nessa etapa, participei de cursos do 

Departamento, relacionados às temáticas 

de estudo, encontros científicos e práticas 

nos laboratórios de pesquisa. Trabalhei no 

sentido de dar aprofundamento às 

temáticas de estudo, através de revisão 

ampla de literatura, visando subsidiar as 

dissertações, artigos e relatórios, assim 

como o encaminhamento de um novo 

projeto, desta vez com o grupo do DSEX.  

Durante essa estadia em Montreal (2010), 

proferi conferência para alunos e 

professores na UQAM: Título : “Réseau de 

recherche, prévention et intervention face 

à la violence sexuelle chez les enfants et 

les adolescents à Feira de 

Santana/Bahia/Brésil ”. Ao final do 

período, recebi da referida professora, 

coordenadora do EVISA, o estatuto de 

Pesquisador do grupo de “Violência e 

Saúde – EVISA”, que possui 

reconhecimento internacional, na área de 

violência sexual e saúde, haja vista a 

vasta produção científica nessa área, 

além das articulações com outras 

Universidades do Canadá e EUA.  

  Em 2011, o NNEPA buscou 

incrementar as trocas com a UQAM, 

participando da equipe de um projeto 

multicêntrico, coordenado pelo EVISA “ 

Percurso amoroso de adolescentes e 

jovens: o contexto da violência sexual”. O 

instrumento de coleta de dados, de autoria 

da professora Martine Hébert, encontra-se 

em fase de tradução, para posterior 

validação e utilização, no contexto do 

Brasil (Feira de Santana). Nesse 

momento, uma ex- aluna de IC do 

NNEPA, recém-aprovada na seleção do 

PPGSC-UEFS, encontra-se inserida 

nesse projeto, através da dissertação. O 

processo será acompanhado pelas 

equipes do NNEPA e EVISSA, visto que 

se trata de proposta interinstitucional 

(multicêntrica).  

 
 
13.3. Intercâmbio da UEFS – NNEPA 
com a ENSP-FIOCRUZ 
 

Em 2011, foi ativada uma parceria 

Institucional entre a UEFS e a ENSP-

FIOCRUZ, como resultado da participação 

do NNEPA - UEFS em pesquisa 

multicêntrica do grupo de Saúde da 

Mulher, Criança e Adolescente, da ENSP, 

apoiado pelo CNPq, direcionado à saúde 

materno-infantil. Como resultado das 

trocas, a coleta de dados regionais, em 

Feira de Santana e Alagoinhas, foi 

coordenada pela equipe do NNEPA. 

Durante o processo de coleta, um auxiliar 

de pesquisa do NNEPA apresentou à 

ENSP-FIOCRUZ uma proposta de estudo, 

com dados direcionados à adolescência e 

juventude, nos estados da região 

nordeste. A proposta foi aprovada pela 

coordenação geral do projeto - ENSP e o 

mestrando aprovado na seleção do 

PPGSC-UEFS, dando assim início a uma 

parceria para o período 2012-1015. 
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14.1 Trocas Interinstitucionais 
 

o plano atual de metas em 

pesquisa e formação de recursos 

humanos, vale assinalar os 

investimentos a ser dispensados na 

consolidação dos intercâmbios 

estabelecidos em 2010 e 2011, com os 

Grupos de Pesquisa  “Violência e Saúde – 

EVISA” (UQAM) e  “Saúde da Mulher, 

Criança e Adolescente” (ENSP-

FIOCRUZ); assim como o fortalecimento 

das parcerias com a Rede de Atendimento 

e Garantia de Direitos de Feira de 

Santana.  

 Essas interlocuções agregam projetos, 

com a participação de docentes, discentes 

e profissionais das instâncias, cujos 

subprojetos envolvem dissertações de 

mestrado e respectivas publicações 

científicas e técnicas a ser desenvolvidas 

conjuntamente. 

  
14.2 Investimento na inserção e 
qualificação de novos pesquisadores 
do NNEPA 

 
Além dos professores experientes 

e renomados que, embora coordenem 

seus Núcleos e grupos de pesquisa, 

fazem parte do corpo docente do NNEPA 

(professores Carlito Sobrinho e Graciete 

Vieira), o NNEPA conta com um grupo de 

jovens professores – pesquisadores, que 

fazem parte do corpo docente da UEFS, 

recém concursados, sendo alguns deles 

ex- mestrandos e ex-alunos de iniciação 

científica. Da mesma forma, com a 

ampliação da Rede de parcerias no 

município, profissionais das instâncias se 

integraram às atividades de extensão e de 

pesquisa, fazendo parte do grupo de 

colaboradores, além dos alunos de IC que 

retornam, na condição de mestrandos do 

PPGSC. Fazem parte do grupo alunos de 

iniciação científica, que permanecem em 

média por 4 anos e os mestrandos em 

curso. Esse quadro atende uma das 

propostas do Núcleo, quanto ao 

investimento em novos talentos. 

 

 
  

N 
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spero, sinceramente, que o 
empenho em manter e renovar 
o “ciclo de oportunidades”, 

investindo na formação dos alunos, se 
prolongue, através dos professores – 
pesquisadores que irão dar continuidade à 
proposta do NNEPA. O compromisso que 
tive e tenho é baseado na consciência do 
papel de mestre.  

  Aprendi com amigos experientes 
que cada um compartilha o que tem na 
bagagem pessoal e profissional, com 
base em fatores internos e externos, 
como a história de vida, contexto e 
motivações.  

  Para essa trajetória, compartilhar 
tornou-se um compromisso assumido 
com os “agentes impulsionadores”. A 
cada gesto de agradecimento 
dispensado a esses agentes, a resposta 
foi sempre um convite à continuidade, 
através da disseminação de novas 
oportunidades.  

   

Finalizo com duas mensagens: 

   
Um poema do eterno Carlos Drummond 
de Andrade:  

 

 “Quem teve a idéia de cortar o 
tempo em fatias, a que se deu o 
nome de ano,  
foi um indivíduo genial. 
Industrializou a esperança fazendo-a 
funcionar no limite da exaustão. 
Doze meses dão para qualquer ser 
humano se cansar e entregar os 
pontos. 
Aí entra o milagre da renovação e 
tudo começa outra vez com outro 
número e outra vontade de 
acreditar que daqui para adiante vai 

ser diferente... 
Para vocês, meus alunos  
Desejo o sonho realizado 
O amor esperado 
A esperança renovada 
Para você, desejo todas as cores 
desta vida. 
Todas as alegrias que puder sorrir. 
Todas as músicas que puder 
emocionar. 
Desejo que os amigos sejam mais 
cúmplices, que sua família esteja 
mais unida, que sua vida seja mais 
bem vivida. 
Gostaria de lhe desejar tantas 
coisas... 
Mas nada seria suficiente... 
Então, desejo apenas que você 
tenha muitos desejos... 
Desejos grandes.e que eles possam 
te mover a cada minuto, em busca 
do seu SONHO!" 
 

Carlos Drummond de Andrade 

 
E uma inspiração, para todos aqueles que 
passaram ou ficaram, como testemunhas 
dessa experiência: 
 

“O trabalho que fiz e faço é do 

tamanho do sonho que acalantei. 

Sonhei alto, escalei montanhas e 

aprendi com o caminho que tracei. 

Tive tudo que desejei, então 

busquei repassar tudo que acreditei. 

O objetivo não sei se alcancei, o 

bom mesmo é viver em paz, 

sabendo que tentei!” 
 

Maria Conceição Oliveira Costa 

E 


