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PREFÁCIO

“Não é o que você faz, mas quanto amor você dedica no que faz que realmente 
importa”.

Me inspiro nas palavras de Madre Tereza de Calcutá para referendar que 
a trajetória de conquistas da Universidade Estadual de Londrina, ao longo destas 
mais de quatro décadas, foi construída pelo esforço, a dedicação, competência, 
profissionalismo e também pelo amor de centenas, milhares de servidores, hoje 
nossos aposentados. Pois só com muito amor e dedicação é que construímos a nossa 
história de vida. E é com a doação de grande parte de nossas vidas, que ajudamos a 
construir a história das instituições, empresas e organismos. 

Por isso, esta nova edição do livro que homenageia nossos aposentados é a 
expressão do justo reconhecimento ao amor que todos os ex-servidores da UEL 
dedicaram a esta Instituição que hoje se encontra entre as vinte melhores de todo o 
país, ocupa a 5ª posição entre as melhores universidades estaduais do Brasil e está 
também entre as 65 Instituições de Ensino Superior de destaque de toda a América 
Latina. 

Não construímos esta trajetória de sucesso sozinhos, mas a conquistamos 
com o esforço de todos que nesses 42 anos ajudaram a fazer da UEL uma 
Universidade que preza pela qualidade no ensino, na pesquisa e na extensão. E 
se estamos entre as melhores universidades do Brasil é porque tivemos e temos 
em nossos quadros de servidores pessoas comprometidas com o trabalho que 
executam. E vocês fizeram parte disso, ou melhor, ainda fazem porque mesmo 
estando aposentados sempre serão parte desta Universidade. 

Infelizmente, muitos que ajudaram a construir esta Instituição não estão 
mais entre nós fisicamente, mas estão em nossas lembranças e, principalmente, em 
nossos corações. 

A todos que contribuíram para a construção coletiva da UEL,  
o nosso eterno agradecimento. E honrada de uma vez mais poder participar desta 
homenagem, estendo meus sinceros agradecimentos também à professora Maria 
Aparecida Vivan de Carvalho – idealizadora e coordenadora do projeto Portal 
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do Servidor Aposentado, ao técnico em assuntos universitários Fabiano Ferrari 
Ribeiro – e a toda sua prestativa e dedicada equipe de trabalho pela terceira edição 
deste livro.

Nádina Aparecida Moreno

                                                        Reitora da UEL
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APRESENtAÇÃO

O Portal do Servidor Aposentado da UEL têm apresentado resultados 
surpreendentes. A produção de entrevistas com os servidores aposentados, 
professores e funcionários, constitui uma forma efetiva de homenagear os mesmos 
e de, ao mesmo tempo, construir a história da própria Universidade.

Em atividade desde 22 de junho de 2008, o Portal completou cinco anos em 
2013, com o cuidado de divulgar todo o material obtido por meio dos depoimentos 
dos servidores aposentados. Os perfis constantes do Portal foram compilados e 
divulgados em livros, nos formatos impresso e eletrônico, o primeiro livro: “Portal 
do Aposentado da UEL: tempo de recordar” foi publicado em outubro de 2011, e 
o segundo livro: “Portal do Servidor Aposentado da UEL: histórias vividas, lições 
para o futuro” foi lançado em dezembro de 2012. Os dois livros encontram-se na 
forma de e-books no site da UEL, na página do Portal. Diante desta prerrogativa 
de socialização das entrevistas e perfis, aventuramo-nos na edição deste terceiro 
livro.

No ano de 2013 nossa preocupação aumentou, não apenas no que se 
refere a dar conta de fazer os perfis, mas pelo fato de se tratar do último ano de 
vigência do projeto, cujo encerramento pela legislação institucional se dará no mês 
de dezembro. Então foi preciso pensar, com rapidez, em formas de transformar 
o trabalho do Portal em um mecanismo acessível a qualquer membro do grupo 
ou da comunidade, em plataforma de fácil acesso e gratuita, sem as exigências 
de ser apenas um servidor da Instituição, com senha específica, para fazer o seu 
acompanhamento e atualização via web.

Neste ínterim, várias estratégias foram implantadas, o que exigiu árduo 
trabalho dos membros do grupo. Vamos deixar aqui registradas as principais 
mudanças que ocorreram com o Portal: 

(1) Mudança no “Cadastro”. 
Antes - o servidor fazia o cadastro (1ª etapa) e o sistema redirecionava para 

o envio de fotos e informações pessoais (2ª etapa). Ocorre que a 2ª etapa não trazia 
os resultados esperados. Os aposentados não mandavam as informações ou quando 
mandavam, elas estavam incompletas. 

Após a mudança - o servidor faz o cadastro (1ª etapa) e o sistema redireciona 
para o pré-agendamento da entrevista (2ª etapa). Isso facilita o funcionamento 
do Portal e simplifica as operações. A mensagem de retorno ao fim do cadastro 
também foi alterada, ficando da seguinte forma: “Obrigado por se cadastrar no Portal 
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do Servidor Aposentado da UEL. Em breve entraremos em contato. Se tiver alguma 
dúvida, estamos à disposição pelo e-mail: portalaposentado@uel.br. Observação: 
Mensagem automática. Não é necessário respondê-la.”

(2) Criação de página no Facebook (www.facebook.com/pages/Portal-do-
Servidor-Aposentado-da-UEL/577480715596913).

Elegemos um estudante da equipe para fazer as atualizações do Portal no 
Facebook; com a publicação das matérias novas, fizemos um ‘post’ para cada perfil 
publicado.

(3) Inclusão de “cargo/função” nas fichas técnicas de entrevistas dos 
funcionários. 

Não tínhamos a figura de “Cargo/Função” na ficha técnica. Este item auxilia 
na identificação do servidor.

(4) Mudança na apresentação do nome dos servidores. Foi feita uma 
unificação na listagem de nomes dos servidores.

Antes - os nomes constavam de tabelas organizadas em ordem alfabética, 
juntamente com a categoria a que pertencia o servidor (docente/funcionário), além 
de outra apresentação organizada por ordem de publicação.

Após a mudança - foram excluídas as tabelas organizadas por ordem de 
publicação, mantendo-se os nomes em ordem alfabética, sendo possível visualizar 
uma lista com foto e link para a matéria.

(5) Unificação das seções “Destaques” e “Eles Fizeram História”.
Estas seções se uniram em uma única categoria denominada “Perfil”, 

organizada alfabeticamente; dela constam a foto do servidor, o título da matéria e 
a linha fina, mas sem a identificação da categoria. O usuário pode clicar na história 
da pessoa, sem saber se é de docente ou funcionário, partindo do princípio de que 
todos são servidores. Apenas na ficha técnica é que esta informação será visualizada.

(6) Alteração das informações dos membros da equipe do Portal. A chamada 
passou de “Créditos” para “Equipe”.

(7) O item “Fique Atento” passou a constituir as “Dicas”.
(8) Alterações na página principal: criação de menu com as grandes 

categorias (à esquerda) e outro com categorias menores (margem superior direita); 
inserção do link das redes sociais e do logo da UEL, abaixo do menu principal; 
mudança na cor de fundo dos formulários, que passou para verde claro; mudança 
no topo da página, com a inserção da logo; manutenção do contorno verde e da cor 
de fundo azul, para a página principal.
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(9) Alteração da fonte para Arial 12 de mais de 700 páginas, no intuito 
de facilitar a leitura (aumento da fonte); inserção de fundo branco para todas as 
páginas do site.

(10) Criação de logo do Portal e novo e-mail: portaldoaposentadouel@
gmail.com.

(11) Criação do Canal de Vídeos no site Youtube (www.youtube.com/user/
portaldoaposentado), com os vídeos dos lançamentos das obras já publicadas.

Apesar das mudanças efetivadas, tomamos cuidado para que o site não 
perdesse a sua identidade, além disto, a reformulação promovida permitiu o 
rendimento do serviço, já que os próprios estudantes podem fazer as atualizações 
necessárias no site.

Num trabalho incansável e com o objetivo de atender a demanda de pedidos, 
de familiares e amigos, para a inserção de histórias de vida de servidores falecidos 
no Portal, cinco anos depois da criação do Portal do Servidor Aposentado da UEL 
a equipe por ele responsável consegue colocar no site uma nova sessão. Trata-se 
de uma homenagem aos servidores falecidos e, desde já, caracteriza-se como um 
grande desafio. Homenagear pessoas por meio de um perfil memorial é a intenção 
principal, com o resgate de quem foi o funcionário ou professor, unidade onde 
trabalhou na Universidade, fotos e lembranças que, disponibilizadas à comunidade, 
possibilitarão o resgate da memória do servidor pela Instituição, como uma forma 
de homenagem.

A nova sessão recebeu o nome de “Memorial do Servidor da UEL” e as 
pessoas que desejarem compartilhar informações sobre servidores que já não estão 
entre nós poderão fazê-lo por meio do acesso ao Facebook do Portal, de forma que 
a comunidade pode escrever e registrar fatos sobre a pessoa conhecida e amiga, 
inserir fotos, estabelecer diálogos e conversas, recordar fatos comuns etc.  

Parafraseando Lilian Tonet: “As pessoas entram na nossa vida por acaso, 
mas não é por acaso que elas permanecem”. Os servidores falecidos tiveram sua 
passagem por este mundo e pela nossa Universidade e deixaram sua marca, sua 
contribuição, sua história. Vamos deixar um pedaço desta história registrada para 
as atuais e futuras gerações conhecerem e valorizarem a memória desses servidores. 
Neste sentido, um projeto de resgate de histórias de vida de servidores falecidos foi 
elaborado e aprovado recentemente pelas instâncias da UEL.

A intenção de criação dessa sessão é antiga, mas, mesmo ainda sem fôlego, 
resolvemos assumir este compromisso de iniciar esta caminhada em busca de 
dar foco à memória de pessoas que fizeram parte da sociedade londrinense e 
colaboraram na construção da UEL.
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A divulgação do Portal do Aposentado para a comunidade foi feita também 
com a elaboração de cartazes que foram fixados nos diversos órgãos da UEL e em 
pontos estratégicos na cidade de Londrina.

Os perfis dos servidores aposentados foram elaborados por estudantes do 
curso de comunicação social - jornalismo sob a orientação do professor Ayoub 
Hanna Ayoub, do Departamento de Comunicação do Centro de Educação, 
Comunicação e Artes da UEL.

 Sensibilidade e criatividade são adjetivos que demonstram a capacidade dos 
estudantes em transformar as histórias de vida dos aposentados em matérias que 
retratam, muito além de perspectivas pessoais e profissionais, histórias da própria 
Universidade. Participaram da edição deste livro, com a autoria dos trabalhos 
aqui apresentados: Adam Sobral Escada, Ana Maria Simono, Barbara Blanco 
Pozatto, Bruna Ferrari Coelho, Flávia Maria Cheganças, Gabriel Guimarães Forte, 
Guilherme Vanzela, Isabela Nicastro Salvador, Lillian Cardoso de Matos, Marina 
Lacerda Lainetti, Natália Gomes Garcia, Samara de Paula Garcia Campos, Thiago 
Antônio Espinosa Ienco e Yvi Leíse Rosa Calvani. 

Considerando que os estudantes Adam, Guilherme e Isabela participaram 
intensamente da produção do segundo livro do Portal, embora ainda tenham 
entrevistas que constam deste terceiro livro, solicitamos apenas aos novos 
integrantes um relato sobre qual o significado de participar das atividades do Portal 
do Servidor Aposentado da UEL e a seguir partilharemos os depoimentos com o 
leitor, em ordem alfabética de autores.
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ANA MARIA SIMONO

É fantástico que algumas pessoas se disponibilizem a falar sobre sua trajetória, a 
contar sobre os trabalhos que realizaram no exercício de suas profissões ou mesmo na 
intimidade de seu seio familiar. É preciso maturidade, desprendimento, confiança para 
abrir sem pudor a sua vida a um desconhecido. Publicar uma jornada tão pessoal pode 
parecer, à primeira instância, bastante invasivo e até ofensivo. Mas essa não é a intenção. 

O objetivo é compartilhar. E mais que isso: agradecer. Agradecer pelas histórias 
incríveis, pelas jornadas excepcionais, pelo trabalho, pela dedicação, por todas as 
contribuições, pelos pequenos detalhes que compartilharam sobre suas vidas. Algumas 
entrevistas são certamente mais engraçadas, outras mais excitantes, e quem sabe algumas 
sejam até mais comoventes, ou mais dinâmicas, menos formais. Fato é que não existem 
indivíduos iguais, e é isso o que torna as suas trajetórias exclusivamente especiais, uma a 
uma.

Algumas histórias se cruzam. Outras se diferenciam absolutamente em tudo. Mas 
o que realmente importa é a experiência, a trajetória, os laços feitos e desfeitos, o caminho 
percorrido. Desfrutar de uma rotina de entrevistas que me permite imaginar um mundo 
através de perspectivas de pessoas, das mais variadas competências e habilidades, é um dos 
privilégios de se trabalhar no Portal do Servidor Aposentado.

Lições de vida. Experiência. Aprendizado. As palavras têm uma capacidade 
indescritível de nos transportar para realidades diversas. Ouvir sobre algumas dessas 
situações e tentar transcrever para o papel tantas jornadas de dedicação é um modo de 
aprender diariamente. Aprender sobre os outros. Aprender com os outros. Modificar 
valores, alterar conceitos, mudar comportamentos. A formação não é apenas profissional. É 
uma satisfação pessoal. 

Mergulhar na realidade das pessoas e compreender o significado da paixão que elas 
guardam pela profissão a que tanto se dedicaram é incrível. O que marca a sua experiência 
compartilhada no espaço particular em que atua? Que tipo de profissional é você? Qual é a 
sua relação com a profissão que exerce?

A ação que marca meu espaço neste mundo, aquela que caracteriza minha 
experiência, é também a que me faz feliz, a que me satisfaz. E para que eu possa satisfazer 
o meu desejo de atuação foi necessário que um imenso número de pessoas se dedicasse, 
em diferentes setores, para a manutenção, sobrevivência e florescimento da instituição que 
deverá proporcionar a mim e a tantos outros estudantes as habilidades necessárias para a 
formação exigida no que tange à concretização das profissões que nos satisfazem.

Que o Portal do Servidor Aposentado continue recontando, reavivando e 
compartilhando a história das pessoas que, direta ou indiretamente, edificaram os pilares 
sobre os quais se ergueu essa instituição!

 



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem18

BARBARA BLANCO POZAttO

Participar do Projeto do Portal do Servidor Aposentado, a princípio,  pode parecer 
simplesmente uma interação superficial e descompromissada com os aposentados que 
passaram pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), mas na realidade é preciso 
bastante vontade, curiosidade e envolvimento. 

Cria-se uma nova expectativa a cada conversa com um aposentado diferente, 
e nessa troca de experiência, aliás, nesse tempo em que paramos para escutar os pontos 
fortes e detalhes dos trabalhos e funções, sente-se uma admiração, tanto pelo aposentado 
e seu desempenho na universidade, quanto por também fazer parte dessa academia de 
conhecimento e troca, dentro de uma equipe interessada e um trabalho tão relevante.

Na prática, é uma emoção separar um tempo da semana, ou melhor, ganhar 
um tempo de vida para escutar as perspectivas, ensinamentos, dicas e aprendizados do 
aposentado em relação à UEL e também à própria trajetória de vida, com seus êxitos e 
dificuldades. 

A curiosidade torna-se um fator de incentivo para querer ligar para mais pessoas 
marcando entrevistas, perguntar tudo quanto for possível e transcrever as sensações e 
interpretações dessas interações consideráveis, que muito acrescentam, particularmente. 
Claro que para todo trabalho ser bem feito, com ênfase, precisa-se de vontade, mas nesse 
caso é impossível não se sentir feliz ao ter a companhia de algum deles.

Todos os aposentados que passam pela UEL merecem consideração e respeito, 
principalmente dos servidores que estão começando sua carreira. Essas pessoas, com certeza, 
tiveram uma participação efetiva e importante no funcionamento da Universidade. Por isso, 
considero um prazer ter a oportunidade de passar à comunidade estudantil e sociedade em 
geral o que ouço de cada aposentado. Os que se dispõem a falar e dividir suas experiências 
no Portal significam muito a nós, é uma alegria recebê-los e manter esse vínculo. 

BRUNA FERRARI COELHO

Construindo história
Não precisei acompanhar ou fazer muitas entrevistas para sentir a importância do 

projeto. Ver uma pessoa saber que é valorizada pelo trabalho de toda uma vida é coisa que 
não se esquece. Dá força para nós, que estamos só começando, e para eles, que já cumpriram 
uma etapa, dá ânimo para começar outras. 

São vidas imersas na história de universidade, que hoje, faz parte da nossa vida. 
Se a gente, que passa quatro, cinco anos estudando nela, sabe que vai marcar para sempre, 
imagina quem passa trinta, quarenta anos trabalhando e fazendo a UEL funcionar. 

Nós somos passageiros na universidade, eles não. Eles acompanharam por anos os 
alunos que chegavam e saíam, as administrações do campus, os problemas, as evoluções e 
acontecimentos que moldaram os 42 anos da UEL.
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Acho que o mais importante do projeto foi perceber que a história de cada servidor é 
diferente, na maneira como começou ou terminou, mas é igual na importância que tem para 
construir o legado da universidade. Para mim, valeu a pena escutar cada palavra deles.   

FLÁVIA MARIA CHEGANÇAS

Estagiar no Portal do Servidor Aposentado é sem dúvidas a melhor oportunidade 
de conhecer cada pedacinho da UEL de uma maneira irreverente e muito especial. Em cada 
entrevista, me encantei com histórias de servidores que se dedicaram (muitas vezes com a 
mesma intensidade e carinho que se dedicam aos seus lares) a construir, manter, contribuir 
e lecionar em diferentes setores de nossa querida universidade. 

Ao término dos depoimentos, me senti realizada, não só por estar exercendo minha 
futura profissão, mas por aprender, com todos os aposentados, lições de vida que podem 
ser incorporadas ao meu modo de viver. Foram histórias que me ajudaram a refletir sobre 
meus atos e, principalmente, que me fizeram perceber como há profissionais devotos aos 
trabalhos, que exercem e que são fontes de inspiração para jovens como eu. 

Cada instante de alegria, decepção ou outros sentimentos por eles vividos na 
instituição foram passados com tanto carinho e de uma maneira tão verdadeira que era 
muito fácil rir com o riso deles, muito difícil não se emocionar com o choro e até mesmo 
com silêncios nostálgicos. E esse trabalho incrível só foi possível de ser realizado, pois 
servidores e professores estavam dispostos a nos contar suas trajetórias de trabalho na UEL 
e a nos confiar detalhes de suas vidas pessoais.

Espero que muitas memórias continuem se tornando palavras a serem narradas 
pelos perfis e livros do Portal do Aposentado, pois  essa é uma das mais belas maneiras 
de contarmos a história da Universidade Estadual de Londrina, quem sem seus servidores 
nada seria. E por fim, agradeço pela a oportunidade que a mim foi dada, a de fazer parte 
desse lindo processo.

Obrigada Portal do Servidor Aposentado da UEL e boa leitura a todos!

GABRIEL GUIMARÃES FORtE

Como explicar minha função neste trabalho? Quando fui aceito como estagiário 
do portal, não sabia ao certo o que encontraria. A gente sempre imagina como será o novo 
emprego, cria expectativas e tudo mais. Estava ansioso pela primeira entrevista. Lidar com 
outra pessoa nunca é fácil, ainda mais com um aposentado que provavelmente terá o triplo 
da minha idade e experiência. O que falar? O que se perguntar? Como agir? Será que 
devo descontrair a conversa? Bom, as respostas destes questionamentos só poderiam ser 
encontradas em um lugar. No dia a dia, na prática da entrevista. 

Meu primeiro entrevistado, o professor Jéferson Cesário, foi a pessoa que clareou 
o meu caminho e devo muito a ele, além da minha parceira de trabalho e amiga Natália 
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Garcia que também me ajudou nesta empreitada. Estava muito nervoso. A aproximação 
do entrevistado e sua apresentação foram o ápice de nervosismo da minha parte. Por um 
momento quis largar tudo e sair correndo ou tentar adiar a entrevista para que eu pudesse 
adiar um pouco essa “dor”.

Após uma hora e meia de conversa, pude reparar que não era nada demais. 
Estávamos conversando naturalmente. Eu até imaginei que fosse meu próprio avô ao meu 
lado me dando conselhos. Tudo fluiu. 

É complicada essa nossa tarefa. Transcrever em algumas folhas as histórias de vida 
de pessoas com mais de 60 ou 70 anos. Muito difícil! Claro que no meio desta aventura, 
sempre aparecem os ais desinibidos e que gostam de uma prosa longa, mas há também os 
mais reservados que respondem brevemente as perguntas feitas. Cada caso é particular, mas 
sempre com muito respeito a quem estiver na sua frente respondendo as perguntas. 

Estou muito feliz por ter abraçado a causa. Estou aproveitando cada entrevista feita 
para que eu possa crescer como pessoa. Tento abstrair todo e qualquer tipo de ensinamento 
que me sirva no futuro. Uma coisa eu já tirei como lema de vida desta pequena experiência: 
‘O Tempo não para...’ Frase do nosso querido e talentoso Cazuza. Percebi isso. Não é porque 
o docente ou servidor parou de exercer sua função que ele terá que parar no tempo, nada 
disso. Praticam esportes, aprendem novas línguas, viajam, namoram. Tudo isso e muito 
mais. Os aposentados merecem respeito! Aprendi a respeitá-los e conviver com eles. Espero 
chegar à minha “melhor idade” com esta disposição que venho encontrando até então. 

Agradeço a cada um de vocês, obrigado de coração! Um abraço bem apertado a 
todos que tiverem a oportunidade de ler este belo livro. Um ótimo trabalho. Aproveitem! 

LILLIAN CARdOSO dE MAtOS

O Portal superou minhas expectativas, no começo acreditava que seria mais 
um daqueles estágios que nós, alunos, fazemos somente para cumprir a carga horária 
obrigatória. Desde a primeira entrevista este pensamento mudou completamente. No 
Portal tive oportunidade de entrevistar diversas pessoas e cada uma delas com experiências 
totalmente distintas uma das outras. E isto me fez aprender e, acima de tudo crescer, não 
apenas na área do jornalismo, mas como pessoa principalmente.

Cada entrevista uma história diferente, momentos de alegria e de tristeza, de luta 
e de recompensa. Cada aposentado com seu toque especial e seu jeito que aos pouquinhos 
consegui resgatar algo bom para minha vida. Deles pude ouvir histórias que servem de 
exemplos e também ganhar conselhos, que carrego comigo e utilizo diariamente.

Alguns aposentados são mais difíceis de conversar, outros mais acessíveis que 
gostam de contar e conversar sobre tudo, mas independente de cada jeitinho, é um trabalho 
fascinante. A cada entrevista, alguma novidade, algo novo. Do Portal, aprendi coisas que 
vou levar para o resto da vida.
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NAtÁLIA GARCIA

Participar do Portal do Servidor Aposentado não é só mais um compromisso que 
tenho, mas também uma honra. Faço parte dele há pouco tempo, alguns meses apenas. 
Realizei pouquíssimas entrevistas, mas já posso dizer com toda a certeza de que estas 
poucas foram essenciais para meu crescimento pessoal. Além de ouvir das mais distintas 
histórias de vida, que te fazem acreditar que existem sim, pessoas boas no mundo, que 
existem sim, pessoas dedicadas a sua profissão, pude ver também como muitos se doaram 
tanto pela nossa Universidade. Tenho certeza que se não fosse a colaboração de cada um 
desses aposentados, seja qual tenha sido a função deles, tudo o que temos dentro da UEL 
hoje, não seria tão bom quanto é. 

Não posso ser hipócrita de só elogiar como se tudo fosse tão simples e sem 
problemas. O frio na barriga, de pouca experiência, a dificuldade em encontrar aposentados 
dispostos a dar entrevistas, incontáveis números de telefone errados, são alguns fatos 
extremamente frequentes durante o andamento do projeto. Apesar de enfrentá-los a todo 
o momento, confesso que em nenhuma hora me senti desanimada, muito pelo contrário, o 
que eu mais queria era cada vez mais entrar em contato com os servidores para encontrar 
alguém disposto o quanto antes.

Meu depoimento é realmente bem curto, mas sei que ver histórias tão emocionantes 
e interessantes lidas em um livro e algumas delas ainda escritas por mim, se define em uma 
única palavra que pode resumir todos os meus sentimentos ao ter a oportunidade de fazer 
parte disto tudo, gratificação.

SAMARA dE PAULA GARCIA CAMPOS

Participar do Portal do Servidor Aposentado está além de uma experiência 
profissional para mim, estudante de Jornalismo, trata-se de uma oportunidade privilegiada 
de vivência.

Quando comecei a agendar as entrevistas, não esperava que por trás de pessoas e 
cargos tão simples, existissem tanto conhecimento e histórias tão interessantes. Na prática, 
o que poderiam ser apenas questionamentos, desperta respeito e admiração. Às vezes as 
mãos enrugadas e a voz trêmula, pertencem ao mesmo olhar jovem que se recorda com 
nostalgia do passado e nos ajuda a reconstruir histórias da Universidade.

São trajetórias de erros e acertos, que nos incentivam a prosseguir. Agradeço aos 
aposentados que tornam esse projeto possível. Parar para escutar essas pessoas que tanto se 
dedicaram, constrói não somente um trabalho de relevância, mas de reconhecimento.
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tHIAGO ANtÔNIO ESPINOSA IENCO

Conquistas
Na condição de estudante ou de alguém que atravessa a adolescência, sonhar é 

mais do que preciso. Os sonhos, as metas, os limites são postos à prova nesta fase de nossa 
vida e uma vez na universidade, você começa a conviver diariamente com alguns passos 
para frente, outros tantos para trás, mas que na somatória, mesmo que negativa, sempre 
buscamos enxergar algo de positivo nelas – o que conquistamos? O que perdemos?

Acredito que entrar no Portal do Aposentado foi uma de minhas conquistas. Não 
pelo mérito do convite ou pelo dinheiro fornecido pela bolsa-auxílio. Acredito que muitos 
outros de meu círculo poderiam perfeitamente ocupar esta posição. 

O privilégio de estar neste portal reside em algo muito mais importante: a vivência, 
a experiência, o contato direto com aqueles que começaram a trabalhar na universidade 
muito antes de nascermos e construíram boa parte do que nós, jovens, desfrutamos hoje. 
Isso é mais importante do que cada centavo, porque são as lembranças que levaremos para 
o futuro, e com a história de cada um, tentamos moldar a nossa.

Tive a oportunidade de não só entrevistar, mas conhecer pessoas extraordinárias 
dentro e fora das suas funções como servidores ou acadêmicos. Pessoas que me receberam 
em suas casas, com a maior atenção possível, ou que não se incomodaram em se deslocar até 
a universidade para conversarmos.

Como estudante de jornalismo, sinto-me honrado por poder aprender a arte de 
“conquistar mentes e corações”, como diria Clóvis Rossi, na prática. Sinto-me agradecido 
pela oportunidade oferecida pela coordenação do projeto e indicação via departamento de 
Comunicação. 

Participar do Portal foi aprender e conviver um pouco com a imensa responsabilidade 
de escrever, em poucas páginas, trajetórias que poderiam render livros inteiros. Aprender 
que as relações humanas residem neste contato, do mais simples aperto de mão ao brilho 
no olhar.

 
YVI LEÍSE ROSA CALVANI

Na profissão de jornalista você ouve histórias todos os dias. Todos os entrevistados 
têm algo a contar que pode, ou não, ser vantajoso para a sua matéria. A diferença de ouvir 
histórias sobre fatos e sobre a vida das pessoas é a dimensão com que elas nos afetam.

Todas as entrevistas e perfis realizados para o Portal do Servidor Aposentado já 
estão marcados na minha memória. Ficam marcados por fazerem parte de uma realidade 
muito diferente da minha de estudante. Professores, técnicos, zeladores, motoristas, todos 
ganham vez e voz quando recebem a oportunidade de se expressar. E o melhor é saber da 
satisfação e alegria que eles transmitem ao contar de si.
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Talvez a maior dificuldade do projeto é conseguir convencer algumas pessoas de que 
sua história na UEL é tão importante como a de qualquer outra pessoa, independente do 
cargo que possua.

É gratificante poder ouvir e escrever sobre a vida das pessoas que tanto contribuíram 
para que a Universidade se mantivesse estruturada e com bons profissionais como hoje. 
Tenho certeza de que cada servidor trabalhou com empenho e dedicação e as recompensas 
são vistas hoje.

Meus sinceros agradecimentos à professora Maria Aparecida Vivan de Carvalho, 
condutora de projeto, ao Fabiano Ferrari, à equipe e a todos os servidores que nos permitiram 
tamanha experiência e aprendizado.

◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊ ◊◊

Acreditamos que as atividades desenvolvidas pelo Portal devem ser 
institucionalizadas por meio de uma ação da administração da Instituição, apreciada e 
aprovada pelos conselhos superiores da UEL. Neste sentido, formalizamos uma proposta, 
por meio da elaboração de uma minuta de resolução, para manter o Portal em atividade, 
com uma vinculação específica ao Departamento de Comunicação do Centro de Educação, 
Comunicação e Artes. Isto significa que as pessoas assumem cargos e passam por eles e pela 
Universidade, mas o Portal permanecerá em atividade, não importa quem esteja no poder. 
O Portal do Servidor Aposentado não deverá sofrer influência de políticas administrativas 
transitórias, considerando que seu valor reside no fato de se lidar com o maior patrimônio 
da nossa Universidade que é o seu servidor.

Salve o Portal do Servidor Aposentado da UEL. Desejamos muitos anos de 
atividade e que cada vez mais os servidores possam ser inseridos, quiçá com a rapidez com 
a qual estão ocorrendo as aposentadorias.

Maria Aparecida Vivan de Carvalho e Fabiano Ferrari Ribeiro
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Uma vida de UEL

“Eu vi nascer, inclusive, tanto vi nascer como ajudei a 
construir o primeiro prédio que existiu lá, eu ajudei a 
construir...”, diz Agenor Vacario

 

O orgulho de ter passado a vida trabalhando na Universidade Estadual 
de Londrina estava visível no rosto e nas palavras de Agenor Vacario, de 69 anos. 
Durante uma vida toda, Agenor trabalhou na construção e manutenção dos prédios 
e toda parte de concretagem da UEL, começou a construir a universidade como 
funcionário de uma empresa privada e quando o serviço deixou de ser terceirizado, 
recebeu o convite para se tornar servidor, carreira que começou em 1971 e terminou 
39 anos depois.

Aposentado desde 2010, seu Vacario presenciou e participou do crescimento 
de todos os prédios antigos da UEL, como a reitoria, a Biblioteca Central, os 
centros de estudos. Segundo ele, o CCB foi o primeiro, e antes disso “ali era tudo 
cafezal”. Conta que amanheceu trabalhando várias vezes, construindo as telhas para 
os prédios e voltando para casa de bicicleta ou a pé, pela falta de ônibus.

Com o tempo de serviço, conquistou a confiança e passou a ser mestre de 
obras. Cargo que manteve até o fim. Com exceção da atual reitora, seu Agenor 
trabalhou com todas as reitorias da universidade, sempre na prefeitura do campus. 
Agora, depois de aposentado, conta que sempre vai ao campus dar uma passeada 
e ainda é convidado para as confraternizações. As palavras são claras e firmes: “A 
UEL para mim é uma segunda casa”.

Quando questionado sobre algum acontecimento que marcou, ele se lembra 
de um quase acidente na época me que fabricava telhas. “O pessoal esticava o cabo 
de aço e a gente entrava nas formas para preparar as telhas. Uma vez, era hora de 
entrarmos nas formas e faltava ainda meia hora para o almoço, mas o encarregado 
falou para sairmos para almoçar e depois fazer isso. Enquanto estávamos comendo, 
o cabo estourou. Se a gente tivesse dentro, tinha se cortado ou até morrido. Nunca 
mais aconteceu, foi só aquele dia. Parece que foi Deus quem avisou”.

Não só os centros de estudos passaram pelas mãos do ex-servidor, mas 
também o letreiro principal da universidade, que é uma dos marcos da UEL, faz 
parte dos serviços que Agenor prestou. Conta que seu grupo concretou e fundiu 
todas as letras, além de arrumar as que acabavam sofrendo algum dano, com o 
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tempo ou com o público tirando fotos. As placas de concreto com o nome dos 
centros de estudos, também fazem parte do seu portfólio.

Sobre o tempo livre com a aposentadoria, ele brinca “nesse tempo eu 
levanto sempre de madrugada, para ficar mais tempo à toa”. Diz sentir saudades do 
trabalho, chegando a sonhar com as atividades que fazia, e apesar de estar só há três 
anos aposentado, acredita que não terá problemas com o tempo vago, segundo ele, 
“acostumei 39 anos trabalhando, vou acostumar a ficar parado”.

Além das recordações, Agenor guarda dois presentes da universidade, uma 
placa de agradecimento pelos serviços prestados e uma medalha, que ganhou 
quando completou dez anos como servidor. Para ele, o melhor de ter ficado a vida 
toda na universidade foi a segurança que o trabalho lhe deu, e por todos esses anos 
em que a instituição fez parte dos seus dias ele afirma “a UEL para mim nunca vai 
sair da minha cabeça”.

Bruna Ferrari
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Exercício por amor

Os 22 anos que  Alceu Vieira Aquino dedicou à 
UEL foram os mesmos que lhe proporcionaram 
lembranças daqueles que ele considera os melhores 
momentos de sua trajetória

Um apaixonado pela UEL. Talvez essa 
seja a expressão que melhor defina Alceu Vieira Aquino, de 78 anos, 22 deles 
dedicados aos serviços prestados na Universidade.

“Foi muito bom. Até hoje ainda desfruto da cooperação de professores e 
alunos, cuja amizade conquistei na UEL. Foi muito gratificante”, ressaltou o 
aposentado que trabalhou durante grande parte da sua vida no almoxarifado do 
Centro de Educação Física e Esporte (CEFE).

No CEFE, Sr. Alceu fazia um pouquinho de tudo: distribuía bolas e 
equipamentos que eram utilizados nas aulas, entregava a chave das salas aos 
professores, preparava o projetor de slides nos dias de apresentação. Eram pelo 
menos 45h de trabalho por semana, das 14h às 23h, e cabia a ele fechar esse centro 
de estudos no final da noite: “Enquanto tinha um aluno eu tinha que estar ali. 
Havia dias em que eu falava ‘vamos’, ‘vamos embora’, e eles não queriam sair. Daí eu 
dizia que iria fechar o centro, que já tinha dado meu horário. Era muito gostoso”.

Quem não gostava tanto assim dessa demora para chegar em casa era a 
esposa do aposentado, D. Ilda. Ela admite que chegava a sentir ciúmes da paixão de 
Alceu pelo trabalho: “Às vezes eu falava assim para ele: ‘Tem horas que parece que 
você ama mais a UEL do que a família, nunca vi um grude desse jeito!’”, mas suas 
reclamações se calavam diante do argumento de  Alceu: “É de lá que sai o meu pão 
de cada dia. Eu amo o que faço”, respondia.

Trabalhar por prazer é romper as barreiras da obrigação, da limitação 
pautada pelas condições materiais de existência; exercer um cargo por paixão é, 
antes, se permitir desfrutar de uma liberdade menos ilusória, mais plena.

Atualmente, essa noção de trabalho é tensionada a partir de discussões 
conceituais sobre o sistema capitalista e seus instrumentos. No âmago da lógica 
protestante e sob a interpretação do sociólogo alemão Max Weber, o trabalho se 
impõe como elemento dignificador do homem. Para o filósofo britânico Bertrand 
Russell, entretanto, o conceito de dignidade do trabalho é apenas um artifício 
convenientemente articulado para ludibriar trabalhadores ao longo de diferentes 
gerações. 
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Também a estudiosa alemã de origem judaica Hannah Arendt estabelece 
uma discussão a respeito do valor relativo do trabalho e do ócio enquanto ocasião 
de realização do homem, mas acredita que a lógica marxista de encarar o trabalho 
prioriza a produção em detrimento da ação. 

À margem das discussões e conceitos debatidos por intelectuais sobre a 
questão do trabalho, o que Alceu nos traz, nessa história em especial, é a paixão 
individual por um exercício que ultrapassou a lógica econômica para se tornar 
parte integrante do próprio sentido da vida do cidadão.

Seja como elemento enobrecedor da condição humana ou apenas como 
manipulação implícita do imaginário coletivo em prol da lógica capitalista de 
mercado, o fato é que, para Alceu, o trabalho significava vitalidade, felicidade, e 
marcava sua experiência compartilhada naquele espaço em particular.

Na balança dos valores conceituais, impera o subjetivo, aquilo que o trabalho 
significa na vida de cada indivíduo em especial; que não se descarte, nesse sentido, 
a articulação implícita exercida pelos diversos instrumentos sociais no imaginário 
coletivo, mas que se procure refletir sobre o trabalho também sob o viés da emoção 
de quem o executa em toda a sua dimensão.

Alceu foi três vezes patrono de turma, homenageado por alunos e 
professores, e foi nas quadras do CEFE que construiu alguns dos laços de amizade 
que o acompanham até hoje. 

Aos 78 anos, o homem ativo que nasceu em Capão Bonito, no interior de São 
Paulo, e que se casou em Nova América com D. Ilda, com quem convive há 53 anos, 
sentiu-se frustrado quando completou 70 anos e teve de aceitar a aposentadoria 
compulsória.

“Ele chegou em casa em prantos. Disse: ‘Não vou mais trabalhar na UEL, 
quebraram meus dois braços e minhas duas pernas’”, relatou D. Ilda. Sr. Alceu ainda 
se emociona ao lembrar a época em que estava na Universidade: “quando penso na 
amizade que tinha com professores, alunos, funcionários, era demais”, e brinca: “eu 
sou chorão mesmo, até hoje”.

Mas ele não ficou muito tempo longe do lugar a que tanto prezava: depois de 
aposentado, ele e D. Ilda começaram a fazer hidroginástica na Universidade. E foi 
há cerca de oito meses que a situação mudou: vítima de um AVC (acidente vascular 
cerebral) na semana em que comemoraria os cinquenta anos de casado, três de 
namoro, Sr. Alceu tem hoje que lidar com as limitações de uma cadeira de rodas; 
faz fisioterapia duas vezes por semana, é acompanhado por médicos, psicólogos, e 
depende dos cuidados de sua esposa.
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Com cinco filhas e sete netos - um deles com o mesmo nome do avô - D. 
Ilda comentou as mudanças na rotina familiar: “Nossa vida mudou totalmente. 
Nós tínhamos uma casa bem grande, e a nossa família se reunia aqui nos finais de 
semana. Agora eles não vêm todo final de semana, mas telefonam direto”, afirmou.

E também desabafou: “Esses dias eu dei uma balançada, não tinha ninguém 
que me ajudasse. Agora eu arrumei uma diarista que vem uma vez por semana dar 
uma geral na casa para mim, e aí o resto eu seguro as pontas: lavo, passo, limpo, 
cozinho, dou banho, dou remédio, faço tudo”.

O santista fanático desde moleque, que se doou inteiramente ao trabalho na 
Universidade, hoje acompanha a UEL à distância, como um ator fora do palco que 
um dia lhe pertenceu, mas mantém o pensamento positivo: “Estamos aí, levando 
a vida. Temos uma família muito bonita, graças a Deus. A gente não tem o que 
reclamar, só o que agradecer”.

Ana Maria Simono
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Contando viagens

Alice Katsuko Oguido, professora aposentada do CCB 
vivenciou os primeiros anos da UEL e conta sobre os 
planos futuros

 

Poucas são as pessoas que podem dar o testemunho de terem visto a 
UEL nascer. Dona Alice Katsuko Oguido é uma delas. A professora do Centro 
de Ciências Biológicas trabalhou na Universidade por 26 anos, de 1971 a 1997, 
acompanhando o processo de crescimento da Instituição.

Alice é formada em Biologia pela Universidade de São Paulo (USP) e veio 
para Londrina depois de se casar. Ela conta que quando chegou à cidade a UEL 
ainda estava se formando, mas logo prestou o concurso e foi aprovada. Em 1978, a 
bióloga finalizou o mestrado na instituição em que lecionava e depois disso voltou 
à cidade natal para realizar o doutorado.

Dentre as atividades realizadas dentro da Universidade, Alice destaca ter 
conseguido que um prêmio Nobel de Física visitasse a UEL. “Ganhei duas bolsas 
do governo japonês e fui fazer o pós-doutorado no Japão. Fiquei três meses cada vez 
e tive contato com esse prêmio Nobel. Ele tinha muito interesse em visitar o Brasil, 
e consegui trazê-lo”, lembra a professora. 

Outro fato que traz lembranças à aposentada é que nos primeiros anos de 
trabalho, chegar à Universidade em dias de chuva era um sufoco. “Aqui era tudo 
mato. Meu carro foi o primeiro que beijou o barranco quando eu estava indo para 
a UEL. Quando não era o barro, o problema era a poeira”, brinca dona Alice ao 
lembrar-se dos avanços do trajeto ao longo dos anos. A bióloga conta que esses 
avanços foram se intensificando, principalmente quanto à estrutura física da 
Universidade que no início não tinha laboratórios, material e nem biotério, fato 
que dificultava e muito o trabalho para a pesquisa.

Aposentadoria 

Dona Alice conta que seu processo de aposentadoria foi muito rápido. 
Enquanto os colegas tiveram de esperar de dois a três meses, o dela foi finalizado 
em uma semana. “O chefe do departamento me disse: ‘a sua aposentadoria saiu. 
A partir de amanhã não precisa vir mais’. Aquilo me deixou mal, pois foi tão de 
repente, tão depressa. Não tinha me preparado...”, conta.
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Apesar de ter deixado a UEL, Alice continuou dando aulas na Unopar, 
portanto a adaptação não foi tão abrupta. “Dava duas a três aulas por semana que 
foram diminuindo gradativamente, então já estava mais preparada quando parei de 
vez. Se na época da UEL eu não desse outras aulas, poderia ter ficado doente. Foi 
um processo muito chocante, muito rápido”, relata Alice.

A professora saiu do CCB em 1997 e permaneceu por mais oito anos na 
outra Universidade, se aposentando oficialmente em 2006, com 60 anos de idade. 
Durante esse tempo, Alice diz que percebeu uma diferença de nível muito grande 
entre os alunos das duas instituições.

Viagens

Um dos hobbies da aposentada desde os anos como professora é viajar. Para 
o Japão, já foi quatro vezes, além de conhecer Moscou, Pequim, França, Holanda, 
Alemanha, EUA, Panamá, Cuba e Dinamarca. Porém, de todas as viagens de 
Alice a melhor foi uma realizada apenas com o pai dela, depois que terminou o 
doutorado. “Nessa viagem com meu pai eu me presenteei. Foi uma boa viagem, uma 
boa companhia. Mas cansa ficar 45 dias fora de casa”, conta. Com tantas viagens, 
Alice é fluente em quatro idiomas (português, inglês, espanhol e japonês) e arrisca 
o coreano.

O último passeio, para Los Angeles e Las Vegas, Dona Alice levou a irmã. 
Quando questionada se os filhos não ficam com ciúmes, a aposentada confessa: 
“por que vou deixar dinheiro para os meus filhos brigarem? Vou gastar enquanto 
eu puder andar! Eu já os criei direitinho, agora eles têm que andar sozinhos”. Dos 
filhos, uma é dentista e o outro trabalha como engenheiro de segurança, em São 
José dos Campos (São Paulo). O próximo destino já está marcado para Punta 
Cana, em julho. Além das viagens, uma maneira de curtir a aposentadoria é cuidar 
do neto de três anos.

Ambiente e alunos

Sobre o ambiente de trabalho, Alice confessa que não era o local que mais 
a agradava. Segundo ela, os membros do departamento brigavam por pouca coisa 
e havia muita burocracia, fato que ela percebeu principalmente na dificuldade 
que teve em realizar o doutorado. Em contrapartida, ao lembrar-se do espaço 
da Universidade a aposentada exclama com um sorriso: “a UEL em si era uma 
maravilha! O espaço, as flores, os canteiros na primavera, tudo lindo”.
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Alice conta também que a relação com os alunos era muito boa, em especial 
por lecionar em vários cursos como medicina, odontologia, educação física, farmácia, 
fisioterapia e medicina veterinária. No começo era uma professora meio brava, mas 
com o passar do tempo foi amolecendo. Ela conta que o nível dos estudantes era 
diferente, mas orientou vários alunos (a maioria deles médicos hoje). “Estou indo 
me consultar com eles e eles me recebem tão bem. Para mim é gratificante ver que 
eu fui professora desse pessoal que está bem sucedido na área que escolheu. Fico 
muito feliz de saber que eu fiz parte do processo de desenvolvimento deles”, relata.

Yvi Calvani
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 “Agradeço sempre por ter entrado na 
UEL”

Alzira Medeiros Dei Tos e José Dei Tos, o casal 
que trabalhou quase a vida toda juntos, atribuí vários 
ganhos ao trabalho na Universidade

Quando cheguei ao local da entrevista, uma casa de grade cinza e com 
uma frente ampla, bati palmas forte na esperança de que a aposentada com quem 
marcara a entrevista estivesse lá. Quando a porta se abriu saiu uma senhora de 
cabelos pretos e ar gentil, era dona Alzira Medeiros Dei Tos. Entramos e sentei-me 
no sofá para começar a entrevista. 

Natal de Martinópolis - SP, Alzira mudou-se primeiro para Alvorada do 
Sul, lugar em que trabalhou na roça. Por conta de uma doença do marido veio para 
Londrina e começou a trabalhar como doméstica. Até que no dia 11 de dezembro 
de 1978 foi contratada pela UEL. Sua primeira função foi a de limpeza do Pronto-
socorro do HU (Hospital Universitário), só no ano seguinte que foi transferida 
para a lavanderia do local e ficou lá até a aposentadoria.

Era com a venda de queijos que produzia, que a “mulher do queijo”, como 
era chamada, conseguia uma fonte extra para a família. “A venda era de 180 a 200 
queijos por mês, todo mundo me conhecia e comprava”, destaca a mulher que 
também ajudava em vários setores do Hospital. 

Com 68 anos, está aposentada há três anos. Hoje, depois de ter criado os 
6 filhos, cuida dos netos e de seus dois bisnetos.   Com a saída da Universidade 
raramente vai ao local de 31 anos de trabalho, não por falta de saudade, mas dona 
Alzira passou momentos difíceis no Hospital. “Aquele lugar me deu muita coisa, 
morro de saudade das pessoas e do trabalho, mas foi lá que perdi, há pouco tempo, 
o meu irmão mais novo”, conta cabisbaixa a aposentada.

Foi nesse momento que ela comentou de que sofre de diabetes e de como 
o trabalho na Universidade ajudou o período em que seu marido estava doente. 
Pergunto onde o esposo estava. Ela chama o marido e comenta que ele também 
trabalhou e se aposentou no Hospital. Logo o meu estalo jornalístico, se é que 
posso ter isso ainda estudante, percebe a riqueza de uma entrevista com aquele 
casal que dedicou grande parte da vida à entidade.
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O marido é José Dei Tos, 77, nascido também em Martinópolis - SP, 
trabalhou na roça junto com a mulher e entrou no HU após sua recuperação, em 
1981, e por lá ficou durante 26 anos. “Eu e a minha mulher trabalhamos todos os 
anos, desde que entrei no HU, juntos. Até os horários eram os mesmos. Não nos 
desgrudamos nunca”, ri o aposentado. 

Quando pergunto sobre a UEL vejo que o que foi passado ali ultrapassa 
apenas os anos de trabalho. “A UEL nos deu essa casa, esse carro da garagem, 
a minha recuperação, a criação dos meus filhos e também os estudos”, frisa o 
aposentado, que agora fazia par com a mulher na entrevista. 

Ambos só estudaram até a quarta série e iam à noite para o Hospital ter 
aulas. “Nós íamos aprender as coisas, tínhamos aulas oferecidas pela UEL no 
período da noite. Como não tínhamos carro, íamos de bicicleta, tanto para estudar 
como para trabalhar”, complementa a senhora.

O apelido do casal era “casal vinte”, nenhuma surpresa para um par que desde 
o casamento há 50 anos quase nunca se separou: o trabalho na roça, a UEL, as aulas 
e a vida em casa, tudo sempre foi compartilhado. “A gente não tem porque ficar 
longe, somos casados”, confirmam os apaixonados.

Voltando a falar da vida dentro do Hospital o casal resume a imagem de 
todos esses anos para eles: “A UEL é como uma família. Faz falta conviver com as 
pessoas. Ela é uma Universidade muito acolhedora com todos: alunos, professores, 
servidores e pacientes”, concluem.

Marina Lacerda



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 35

trabalho, dedicação e diversão

“A gente trabalhava sempre rindo”, afirmou a zeladora 
aposentada Ana de Fátima Gomes, sobre a jornada de 
trabalho na UEL

A rotina de Ana de Fátima começava cedo, às 5h da manhã, porque ela tinha 
que pegar o ônibus das 5h40 para chegar ao terminal antes das 6h15, na linha que 
ia para a Universidade. “Descia lá às 6h30. Os outros chegavam para trabalhar às 7h 
e meu café já estava pronto”, afirma.

Ana de Fátima Gomes trabalhou como zeladora na UEL dos 46 aos 61 
anos de idade. Trabalhava das 7h às 16h no Centro de Tecnologia e Urbanismo 
(CTU/UEL). Tinha uma hora de almoço todos os dias – das 11h às 12h. “Era 
difícil eu ir para o RU (Restaurante Universitário). Eu levava marmita, eu gostava 
mais. Daí quando dava 10h eu descia na cozinha, já colocava a marmita dentro de 
uma forma com água e ficava esquentando. Aí quando a gente descia para comer já 
estava quentinho. Dava para descansar mais. E no RU tinha que ficar enfrentando 
fila”, conta.

A zeladora explica que o trabalho não era fácil: “Eu fazia o café, dava o café 
para a turma, fervia o leite, lavava os banheiros, varria a sala dos professores. No 
CTU, o trabalho era pesado. Hoje não sei se mudaram os pisos, mas dava trabalho 
para lavar. Naquele prédio tinha que jogar pouca água, passar a máquina, vir 
puxando com o rodo e pegar a água com a mão para dentro de um balde, porque 
não tinha lugar para jogar a água; a gente tinha que ir até o banheiro para fazer isso. 
Sofri muito, trabalhei demais”.

Todo mundo gosta de andar e frequentar lugares limpos. Quando se trata 
de uma instituição, a limpeza é quase uma exigência pública. Na maioria das vezes, 
não se admite qualquer desvio a essa “regra básica”. A sujeira incomoda em qualquer 
lugar. Mas quem é que limpa o chão em que você pisa? Quem mantém a limpeza do 
lugar onde você estuda? Qual é o nome do profissional que mantém a sensação de 
bem-estar no seu ambiente de trabalho?

Ana de Fátima foi responsável pela sensação de limpeza e bem-estar de 
muitos estudantes, professores e funcionários do CTU, espaço onde trabalhava. 
Ela falou sobre a relação com os alunos: “A gente não ficava no meio deles, mas 
quando tinha que conversar, conversava; e quando tinha que chamar a atenção, 
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a gente chamava. Às vezes, o piso do corredor ainda estava molhado e os alunos 
pisavam no molhado, andando para lá e para cá, onde estávamos acabando de lavar. 
Daí a gente brigava”, e completou: “Quando a gente limpa, gosta de ver limpo. E 
tinha hora que não dava para você ver que estava limpo”.

Apesar do desgaste do trabalho pesado, Ana de Fátima não perdia o ânimo, 
e o trabalho que tanto lhe exigia fisicamente também lhe proporcionava momentos 
de diversão: “No grupo a gente era em três. Três mulheres. Eu falava muito, era 
muito brincalhona, brincava com todo mundo. Eu gostava muito de assustar a 
Faustina. Ela trabalhou 23 anos na UEL, no mesmo prédio, no mesmo lugar. Saía 
gente, entrava gente, e ela estava lá. Tinha também a Isabel, que é muito minha 
amiga. Uma vez elas me assustaram. A Faustina entrou debaixo de umas cortinas 
no chão. Aí eu olhei e falei ‘Nossa, precisa pegar essas cortinas!’. No que eu abri a 
cortina, ela se mexeu! Eu levei um susto! Menina do céu! A gente trabalhava, mas 
também brincava. E a gente trabalhava sempre rindo”, revela a zeladora aposentada.

Aos 69 anos de idade, viúva e com oito netos, Ana de Fátima explica que a 
despedida é sua maior lembrança dos tempos de UEL: “Eles fizeram uma festinha 
à tarde, na saída. Festa para mim e para a Faustina. Todo mundo se reuniu em uma 
sala de aula. Fizeram brincadeiras, deram presentes, compraram salgadinhos. Foi 
muito gostoso. E nós vimos que também éramos queridas por todos. Isso foi o que 
eu mais gostei”, afirmou.

Durante todos esses anos de trabalho na Universidade, a zeladora perdeu um 
filho e, há cerca de seis anos, o marido. Hoje ela sente dores na coluna, dificuldades 
para andar e problemas no controle da diabetes. Toma insulina todos os dias, 
mas não perde a oportunidade de fazer uma traquinagem: “Depois que eu parei 
[de trabalhar] é um sofrimento com esse maldito diabetes! Você tem que pular 
miudinho para ele não subir. Esses dias eu falei ‘Ah, vou comer a vontade!’. Comi, 
comi, comi, comi até não querer mais, até enjoar. Menina, no outro dia não abaixava 
de jeito nenhum! Nem com a insulina, nem com nada”. 

A menina que se casou aos 15 anos de idade na cidade de Guaraci e que 
morou durante três anos com a sogra, hoje divide a casa com a filha caçula e o neto. 
É a cozinheira nata dos almoços familiares. “O bife da vó Ana é famoso na família”, 
confidenciou sua filha. Mas os pratos que gosta de preparar são um obstáculo à sua 
saúde. 

Ana de Fátima faz hidroginástica duas vezes por semana e frequenta uma 
nutricionista periodicamente, mas ainda precisa emagrecer pelo menos 15 quilos. 
“Agora eu sinto falta da minha saúde. Tem hora que eu ainda sonho que estou 
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trabalhando, eu e a Faustina. Nós trabalhamos uns 14 anos juntas. Teve hora que 
foi bom. Teve hora que a gente trabalhou demais”, finalizou Dona Ana.

Ana Maria Simono
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Antônio Graciano de Souza: 80 
anos de disposição e amor pela 
UEL

Foram 29 anos de dedicação e amor pela 
Universidade

Quem trouxe Antônio Graciano para ceder uma entrevista ao Portal 
do Servidor Aposentado da UEL foi Ataídes Luro Costa, mas posteriormente 
explicaremos essa história. Antes vamos conhecer um pouco sobre a vida e a 
passagem de Graciano pela universidade.

Nosso querido Graciano, com seus 81 anos cheio de saúde e alegria, nos 
compartilhou saudosamente tudo o que fez pela universidade. Ele que nasceu em 
São José dos Campos se mudou para o Paraná aos 20 anos. Bem novo ainda, mas 
cheio de vontade veio na esperança de encontrar um bom emprego.

 “Foi no dia 23 de junho de 1952 que cheguei à cidade de Três Bocas no 
Paraná, me lembro bem porque no dia seguinte veio uma geada extremamente 
forte. Nunca passei tanto frio como naquela época, porque de onde eu vim não 
fazia frio, foi difícil de aguentar”, recorda detalhadamente.

Começou trabalhando na roça em uma plantação de café: “eu gostava 
bastante e acabei aprendendo muita coisa sobre o café e guardo essa sabedoria 
até hoje, mas naquela época eu estava atrás de outras oportunidades”, frisa. Como 
gostava bastante, ele acabou trabalhando na roça por 17 anos.

Em 1969 chegou a Londrina, foi quando entrou em um emprego que durou 
pouco tempo e logo apareceu a oportunidade de trabalhar na UEL. Trabalhou 
como pintor na universidade durante 29 anos, entrou e só parou porque teve que 
se aposentar por idade (aposentadoria compulsória). Mas mesmo depois que ele se 
aposentou, continuou por um bom tempo fazendo alguns “bicos” pela cidade.

Por ele continuaria trabalhando no campus, mas “na UEL quando você 
completa os 70 anos, mesmo sem o tempo suficiente de trabalho e ainda com forças 
para o serviço, você é obrigado a se aposentar, não pode continuar trabalhando. Eles 
não deixam você continuar”, lamenta, pois gostava muito do serviço e tinha saúde 
à disposição.

“Na época em que tínhamos muito serviço, trabalhávamos quase 13 horas 
por dia, além dos finais de semana que usávamos para adiantar o serviço. Nesse 
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período eu via pouco os meus meninos, mas o trabalho era bom”, explica Graciano. 
Ele ficou quase 30 anos ao lado de sua amada, Joana Lourenço de Souza, hoje 
falecida. “Com ela tive seis filhos, e deles vieram um monte de pequenos, oito netos 
e dois bisnetos, por enquanto”, disse.

Apesar de muitos dias serem “longos”, ele conta que outros eram tranquilos 
até demais, “aproveitava o tempo para fazer amizades, tomar um café e colocar o 
papo em dia”, nos conta com um sorriso no rosto. Ele diz que não tinha do que 
reclamar “eu gostava do que fazia e o serviço era muito bom”. Graciano contribuiu 
nas grandes obras da universidade construindo novos centros. “Aqui no CECA era 
tudo mato na minha época, eu fiz parte da construção desse centro”, ressalta.

Depois de tanto trabalho o que fez afastar ele de sua profissão foi seu 
problema de vista, que infelizmente atrapalha muito. Ele conta que se não fosse isso 
ele não teria parado até hoje: “faz uns dois anos que faço tratamento de cataratas, é 
duro porque foi se acentuando e agora tive que parar de trabalhar”.

Infelizmente essa doença acabou deixando Sr. Graciano abatido, ele reclama 
pela demora no atendimento pelo sistema público de saúde: “marquei consulta no 
começo do ano e só vou ser atendido em agosto. É muito triste, quanto menos 
enxergo menos sinto vontade de viver”, exclama.

Graciano com o seu jeito simples desabafa para o Portal e faz uma crítica 
ao governo: “dinheiro para fazer a Copa eles têm um monte, mas para fazer uma 
cirurgia ou comprar uma lente você precisa esperar quase um ano sem a certeza 
de que vai conseguir”. Infelizmente essa é a realidade de muitos aposentados que 
dependem do deste sistema.

Amizade de longa data

Sr. Antônio cativou muitas amizades durante seu tempo pelo campus, mas 
uma delas se destacou e se fortaleceu. Seu grande amigo Ataídes Luro Costa, como 
já havia citado, é também aposentado pela UEL e após sua entrevista com o Portal 
indicou seu amigo Graciano para compartilhar também sua trajetória por aqui. 
Ataídes buscou e trouxe-o até o campus para ele dar entrevista. “Eu só vim por 
causa dele, hoje já não enxergo quase nada e ele que anda me carregando para cima 
e para baixo”, explica Sr. Antônio.

Eles contam que se conheceram na universidade há muito tempo, mas que 
se viam pouco lá: “cada um ficava por um lado, dificilmente nos encontrávamos 
enquanto estávamos trabalhando”, diz Ataídes. Foi depois de aposentados, que uma 
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coincidência ocorreu, Ataídes mudou para uma casa bem perto da casa de Graciano. 
Eles se encontraram no bairro, e então o problema da distância foi resolvido, dali 
então sempre andaram juntos.

Os dois são companheiros de pesca há mais de 10 anos. “Toda sexta é de 
lei, vamos à APUEL pescar. Eu sou um pouco ruim, quase não pego nada. Mas o 
Ataídes manda bem”, Graciano, rindo, nos conta um pouco sobre o momento de 
lazer deles. O interessante foi reparar como os dois são bem ligados, e que quando 
um fala, este olha para o outro para ter a confirmação do que está falando.

Tímidos no começo não contaram muito sobre o que já aprontaram por aí, 
mas com um pouco de conversa foram se abrindo. Graciano chegou até a dedar 
o tombo que Ataídes tinha tomado na última pescaria. Mas em seguida veio o 
desconto e Ataídes, rindo, recordou de outro tombo, que dessa fez foi Antônio que 
tomou.

Os dois caminham juntos pela UEL atrás de “coquinhos” que têm bichinhos 
dentro e servem de isca na pescaria. A saudade é grande do campus e das amizades, 
então volta e meia os dois estão por aí andando pela universidade, carregando com 
eles histórias incríveis de suas passagens.

Lillian Cardoso
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 “Orgulho de ser UEL”

Aparecida Josefina Panicio Caitar: bibliotecária, dedicou 
seus 36 anos de UEL a um dos maiores bens de todas as 
universidades: a biblioteca

Nascida em 08 de setembro de 1954, no sítio do avô 
em Cambé - PR, Aparecida Josefina Panicio Caitar ou 
simplesmente Cida – enfrentou, ainda com seis anos, a 
dura transição campo-cidade junto a sua família. Seus 
pais, Santo Panicio e Euclidia Francisca Panicio, sempre 

incentivaram os filhos a trilhar os caminhos do aprendizado, e a mudança para 
a cidade reforçou esta intenção. “Meus pais foram pessoas simples e humildes, 
mas sempre preocupadas com a educação. Eles queriam que nós tivéssemos a 
oportunidade de estudar, coisa que eles não tiveram. Meu pai dizia: ‘quero que vocês 
estudem para ser alguém na vida’”.

O incentivo dos pais motivou Cida para os estudos. Estudou no Instituto 
Nossa Senhora Auxiliadora (INSA), Colégio Salesiano de Cambé, mantido por 
freiras e, na época, considerado por muitos o melhor colégio da cidade. Os custos 
não eram baixos, mas o pai conseguiu bancar os estudos da filha ao oferecer em 
troca serviços de frete com seu caminhão.

Após encerrar o primário e o ginásio, começou a fazer o colegial de manhã e 
um curso técnico em Contabilidade à noite. Seu desejo era estudar na Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) e, para isso, em 1973, passou pelo cursinho do 
Colégio Canadá em Londrina. A princípio, almejava outro curso, mas encantou-se 
por Biblioteconomia após uma exposição sobre o curso. “Era algo novo, algo que se 
encaixava no meu perfil”. 

Em 1974, iniciou a graduação na universidade que era paga e, mais uma vez, 
os pais de Cida foram importantes para a conclusão de seus estudos. “Vou agradecê-
los eternamente. Tudo o que conquistei foi sempre tendo o apoio da minha família”.

Após colar grau em 1977, prestou um concorrido concurso na UEL e entrou 
no mesmo ano, como Assistente de Bibliotecário. “Eu estudei muito para este 
concurso. Todos queriam trabalhar na Universidade e eu consegui”. Nos primeiros 
anos, foi responsável pela Biblioteca Setorial do CESA e também pelo Setor de 
Aquisição da Biblioteca Central (BC), substituindo uma docente que estava saindo 
para pós-graduação.
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Em 1980, casou-se com José Melero Caitar, com quem teve um filho, Lucas, 
hoje casado com Valéria.

Curiosamente, a UEL não contava com o cargo de bibliotecário embora 
formasse profissionais da área. Com muita luta para a criação do cargo, Cida e 
as outras assistentes obtiveram sucesso e em 1979 o primeiro concurso para 
bibliotecário foi aberto. Cida novamente enfrentou grande concorrência, mas foi 
aprovada.

Fez duas especializações – em Administração de Biblioteca e Gestão 
Pública. Exerceu o cargo de Diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL em duas 
gestões (1986-90 e 1991-94). “Era um cargo só ocupado antes por docentes e 
convidados externos. Vi-me diante de um desafio, pois era uma responsabilidade 
imensa. Este sim foi o meu maior desafio. A equipe da Biblioteca Central assumiu 
essa responsabilidade junto comigo e foram sempre parceiros”.  Ela destaca o bom 
ambiente criado na BC. “Você olhava para as pessoas e sentia a satisfação delas pelo 
trabalho”.

A maior parte do seu tempo de UEL, no entanto, foi na Divisão de Formação 
e Desenvolvimento da Coleção da Biblioteca Central. “Estive durante todos estes 
anos no lugar em que eu quis estar. Sempre amei o que fiz. Acho que este tempo 
não foi em vão. Participei da construção da história da UEL. O bom é olhar para 
trás e sentir orgulho da sua história”.

O tempo passou e chegou a hora de pensar na aposentadoria. “Preparei-me 
para este momento, ciente de que alguns ciclos terminam e novos começam”. Em 
julho de 2013, oficializou-se a aposentadoria. “Este novo ciclo é um período de 
oportunidades para fazer coisas que não pude fazer antes, mas que quero começar 
ou continuar agora, portanto, de aprendizagem. Pouco antes de me aposentar, dei 
início a um curso de língua estrangeira, e pretendo fazer outros cursos. Quero 
viajar, assistir mais filmes, ler, conhecer pessoas e estreitar os laços com a minha 
família e amigos. Tenho muitos projetos. O importante é a pessoa estar bem e feliz 
e assim eu me sinto.”

Orgulho é a palavra chave de Cida ao descrever seu período na UEL. “Tenho 
orgulho de ter me formado e trabalhado na UEL por todos esses anos. Além disso, 
me sinto honrada por ter convivido com pessoas extraordinárias de universos tão 
diferentes, mas com uma convivência tão enriquecedora. Posso afirmar que minha 
vida como profissional na UEL foi de grande intensidade, com muitas conquistas 
em todos os níveis e com momentos que estarão registrados para sempre em meu 
coração. Minha eterna gratidão à UEL”.

Thiago Ienco
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Simplicidade e dedicação

A história-romance do funcionário Ataídes 
Luro Costa, que passou 29 anos de sua vida 
prestando serviços à Universidade
 
Natural da pequena cidade de Oliveira, 
no interior de São Paulo, Sr. Ataídes Luro 
Costa, de 81 anos, explicou como foi a 

mudança para o Paraná: “Nós viemos porque lá estava muito ruim. Eu tinha 13 
anos. Eu era simples, simples de vida”, afirmou.

O menino simples, que perdeu a mãe em 1949, aos 13 anos de idade, e 
que ajudou o pai a trabalhar na roça para sustentar os nove irmãos, guarda boas 
lembranças da infância: “Era tão bom aquele tempo. A gente trabalhava na roça e 
era legal. A gente ia para a roça cedo, voltava de tarde, e eu brincava com meu pai. 
Um dia eu estava querendo vir embora mais cedo aí eu fiz assim ‘AHh... ai!’ E ele 
disse: ‘O que foi menino? Está com fome?’ Eu falei ‘Tô’. Meu pai respondeu: ‘então 
vamos embora’. Ele foi embora, mas eu e meu irmão fomos é para o córrego nadar”.

Ele também falou sobre a relação com as meninas: “Eu tinha vergonha de 
mulher. Sério!”, e contou sobre sua primeira namorada: “Quando eu estava aqui no 
Paraná, trabalhando com meu pai, tinha uma portuguesinha que morava com os 
avós. Ela foi minha primeira namoradinha, lembro o nome dela até hoje: Dalva. Eu 
estava com 19 anos.”

Ataídes explica que foi por causa dessa primeira namorada que começou a 
se interessar pelos estudos: “Nessa época, as minhas irmãs, que eram mais novas, 
estavam estudando e eu trabalhando. Os mais velhos não podiam estudar, tinham 
que trabalhar. A minha namoradinha escrevia bilhetinhos para mim, mas minha 
irmã era quem os lia. Então eu falei: ‘assim não vai dar certo, eu vou estudar’. No 
fim, ainda ensinei minha outra irmã. Chegava à noite da aula e ensinava ela. Ela 
aprendeu mais que eu”, relatou.

“Hoje eu olho e falo ‘Meu, Deus, como o povo mudou!’. A gente vê coisas que 
ninguém acredita. Hoje criança está fazendo coisa aí que... nossa!”, disse Sr. Ataídes.

Não foram só os tempos que mudaram. Ele explicou que o namoro terminou 
quando a mãe de Dalva foi buscá-la na fazenda dos avós para levá-la a São Paulo, 
e afirmou que não prosseguiu com os estudos: “Eu estudei só até o quarto ano. 
Quando entrei para trabalhar na Universidade, tinha só o primeiro ano”.
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Da Universidade, aliás, Sr. Ataídes carrega lembranças de bons momentos: o 
aprendizado, o convívio, o trabalho, as amizades conquistadas. “Trabalhei 29 anos 
na UEL. Quando eu entrei aqui, só sabia carpir. Plantei aquela grama onde hoje 
está localizado o Hospital das Clínicas. Naquela época, plantávamos a grama de 
‘colherzinha’, agachados. Um ia arrancando a grama e tirando os galhos, e o outro 
plantava. Não tinha maquinário. Depois de um tempo, passei a ser tratorista. 
Meu salário aumentou um pouquinho, uns 100 cruzeiros. Trabalhei um tempo na 
agronomia, cheguei a ajudar os professores em algumas aulas. Tenho até certificado 
de aulas que eu ajudava a preparar. A última categoria que está na minha carteira 
de trabalho é a de operador de instrumentos pesados. Eu trabalhava das 7h às 16h 
com arado e trator, usava a plantadeira, tinha 1h de almoço”, resumiu.

A trajetória de trabalho de Sr. Ataídes na UEL se mistura com a história 
de desenvolvimento da própria Universidade.   A UEL da década de 70 não é a 
mesma dos dias atuais, mas a UEL dos dias de hoje foi construída sob os pilares 
erguidos por trabalhadores que, assim como Sr. Ataídes, dedicaram anos de suas 
vidas exercendo tarefas que, de certa forma, “moldaram” essa Universidade tal qual 
ela se apresenta atualmente.

“Eu conheço isso aqui inteirinho. Mas, depois que eu me aposentei, mudou 
bastante! Quando eu comecei a trabalhar, desse lado não tinha nada, só o setor 
esportivo, que estava começando a ser construído. Tinha também o prédio do CCH, 
que começou a apresentar rachaduras. Aí o cara das obras fez as salas embaixo do 
prédio, porque ali não tinha nada, eram só os pilares, e muito distantes um do 
outro, por isso não dava sustentação ao peso de cima. Até hoje não trincou mais 
nada. Nesse período, eu era da turma do jardim. Chegamos a ficar na base de 30 a 
40 pessoas. Era uma farra, eu gostava muito da minha turma”, relatou Sr. Ataídes.

Ele criticou o sistema de terceirização de serviços na Universidade: “Era 
tudo muito bonito e pode ficar ainda mais bonito, mas estão querendo entregar 
esse serviço para uma firma terceirizada. Aquilo lá não presta. Você vai ver: eles 
vão gastar mais, vão gastar o dobro. Mas não são eles que pagam, né? É o governo, 
então... Hoje não tem mais que uns 15 trabalhadores na jardinagem, porque eles vão 
se aposentando e  não colocam outras pessoas para ocupar esses cargos”, afirmou.

Sobre a relação com os estudantes, Sr. Ataídes ressaltou: “os alunos foram 
sempre educados com a gente. Era uma beleza”.

Sr. Ataídes se casou aos 29 anos, teve dois filhos e se orgulha da relação com 
os netos: “Eu chego e eles já montam em mim. É uma farra! Minha filha mora em 
Curitiba, mas quando ela vem para Londrina as crianças não querem ir embora”.



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 45

O menino simples de muitos irmãos que saiu do interior de São Paulo para 
buscar melhores condições de vida no Paraná, só deixou de trabalhar aos 70 anos, 
quando a compulsória lhe impediu de continuar os serviços que vinha prestando 
há 29 anos para a UEL. Mas ele não sente falta do trabalho: “Ah, não, agora nessa 
idade que eu estou não queria trabalhar mais não”, menciona Sr. Ataídes. 

“Hoje eu gosto de pescar. Toda sexta-feira vou com meu colega, Antonio. Ele 
também trabalhou muitos anos aqui na UEL. Era pintor”, completou.

Com uma família grande, rodeado de irmãos, filhos, netos e bisnetos, o 
homem simples que se aposentou com uma renda mensal de 450 reais após 29 
anos de dedicação à Universidade, fala sobre sua própria história: “Se a gente for 
contar a vida da gente dá um romance. Eu sempre tive fé em Deus e tudo deu certo 
para mim. Com pouco dinheiro eu fazia mais do que algumas pessoas faziam com 
muito”.

Ana Maria Simono
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tudo com amor e dedicação

Na simplicidade de Augusta de Oliveira, uma 
trajetória de alegrias, lutas e conquistas
 
Muito simpática e querida, nossa pé 
vermelho Augusta, trouxe um pedacinho da 
sua história para o Portal do Aposentado. 

Para iniciar começou contando sobre vida profissional antes de entrar na UEL.
Na área da saúde ela adquiriu experiência na Santa Casa e no Hospital 

Evangélico. “Eu ia começar a trabalhar como doméstica, mas alguns amigos 
não deixaram e me ajudaram com a procura de outro tipo de emprego. Então, 
me indicaram para trabalhar na Santa Casa, e lá fiquei durante dois anos na 
maternidade. Depois de lá trabalhei oito anos no Evangélico”, explica Augusta.

No Hospital Evangélico ela passou a trabalhar com idosos, mas ela não se 
adaptou. “Eu tinha dó deles e acabei não me acostumando. Após dois meses de 
serviço cheguei a pedir demissão. Ao conversar com o pessoal do setor de recursos 
humanos acabei sendo transferida para a pediatria”, frisa. Foi nesta época que 
Augusta sentiu despertar a paixão por sua profissão.

Interessada em arriscar em um negócio próprio, Augusta deixou o hospital. 
“Fui tentar outras coisas, trabalhando por conta, mas não deu muito certo não. É 
muito difícil”, lembra dona Augusta.

Tentou outros serviços, até que um dos seus irmãos ficou sabendo sobre um 
concurso na UEL e a incentivou a participar. Em 1990, Augusta prestou concurso 
na UEL e, em janeiro de 1991, foi chamada para atuar como auxiliar de enfermagem 
no Hospital Universitário. “No começo entrei como atendente de enfermagem, 
mas depois prestei outro concurso e passei a atuar como auxiliar de enfermagem”. 
Ela conta que chegou até a prestar o concurso para técnico, mas infelizmente não 
conseguiu ser aprovada.

No berçário ficou pouco tempo: “fiquei apenas 6 meses, preferi ir para 
a pediatria, eu gostava de conversar com as crianças”. Ela era responsável pelos 
cuidados básicos e, posteriormente, ficou responsável pela medicação dos pacientes, 
ajudando também na hora da quimioterapia.

“Cuidei de crianças que estavam fazendo quimioterapia. Era complicado, eu 
tinha dó delas. Eu sofria tanto que, não sei como, quando alguma criança ia a óbito 
eu estava no meu dia de folga ou cobrindo outra área. Realmente era muito triste”, 
a rotina dentro de um hospital não é fácil, como relata Augusta.
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“No hospital você cansa o coração, a mente e o corpo. Você sofre junto com 
os pacientes e com os familiares”. Ela conta que gostava do trabalho, mas que tinha 
que ser forte, pois como ela mesma disse esta profissão gera um profundo desgaste. 
Sua fé sempre a ajudou e foi um dos motivos dela não ter entrado em depressão 
todo esse tempo.

“Foi legal, foi muito bom. Tínhamos uma turminha boa, na qual um ajudava 
ao outro quando estava apurado”, era assim seu círculo de amizade. O cuidado e 
a atenção faziam parte da sua rotina: “todas as vezes que eu ia preparar alguma 
medicação eu tomava cuidado para não errar. Então olhava duas, três vezes. Conferia 
várias vezes o nome do paciente e a medicação, para que nada saísse errado”, explica.

“É melhor a gente perguntar várias vezes sobre um procedimento do 
que errar. Eu pedia a Deus para abençoar as minhas mãos quando eu fosse dar 
os remédios aos pacientes”, ressalta. Ela tinha companheiras de trabalho que a 
ajudavam, quando necessário, mas ela conta que não é em todas as pessoas que se 
pode confiar. “Era melhor ficar o dia inteiro no hospital, sem sair para o almoço, do 
que deixar os pacientes nas mãos de alguém que eu não tinha proximidade ou que 
não utilizava os mesmos métodos que eu”.

Augusta recorda de muitos pacientes, ela conta sobre uma menininha que 
lhe deu uma bonequinha de recordação e, até hoje, ela guarda o presente. O carinho 
era grande pelas crianças e todo cuidado era pouco. “Elas se acostumavam com a 
gente e nós com elas”, frisa.

Faz um ano e meio que Augusta está aposentada e ela ainda não teve 
coragem de voltar ao hospital para fazer uma visita aos seus colegas. Augusta diz 
que qualquer dia vai voltar para matar a saudade. “No começo eu sentia falta do 
trabalho, mas agora eu estou acostumando com a vida de aposentada e estou até 
acordando mais tarde. Estou aproveitando bem minha aposentadoria, cuido da 
casa e faço minhas coisas”, conta.

Augusta, no seu tempo livre, gosta de bordar, ler e meditar. “Passo bastante 
tempo na igreja, tiro meu tempinho para ficar meditando e fortalecendo minha fé”. 
Ela não se arrepende de nada, “acredito que sai na hora certa, temos que dar lugar 
aos mais jovens e descansar”, disse.

Augusta tem um sonho antigo e quer aproveitar a aposentadoria para 
realizá-lo: “sempre tive vontade de fazer um curso de corte de cabelo, gostaria de 
aprender e praticar isto. Tenho vergonha de ir atrás, tenho medo de estar muito 
velha”, comenta rindo. Cheia de saúde e vigor esperamos que ela corra atrás do seu 
sonho e faça o curso, pois nunca é tarde para se realizar um sonho.
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Para finalizar nossa querida Augusta deixa um recado para todos: “O único 
meio de ser feliz é viver na presença e na realidade de Deus. Porque precisamos 
fazer todas as coisas com sabedoria. Escolha bem sua área, é importante você se 
sentir feliz com o que está fazendo. Serve para qualquer profissional, acredito 
que tudo que vamos fazer, deve ser realizado com amor e dedicação. O melhor de 
cada profissão é você colocar sua cabeça no travesseiro, e estar com a consciência 
tranquila de que fez tudo certinho”.

Lillian Cardoso
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Basta querer!

Blandina da Silva mostra que, mesmo depois de aposentada, 
é possível driblar os obstáculos da vida

 
Alegria e muita força de vontade. Seriam essas as palavras 
capazes de definir a aposentada Blandina? Acredito que 
não. Com uma surpreendente história de vida, ela não se 
restringe apenas a alguns termos da gramática. Disposta 
a nos contar um pouco sobre sua trajetória, ela retorna à 

UEL dessa vez para contribuir com o Portal e com muitos aposentados, que com 
certeza, se inspirarão em sua persistência.

Blandina Franzoi da Silva nasceu em 1940, em um sítio localizado a 15 
km de Sertanópolis e a 25 km de Londrina. Ficou lá até os quatro anos de idade 
e depois foi morar em Arapongas. Seu pai, que foi um dos pioneiros da cidade, 
ajudou a construir o município. Algum tempo depois, se mudou com a família para 
Londrina e, mais tarde Mandaguari, onde estudou até o segundo ano. “Parei de 
estudar por um tempo e voltei somente aos 22 anos, quando tive novamente que 
parar para me casar. Só fui concluir meus estudos aos 45 anos, quando entrei junto 
com o meu filho na quinta série e terminei até o magistério”, afirma, com orgulho.            

Depois de formada, não havia vaga para professoras com mais de 45 anos 
nas escolas da prefeitura, então Blandina teve que aguardar um tempo para prestar 
concurso. Quando conseguiu o emprego, ficou cerca de dois anos trabalhando na 
prefeitura. Foi aí que decidiu prestar outro concurso para trabalhar na creche da 
universidade, que estava iniciando suas atividades. “Consegui entrar na UEL em 
1994 e permaneci na creche durante dez anos. Tínhamos que cuidar de crianças de 
0 a 6 anos de idade e como as outras profissionais tinham um pouco de receio de 
lidar com os recém-nascidos, eu fui encarregada de ficar no berçário. Gostava muito 
de trabalhar com as crianças. Nesse meio tempo, meu marido adoeceu e faleceu. Foi 
difícil ficar viúva e ter que dar conta das horas extras na creche e, por esse motivo, 
decidi aceitar uma proposta para mudar de setor”, explica a aposentada.

Quando abriram vagas para técnico administrativo na universidade, 
Blandina decidiu arriscar. Por conta de trabalhar com educação infantil, ela já havia 
feito alguns cursos de informática e teve que concluir apenas mais um curso técnico 
para trabalhar na secretaria da Biblioteca Central, em 2004. Quando questionada 
sobre qual dos dois trabalhos gostava mais, ela responde: “Ah, na creche! Cuidar de 
criança é muito bom, apesar do trabalho que dá.”
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No entanto, em 2010, quando Blandina completou 70 anos, foi obrigada 
a sair por conta da aposentadoria compulsória. Para ela, este era um momento 
esperado. “Eu não recebi um choque quando chegou o dia, porque eu já estava 
preparada. Lá na Biblioteca eles já vinham nos preparando para o dia em que 
fizéssemos 70 anos e tivéssemos que parar. O que realmente me chocou foi quando 
veio o dinheiro da aposentadoria”, ressalta.

A vida depois de aposentada, para Blandina, de forma alguma remete a 
ficar em casa de pijama. “Sou curiosa, procuro não ficar parada. Cuido da minha 
saúde e tento viajar mais. Tenho três filhos, vou visitar dois deles que moram fora 
da cidade e, ainda na época em que eu estava na creche, visitei vários lugares no 
exterior e pretendo conhecer outros”, afirma. Além disso, ela também participa 
do coral da UEL e do Grupo de Estudos com Servidores Aposentados, o GESA. 
“Nesse grupo, nós conversamos sobre as lembranças que temos da UEL, como era 
a universidade antigamente, dentre outras coisas. Nós somos em poucas pessoas, 
mas criamos vínculos fortes uns com os outros. Quando um falta, já sentimos falta, 
ficamos preocupados”, explica a aposentada.

Blandina também está fazendo aulas de inglês e confessa estar adorando. 
Para ela, é uma experiência diferente e muito prazerosa. Sempre está fazendo 
cursos e se ocupando com outras atividades. Na época em que ainda trabalhava, 
quase concluiu um curso de técnica em enfermagem, mas como seu marido tinha 
adoecido, não conseguiu dar continuidade às aulas.  

“Esses dias fui procurar um médico e meu filho brincando disse: mãe eu sei 
qual é o problema da senhora: DNA. Daí eu perguntei: como assim DNA? Ele 
então me disse: Data de Nascimento Antiga. Pois eu acredito sim que a minha 
vida começou aos 50 anos. Aprendi a dirigir com 59 anos e muitas das coisas que 
conquistei foram nessa época. E, depois de ficar morando sozinha, chegou um tempo 
em que eu parei de chorar. Decidi seguir em frente e me ocupar. Também estou 
escrevendo um livro que conta a história da minha família e das minhas origens. 
Sou filha de italianos que vieram de navio para o Brasil. Minha mãe me contava 
várias histórias sobre isso e agora estou reunindo isso tudo em livro. Por exemplo, 
uma das coisas interessantes é que minha mãe fez a sua primeira comunhão dentro 
de um navio, a caminho do Brasil. Assim que o livro ficar pronto, quero fazer uma 
cerimônia de lançamento para convidar as pessoas que eu amo e que me ajudaram 
nessa ideia”, explica a aposentada, expressando confiança em cada palavra dita.

Não há dúvidas de que a trajetória da aposentada é inspiração não só para 
outros aposentados, mas para qualquer jovem que, muitas vezes, deixa que a 
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preguiça tome conta. A persistência de Blandina está expressa no brilho do seu 
olhar. E a sua história de vida serve também para nos mostrar que a vida pode 
começar aos 30, 50 ou 70 anos... Basta querer!

Isabela Nicastro
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de pai para filho

Docente aposentado do Departamento de 
Matemática,  Carlos Jeremias Klein  traz diversas 
recordações e se orgulha de seu filho ter seguido 
também a docência na UEL

Com 70 anos completados ao final de 2012, o aposentado do Departamento 
de Matemática Carlos Jeremias Klein tem muitos motivos para celebrar. Teve uma 
bela trajetória dentro da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e depois dela 
ainda mostrou fôlego para continuar muito além, especializando-se em atividades 
bem distintas de sua área. 

Klein é natural da cidade de Tupã, localizada no interior do estado de São 
Paulo. Lá ele cresceu, casou e se graduou em matemática. Posteriormente mudou-
se para Bauru, onde decidiu começar um mestrado na área. O iniciou em São 
Carlos, mas posteriormente transferiu para a cidade de São Paulo, concluindo-o na 
Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Já lecionava em algumas instituições 
particulares da cidade de Bauru, mas, após concluir seu mestrado, procurou outro 
lugar para lecionar. Nisto teve a oportunidade de vir para Londrina.

Era abril de 1985 quando veio para UEL. O professor recorda-se bem desta 
época pelo fato de o Brasil passar por um período histórico bastante complexo. 
“Lembro-me de que quando vim para cá era o mês em que o Tancredo Neves 
estava morrendo”, comenta o professor de maneira bem humorada, traço muito 
significativo em sua personalidade. 

Klein iniciou na UEL como professor temporário, mas pouco tempo depois 
mudou para a categoria de docente concursado. Ele aposentou-se em 1991, teve 
grandes experiências e passagens que muito o marcaram. Uma delas é que apesar 
de não ter uma boa aptidão para o futebol, como o próprio professor comentou, 
era sempre convidado para bater uma bola. Certa vez, estava muito cansado, mas 
continuou jogando porque não havia ninguém para entrar em seu lugar. Eis que 
surgiu uma oportunidade de fazer um gol e o professor tentou dar seu último gás 
no lance. Infelizmente, seu derradeiro gás já tinha ido embora e ele caiu no campo 
com falta de ar. “Pensei que iria morrer”, coloca o professor seguido de uma boa 
gargalhada. Porém, isto serviu de alerta. Pouco tempo depois, em 1991, descobriu 
um grave problema no coração, tendo que passar por intervenções cirúrgicas. “Não 
considero isto como uma má lembrança, afinal faz 22 anos e ainda estou aqui”. 
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Também na Universidade Klein sempre teve um ótimo relacionamento com 
seus alunos e colegas de trabalho. “Foi gratificante meu período de aulas na UEL. 
Todo departamento tem alguns probleminhas, mas a maioria das lembranças que 
tenho é positiva”. Ele comenta que diversos alunos quando o veem na rua recordam 
de diversas frases suas aplicadas nas aulas, em especial na disciplina de lógica. 
Também se arriscava em alguns momentos a contar piadas, nem sempre com o 
sucesso desejado. “Às vezes contava piadas que eram fracas e os alunos diziam: ‘o 
professor conta uma piada e ele mesmo ri’”, recorda. 

No entanto, não foi somente a matemática com que Klein dedicou-se com 
afinco aos estudos. A área da religião também sempre o interessou. No ano de 
1988, quando ainda lecionava na UEL, o professor cursou teologia. Posteriormente, 
em 1999 e 2004 ele realizou mestrado e doutorado, respectivamente, na área de 
ciências da religião. Seus estudos resultaram em alguns livros já publicados. 

Atualmente o professor continua se dedicando e aprimorando seus 
conhecimentos, tanto no campo da teologia, quanto na matemática. “Estou mais 
focado no estudo da religião, mas continuo com a matemática, tendo, inclusive, 
alguns artigos recentemente publicados,” acrescenta Klein. Já ao final de nossa 
conversa o professor fez questão de fazer uma foto com seu filho Alberto Klein, 
que seguiu os passos do pai no que tange à docência dentro da UEL. Porém, foi 
para a área da comunicação, um tanto quanto distinta da matemática.

Guilherme Vanzela
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Amor à profissão e disposição na 
aposentadoria

Claudenir Tarifa Lembi, o contador demonstra o amor à 
profissão e a disposição na aposentadoria

O paraninfo das ciências contábeis

Claudenir Tarifa Lembi foi professor do Departamento 
de Ciências Contábeis. Nascido em Tupã, interior de São Paulo, quando criança 
mudou-se para Astorga, município próximo a Londrina. Em 1971 veio para cá, 
após terminar um curso técnico. Aqui, começou a trabalhar com a contabilidade, e 
no ano de 1974 prestou vestibular na UEL e foi aprovado. Formou-se em 1979, e 
em 1980 foi chamado para dar aula em Rolândia, na FACCAR. Em 1981 ingressou 
na UEL através de um concurso público, o qual não considera difícil por já ter tido 
experiência de trabalhar na área antes da faculdade. Deu aula também nos cursos 
de administração, secretariado, engenharia, biblioteconomia, mas esteve sempre 
voltado para as ciências contábeis.

Seguimentos profissionais na UEL

Além da graduação, fez pós-graduação em Marília, e ainda conta da 
curiosidade de terem o trabalho de ir todos os sábados para a cidade com o objetivo 
de estudar o dia inteiro. A chefia de departamento foi outra responsabilidade 
que Claudenir, apesar do receio, assumiu com muita coragem. O receio vinha 
por acreditar que era, ainda, muito novo e possuir tantos professores antigos no 
departamento. “Eu via aqueles professores que foram meus professores, eu era bem 
novo na época. Pensei, nossa eu vou comandar aquele pessoal. Mas pensei que se 
eles se reuniram e vieram me comunicar que iam me indicar para ser chefe, achei 
que algum mérito eu tinha”. E assim, foi sempre muito respeitado por todos.

Se não bastasse uma chefia, o eficiente professor assumiu a coordenação de 
TCC dentro do curso de ciências contábeis e destaca, com o maior orgulho, que 
participou de todas as comissões organizadoras de uma jornada contábil anual 
chamada “Ciclo de estudos contábeis”. Este ano acontecerá o 35º, e Claudenir faz 
questão de frisar sobre o bom trabalho que vem sendo executado neste Ciclo, já que 
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ele é reconhecido nacionalmente, e conta com a participação de vários professores 
de fora, palestrantes renomados de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 
entre muitos outros lugares.

O contador mostra seu próprio incentivo aos demais futuros e já colegas 
de profissão. Diz que o objetivo de projetos assim é exatamente estimular os 
participantes, além de ser um extra para seus currículos. Para ele, “um contador 
que não se atualiza permanentemente, não consegue só com diploma exercer sua 
profissão”.  Expressar a forma como enxerga um bom profissional de sua área não 
é um problema. Claudenir até conta bastante sobre a profissão de contador, da 
necessidade de se buscar e ir sempre além de uma faculdade, procurar um “algo 
mais”. 

O reconhecimento do curso da UEL (considerado 5 estrelas em um ranking 
de nível dos cursos), não se dá somente pelo pesquisadores, mas muito visivelmente 
pelo nosso professor. O orgulho brilha em seus olhos quando me expõe a qualidade 
das ciências contábeis da UEL. E a imersão na equipe de docentes não foi uma 
dificuldade, já que estava acostumado a falar em público, um medo que perdeu 
logo no início de carreira. Sem contar que sua dedicação fala ainda mais alto, pois 
comenta que “o aluno pergunta algo que não tem nada a ver com a sua aula, e você 
tem que saber responder. Atualizei-me sempre, em função da profissão, para poder 
dar aula. Considero-me realizado nesse aspecto”. Outro motivo de realização é pelo 
fato de praticamente todos os anos que ficou na UEL, em todas as formaturas foi 
escolhido o paraninfo da turma, a gratidão exala quando conta: “tenho uma coleção 
de certificados”. 

O que mais lhe deixa feliz depois de seus anos de UEL é ver seus ex-alunos 
com cargos de importância no mercado, mas principalmente, ver seu filho cursando, 
também, ciências contábeis, e hoje podendo dar aula no mesmo departamento em 
que ele deu. 

A vida de fora

Claudenir sempre continuou trabalhando fora da UEL, em seu escritório 
e com seus sócios, enquanto dava aula. Mas brinca que mesmo que sua vida fosse 
dedicada somente às salas de aula, não gostaria de receber a ofensa que muitos 
fazem: “Muita gente entende que um professor só dá aula. Ele também tem que 
preparar aula, resolver os exercícios, corrigir as provas, lançar na pauta, participar 
de comissão de um monte de coisa. Muita gente brincando diz assim para um 
professor que só dá aula: ‘você não faz nada, você só dá aula?’”.
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Além do filho contador, Claudenir possui mais duas filhas, uma que mora 
em Florianópolis e outra que também é docente na UEL, mas no curso de Direito. 
Diz com certeza que o encaminhamento de seus filhos foi o melhor possível, já 
que os três estudaram na UEL, ou seja, tiveram formação de boa qualidade, e o 
principal, possuem bom caráter e ética, “mas cada um desempenhando o ramo que 
escolheu”. Já que os filhos são casados, mora apenas com a esposa, a qual adora 
fazer caminhadas quando possível. Sempre possuiu uma amizade muito forte 
com os companheiros de departamento, o que resultava em jantares, churrascos, 
eventos natalinos, pescaria, entre diversas atividades. E não foi a aposentadoria que 
lhe cessou este lazer, o aposentado diz que saiu do departamento, mas continua 
presente em praticamente todos esses eventos sociais.

“diferentemente do que muitos pensam, a aposentadoria não é 
doença”

Desde os 60 anos, Claudenir se preparou para se aposentar quando tivesse 
com 65. Para ele, a aposentadoria é como um mérito do trabalhador. Diz que não é 
“ficar para escanteio”, e sim, uma nova fase da vida. Houve preparo psicológico, pois 
o planejamento estava sendo feito para que isso se efetivasse. O professor acredita 
que se dependesse de seu pique e de seu departamento, ainda ficaria por muito 
tempo, mas preferiu dar prioridade para a família, para que pudesse aproveitá-la 
mais - já que uma filha está tão longe e os netos já começaram a nascer.

Alívio é o que define sentir por não precisar mais se preocupar quando 
chega fevereiro, onde acontece a ansiedade de preparação para o início das aulas. 
Claudenir continua trabalhando, e não tem absolutamente nenhuma pretensão de 
parar. Mas viu que a aposentadoria de docente foi necessária para que conseguisse 
dar mais atenção para outras áreas da vida, e cita como exemplo o trabalho que faz 
na paróquia que frequenta que aumentou bastante após sua aposentadoria. 

Apesar de encarar a aposentadoria com muita consciência e bom humor, 
confessa-me que sentirá falta de tudo o que pode viver dentro da universidade. E 
eu não pude ousar a usar palavras melhores senão as dele mesmo para finalizar esse 
amor eterno que traz em seu coração: “Eu me lembro de quando a UEL me ligou 
para dizer que minha aposentadoria estava pronta, depois de várias idas e vindas. 
Eu desci a avenida Castelo Branco, depois fui subindo bem devagar. Passei trinta 
anos naquele trecho, fui entrando com o carro quase parado. É uma realização, 
me senti orgulhoso. Eu continuo vivendo a UEL. Eu vibro quando vejo em algum 



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 57

jornal os cursos que são ‘rankiados’, 5 estrelas.. A gente cria um orgulho, acesso todo 
dia o site da UEL. Tudo que diz respeito à UEL eu fico vibrando quando a coisa é 
positiva. A gente que vivencia a UEL por muitos anos, passa a ter um sanguezinho 
de UEL correndo na veia”.

Natália Garcia
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Cida Morena, a eterna cozinheira do HU

A simpática  Conceição Aparecida Ribeiro, cozinhou 
por 28 anos para funcionários e pacientes do Hospital 
Universitário da UEL

Ao ligar para a senhora Conceição Aparecida Ribeiro, ela me informou que 
só poderia me conceder uma entrevista se eu fosse até sua casa, pois não podia sair 
por conta da sua mãe que está doente. Não hesitei e ao realizar a entrevista, passei 
uma tarde agradável e divertida com direito até a bolinhos de chuva. 

Conceição Aparecida é seu nome de batismo. Mas, dentro da Universidade 
Estadual de Londrina, Cida Morena é uma das cozinheiras mais queridas do 
Hospital Universitário de Londrina. “No HU e na UEL o meu nome é Cida 
Morena. Se um dia você chegar lá e perguntar se alguém conhece a Conceição 
ninguém sabe que sou eu, mas se você falar meu apelido todo mundo sabe”, brinca 
a aposentada.

Nascida em Franca, cidade do interior de São Paulo, Cida Morena veio 
com a família para Londrina quando tinha 14 anos. “Minha família voltou para 
lá, mas eu não. Com 18 anos me casei e morei um tempo no sítio. Quando vim 
morar na cidade eu tinha 6 filhos e depois tive mais 2, mas um morreu quando era 
pequenininho. São 5 homens e 2 mulheres”, explica. 

Sua história na Universidade Estadual de Londrina começou no dia 27 de 
julho de 1974. “Trabalhei de 1970 até 1974 no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, 
que cuidava apenas de pessoas com tuberculose. Depois comecei a trabalhar na 
Fundação Caetano Munhoz da Rocha, que passou ser o Hospital Universitário 
mais tarde”, conta a aposentada. 

Foram 28 anos cozinhando para pacientes e funcionários do hospital.  “No 
começo eu era auxiliar de cozinha no HU, mas eu trabalhava permanentemente 
cozinhando, então a dona Marina, que era minha chefe, me colocou no cargo de 
cozinheira. Eu era uma cozinheira auxiliar, pois não sabia deixar louça para outras 
pessoas lavarem. Gostava de ajudar e participar de tudo na cozinha”, diz.

Contudo, não foi só no HU que Conceição trabalhou. Ela também cozinhava 
para os eventos dos órgãos da UEL: “eu participava das festas, fazia sempre comida 
para APUEL nos feriados. Todo mês de julho, quando tinha a colônia de férias 
eu cozinhava para a criançada, que eram filhos dos professores e funcionários. Era 
divertido porque tinha acampamento e os professores de Educação Física faziam 
muitas recreações”. 
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“Eu lembro que o reitor Jackson Proença era um dos que mais me chamava 
para participar das festas. ‘Ai quem ia sempre para o fogão em dias de festas? Eu! E 
as pessoas diziam: ‘quem está no fogão? a Cida Morena? Ah, então vai sair comida 
boa’”, brinca ela.

A aposentada conta que gostava de cozinhar de tudo um pouco: “Quando 
me perguntavam se eu podia fazer algum tipo de comida, eu fazia. O que eu mais 
gostava era preparar a ceia no natal e ano novo. Tinha que ser eu e para isso eu 
trabalhava 36 horas seguidas. Todas as datas festivas eu que prepara as receitas e 
fazia tudo com gosto”, afirma.

Cida Morena diz que sempre procurou ter amizades boas e sinceras: “todo 
mundo sempre ajudava um ao outro”. Obteve da UEL o incentivo para criar seus 
filhos: “graças a Deus e ao HU eu pude criar meus 7 filhos sozinha. Meu ex-marido 
saiu de casa para morar com outra mulher e depois de 3 anos morreu. O hospital 
foi uma benção, pois pude criá-los com o apoio que ele me deu”.

Muitos eventos e situações foram inesquecíveis durante o período que 
Conceição trabalhou no HU. “Sempre quando tínhamos aniversários nós fazíamos 
bolo, trocávamos presentes”, conta. No entanto, ela destaca duas histórias que 
a marcaram muito. “Um dia eu desliguei o fogão como sempre fazia, mas se eu 
não desligasse na tomada, o gás continuava ligado. Eu estava limpando o fogão 
e começou a sair fumaça, pois eu não havia desligado da tomada. Daí eu tive que 
sair avisando as pessoas que não era para ninguém chegar perto, pois havia perigo 
de explosão. Eu passei um apuro tão grande. Passou a hora de eu ir embora, mas 
enquanto havia risco de aconteceu algo eu não saí de lá”, relata a aposentada.

Ela descreve outro fato como engraçado, apavorante e chato ao mesmo 
tempo, e dá muita risada ao contá-lo.  “No hospital têm umas panelas grandes. Só 
para ter uma ideia, todo dia eu cozinhava um saco e meio de arroz nelas. Um dia 
arrumaram uma das panelas que estava estragada, mas eu não sei o que aconteceu, 
acho que deixaram alguma coisa desparafusada. Como a tampa ficava alta eu nem 
percebi e ela acabou caindo. Foi caldo e feijão para todo lado, e espirrou tudo para 
o meu lado. Mas batia na tampa e fazia um chuvisqueiro, o que criou uma nuvem 
de fumaça que eu até desapareci. Sorte que eu fiquei abaixada e espirrava em tudo 
para depois espirrar em mim, então o caldo já estava fresco. Uma das ajudantes 
foi correr, escorregou o quebrou o pé. O hospital foi ver o que tinha explodido e 
depois que passou tudo começaram a perguntar: ‘Cadê a Cida? Ciiida?’ E eu sai 
molhadinha de feijão”. Todo mundo perguntava se eu estava bem e eu falava: ‘Eu 
estou bem, beeem molhada’. Também comentaram ‘pensei que você tinha morrido 
por causa da explosão’ e eu dizia ‘estou vivinha’”, brinca ela.
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Sempre muito animada, Conceição revela que gosta de festas, dos eventos 
da Igreja e de viajar.  “Eu sempre gostei de dançar, principalmente as músicas 
mais antigas como forró. Quando trabalhava no sábado e folgava no domingo, 
eu deixava tudo preparado antes de ir trabalhar. Daí quando chegava do serviço, 
chamava minhas colegas e ia para o baile. No domingo eu descansava. Mas quando 
trabalhava de domingo eu não ia não”, conta. 

“Eu era coordenadora do postulado da oração, programava os dias, e em 
quais casas iam ser realizados os encontros de orações”, diz. Conceição frequenta 
a Igreja Nossa Senhora do Amparo no Jardim Interlagos. Sobre suas viagens, ela 
conta que costumava ir para a praia: “agora faz uns 3 anos que eu não vou. Eu 
alugava uma van e colocava a minha família inteira nela. Passávamos uma semana 
lá e era muito gostoso”.

Sobre sua aposentadoria, ela revela que algumas pessoas não gostaram muito 
quando ela se aposentou. “No HU tinha um Doutor que quando eu fui aposentar 
ele não queria que eu me aposentasse de jeito nenhum. Ele dizia ‘Deus o livre! Se 
você sair daqui como essa cozinha vai ficar?’ E eu dizia que havia tantas pessoas 
boas, mas ele insistia que tinha que ser eu.   Eu expliquei que tinha trabalhado 
desde criança e que precisava descansar”. Conceição também conta que não voltou 
ao Hospital Universitário após a aposentadoria: “fui apenas duas vezes para ver 
amigos que estavam doentes. Hoje eu quero ficar no meu lugar, bem tranquila”. 

Mesmo não trabalhando, Cida Morena faz muitas coisas no seu dia a dia. 
“Eu fiz curso de culinária, de bolo e de flores em EVA. Quando alguém me diz que 
vai ter algum tipo de curso, eu logo me inscrevo. As flores eu sempre faço para a 
igreja, e todo mês de junho tem as 1000 Ave Maria, em que nós preparamos mil 
flores”, afirma. No entanto, desde que sua mãe adoeceu e está sob seus cuidados ela 
precisou parou de sair e de fazer seus cursos: “Eu me ocupo com ela o dia todo, pois 
tenho que dar banho, remédios, comida. Em dezembro ganhei a curatela da minha 
mãe, e isso foi muito bom, pois eu tinha uma irmã que queria cuidar dela apenas 
por causa do dinheiro. Isso é a única coisa que me deixa triste”.

Mas, Cida Morena diz que não se deixa abalar com o que acontece em 
sua vida. “Eu sempre arrumo algo para fazer para não ficar triste. De manhã eu 
levanto, e assisto missa e novena. Eu gostava de costurar e fazer crochê, mas estava 
atrapalhando a minha visão. Antes eu ia à academia e quando estava no HU fazia 
até parte de um programa de pré-aposentados, em que fazíamos exercícios e 
viajávamos juntos. Hoje eu faço alongamento em casa”.
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Além disso, ela revela seu amor pelo Santos Futebol Clube: “eu só assisto 
futebol, não gosto de novela. Sou santista roxa, torço muito pelo meu time e estou 
chateada por ter perdido de 8 a 0 esses dias para o Barcelona. Assisti com dor no 
coração e é isso”, brinca ela, que estava usando o chinelo do seu time do coração.

Ao final da minha entrevista, ela conta que tem 22 netos e 10 bisnetos, e que 
todo final de semana quase toda família se reúne em sua casa durante o almoço. “Eu 
vou vivendo, e sou feliz. Agradeço a UEL por tudo, pois ela me ajudou a criar meus 
filhos, e hoje tenho essa família enorme”, conclui.

Flávia Cheganças



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem62

Aventuras no Hospital Universitário

Daniel Braga se dedicou 27 anos à segurança do HU

Quem vê o senhor Daniel Braga falando de maneira 
tão calma não imagina por quantas aventuras e 
confusões ele já passou. Braga, como é conhecido 

no Hospital Universitário, conta que era uma pessoa explosiva, mas que trabalhar 
na Universidade Estadual de Londrina o fez aprender muito, principalmente a ser 
uma pessoa mais calma.

Natural do Espírito Santo, o aposentado veio com sua mãe e irmãs para 
o estado do Paraná após o falecimento de seu pai. Ele morou nas cidades de São 
Pedro do Ivaí, Maringá, Arapongas, Porecatu até fixar-se em Londrina, onde vive 
até hoje. Primeiramente trabalhou na lavoura, o que era comum na época, e depois 
se tornou segurança, profissão que adotou até sua aposentadoria.

Enquanto morava em Porecatu, conheceu sua esposa Elena da Silva Braga. 
Os dois trabalhavam em um hospital. “Ela era enfermeira e estava cuidando da 
minha mãe. Na época, eu havia largado de uma noiva há apenas dois meses, e ela 
estava brigada com o noivo dela. Para fazer ciúmes para ele, ela começou a me 
namorar, e depois de cinco meses acabamos nos casando”, comenta ele rindo. Os 
36 anos de matrimônio proporcionaram 3 filhos, 10 netos e uma ‘’segunda’’ mãe 
para Daniel, sua sogra. “No começo, ela não gostava de mim e ficou 3 anos sem ir 
na minha casa, porque eu me casei na Igreja Congregação Cristã para o Brasil, e ela 
queria que a cerimônia fosse na Igreja Católica. Mas hoje ela diz que eu sou o filho 
que ela nunca teve”, conta ele.

Sua história na UEL começou em 1983, aos 38 anos, quando, através de 
cartazes, ele soube que estavam contratando seguranças. Eram 60 candidatos para 
5 vagas e, como ele ficou em primeiro lugar na colocação, pode escolher o local de 
trabalho. Ele optou pelo Hospital Universitário por estar acostumado a trabalhar 
com muita gente. 

Para ele, a experiência de ter trabalhado na universidade foi ótima. “Foi o 
melhor lugar que trabalhei na minha vida. Lá eu aprendi a receber e a tratar as 
pessoas bem, de maneira mais calma e com educação, pois até então eu era uma 
pessoa muito estourada”, diz Daniel.

Dos 27 anos que trabalhou no hospital, 8 deles foram no cargo de chefe de 
segurança. Ele contou que foi escolhido entre 32 candidatos para o cargo. Quem o 
escolheu foi seu chefe Diógenes Vivan, que é seu amigo até hoje: “ele foi o pai que 
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eu tive dentro da faculdade. Mesmo depois que eu aposentei, ele continua indo na 
minha casa ou na minha chácara”. Como chefe da segurança, Daniel faz questão 
de afirmar que durante as reuniões que tinha com os colegas de trabalho sempre 
procurou ensiná-los a tratar as pessoas com educação e respeito, do mesmo modo 
que aprendeu com seus superiores.

A história que mais marcou sua trajetória na UEL foi narrada com muito 
entusiasmo pelo aposentado. “Uma menina ganhou neném nos meus braços. Ela 
chegou, fez a ficha necessária para ser atendida e eu perguntei se dava tempo de 
levá-la até a sala do médico, mas não deu e ela teve a criança. O bebê caiu no chão 
e mulher desmaiou em minhas mãos. Naquela hora eu fiquei apavorado, não 
sabia se pegava a criança ou continuava segurando a menina que tinha apenas 16 
anos. No dia seguinte, ao sabermos que estava tudo bem com os dois, ficamos nos 
perguntando: A moça estava ou não de calcinha?”, conclui Braga rindo.

Mas nem todas as histórias são engraçadas quando se é segurança. Daniel 
conta que quase levou dois tiros durante sua jornada de trabalho no HU. “O ex-
marido de uma paciente ficou bravo quando eu e outros funcionários o informamos 
que ele não podia entrar com alimentos e com uma criança menor de idade no 
quarto para visitá-la. Como o moço estava embriagado, achou que nós o estávamos 
mandando embora, quando pedimos para ele voltar outro dia e sem a criança. Ele 
ficou revoltado, sacou uma arma e deu dois tiros. Sorte que o homem era ruim 
de mira e pegou apenas um de raspão no outro segurança. Na época, registramos 
queixa contra o rapaz, mas não aconteceu nada, me disseram que ele era amigo do 
delegado da cidade”, comenta ele.

Daniel Braga se aposentou em 2009 e fica todo orgulhoso ao contar que só 
faltou em 2 dias de trabalho em 27 anos. “Nunca faltei para não prejudicar meus 
colegas de trabalho que teriam que cobrir minha falta”, afirma ele. Devido a sua 
disciplina no serviço, ele obteve pontos na Paraná Previdência e foi a segunda 
pessoa dentro da universidade a se aposentar dentro da média de salário.

Agora em seu tempo livre, ele aproveita para trabalhar em sua chácara em 
Jataizinho. Há 6 anos, ele passa mais tempo lá do que em sua casa em Londrina. 
“Não dá para ficar muito aqui no centro, é muito barulho. Na minha chácara eu 
tenho meus passarinhos, um rio para pescar e mais de 30 pés de frutas para eu 
cuidar. Aproveito para descansar em companhia da minha esposa”, completa ele.

No término da entrevista, ao lembrar tudo o que já viveu contando suas 
histórias ao Portal, Daniel brinca: “Eu não sei do que eu vou morrer, mas eu sei que 
por tudo isso eu já passei”.

Flávia Cheganças
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Para frente e para cima, sempre

Esse é o lema de Dirceu Moreira Guazzi, dedicado 
profissional do CCE

Esta entrevista foi diferente, pois o entrevistado 
foi quem entrou em contato com a equipe do 
Portal. Olhando os perfis já realizados e postados 

no site da UEL, o senhor Dirceu Moreira Guazzi quis saber como poderia entrar 
na lista também e contar sua história. Tamanha era a vontade que mandou um 
e-mail para o Portal, e por lá mesmo a entrevista foi agendada. Antes de nos 
encontrarmos, Dirceu enviou-me um perfil feito por ele mesmo, no qual descreve 
as principais atividades da vida na Universidade e fora dela. A descrição começa 
como “sou uma pessoa de bem com a vida”.

Formado em Matemática pela Universidade Federal do Paraná, Dirceu 
mudou-se para Londrina em 1974, para trabalhar dando aula em dois colégios 
estaduais, até aparecer uma vaga temporária na Universidade. Em 1976, o professor 
foi para o Rio de Janeiro realizar o mestrado em Engenharia de Produção e durante 
seis anos trabalhou na Roche, empresa de produtos farmacêuticos.

Após um tempo, Guazzi veio passar um Natal em Cambé e ficou sabendo 
de uma vaga disponível na Universidade. Aprovado no concurso da UEL em 1986, 
o professor convenceu sua esposa carioca a vir para Londrina junto com ele e 
permaneceram na cidade até hoje. 

Dentro da Universidade, a maior contribuição de Dirceu foi ser um dos 
fundadores do curso de Ciência da Computação. “A gente trabalhou muito. 
Posso dizer que eu sou o avô do curso porque desde o começo, no envolvimento 
com a reitoria, a parceria com a IBM e com a COPPE, eu ajudei. Fizemos uma 
especialização em computação para os professores com os profissionais de tais 
empresas. Preparamos umas 20 pessoas qualificadas para ministrarem o curso”, 
lembra. 

A partir do crescimento do curso de Ciência da Computação, houve uma 
desvinculação com o Departamento de Matemática Aplicada, ganhando uma 
própria sede. “Nisso eu fui ocupando a maioria dos cargos administrativos dentro do 
curso. Tinha a experiência profissional devido à empresa Roche, e tinha realizado o 
curso de especialização”, conta. Durante os anos na Universidade, Dirceu foi diretor 
do Centro de Ciências Exatas, chefe e vice-chefe do Departamento de Computação, 
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coordenador do colegiado de graduação em Ciência da Computação, coordenador 
de colegiado de cursos de pós-graduação, coordenador do curso de pós-graduação 
em Informática na Educação e coordenador de extensão. 

Mesmo com todas as atribuições no departamento, Guazzi nunca deixou 
de dar aulas. Ele diz se identificar com os alunos e gostar de estar dentro da sala 
de aula. “A computação exige muito de você, então você não pode parar. O aluno 
de computação é um fuçador, ele ama a tecnologia, sabe coisas que às vezes o 
professor nunca viu, por isso o docente deve estar sempre atualizado”, relata. Dos 
alunos da UEL, Dirceu conta que muitos deles obtiveram sucesso em empresas 
internacionais e alguns trabalham na NASA, gerente do HSBC em Nova York, 
doutorandos em Portugal, na Google. Para o professor, a automação nas empresas 
abriu muitas portas. 

O professor conta que na área da computação sobram empregos. Apesar de 
a região formar vários profissionais, ainda há falta de trabalhadores competentes. 
“Na computação a pessoa também tem que se especializar em áreas como rede, 
sistemas operacionais, desenvolvimento de sistemas, bancos de dados... são várias 
frentes que nem sempre têm profissionais”.  

Pai de dois filhos, o professor destaca que desde a aposentadoria está 
aproveitando para viajar, e muito. A última viagem foi para a capital argentina, 
Buenos Aires. O próximo destino é a cidade de Santos, litoral paulista. “Quando 
eu estava na direção do centro já tinha programado de me aposentar. Não quero 
estar velho e sem pique quando tiver condições e tempo de aproveitar minha vida”, 
brinca. Além das viagens, Dirceu atua como colaborador do Núcleo de Educação 
a Distância da UEL (NEAD) e é avaliador de cursos no Paraná do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

Após 27 anos trabalhando na Universidade, o atual colaborador declara 
sorrindo que a experiência foi muito interessante. “Acho que a gente viveu coisas 
boas como um todo. Eu tenho muito a agradecer. Ampliamos a rede de amigos e 
todos saíram ganhando”.

Yvi Calvani
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 “O mais importante é o amor”

A história de  Doroti Elsa Cordeiro, mulher 
trabalhadora que venceu muitos obstáculos

Quando liguei para a senhora Doroti não imaginava 
a história que viria a conhecer. Durante e após a 

entrevista que aconteceu na Biblioteca Municipal de Londrina, tive a certeza 
de qualquer ser humano pode passar por grandes desafios, pular obstáculos 
que aparecem durante a vida e ser feliz. Aos pouquinhos descobri uma vida de 
superações e que estou maravilhada em contar ao Portal do Aposentado.

Doroti Elsa Cordeiro nasceu no estado de São Paulo, mas mudou-se 
para o interior do Paraná com apenas um ano de idade. Passou pelas cidades de 
Jaguapitã e Guaraci, em que seu pai e avô possuíam sítios, até chegar a Londrina. 
Estudou no Colégio Londrinense, e começou a trabalhar cedo, aos 14 anos.  “Eu 
era semi-interna no Colégio Londrinense, lá eu trabalhava na recepção da escola. 
Aprendi datilografia, fazer cartas, relatórios e muitas outras coisas. Também fiz um 
curso técnico contábil. Era parecido com o que a gente chama hoje de adolescente 
aprendiz da UEL. Fiquei morando e estudando na instituição até meus pais virem 
para Londrina. Depois disso arrumei vários serviços que até perdi a conta, não 
parei nunca de trabalhar até me aposentar”.

Aos 18 anos, Doroti decidiu-se mudar para a cidade de São Paulo. “Minha 
tia morava lá, e eu trabalhava no Banco Comercial do Estado de São Paulo aqui 
em Londrina. Na época eles estavam dando oportunidade de funcionários irem 
trabalhar em São Paulo. Eu era nova, tinha apenas 19 anos, e como minha tia não 
tinha filhos ela falou para eu ir para lá. Eu pedi a transferência e eles deram. Eles 
me adoraram”, relata. 

Ela trabalhou neste banco por dois anos, e depois foi contratada pelo 
Banco de Londres, que só tem nas capitais do Brasil. “Trabalhei em banco 
estadual, internacional, de todos os jeitos. Sempre pegava serviço temporário para 
completar horário. Trabalhava em dois lugares. Teve época que eu trabalhei na 
FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) e em um banco. Nos finais de semana 
eu trabalhava de sábados como corretora. Ganhava esse dinheiro e vinha para 
Londrina para trazer coisas para minha família. Eu sempre gostei de trabalhar, 
trabalho é honra, não tenho medo não. Até hoje tem gente que me oferece serviço, 
eu respondo que posso até pensar, mas só depois, pois agora estou arrumando meu 
apartamento”. 
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Doroti morou em São Paulo por 22 anos e retornou em 1994. Foi neste ano 
que ela prestou concurso para trabalhar na universidade e no Núcleo de Educação. 
Acabou passando nos dois, mas optou pela UEL, pois foi a primeira instituição a 
chamar e ela gostava da ideia de trabalhar na universidade. “Quando eu entrei na 
UEL, trabalhava no que hoje é a Prograd (Pró-Reitoria de Graduação). Antes o 
órgão se chamava CAE (Coordenadoria de Assuntos Estudantis). Fiquei até 2000, 
e depois eu fui para o CCE (Centro de Ciências Exatas), até 2006. Em seguida 
trabalhei no RH (Recursos Humanos) onde fiquei até me aposentar. O trabalho 
em todos os lugares era o mesmo. Pude aprender mais coisas e fazer novos cursos. 
Eu estava sempre aprendendo”, conta a aposentada.

Na UEL ela tomava conta das centrais de sala. Cabia a ela ser responsável 
por tudo, desde entregar chaves e retroprojetores para professores, receber carteiras, 
cortinas, arquivos e etc. “Na Prograd eu fazia isso e mais um pouco, eu trabalhei na 
secretaria geral, e depois com a parte de diplomas. No RH eu fazia a relação de 
tudo o que chegava à UEL”, explica ela.

Uma das grandes conquistas de Doroti foi fazer a faculdade de Gestão 
Pública: “era uma espécie de curso técnico que o Governo proporcionou para 
funcionários. Chamava-se Tecnólogo em Gestão Pública, e era um curso da UFPR 
(Universidade Federal do Paraná), mas as aulas eram ministradas na UEL”. Para 
poder fazer esse curso, Doroti passou por uma análise de currículo e de experiência, 
e também fez uma avaliação. “O curso completo durou dois anos e meio, e eu 
aprendi muito, porque o curso foi bem complexo. As aulas eram todas as quartas-
feiras das 8h ao meio dia”, completa.

Doroti gostou do período que esteve na UEL: “é um ambiente que eu sempre 
sonhei em trabalhar. Conviver com os professores e estudantes era muito bom. Os 
alunos sempre pediam conselhos, pois quando eles entram na universidade, ficam 
com medos e carentes por ser o primeiro ano, e eu dava um apoio. Depois eles 
acostumam e a gente tem que dar umas bronquinhas de vez em quando”, brinca 
ela. Com os professores ela também se dava bem. “Não tenho queixa. Esse período 
foi bom para mim, porque convivi com muitas pessoas, e isso me fez aprender 
bastante. Todos me davam força: alunos, professores e funcionários. Dá saudade”, 
afirma a aposentada. 

Ela destaca que a alegria das festas, em que tinham bolos, comes e bebes. 
Além disso, ela participava de um movimento na universidade que se chamava 
‘Abençoando a UEL’. “A gente fundou o movimento que durou 10 anos. Polêmicas 
foram criadas, pois algumas pessoas não gostavam. Fazíamos reuniões, debates, 
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mas nada a ver com religiões. Apenas o estudo da bíblia e da palavra de Deus, ia 
quem quisesse, católico, evangélico ou de qualquer religião”, diz.

A aposentada frequenta a Igreja Presbiteriana Independente: “eu sou 
batizada, membro e tenho células, mas eu não fico atrás de rótulos, pois eu acho que 
isso divide as pessoas. Para mim é Deus sempre. Não adianta frequentar a igreja e 
não ter Deus no coração. Os menores e maiores problemas Ele vê e me dá a solução. 
Deus faz tudo, basta acreditar”.

Para contar sua história de vida, a qual muito me comoveu, dou a palavra 
para a própria Doroti, que escreveu um livrinho intitulado: “O mais importante é o 
amor”, para narrar passagens de sua vida. Com vocês, Doroti.

“O mais importante é o amor”

Amor Impossível
Em abril de 1973, conheci o Rhamis. Ele era filho de alemã com português, 

nascido em Cafelândia estado de São Paulo, no dia 23 de novembro de 1935, filho 
de João Jacinto Ramalho e Dona Eliza S. Ramalho, namoramos durante anos e ele 
faleceu em 10 de janeiro de 1975, exatamente dois meses antes do dia do nosso 
casamento, que seria em 10 de março de 1975.

O Rhamis era divorciado e tinha um filho, que se chamava Paulo Rogério, 
nascido em 17 de maio de 1964, um menino lindo, simpático e inteligente. Fiquei 
muito triste com a morte dele porque nós nos amávamos muitíssimo mesmo e 
éramos sinceros e fiéis um ao outro.

Em abril de 1977, conheci o Édio Augusto Cesar, era um grande amigo que 
tinha pena de mim, resolvemos namorar e depois marcamos a data de casamento 
também para 10 de março de 1980. Por incrível que pareça era idêntica a situação 
do Rhamis. O Édio já estava separado da Elga (sueca) ex-esposa que morava na 
Suécia, e tinha um filho chamado Ricardo; moravam nos Estados Unidos, mas em 
1977 eles vieram embora definitivamente para o Brasil. Por incrível que pareça o 
Ricardo tem a mesma idade do Paulo Rogério, filho do Rhamis, hoje em 17 de maio 
de 1998, ele completou 34 anos. Édio era engenheiro projetista e o filho dava aulas 
de inglês em São Paulo. Em janeiro de 1980 o Édio ficou doente e não sabíamos 
ainda que era grave a doença dele, estava com câncer no fígado e veio a falecer em 
maio.

Resolvemos ter um filho porque íamos nos casar logo mesmo, mas só que 
viajei para Londrina em fevereiro e tive hemorragia, não pude voltar até ganhar o 
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bebê. Eu estava enferma, fiquei cinco meses de repouso completo, só voltei para São 
Paulo em dezembro de 1980, quando fui saber que ele havia falecido. Fiquei muito 
triste, mas agora eu já havia sarado e era diferente do que ficar sabendo antes. Já era 
o 2º noivo que falecera. Muita coincidência, esses dois acontecimentos. 

A coincidência

Os dois noivos, divorciados, data de casamento em 10 de março de 1975 e 
10 de março de 1980, os dois tinham filhos com as ex-esposas, e os filhos nasceram 
no mesmo ano e as esposas com o nome de Elza e Elga, os dois faleceram, e os dois 
foram para Deus antes mesmo da gente se casar no civil.

Depois que Édio faleceu, eu namorei o primo dele Luiz Augusto Moreira 
de Azevedo Neto, e ele queria dar o nome para minha filha, queria ser pai dela, 
mas sem se casar comigo. Depois dessa, ficou com medo não é? Melhor não casar 
com essa mulher e morrer, mas eu não quis porque o Édio é o pai dela e temos que 
respeitar isso, afinal eu gostava muito dele também, ele foi muito bom para mim.

A minha filha nasceu em 17 de julho de 1980 e o Édio morreu em 5 de maio 
de 1980, 2 meses antes dela nascer, por isso ainda não registramos com o nome 
dele.

Em 1972 eu tive exame de sangue positivo para doença de Chagas, em 
estágio bem adiantado. Fazia muitos exames, tomava remédios e vivia nos médicos 
e hospitais, mas resisti até final de 1977, da qual fui curada por completo, durante 
uma reunião de oração de Poder do Espírito Santo. Eu já estava desenganada dos 
médicos e ia realmente morrer, mas naquele dia fui curada de verdade para sempre. 
Jesus me curou naquele dia.

Desde esta época e com tudo o que foi acontecendo em minha vida, foi 
aumentando minha fé e aproximação de Deus e Cristo Jesus. Não me condeno 
mais de nada, agradeço a Deus por eu estar viva, com perfeito estado de saúde, com 
fé, com oração, com poder, com todas as bênçãos de Deus em minha vida.

Converti-me, ou melhor, me batizei em novembro de 1987, na Igreja 
Presbiteriana Independente de São Paulo, Matriz (1ª Igreja). Desde então, Deus 
tem dirigido a minha vida em tudo o que faço, e sempre peço a orientação do 
Espírito Santo. Jesus sempre fala em meu coração, (em meu pensamento): Crê no 
Senhor Jesus Cristo e será salva, você e a sua família toda.

Eu agradeço a Deus e louvo ao Seu Nome sempre aleluias: Glória a Deus 
Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
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Ainda que os meus pecados fossem como o escarlate, eles se tornariam mais 
brancos do que a neve, porque eu fui lavada pelo Sangue de Cordeiro. Não há mais 
condenação para mim, que estou com Jesus.”

Doroti Elsa Cordeiro

Após o nascimento de sua filha, Doroti continuou trabalhando em São 
Paulo, e sua mãe Marcionília foi quem cuidou da menina. “A Bruna, minha filha 
ficou um ano comigo, mas era muito puxado para eu trabalhar e cuidar dela. Então 
minha mãe ficou com ela. Mas, uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias e em feriados 
eu a visitava. Sempre vinha vê-la, trazer roupas, presentes, brinquedos. Quando ela 
tinha 12 anos eu vim definitivamente para Londrina, e não me arrependo. Eu tinha 
uma vida boa lá e pude proporcionar muitas coisas para elas”, comenta. 

A Bruna fez o curso de Letras na UEL. “Ela é missionária hoje. Casou-se 
com um pastor e foi morar no Peru. Tem três filhos. É uma menina feliz, e isso que 
importa, pois eu falei para Deus ‘que tudo o que eu sofri na minha vida, meu bebê 
nunca sofra’. E ela nunca sofreu, teve de tudo na vida e ainda tem. Se formou com 
21 anos, e hoje tem 33 anos. Ela sempre vem para cá nos finais de ano, por causa 
das crianças”, diz Doroti.

Doroti foi duas vezes para o Peru para visitar sua filha: “eu viajei para lá 
quando nasceu a primeira neta e no ano passado. Fiquei dois meses e meio. Amei o 
lugar e as pessoas, e o povo de lá gostou de mim também. A família do meu genro e 
os amigos dele fizeram uma festinha para me receber. Me chamavam para almoçar 
e jantar na casa deles, conhecer praias e lugares bonitos. Quando eu vim embora 
fizeram uma despedida, com vários presentes. Ainda hoje eles me telefonavam para 
me dar os parabéns no dia do meu aniversário. São super carinhosos. Então eu 
estou contente que minha filha está em uma família boa, porque foi isso que eu 
pedi para Deus”.

Hoje, ela passa o dia com sua mãe e está muito feliz com sua família e com 
seus netinhos. “Acho que isso é o mais importante, pois nós somos bem unidos. 
Não precisei de um namorado, e se acaso aparecer alguém, tudo bem, mas não 
estou empolgada não. Está bom assim, não há problemas”, comenta ela. 

Ela revela que sempre foi fã de esporte, principalmente de natação. Após 
sua aposentadoria aproveitou o tempo livre para viajar. “Eu sempre fui nadadora. 
Gosto de viajar, ler, escrever e estudar. Leio livros sobre psicologia, e assisto aulas de 
direito pela televisão, só para se informar, aprender e saber como funcionam certas 
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coisas. Também gosto de escrever sobre tudo, se eu vou a uma palestra levo minha 
canetinha e anoto tudo. Depois consigo dar uma palestra sobre o que eu vi. Eu 
sempre estudei, só agora dei uma paradinha. Viajei para Foz do Iguaçu, São Paulo, 
Curitiba e Peru”, conta.

“Agora Deus me abençoou com um apartamento. Está tão gostoso porque 
é tudo novinho e arrumadinho. São coisas que vão me dando alegria. Quando 
comprei o apartamento, pensei na minha filha e nos meus netos, tudo o que eu 
faço é pensando neles. Comprei os móveis pensando neles, tem até um quartinho 
decorado com bichinhos, pois um dos meus netinhos gosta de bichinhos e de 
insetos”, conclui.

Flávia Cheganças
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dedicação e carinho

Com profissionalismo e boas doses de envolvimento,  Edite 
Mitie Kikuchi  nos surpreende pela força de vontade e 
disposição

trajetória acadêmica

Quando adolescente, com 17 anos, Edite queria prestar 
vestibular para um curso que não exigisse muitos anos 

de estudo. Sua família sempre atuou na área da saúde e, então, como o curso de 
enfermagem era de apenas três anos e estava com mercado de trabalho amplo, ela 
optou por isso. No fim das contas, amou a escolha e sente-se com “cara e jeito” de 
enfermeira que, na verdade, é característica de quem gosta de cuidar do próximo.

Depois de formada fez especialização, trabalhou um ano na Santa Casa de 
Londrina e depois entrou para o Hospital Universitário (HU), onde atuou por doze 
anos no centro cirúrgico, passando por situações difíceis para uma jovem mulher. 
Saiu do Hospital por três anos, quando casou, teve os dois filhos e acompanhou o 
marido em uma pós-graduação no Japão. “Não aprendi a falar japonês, mas foi uma 
época muito boa”, afirma.

Ao retornarem para o Brasil, não quis ficar longe da profissão, então fez dois 
concursos, um para ingressar novamente no HU e outro para a docência. Passou 
nos dois e optou por ficar na academia, pois queria fazer mestrado, doutorado 
e, como professora, também poderia ser plantonista no Hospital, juntando duas 
funções que adora.

Portanto, dividia seu tempo entre a docência e os plantões, que eram em 
horários alternativos, como sábados, domingos e feriados, além dos períodos 
noturnos. E Edite compartilha: “É rica a parte técnica, dos plantões, e a academia. 
Enriquece bastante o professor”.

Sempre foi membro de colegiado e preza pela relação aberta e respeitosa com 
os alunos. Comenta que “professor só existe porque tem alunos. Nós, professores, 
aprendemos muito com os alunos. É interessante saber que fizemos nossa parte”. 
Edite tem uma proximidade grande com eles e procura manter contato, inclusive 
com os que já se formaram, e estão constituindo família, aprimorando-se e 
evoluindo.
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Relação com pacientes

“Para o profissional é muito gratificante ver seu trabalho bem feito, ver o 
paciente indo embora curado. Fica a sensação de missão cumprida, é o que satisfaz 
o profissional”, evidencia. Nota-se a preocupação de Edite em fazer seu trabalho 
com eficácia e comprometimento profissional, mesmo que o emocional pese e seja 
necessário um grau de afeto para cuidar de pessoas, humanizando o trabalho, sem 
deixar a “técnica pela técnica”.

Edite conta que a palavra ‘paciente’ deriva de paciência e é preciso que ele se 
entregue totalmente, com confiança, inclusive nas muitas emergências e situações 
de risco, em que é preciso ter controle, sem se deixar levar pela adrenalina.

Relação com outros profissionais da área

A professora conta sua admiração pelos trabalhadores ocultos, nome que 
dá aos profissionais que fazem seu trabalho com eficiência e que não têm grande 
visibilidade, como os que atuam na limpeza das salas de cirurgia, importantíssimos 
dentro do processo de cura do paciente.

Edite fala dos professores de seu departamento, com os quais tem uma 
relação de cumplicidade. “Há bastante companheirismo no trabalho, principalmente 
nós, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), que ficamos fora do campus, sempre 
juntos”, comenta. Ainda hoje, durante a aposentadoria de Edite, continuam se 
comunicando. Todos contribuem com o que podem nos momentos delicados, com 
uma visita, um telefonema, um presente, demonstram atenção e afeto.

Aposentadoria e pós-UEL 

Edite conta que se preparou para o afastamento das atividades da UEL. Nos 
últimos meses de trabalho, tirou licença, que estava acumulada em seis meses, e 
aproveitou o tempo para ir se adaptando, aos poucos, com a ausência da “rotina 
enlouquecida”, colocando em ordem as pendências, projetos e compromissos.

“Foi um baque, mas agora já estou me acostumando, sem sentir falta da 
correria. Sabe o que é difícil? O impacto de ver sua carteira carimbada com a 
palavra ‘aposentado’. É uma sensação ruim. Contudo, a aposentadoria é uma opção, 
e a gente escolhe assumindo essas consequências”. Ativa e sedenta por novidades, 
ela está descobrindo coisas novas e entendendo o quanto é rico esse momento.
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Já está começando a curtir o tempo para se cuidar mais, com tranquilidade, 
sem a loucura do dia a dia, notando detalhes do cotidiano que antes não conseguia 
ver. Pode cuidar melhor da mãe, que tem uma sequela de derrame e visitar com 
calma os dois filhos que moram em São Paulo.

De forma bem humorada, comenta que tem medo de gostar demais da 
aposentadoria, diferente do medo do início, de permanecer distante das novidades 
na área e ficar alienada cientificamente. “Mas, agora, não me assusto, porque, na 
verdade, não faz sentido você querer saber de tudo. Posso fazer cursos técnicos, 
especializações, dinâmicas em grupo, acessar a internet, além de me apropriar de 
outros pormenores não vinculados à saúde, como ler um romance.”

Ainda participa de dois projetos como consultora, próxima de assuntos 
que lhe dão prazer, como pesquisas voltadas para a área de educação e currículos. 
Continua indo ao Departamento de Enfermagem, visitando os colegas e se sentindo 
bem ao poder dormir e descansar mais, sem culpa de ficar um pouco mais na cama. 
Além de tudo isso, faz artesanato, pintura country, pilates e quer aprender mosaico. 

Reconhecimento
Em um evento em 2012, comemorou-se 40 anos do curso de enfermagem, 

que estão juntos com os 40 anos da Universidade Estadual de Londrina. Edite, 
com praticamente 33 anos de UEL, afirma que essa identidade institucional se 
identifica, há um reconhecimento, aliado a um crescimento, uma trajetória que se 
funde com a da própria universidade. Comenta que ficou “pensando como fez parte 
de uma história sem notar, criou-se um vínculo forte. Foi importante na minha 
formação. Contribuí e ganhei bastante em troca”.

Barbara Blanco
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Reverência à universidade, sobretudo

O aposentado  Ernst Eckehardt Müller  reconhece o 
seu trabalho, no entanto, acredita que só o realizou com 
qualidade graças às oportunidades da UEL
 
A placa de metal com o seu nome ainda permanece 
colada à porta da antiga sala. Mesmo depois de 
aposentado,  Ernst  Eckehardt  Müller ainda tem um 
espaço reservado no departamento de medicina 

veterinária preventiva, no Hospital Veterinário (HV) da universidade. Por vezes, 
para matar a saudade ou realizar algumas atividades extras, ele retorna ao antigo 
local de trabalho. Dessa vez, voltou exclusivamente para receber o Portal do 
Aposentado.

Ernst Müller nasceu no ano de 1944, na Alemanha. Aos oito anos de idade, 
em 1954, veio junto com a sua família para o Brasil. Chegaram primeiramente 
em Goiás e depois foram para o Rio Grande do Sul, onde Müller concluiu sua 
graduação.   Cursou veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), em Porto Alegre. Depois retornou à Alemanha para fazer doutorado 
e, em 1973, quando estava concluindo sua tese, recebeu uma correspondência 
da consolidação da Universidade Estadual de Londrina. Foi contratado por um 
projeto chamado “Mini-plan CAPS”, que trazia profissionais com doutorado para 
dar aulas. Na época, ainda não se realizava concursos.           

“Fui o primeiro veterinário contratado pelo departamento de veterinária. 
Como o curso era novo, tínhamos muitas dificuldades. Na época, não se tinha 
quase professores na área. Então, nós tínhamos que apelar para veterinários da 
cidade para dar algumas aulas e, alguns deles, chegaram a vir até de graça. Como 
faltavam professores, também lecionei em várias disciplinas e até mesmo em outros 
cursos que estavam se formando na UEL”, explica. 

Por ter sido o primeiro docente do departamento, Müller precisou assumir 
outros cargos também. Foi diretor de centro, diretor do HV, coordenador de 
pesquisa, coordenador de colegiado de cursos de pós-graduação, além de outras 
funções. Desenvolveu também projetos de pesquisa e extensão e, além disso, 
colaborou com o curso de ciência de alimentos, que foi o primeiro da UEL. No 
entanto, o aposentado faz questão de dizer que nunca pensou em deixar a docência. 
Ele é um dos únicos professores que lecionou para todas as turmas da veterinária 
formadas até hoje.
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Müller se aposentou em maio deste ano. “Decidi parar como uma opção 
pessoal mesmo, em um momento em que eu estava totalmente realizado 
profissionalmente. Como eu moro aqui perto, sempre venho para cá rever os 
amigos. Como é ainda recente, é inevitável se desligar totalmente. Acabo vindo para 
cá mesmo sem compromisso”, afirma o aposentado. Com a aposentadoria, a ideia 
é viajar mais. “Para a Alemanha, eu vou sempre. Minha família é toda de lá. Eles 
retornaram à Alemanha e eu sou o único membro que permanece no Brasil. Minha 
irmã mora em uma cidade vizinha a Frankfurt, então quando vou para lá fico na 
casa dela, matando as saudades”.

Além disso, hoje ele dedica boa parte do tempo ao seu sítio, onde mexe 
com o jardim e cuida de animais. “Antes o sítio era o local em que morávamos, 
hoje funciona como uma forma de lazer”, afirma o veterinário. Contudo, atividades 
relacionadas à profissão não param. Ele participou da elaboração de um programa 
sanitário nacional, em 2001 - Programa Nacional de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) - elaborado pelo Ministério da 
Agricultura. O programa ainda está em pleno desenvolvimento e tem reuniões 
periódicas das quais ele ainda participa. 

“Faço parte da Academia Paranaense de Medicina Veterinária. Sou um 
dos membros-fundadores. Recentemente também, o Conselho Universitário me 
conferiu o título de professor emérito, que está previsto para ser realizado no dia 9 
de outubro. Além dessas atividades, sempre tive muito contato com os produtores 
da região e por isso, às vezes sou convidado para auxiliá-los e também para conceder 
palestras. Isso me permite aliar a comunidade à universidade”, afirma, com orgulho.

Com humildade e simpatia, Ernst Müller faz questão de, a todo o momento, 
agradecer à universidade e ressaltar a sua importância perante a comunidade. 
“Tudo o que eu conquistei, o que me proporcionou foi a universidade. Sou grato 
a ela, sobretudo. Nós enquanto funcionários e docentes somos importantes 
como um todo, mas não podemos esquecer que quem nos proporciona tudo 
isso é a universidade. Os cursos das Ciências Agrárias são ótimos, reconhecidos 
nacionalmente e tudo isso eu também devo aos meus colegas, que me ajudaram 
a realizar com qualidade o meu trabalho”, afirma. O amor e a dedicação à UEL 
podem ser expressos no olhar do aposentado. Todo o seu legado não se encerra com 
a aposentadoria, pelo contrário, permanece como exemplo aos alunos e aos outros 
profissionais da área.

Isabela Nicastro
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Para além do sofrimento, existe o amor

Eunice da Silva, valente driblou o sofrimento e com 
o amor superou todas suas perdas e dores
 
Sua história é baseada na sinceridade. Eunice 
nunca deixou a honra de lado e conseguiu vencer 
as lutas e obstáculos. Nasceu em Assaí, de uma 

família simples, mas firme e cheia de fé. Trabalharam por muito tempo em sítios e 
fazendas cuidando de plantações. A situação sempre foi complicada. 

Eunice filha é mais velha dentre 13 irmãos. Ela foi a responsável pela turma, 
chegou a ter épocas que teve que trabalhar para sustentá-los ajudando seus pais. 
“Hoje apenas seis estão vivos e ainda somos bem unidos”, conta Eunice.

“Quando eu tinha apenas 16 anos, minha mãe ficou “doente da cabeça”, e a 
partir dali assumi a responsabilidade de cuidar dos meus outros irmãos. Por um 
bom tempo sustentava a casa sozinha. Meu pai precisava de dinheiro para cuidar da 
minha mãe e eu para cuidar dos meus irmãos”, recorda como era sua adolescência.

Eunice já trabalhou no campo, na cidade, já foi garçonete, doméstica. De 
uma forma ou de outra ela sempre pensava em como ajudar sua família. Sua 
família sempre esteve em primeiro lugar. Em abril de 1962, Eunice que já conhecia 
Londrina, tomou uma atitude ousada, juntou suas coisas e de todos da família 
colocou em um caminhão de mudança e os trouxe para cá. Aqui, Eunice continuou 
trabalhando de doméstica até 1972.

Em 1976, Eunice iniciou um curso de atendente de enfermagem no Colégio 
São Paulo. Trabalhou um período bem rápido na Santa Casa e depois na Clínica 
Psiquiátrica do Jardim Shangri-lá. “Eu gostava do serviço. Foi um período bom 
para adquirir experiência. Mas eu precisava ter excesso de responsabilidade que 
estava fora do meu alcance. E este foi um dos motivos por eu ter saído”, explica ela.

Sair de lá foi uma oportunidade para Eunice trabalhar na UEL. Ela tinha 
uma amiga que ajudou a enquadrar a função de Eunice no HU. A vaga disponível 
na época era no setor da pediatria. “No início eu não queria de jeito nenhum, até 
comentei eu podia começar a trabalhar em qualquer área menos na pediatria”, 
relata. Uma das coordenadoras negociou que ela começasse na pediatria e se depois 
de três dias não se adaptasse ela iria para outro setor. Foi então, em 1976, que 
Eunice ingressou na Universidade.



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem78

“Eu nem acredito, aqueles dias foram tão impressionantes, que resolvi ficar na 
pediatria mesmo. Gostei tanto que trabalhei neste local até me aposentar”, ressalta. 
“Eu chorei bastante no começo, tinha muita dó de “pegar” a veia das criancinhas, 
parecia que eu estava maltratando elas. Até que depois de um tempo acostumei e vi 
que o que eu estava fazendo era cuidar delas”.

Por bastante tempo Eunice trabalhou de atendente. Pela falta de funcionários 
o HU ofereceu um curso de auxiliar de enfermagem. “Depois que fiz esse curso 
fiquei responsável pela medicação. Então começou a correria, a cada troca de turno 
tinha falta de funcionário. Não foi um dia, foram vários em que eu cobri 36 horas 
no HU”, lembra. Isso continuou por um bom tempo até que preparassem novos 
funcionários para ajudá-la.

As lembranças são inúmeras, Eunice tem uma memória de “elefante”, foi 
um prazer escutar cada história e cada detalhe de sua trajetória pela UEL. Mas 
sempre tem aquele acontecimento que marca mais que os outros e dela foi de um 
menininho que chegou ao hospital todo debilitado por queimaduras. “Este garoto 
chegou a ficar um ano com a gente. Eu peguei um amor tão grande por aquele 
menino que eu considerava ele como se fosse meu filho”, recorda Eunice. 

Ela sente tanta saudade deste paciente que deseja reencontrá-lo por aí. 
Mesmo com uma memória aguçada que se lembra de vários detalhes, ela acabou 
infelizmente esquecendo o nome do menino por quem tanto se apegou. “Para mim 
ele foi meu filho, e fico feliz, pois ele saiu forte do hospital. Mas não sei como ele 
ficou depois”.

“Eu me emocionava muito, sofria junto com aquelas crianças. Eu tinha amor 
pelas crianças, sempre os tratei como se fossem meus filhos”, ela diz toda saudosa. 
“Se eu tivesse saúde estaria trabalhando até hoje, mas minha coluna não permite”.

Em 1995 Eunice consegue a aposentadoria. Ela conta que demorou a se 
acostumar com a rotina nova, chorava bastante no começo. “Chegava a hora do 
serviço, eu ficava ansiosa, ligava a televisão, e era pior quando via criancinhas na 
tela, eu chorava mais ainda”.

Seu filho, ainda novinho, preocupado com ela dizia: “Mãe abre uma creche 
aqui em casa, para que a senhora continue cuidando de crianças. Não quero ver 
você triste”. Seu filho foi sua única escapatória. “Eu passei a brincar mais com ele, e 
a aproveitar todo meu tempo ao lado dele”, diz Eunice.
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Família e Adoção

Eunice passou por muitas dificuldades ao longo de sua vida. Sua mãe 
desapareceu, e até hoje ela não sabe se ela faleceu ou o que pode ter acontecido com 
ela. “Eu quase fiquei louca quando aconteceu isso, e no serviço não tive amparo. 
Ninguém se interessou em entender qual era minha situação. Foi um momento 
difícil na minha vida”, relata. Além de perder vários irmãos, seu marido que viveu 
ao lado dela por 20 anos, faleceu.

Sofrendo a perda de seu companheiro ela arranjou mais que uma companhia, 
um filho. A história é intrigante, de coração enorme, sempre querendo ajudar aos 
outros ela conta para nós. Em 1988, Eunice adotou um menino, que hoje já tem 
25 anos. “Eu tinha acabado de chegar ao hospital e ia bater meu ponto quando vi 
uma mulher sendo atendida pelo serviço público. Ela queria abandonar o menino, 
e estava muito nervosa. Quando vi a cena dela fumando e soltando toda aquela 
fumaça em cima do bebê, aquilo tocou meu coração e senti um amor forte. Eu 
queria pegá-lo e cuidar dele”.

“Se vocês não ficarem com o menino na próxima esquina que eu passar, eu 
largo ele”, disse a mão biológica. Como Eunice tinha acabado de chegar ao hospital 
e sua carga horária ainda teria que ser cumprida, acabou se afastando daquele caso 
e não soube mais o que tinha sido feito.

Dito e feito, a mulher abandonou seu filho numa rua qualquer. Eunice conta 
que uma mulher que passava na rua e viu a cena pegou o bebê e levou embora para 
cuidar dele. Após alguns dias, as colegas de Eunice ficaram sabendo do paradeiro 
do bebê e levaram ela para buscá-lo sem que ela soubesse.

Chegando à casinha simples da misteriosa mulher que estava com o bebê, 
Eunice avistou-o e correu em sua direção. Suas amigas se emocionaram. “Eu não 
largo mais esse menino, ele será meu filho”, ela gritou abraçando-o bem forte em seu 
peito. Após esse dia ela registrou a criança e cuida dele até hoje. Ele fez companhia 
para ela nesses anos de luta. E hoje, já casado, ele cuida da sua mãezinha.

Lillian Cardoso
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Alegria em ajudar

Eurídes Leocádio Salgado, funcionária aposentada 
do HU, compartilha histórias de felicidade
 
A animação e a história de vida de Eurídes 
Leocádio Salgado são de impressionar.  A técnica 
em enfermagem do Hospital Universitário 

tem 15 anos de dedicação aos pacientes, aos colegas e à instituição e apenas boas 
lembranças. 

A família de dona Eurídes é grande (10 irmãos) e sua entrada na área da 
saúde se deu porque uma de suas irmãs, na época com 22 anos, faleceu vítima de 
um câncer. O fato fez com que Eurídes fizesse o curso de técnica em enfermagem 
no Hospital Evangélico e começasse a trabalhar no mesmo hospital em 1991.

A aposentada prestou dois concursos na UEL; um dos concursos foi 
anulado e no segundo foi aprovada. Em 1995 começou a trabalhar no HU, depois 
que sua irmã, já funcionária do Hospital, a alertou que havia conseguido a vaga. No 
Hospital, Eurídes passou por vários setores e diz ter aprendido muito em todos 
eles. “Eu sempre tive amor por fazer algo para as pessoas que estão doentes. Então 
foi fácil juntar o útil ao agradável”, conta a técnica.

No HU, o primeiro setor que trabalhou foi no Pronto Socorro atendendo 
na unidade coronária. Das áreas em que atuou conta, com os olhos cheios de 
lágrimas, que essa foi a mais difícil por ser uma porta de entrada triste. “Eu sou 
muito emotiva; conversava sempre com os acompanhantes e acabava levando as 
histórias junto comigo. O sentimento é muito forte”.  

Das histórias do Pronto Socorro, Eurídes se lembra de um paciente com 
leucemia que frequentemente estava internado, e seus pais e duas irmãs estavam 
sempre por perto. No dia de sua saída, depois de uma temporada no HU, o 
paciente sofreu uma convulsão e teve de voltar ao hospital. No mesmo momento, 
as irmãs vinham buscá-lo e sofreram um acidente de carro. Os três irmãos vieram a 
falecer. Essa história comoveu muito aposentada e, quando soube que haveria uma 
contratação de funcionários e um remanejamento do setor, pediu para trocar de 
área, devido ao cansaço e à pressão. 

Saindo do Pronto Socorro, Eurídes trabalhou na UTI pediátrica, na UTI 
neonatal e depois na maternidade, setor no qual mais se identificou.   “Todas as 
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gestantes eram de risco, então permaneciam dois ou três meses internadas. E eu 
gostava de ajudar nos partos, ver as carinhas que apareciam”, conta com um sorriso. 

Depois de cinco anos na maternidade, ensinando a amamentação, a técnica 
em enfermagem começou a ter problemas na coluna e na mão e pediu para trocar 
de setor, indo para o hemocentro. Esse foi o último setor em que Eurídes atuou. 
“Continuei trabalhando contra a saúde, e foi lá que eu pedi a aposentadoria, não 
porque eu não gostava, mas por não conseguir mais trabalhar. Estava me sentindo 
envergonhada, queria dar mais de mim, e não conseguia”.  

A aposentadoria da UEL aconteceu em 2010, mas a técnica continua até 
hoje trabalhando para a prefeitura de Londrina, como auxiliar de enfermagem do 
Pronto Atendimento Infantil (PAI).  No PAI, a atividade de dona Eurídes consiste 
em um trabalho mais leve, da pré-consulta, ou seja, o preenchimento das fichas e 
conversa com os pacientes.

Por 10 anos a aposentada trabalhou na UEL e no PAI, em turnos diferentes. 
“Às vezes eu trabalhava até 72h porque faltavam funcionários. Eu começava em 
um emprego e meu intervalo era sair do serviço, tomar um banho e entrar no 
outro. Eu fazia essas loucuras porque tinham que ser feitas”.  Entre essas correrias, 
dona Eurídes caiu alguns tombos, sofreu dois pré-infartos e um derrame. Como 
a família toda tem hipertensão, a aposentada já tomava vários cuidados com 
alimentação e medicação, mas não há como evitar. Depois dos sustos, Eurídes fez 
acompanhamento na Santa Casa, pelo convênio do SAS e diz ter sido muito bem 
atendida.

Conforme ia contando da sua vida, a animação ia aumentando. “As pessoas 
falam: Eurídes, você não tem problema? E eu falo, quem não tem? Mas não adianta 
eu ficar chorando, problema não vai acabar, então tenho que estar sempre sorrindo. 
Só tenho motivo para felicidade”.    

Na entrevista ficou muito claro que a aposentada sempre foi uma mulher 
trabalhadora. Quando menina trabalhou como doméstica, boia-fria, vendedora e 
por vários anos acumulou dois cargos em hospitais. Hoje, além de ainda atuar na 
área, Eurídes é sacoleira. Vai comprar artigos como mantas e cobertores no Paraguai 
e em São Paulo para revender.  

Da grande família de dona Eurídes, uma irmã também trabalha no HU, os 
outros moram em outras cidades ou já faleceram. O pai trabalhou por 20 anos no 
cemitério de Ibiporã como coveiro e a mãe sofreu um derrame aos 36 anos. Ela 
conta que em 1963, quando tinha 10 anos, seu pai construiu uma casa de tijolos, 
saibro e coberta de latão. “O ano em que nos mudamos deu muita ventania e ia todo 
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mundo para baixo da mesa de madeira se proteger”. Para o sustento da casa, todos 
tinham de colher café e pegar utensílios no lixo. Eurídes se recorda que no fundo do 
cemitério havia muita comida boa: chuchu, cebolinha, almeirão e couve. “Naquela 
época, carne era uma vez por mês e quando tinha”.

Depois de tantas histórias a aposentada foi sentindo-se cada vez mais a 
vontade. “Como é gostoso falar dessas lembranças. Tem gente que lembra com 
tristeza, mas eu lembro com alegria. Antigamente a gente brigava com outra família 
para comer coisa do lixo e hoje eu penso ‘como Deus é bom e faz maravilhas na vida 
da gente’. Os meus filhos e netos têm uma vida muito melhor do que a que eu tive”, 
conta.

Separada e mãe de três filhos (dois homens e uma mulher), apenas uma filha 
tentou, sem sucesso, seguir a profissão da mãe. “Ela começou o curso técnico, mas 
parou: ‘ai mãe, isso não serve para mim’. Acabou fazendo computação”. Os outros 
dois filhos não quiseram estudar e são vendedores, como o pai. Dos filhos, vieram 
11 netos e uma política de boa-vizinhança com as noras. 

Dos muitos hobbies que tem, um deles está mais intenso depois da 
aposentadoria: as viagens. Apenas esse ano, dona Eurídes já viajou para Caiobá, 
Camboriú, Aracaju e Rondonópolis, mas conhece também Alagoas, Salvador 
e Porto de Galinhas. Apaixonada pela natureza, mesmo prestes a completar 60 
anos, a aposentada não descarta a ideia de fazer faculdade de Hotelaria e Turismo 
e aproveita os finais de semana para ir à chácara de um dos filhos.

Sobre os anos de UEL, Eurídes só tem lembranças boas. “Foi gratificante 
trabalhar na UEL. Só tenho a agradecer aos professores e alunos que tanto me 
ensinaram. Às chefias, à instituição que me deram essa oportunidade e aos colegas 
que me acompanharam e me aturaram durante todo esse tempo”, brinca.

Yvi Calvani
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Superar-se faz parte da profissão

Graça Simões Luz divide um pouco de sua história profissional 
e suas experiências na Universidade Estadual de Londrina

Aposentada há 13 anos, Graça, presidente da FAUEL 
(Fundação de Apoio à Universidade Estadual de Londrina) 
- instituição que desenvolve projetos específicos e gerais, 
como a execução de vestibulares, serviços, administrando os 

recursos para a Universidade - pegou a fase que se aposentava com 25 anos de 
serviço. 

Formada em Biblioteconomia em São Carlos, fez mestrado e doutorado na 
Universidade de São Paulo. Sempre ativa, foi diretora da Biblioteca Central durante 
oito anos e também dava aula no departamento, inclusive em especializações 
e mestrados. Independente e disposta busca manter-se ocupada e com várias 
atividades, principalmente acadêmicas e que acrescentem novas perspectivas ao seu 
trabalho.

Tendo voltado do Projeto Rondon, com 23 anos, veio para Londrina já 
contratada como professora temporária. Logo, fez o concurso e foi contratada 
efetivamente, e sobre lecionar, atividade que sente falta, afirma: “Além da parte 
administrativa, se tem uma coisa que eu gosto muito é de dar aula. Meus alunos 
também gostavam bastante das minhas aulas. Aula é uma coisa que você dá e 
recebe, é uma troca”.

Conta que para ser professor é preciso estar sempre atualizada, estudando 
e informando-se. Por algum tempo, aparte sua graduação e formação, foi para 
Curitiba convidada para fazer um trabalho no Instituto de Tecnologia do Paraná e 
acabou ficando por lá, onde trabalhou por 12 anos. Aposentou-se nesse período e 
depois foi para São Carlos, atuando na prefeitura, na secretaria de desenvolvimento 
urbano.

Voltando à Curitiba, dedicou-se ao Instituto Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade. “Sempre diferente da minha área original, mas sempre associado, 
porque fui me especializando em informação para empresa, tecnológica e para 
negócios, sempre com essa correlação da empresa com institutos de pesquisas e tal”.

Por problemas familiares, retornou à Londrina e, claro, à Universidade. 
Convidada pela professora doutora Nádina Aparecida Moreno (atual Reitora), que 
foi sua aluna, resolveu voltar ao trabalho na UEL, o qual valoriza muito e onde se 
encontra até hoje.
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Em sua trajetória, considera como sua única experiência a sua participação 
na UEL, tendo os trabalhos posteriores como consequência de sua dedicação 
e empenho. “A Universidade naquela época não era tão grande e se tinha mais 
oportunidades de crescimento”, evidencia. Então, precocemente, foi coordenadora 
do colegiado e, em 1976, tornou-se diretora da Biblioteca Central. 

“O que marcou a UEL e a minha vida para sempre foi o meu tempo na 
Biblioteca Central, porque eu era muito jovem e fui encarregada de planejar e 
construir uma biblioteca. Para mim foi um grande desafio, o maior desafio da minha 
vida. A grande satisfação foi ser diretora e conviver com a equipe da Biblioteca, um 
pessoal muito bom. Eu cresci dentro da Universidade”.

Sobre essa colaboração, compartilha também: “para mim a experiência da 
Biblioteca Central foi maravilhosa, experiência na gestão, na administração, e foi 
aí que eu adquiri esse conhecimento que me permitiu ir para outros lugares, tive 
conhecimento prático, além do teórico”.

Acerca de sua relação com o corpo docente, dentro do departamento, 
considera suas relações boas, apesar das diferenças, as quais são importantes para 
se aprender a conviver com as pessoas. Mantém contato principalmente com os 
professores antigos, já que ficou um tempo longe de Londrina. Em relação aos 
alunos, sempre manteve um ótimo vínculo, e com alegria conta que recebeu algumas 
homenagens e recebe o carinho de alguns ainda pelas redes sociais: “é gratificante 
esse reconhecimento dos alunos, é sinal que eles aprenderam.” E, como recompensa, 
leva a lembrança de ter sido paraninfa da primeira turma de Biblioteconomia.

Quando chegou a aposentadoria, continuou trabalhando e não se considera 
aposentada, pois não teve o seu tempo de notar a sobra de tempo. “Não é minha cara 
fazer tricô, crochê, academia. Gosto de trabalhar, sei que estou intelectualmente 
ativa e não senti o baque da aposentadoria, e não quero sentir tão cedo.”

Assim que terminou o doutorado, foi convidada para trabalhar no Núcleo 
de Inovação Tecnológica, que é a semente do que é a AINTEC (Agência de 
Inovação Tecnológica da Universidade de Londrina), um dos locais em que trabalha 
atualmente.

Ocupando um cargo comissionado e temporário, espera que nesse meio 
tempo, entre os mandatos dos reitores, surjam outras oportunidades e não tenha 
que se aposentar efetivamente, já que seus planos de se divertir, visitar amigos e 
fazer viagens, por exemplo, fazem parte de sua vida atual. Em compensação, divide 
que um de seus planos, quando for “bem velhinha”, é ir para Brotas, uma cidade 
pequenina de São Paulo, em que poderá ter a companhia dos moradores.
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Além do Pilates, que já faz, não tem dificuldades em usar os recursos 
tecnológicos e é bem atualizada, profissional e pessoalmente, sempre gostou e 
busca se aprimorar. Pensa em investir em trabalhos manuais, como a decupagem, 
embora não se considere habilidosa artisticamente, e pretende realizar trabalhos 
voluntários e sociais.

Para finalizar, deixa um conselho para as pessoas que estão se aposentando: 
“Eu nem olhei para a minha carteira de trabalho. O jeito é sempre manter a 
atividade, não deixar sua atividade intelectual baixar. Tem que ocupar o tempo, ir 
ao teatro, ao cinema, ler bastante, ouvir uma boa música”.

Barbara Blanco



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem86

 “Meu propósito sempre foi trabalhar 
com idosos”

Conheça a história da encantadora Iolanda Lourenço 
Leite, que lutou e continua lutando pelos direitos dos 
idosos

Aos 72 anos, totalmente saudável e ativa, Iolanda trabalha firme atrás 
da abertura de sua ONG que, ainda sem nome, já tem objetivos bem definidos 
“amparar os idosos de famílias carentes”. Sua história é surpreendente e acaba 
contagiando a qualquer um. 

Iolanda veio de São Paulo para Londrina aos 15 anos e aqui trabalhou 
no comércio londrinense até os 24 anos, dentre eles, um escritório farmacêutico. 
Depois desses anos trabalhando ela resolveu retornar aos estudos e fez o antigo 
ginásio.

Em 1970, ingressou no SESC, local no qual contribuiu muito e deixou sua 
marca ao longo dos anos que trabalhou por lá. De secretária ao cargo de diretoria, 
Iolanda sempre foi destaque como funcionária.

Naquele mesmo ano, em julho, teve o primeiro vestibular de inverno da 
UEL. Iolanda prestou vestibular para o curso de Serviço Social e entrou na segunda 
turma. Nessa época ela era cheia de compromissos, tinha que lidar com a diretoria 
do SESC e fazia dois cursos ao mesmo tempo.

Em 1980 ganhou uma bolsa do SESC para fazer um mestrado na PUC de 
São Paulo. Seu interesse sempre esteve voltado na parte social e, principalmente, 
com idosos; sua curiosidade e amor por eles trouxeram grandes feitos e mudanças 
para a cidade de Londrina.

Em 1981, Iolanda prestou o concurso interno da UEL. Naquela época não 
tinha concurso público. “O departamento organizava uma comissão e analisavam 
os currículos e a experiência”, explica. Ela entrou em primeiro lugar, e foi contratada 
para atuar como professora no Departamento de Serviço Social.

Iolanda viajava bastante por causa dos estudos e acabou fazendo muitos 
colegas que também levavam uma vida assim, na correria entre o trabalho e os 
estudos. Essas amizades contribuíram positivamente no começo de sua carreira. “A 
gente ia para São Paulo estudar um dia e no outro já voltava para dar aula”, conta.

Sua participação na UEL estava envolvida com seus paradigmas de serviço 
social que eram bem amplos. “No mestrado eu vi o serviço social em três perspectivas: 
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positivista, fenomenologia e marxista. Por ser uma época difícil politicamente, a 
partir da visão desses três paradigmas eu conseguia mostrar para o curso algumas 
visões diferentes”, comenta.

Iolanda conseguiu mostrar um ponto de vista diferenciado para a classe 
trabalhadora e todo o contexto social em que estavam inseridos. “Naquela época, 
não podíamos nem citar a palavra ‘política’, era bem complicado. Então a gente 
programava as aulas com a visão homem-mundo, e não falávamos sobre a questão 
política. E, desta forma, conseguíamos clarear para os alunos o posicionamento de 
cada um na sua prática profissional e acabou sendo muito interessante”, recorda 
Iolanda.

Ela conta que não foi fácil trabalhar com as aulas, pela falta de bibliografia que 
era escassa. “Fazíamos uma explanação de como era a teoria e depois mostrávamos, 
na prática, como era aquela visão exposta. Cabia aos alunos utilizar o ensino para 
promover mudanças no local onde trabalhavam, fosse a comunidade, a empresa, 
onde quer que eles estivessem inseridos”, explica Iolanda como funcionavam as 
aulas no período da ditadura militar.

Iolanda defende mais a fenomenologia, que lida com o contexto que deve 
ser estudado. Mas ela não descarta totalmente o positivismo e nem o marxismo. 
A professora Iolanda aproveita apenas certos pontos de cada um e utiliza-os para 
tentar gerar reflexão para a conscientização das pessoas.

Iolanda lecionou 21 anos na UEL, sendo também coordenadora de estágio. 
“Eu era responsável pela alocação dos alunos nos estágios; analisava os programas 
das instituições, para separar estágios de diferentes interesses”, conta.

Foi Chefe de Departamento durante um ano, na qual cuidava da parte 
administrativa. “Trabalhar no SESC me ajudou muito, aproveitei a noção de 
planejamento nessa parte do estágio”. Iolanda conta que foi muito participativa nas 
comissões de ensino, comissões de pesquisa e de extensão.

Em 1993, Iolanda implantou a UNATI (Universidade Aberta à Terceira 
Idade), que é um projeto de extensão importante para a UEL e, principalmente, para 
a cidade de Londrina, pois naquele período o governo e as entidades começaram a 
se interessar mais pelos idosos organizando congressos e outros tipos de atividades.

Hoje a UNATI existe há 19 anos e atende aos idosos em diversas áreas, 
sendo uma forma de melhorar a qualidade de vida deles. Possibilita, ainda, uma 
terceira idade cheia de atividades interessantes. “Eram dois anos de curso, tínhamos 
apoio de profissionais de várias áreas, para tratar de assuntos como a velhice. No 
segundo ano de curso, o idoso/aluno entregava um trabalho como se fosse um 
trabalho de conclusão de curso (TCC)”, explica Iolanda.
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“Infelizmente a UNATI não é regularizada como uma faculdade, mas tenho 
a esperança de que um dia as pessoas possam buscar e alcançar essa importante 
conquista para este projeto”, acrescenta ela.

Ela conta que em 1995 houve uma grande mudança na visão sobre o 
trabalho com idosos em Londrina: “este projeto atingiu a sociedade e trouxe novos 
paradigmas e até a criação do Conselho do Idoso pela prefeitura, que foi a luta de 
um dos alunos da UNATI”, ressalta.

Iolanda destaca que não continuou seu trabalho na UEL, pois tinha o desejo 
de trabalhar na comunidade. “Eu fiz dois anos e meio de voluntariado e estruturei 
o serviço social no asilo São Vicente de Paula; conseguimos regularizar toda a 
documentação da entidade. Foi um grande feito”, conta sobre a importância do 
trabalho voluntário desenvolvido.

Ela sempre viu a necessidade do trabalho fora da Universidade, percebeu a 
demanda de serviços sociais na comunidade e foi à luta, atrás de concretizar seu 
desejo. “Sempre questionava o serviço que a prefeitura prestava à população idosa. 
Então eu fiz uma pesquisa, através de um questionário e detectei a necessidade do 
atendimento às famílias dos idosos acamados.”

“Desde então, podemos perceber que Londrina teve um avanço na política 
que não vem da prefeitura, mas das instituições que buscaram melhores condições 
de vida aos idosos e suas famílias”, relata.

Ela se aposentou em 2001 e, a partir daí, seguiu sua trajetória pela 
comunidade, que sempre foi seu maior interesse. “Talvez, se a UEL tivesse mais 
projetos voltados ao idoso eu poderia ter continuado, mas meu interesse sempre foi 
a comunidade”, ressalta.

Iolanda escreveu um livro de sua tese: “Gênero, Família e Representação 
Social da Velhice”, publicado em 2004. “Esta publicação foi importante para mim e 
me trouxe muita alegria por ter sido publicado pela UEL. Foi um estudo realizado 
com avós de origem italiana que participaram na colonização de Londrina”, explica.

Para finalizar Iolanda nos desvenda um sonho “estou bastante feliz, pois um 
sonho meu está sendo concretizado. Estou construindo uma casa, localizada no 
Jardim Bancários em Londrina, cujo nome está ligado ao apoio à família do idoso 
acamado. Eu estou formando uma equipe interdisciplinar que irá dar o suporte à 
casa e também estou recebendo apoio de professores aposentados da UEL”, explana 
sorrindo sobre suas lutas e conquistas.

Está casa abrigará uma ONG, na qual Iolanda poderá atuar com a parceria 
de entidades que queiram trabalhar em campanhas, recebendo doações para as 
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famílias. “Toda a política de trabalho está pronta e toda a estrutura está sendo 
desenvolvida. Envolvi-me muito nesse projeto e está sendo bacana a concretização 
dele”, ressalta.

“Sinto-me ativa, cheia de projetos e com vontade de trabalhar em cima deles. 
Eu acredito que o idoso precisa se sentir útil, este é um dilema que carrego, e quero 
contribuir sempre para essa faixa etária”, conclui muito contente e satisfeita com sua 
participação na comunidade e na UEL.

Lillian Cardoso



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem90

 “tudo por amor e paixão”

Uma vida de dedicação ao próximo. É assim que 
podemos descrever 30 anos que nossa querida 
aposentada Iria Helenice Andreto fez no HU

Iria, cheia de dom e paixão pela profissão, 
utilizou toda sua força e seu coração na contribuição com o Hospital Universitário. 
Ela nasceu em Maringá, mas quando tinha apenas um ano de idade sua família 
veio para Londrina. “Considero-me londrinense mesmo”, comenta. Aos dezesseis 
anos, ela conseguiu um emprego em uma farmácia perto de sua casa, e foi ali que se 
inspirou para começar o curso de auxiliar de enfermagem.

Após dois anos trabalhando na farmácia ela pediu demissão, indo se dedicar 
totalmente ao curso de auxiliar de enfermagem e, em seguida, à carreira no hospital. 
Em 1979, uma professora que dava aula no curso chamou Iria para trabalhar no 
HU, mas apenas como atendente. Um tempo depois Iria prestou o concurso para 
auxiliar e ingressou como funcionária da UEL.

 “Inicialmente eu queria ser médica, mas naquele tempo era muito difícil se 
tornar um. Por isso acabei seguindo essa área. Eu escolhi o campo da saúde por 
dom, eu gosto de trabalhar com pessoas”, comenta Iria. Iria recorda que não tinha 
apoio da família nessa escolha, mas ela enfrentou todos os problemas e foi fazer o 
curso. Ao longo do tempo sua família percebeu que ela se dedicava com afinco à 
profissão, fazia com amor e ficaram orgulhosos dela.

Ela passou por três setores no HU. Começou na pediatria, no qual ficou 
apenas um ano. Iria explica que era muito ruim ver as crianças sofrendo e que era 
difícil de lidar com a situação. “Trabalhar com adultos é mais fácil, com eles você 
tem dialogo, eles sabem se defender. Mesmo assim não é simples”, explica.

Depois da pediatria, foi para o ambulatório. No ambulatório trabalhou por 
15 anos, setor que trouxe muitas amizades a Iria. E por último foi trabalhar no 
setor masculino, no qual ficou até se aposentar. No HU, ela fez diversas amizades, 
conhecia setor por setor e sempre se deu bem com o pessoal do hospital.

Prova real disto, não foi muito difícil de perceber. Durante a entrevista para 
o Portal, ficamos no hall da recepção do HU e, a maioria dos funcionários que 
passavam por nós, acenava e cumprimentava Iria de forma bem carinhosa.“Eu fiz 
bastante hora extra e por isso acabei conhecendo bem o pessoal de todos os setores 
e horários”, frisa.
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“Por eu gostar de gente, eu dava o melhor de mim. Eu me colocava no lugar 
da pessoa e tentava fazer o melhor do que eu sabia e podia”, era assim que ela lidava 
no dia a dia do hospital.

Ela explica que nem todos tinham o mesmo pensamento sobre sua profissão: 
“cada pessoa é de um jeito, uns trabalham pelo salário outros por dom.” Em meio às 
dificuldades encontradas na sua rotina Iria conta também da falta de funcionários 
e equipamentos. Muitos dias ela tinha que driblar estas barreiras e fazer o trabalho 
dobrado.

Ela lamenta o excesso de pacientes para poucos funcionários. “A gente vai 
relevando, tentando fazer o que está ao nosso alcance... E aí com o tempo você vai 
cansando... cansando... cansando. Tem uma hora que você está esgotado, você já 
cumpriu sua função e é hora de parar”, comenta.

O excesso de trabalho e de cansaço tanto físico quanto emocional pesa 
demais: “no final eu cheguei a ter depressão, mas graças a Deus me tratei e parei 
na hora certa”, explica. Nos últimos anos de Iria no HU, ela recorda que o trabalho 
na ala masculina era pesado. Ela frisa que não foram poucas as vezes que estava 
sozinha na ala masculina e precisava virar os pacientes. Estes, por serem homens, 
exigiam dela uma força exagerada, o que provocou machucado no ombro e nas 
costas, por causa do excesso de serviço pesado. “Ninguém deveria trabalhar mais 
que 25 anos nessa área, é o limite”, desabafa.

“Você faz o possível e o impossível para amenizar, mas não é o suficiente. 
São poucos funcionários para cumprir e atender com uma atenção maior todos os 
pacientes”. E continua dizendo: “não são um ou dois anos, é uma vida toda. Tanta 
coisa acontece, tanta experiência vai acumulando que uma hora você precisa de 
descanso”. Iria se manteve firme até seus últimos dias de trabalho, mesmo com 
problemas de saúde e, orgulhosa, fala destaca: “tudo o que fiz foi por amor e paixão 
à profissão”.

Na rotina corrida do hospital você encontra pessoas que te ajudam e que 
estão do seu lado dando força, “fiz amigos que são para a vida toda. É uma vida 
juntos, como se fossem pessoas da família, então você acaba se lembrando deles 
todo dia”, afirma ela, saudosa dos amigos.

Sobre as dificuldades e a responsabilidade de estar atuando na área da saúde 
ela descreveu a respeito de profissionais: “alguns entram em depressão e nunca mais 
saem dela, vivendo altos e baixos. Eu consegui escapar, eu sinto que saí e não vou 
ter nunca mais, mas tem gente que nunca mais volta à normalidade”. Iria deixa claro 
que para trabalhar nesse ramo é preciso ponderar as coisas e saber lidar com elas 
na sua vida pessoal.
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Iria disse que a maioria dos funcionários sofre calados, sem expor suas 
dificuldades e que, sobretudo, não tem com quem desabafar. Quando tentam 
desabafar, as pessoas transformam aquelas palavras em reclamações, como se 
fosse uma queixa. “Nós somos os que mais têm contato com os pacientes. Então, o 
funcionário devia ter um acompanhamento, alguém para dar um apoio emocional, 
ou apenas para ouvir e sentir o que o profissional está precisando, para o hospital 
funcionar melhor e dar um melhor atendimento aos pacientes”.

Saudosamente, ela revela porque no final de tudo valeu a pena: “um dia eu 
estava no mercado, e lá encontrei um ex-paciente do hospital. A hora que ele me 
viu, ele me pegou no colo, me ergueu e disse: essa daqui é a ‘enfermeirinha’ que 
cuidou de mim quando eu estava no hospital”. Iria disse que não vai esquecer nunca 
desse fato, “essas coisas deixam a gente muito feliz, pois você vê que não fez somente 
sua obrigação, mas além disso fez amigos”, ressalta.

Do seu jeitinho ela vai contagiando o ambiente e passa um pouco do que ela 
é. Sincera e dedicada ela deixa um recado importante não só aos profissionais da 
saúde, mas para todos: “espero que as pessoas tenham mais amor. É uma maneira 
das coisas funcionarem. Amar mais o próximo e pode ter certeza que as coisas vão 
funcionar melhor”.

Sendo uma pessoa animada e que gosta de viver, depois que sua 
aposentadoria chegou, ela continuou na correria, mas atrás de outras coisas. “Agora 
estou realizando o sonho de ter minha casa, então eu estou na correria de novo, só 
que agora no sítio, cuidando, carpindo, construindo. Eu estou feliz”, e realmente é 
isto que importa, no final das contas.

Lillian Cardoso
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Arte que corre nas veias

Apesar de estar aposentado pela UEL,  Isaac 
Antonio Camargo ainda continua dando suas aulas

Quando precisamos fazer uma entrevista por email é 
diferente do habitual. Como não estamos vendo a pessoa, 
não conseguimos transmitir o sentimento das palavras do 
entrevistado. É como se conversássemos com uma pessoa 
fria.

No entanto algumas pessoas nos surpreendem. Desde o primeiro momento que 
entrei em contato com Isaac Camargo tive uma boa impressão e sua total colaboração.

Você poderá conferir a seguir um pouco dessa longa experiência de vida do professor 
doutor Isaac Antonio Camargo. Ex-docente do Departamento de Arte da Universidade 
Estadual de Londrina e atual docente da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Onde e quando você nasceu?

Nasci em Franca, interior de São Paulo, em 24 de outubro de 1951. Meus 
pais: Benedicto Camargo (cirurgião dentista) e minha mãe Isaura Arias Nalini 
Camargo (do lar, mas educadora por vocação).

Comente sobre sua infância e formação acadêmica

Fui criado em São Joaquim da Barra, São Paulo. Tive uma infância tranquila e 
prazerosa, típica de cidades do interior, meio urbanas e meio rurais. Fiz o curso 
primário no Grupo Escolar “Silvio Torquato Junqueira”, uma das únicas na época 
e a mais antiga instituição pública de ensino primário da cidade. Quando estava 
terminando a primeira fase do ensino fundamental, foi instalada na cidade uma 
escola profissional, o Ginásio Artesanal “Pedro Badran”, destinada a preparar jovens 
para o trabalho em áreas de base tecnológica, especialmente na área de tornearia 
mecânica, metalurgia, marcenaria, eletricidade etc. 

Desde pequeno, tive interesse em lidar com coisas práticas e ferramentas, 
bem como construir objetos. Naquela ocasião, senti que uma escola deste tipo 
seria interessante e atenderia a meus interesses práticos. Pedi a meu pai que me 
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inscrevesse na prova de admissão (espécie de vestibular de passagem da primeira 
fase do ensino básico para o ginásio). Fiz o ginásio nesta escola e me preparei como 
tecnólogo, onde aprimorei meu interesse para lidar com máquinas, ferramentas e 
com desenho técnico industrial. Ao longo do curso ginasial, me dediquei também 
a fazer cursos livres de pintura e música, áreas nas quais tinha grande interesse. 
Portanto, nesta fase acumulei experiências e desenvolvi várias atividades, tanto 
técnica quanto estéticas, mesmo sem ter uma noção plena de quais seriam meus 
próximos passos. 

Ao terminar o ginásio, devia fazer o colegial, o segundo grau do ensino 
fundamental. As opções de curso disponíveis na cidade eram três: Uma delas seria 
fazer o curso chamado científico, onde se prepararia o estudante para continuar seus 
estudos na área de biologia e engenharias; outra seria o curso clássico, destinado à 
continuidade da formação nas áreas humanas como direito, filosofia, etc, e a terceira 
opção, seria fazer cursos profissionalizantes. Como já havia me envolvido com a 
formação profissional, não me sentia à vontade para fazer um curso que não tivesse 
um fim em si mesmo, naquele tempo, as duas opções disponíveis na cidade eram: o 
curso normal, destinado a formar professores para os primeiros anos de ensino, e o 
curso técnico em contabilidade, onde se preparavam pessoas para atuarem na área 
de escrituração contábil comercial ou bancária. Em dúvida, optei por fazer os dois. 
De manhã frequentava o curso normal e, de noite, o curso técnico contábil. No 
entanto esta situação durou pouco. O curso normal era mais focado na preparação 
de professoras, portanto, os meninos tinham pouco estímulo para permanecerem 
no curso, tanto que dos cinco meninos matriculados, acredito que apenas dois 
permaneceram até o fim. Três deixaram o curso no primeiro semestre, eu fui um 
deles. 

Neste caso, mantive a frequência no curso técnico e o conclui em 1970. 
Paralelamente aos cursos, participava de grupos musicais atuando 
amadoristicamente, mas tocando em bailes e shows pelas cidades circunvizinhas. 
Tal atividade contribuiu para minha formação geral e para uma maior vivência 
pessoal.

Tendo terminado o curso médio, devia seguir os estudos num curso 
superior. Dadas as condições de minha formação técnica, tinha dúvidas 
sobre qual caminho seguir: escolher uma profissão liberal ou acadêmica? 
Considerando ainda as experiências que tive, fiquei em dúvida entre duas áreas de 
formação: música ou arquitetura? Entretanto, se optasse pela música, deixaria de 
lado o aprendizado técnico e teria que percorrer uma carreira mais extensa; por outro 
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lado, a arquitetura me daria um pouco mais de liberdade técnica/construtiva que 
me agradava mais. O problema era que, não havia curso de arquitetura nas cidades 
próximas à minha, portanto, teria dificuldade em frequentar um curso deste tipo. 
Entretanto, soube que em Ribeirão Preto, havia projeto de uma das instituições de 
ensino superior, em abrir o curso de arquitetura, fui até lá me informar e, de fato, 
havia o interesse e projetos junto ao MEC para isto. Neste caso, fui orientado a 
fazer o vestibular para desenho e plástica, um dos cursos que teriam disciplinas 
comuns com o curso de arquitetura, sendo que, poderia transferir a matrícula e 
aproveitar parte das disciplinas deste curso para arquitetura. Então fiz esta opção. 

O curso de desenho e plástica era uma licenciatura destinada a preparar 
professores para as áreas de desenho, geometria, arquitetura, arte, artes industriais, 
para o ensino colegial. Não era bem o que me interessava naquele momento, mas 
era o que eu podia fazer.

No decorrer do curso me senti a vontade para atuar nas áreas práticas, como 
desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia etc. Também me interessei por 
história da arte, estética e as demais teorias deste campo e, além disso, ao atuar em 
práticas de ensino, percebi que tinha facilidade para lidar com o contexto didático-
pedagógico, a partir dai decidi que iria seguir a carreira acadêmica e deixei de 
lado o projeto do curso de arquitetura. Minha meta passou a ser atuar no ensino 
superior. Dediquei-me com afinco ao curso, à minha formação e comecei a atuar, 
paralelamente, no ensino em escolas e colégios de Ribeirão Preto desde 1973. 
Terminei o curso superior em 1975.

Quando e como você veio para Londrina?

Terminando o curso superior, minha meta era realizar uma pós-graduação 
no intuito de iniciar a carreira acadêmica. Na época, o Brasil possuía poucos 
cursos de pós-graduação, poucas especializações, um mínimo de mestrados menos 
doutorados ainda, o que limitava o meu projeto de formação profissional. No 
início de 1976, soube que o consulado da Espanha, em São Paulo, estava aceitando 
inscrições para cursos de pós-graduação para descendentes de espanhóis. Meu avô 
materno tinha origem espanhola e me inscrevi para tentar bolsa de estudo naquele 
país. Entretanto, por volta de março desse mesmo ano, uma de minhas colegas de 
graduação, que havia se mudado para Londrina, me informou que a Universidade 
Estadual de Londrina estava abrindo processo seletivo para professor temporário 
a área de história da arte, no Departamento de Comunicação e Arte. Em menos de 
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uma semana, estava em Londrina participando do processo seletivo. Sendo aceito, 
acabei por adiar o projeto de pós-graduação, para iniciar a carreira acadêmica.

Em que ano você começou a trabalhar na UEL? Como foram os 
anos na universidade?

Em março de 1976, comecei a trabalhar na UEL, que na época se chamava 
FUEL, Fundação Universidade Estadual de Londrina, uma fundação de ensino 
superior em implantação e mantida por uma autarquia da qual participava o governo 
do Estado e a mantenedora, que obtinha parte de seus recursos dos estudantes na 
forma de mensalidades. O processo de vinculação trabalhista era o da CLT.

Embora a instituição tivesse autonomia acadêmica não possuía autonomia 
administrativa e, até hoje não possui autonomia de gestão financeira. A ingerência e 
a intervenção do Estado eram contínuas por meio da indicação dos dirigentes, fosse 
do reitor ou das instâncias menores da instituição. Nestas circunstâncias havia um 
conflito instaurado entre os interesses e a vontade dos membros da instituição como 
seus professores, funcionários e estudantes e o interesse político do Estado. Tal 
conflito se revelava no autoritarismo dos gestores e na burocratização da instituição 
criando normas e sistemas de controle que até hoje influenciam as tomadas de 
decisão na UEL.

A retomada do regime democrático no país, a eleição de governadores e, 
por fim, a de presidente, contribuíram para a democratização do sistema de 
escolha de reitores que passou a ser realizado por meio de consultas à comunidade 
universitária e homologada pelo governador. Tais mudanças possibilitaram 
inclusive a participação sindical e a mobilização política da universidade em torno 
de projetos e reivindicações que antes não eram possíveis. Como a universidade era, 
na época, uma instituição regida pela CLT, o fórum das discussões trabalhistas era 
o do trabalho, neste caso as decisões da administração eram julgadas e homologadas 
pela justiça do trabalho. Foram os anos em que o movimento sindical atuou com 
mais poder e capacidade de reivindicação. Com a transformação da instituição em 
unidade do estado e a conversão dos seus servidores em funcionários públicos, este 
processo sofreu um retrocesso e as reivindicações deixaram de ser julgadas pelo 
tribunal do trabalho; o processo de conquistas trabalhistas tornou-se mais lento e 
difícil.
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Quantos anos você trabalhou na UEL? Quais as coisas que mais te 
marcaram nesse período?

Entrei na UEL em 1976 e fiquei por 33 anos. Desde os primeiros momentos, 
além das atividades de ensino, me envolvi nas atividades extra-acadêmicas, 
especialmente nas administrativas e tive a oportunidade de participar de muitos 
processos decisórios que resultaram no modelo de universidade que temos hoje. 
Pelo lado acadêmico, o atual Departamento de Arte Visual, no qual encerrei 
minhas atividades docentes em 2009, era um departamento mais abrangente. 
O então Departamento de Comunicação e Arte era responsável pelos cursos de 
Educação Artística - Artes Plásticas e Desenho, e pelo curso de Comunicação 
Social. Os professores de ambos os cursos faziam parte da mesma estrutura 
administrativa e possuíam apenas um representante no colegiado de curso do 
CCA - Centro de Comunicação e Arte. O centro, naquela época possuía, além dos 
cursos de Educação Artística e Comunicação Social, o curso de Biblioteconomia. 
A área de Educação, hoje parte integrante do CECA, era um centro exclusivo, o 
CE - Centro de Educação, que mantinha no Departamento de Educação, cursos 
específicos em sua área de atuação. A junção se deu por volta de 1977, em função 
de uma reestruturação administrativa que, na época, desagradou a todos, tanto a 
área de Comunicação e Arte quanto a de Educação, promovendo manifestações de 
protesto contra tal medida e que não surtiram nenhum efeito prático, a não ser a 
repressão de tais manifestações, já que a administração superior da universidade era 
revestida de poderes delegados pelo Estado e assim se comportava.

Em 1978 iniciei minhas atividades administrativas através da representação 
no colegiado dos cursos de Comunicação e Arte no Centro de Educação, 
Comunicação e Artes. Nesta ocasião pude participar da reestruturação acadêmica 
dos cursos de Comunicação Social e de Educação Artística e, deste modo, foi 
possível rever a estrutura acadêmica destes cursos, assim reorganizamos as 
grades curriculares dos mesmos, possibilitando a modificação administrativa e a 
especialização mais eficiente dos cursos. Nesta atividade envolvi-me mais ainda 
no processo administrativo e, convidado a concorrer à chefia do Departamento 
de Comunicação e Arte, propus à administração do CECA, a separação dos 
Departamentos de Comunicação Social e de Arte. Tendo sido atendida a proposta, 
a partir de 1981, surgiram os departamentos isolados de Comunicação e o 
Departamento de Arte, concorri à eleição do Departamento de Arte e permaneci 
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na chefia de 1981 a 1983. Por volta de 1983-84, assumi alguns projetos junto a 
Casa de Cultura da UEL, originariamente os projetos de Artes Plásticas, em 
seguida um setor de fotografia e logo após a chefia da divisão de Artes Plásticas 
daquela unidade, onde permaneci até 1990, quando fui eleito Diretor do Centro de 
Educação, Comunicação e Artes, cuja gestão terminou em 1994. Fiz o mestrado em 
Educação no programa de pós-graduação em Educação na UEL, em concomitância 
com as demais atividades acadêmicas e administrativas, entre 1994 e 1996. 

De 1995 a 1998, fui chefe da divisão de Editoração da EDUEL  
participando do primeiro grupo que implantou a editora da UEL, que havia sido 
criada. Me afastei para o doutorado que realizei no programa de pós-graduação 
em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo de 
1998 a 2002. Ao voltar do doutorado, participei ativamente do desmembramento 
do antigo Departamento de Arte, que naquela ocasião contava com cinco cursos: 
Arte Visual, Música, Teatro, Design e Moda, desenvolvendo estudos e propondo 
a constituição de três departamentos: Arte que mantém o curso de Arte Visual, 
Design que engloba os cursos de Design Gráfico e Design de Moda, e Artes Cênicas 
com os cursos de Música e Teatro, que é a atual configuração destes departamentos 
no CECA.

De 2004 a 2006 fui coordenador de comunicação social da UEL.
Atuei na graduação e pós-graduação nas áreas de História da 

Arte, Fotografia, Composição, Teoria da Forma e Percepção, Teorias da 
Arte, Crítica de Arte, Pensamento Fotográfico, entre outras disciplinas. 
Participei dos cursos de graduação em Educação Artística (Plástica e Desenho), 
Comunicação Social ( Jornalismo e Relações Públicas), Arquitetura, Design, Arte 
Visual. Nas especializações atuei em Arte Educação, História da Arte, Práxis e 
Discurso Fotográfico e no curso de mestrado em Comunicação Visual. Atividades 
estas com as quais encerrei minha participação na UEL em 2009.

Quando você se aposentou?

Aposentei-me em 2009, após 33 anos de magistério na UEL, acumulando, 
com minhas atividades anteriores de ensino, desde 1974, em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo, 35 anos de docência.
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depois da aposentadoria, você continuou ativo?  O que você faz 
hoje?

Após minha aposentadoria pela UEL, prestei concursos públicos nas 
universidades federais de Uberaba e Uberlândia, no triângulo mineiro. Fui 
aprovado em primeiro lugar nas duas e optei por atuar na UFU, em Uberlândia, 
no curso de graduação em Arte Visual e no mestrado em Artes daquela instituição. 
Embora tenha me adaptado muito bem ao ambiente acadêmico e administrativo da 
Universidade Federal de Uberlândia, Fiquei na UFU apenas entre 2009 a 2010. Em 
2010, surgiu a oportunidade de prestar novo concurso na Federal de Santa Catarina 
em Florianópolis. Desde minha ida para Londrina em 1976, sempre pensei em ir 
mais ao sul, especialmente em Florianópolis, pelos atrativos que a cidade oferece e 
pela relação entre natureza e urbanismo que a caracteriza. Pelo sim pelo não, me 
inscrevi no concurso para professor de fotografia no Departamento de Expressão 
Gráfica, para atuar no curso de Design. Sendo aprovado novamente em primeiro 
lugar, optei por deixar Uberlândia e assumir o vínculo com a UFSC, o que fiz em 
setembro de 2010. Atualmente respondo pela disciplina de Fotografia Digital no 
Departamento de Expressão Gráfica do Centro de Comunicação e Expressão da 
Universidade Federal de Santa Catarina em Florianópolis.

tem mais alguma coisa que gostaria de contar?

Pela minha trajetória e experiência, acredito que a aposentadoria não significa 
um momento de parar, mas sim uma oportunidade de mudar a direção da vida. 
Seja em busca de atividades que ocupem nosso dia a dia e nos deem prazer pessoal, 
dedicando-nos às coisas que mais gostamos de fazer ou dando continuidade ao 
que sabemos fazer melhor. No meu caso, optei por dar continuidade ao projeto 
pedagógico que assumi junto ao ensino na UEL, depois na UFU e atualmente 
na UFSC. Sei que sou professor, me orgulho disso e vou dedicar o maior tempo 
possível a esta atividade. Neste caso, para mim o trabalho e o prazer têm o mesmo 
sentido.

Adam Sobral Escada
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Narrativas da UEL

“A Universidade era uma criancinha ainda”, comenta 
a aposentada Isabel de Barros sobre o início de seu 
trabalho no campus universitário

Na década de 70, quando Isabel de Barros 
começou a trabalhar na UEL, ainda não havia 

restaurante universitário (RU), e o campus se restringia a poucos centros e cursos 
de graduação. Seus 21 anos de trabalho acompanharam o desenvolvimento da 
própria Universidade: “Eu comecei a trabalhar em 1974. A Universidade era uma 
criancinha ainda. Não tinha quase nada. Tinha o CCB, a morfologia, o CCH, o 
CESA estava em construção e o CCE só tinha um prédio”, afirmou.

Mas se engana quem pensa que foi apenas a Universidade que se desenvolveu. 
Isabel conta que foi o incentivo da chefe que a motivou a voltar para os estudos. 
“Quando eu era criança, eu fiz o primário. Naquele tempo era diferente de agora. A 
gente fazia até o quarto ano primário, depois era o ginásio. E depois era o colegial. 
Naquele tempo, também não falava colegial. Era científico ou magistério. Eu me 
casei muito cedo, com 14 anos, aí parei de estudar. Estudei até o segundo ano do 
ginásio. Quando eu comecei a trabalhar na UEL, minha chefe me incentivou a 
estudar. Comecei na quinta série. Terminei, fiz até a oitava. Depois fiz o ensino 
médio. Ganhei três níveis por ter concluído o curso”, explicou a zeladora aposentada. 

O incentivo transcendeu gerações. Motivação passada da jovem mãe para 
os quatro filhos. E dos filhos para os netos. “Fiquei sozinha aos 30 anos. Fiquei 
com quatro filhos. Três meninos e uma menina. Meu filho se formou na UEL e 
trabalhou uns três anos na Universidade. Ele fez Ciências Econômicas. Depois ele 
saiu, prestou concurso para a Receita Federal. Ele e a esposa. Os dois estudaram na 
UEL, os dois prestaram concurso, os dois passaram, trabalham lá até hoje. Agora o 
menino dele está estudando na UEL. Passou esse ano, no último vestibular. Ciência 
da computação”, explicou orgulhosa Dona Isabel.

Aos 69 anos de idade e com seis netos, Isabel de Barros optou por morar 
sozinha: “Falei para os filhos ‘Quando eu estiver bem gagazinha e não puder mais 
comandar as coisas, vocês fazem o que quiserem; mas por enquanto eu moro 
sozinha’. Eu prefiro, porque daí eu não atrapalho a vida deles e também tenho mais 
liberdade”, destacou.
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A zeladora independente que se aposentou em 1995 também falou sobre a 
rotina de trabalho na UEL: “Olha, o trabalho era estressante, mas era gostoso. As 
amizades que eu fiz eu tenho até hoje. Porque eu sou assim, eu faço distinção. Colegas 
a gente tem muitos. Agora amigas é mais difícil. Eu tenho ótimas recordações das 
amizades. As brincadeiras que a gente fazia, os apelidos... era muito gostoso! A 
gente ria o tempo todo.Trabalhando, e rindo, e brincando. Foi muito bom”, ressalta.

Quando a Universidade Estadual de Londrina completou 10 anos de 
existência, Isabel de Barros foi uma das funcionárias homenageadas pela dedicação 
e contribuições à Instituição e, alguns anos depois, o centro em que trabalhava 
também a homenageou pelo companheirismo e pelos anos de convivência no setor. 
Segundo Dona Isabel, esses são alguns dos momentos que mais marcaram sua 
trajetória de trabalho.

Reconhecimento. Quem se dedica com paixão a um exercício durante tantos 
anos merece o mínimo de atenção e o máximo de gratidão por todo o empenho no 
âmbito do trabalho que realizou.

A londrinense que aos 11 anos de idade já trabalhava como babá e que só 
voltou a estudar depois que já tinha quatro filhos, hoje tem como hobby a leitura. “Eu 
leio muito. Leio um livro por semana. Vou ao sebo e lá tem uns livros baratinhos, faz 
aquela base de troca. A gente pega um livro, lê, volta e troca”, explicou a aposentada, 
que completou: “Um livro que eu gostei foi ‘Se houver amanhã’, do Sidney Sheldon. 
É maravilhosa a história. Fora Jorge Amado, que eu gostei muito. Do Jorge Amado 
eu acho que li quase todos”.

A aposentada que gosta de ler histórias acabou criando a sua própria narrativa. 
No seio familiar e ainda muito jovem, tornou-se protagonista da própria trajetória 
para criar sozinha os quatro filhos. Na Universidade, desenvolveu competências e 
habilidades, construiu seus próprios vínculos, seus laços pessoais, suas formas de 
amizade. “Eu amo a UEL. Foi graças à Universidade que eu consegui criar os meus 
filhos”, finalizou Dona Isabel.

Ana Maria Simono
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 “tudo o que eu fiz foi para ver o HU 
crescer”

Ivonete Aparecida Pinto Bataglia dedicou-se mais de 
30 anos para o crescimento do Hospital Universitário

 
Ivonete Aparecida Pinto Bataglia é uma das pessoas que viu e participou 

ativamente do crescimento do Hospital Universitário de Londrina. Nascida em 
Bebedouro, cidade do estado de São Paulo, a aposentada veio com seus pais e seus 
7 irmãos (1 que sua família adotou), muito pequena para o Paraná. Ela estudava 
em Ibiporã, quando com apenas 19 anos, no dia 12 de fevereiro de 1976 começou 
a trabalhar no hospital, após passar em um teste seletivo.

“Eu estava trabalhando na Fundação Hospitalar do Paraná, mas logo passei 
no concurso e fiquei no começo com a vaga de escriturária, e depois passei a ser 
escriturária hospitalar para diferenciar das outras da universidade. Passados alguns 
anos, fiz um concurso interno para chefia, que na época era considerado assistente 
administrativo 3, ou oficial de administração. Consegui a vaga, e fui chefe durante 
25 anos dos 33 que trabalhei no hospital. Foram 5 anos e meio no almoxarifado e 
quase 18 anos na lavanderia e costura. Até hoje, eu fui a pessoa que mais ficou como 
encarregada da chefia da lavanderia e costura no HU”, relata a aposentada.   

Ela conta que há uns 30 anos atrás o HU era bem diferente do que é hoje: 
“o Hospital Universitário saiu em novembro de 1975 de onde é a COHAB hoje, 
na rua Alagoas, e foi para o antigo sanatório Noel Nutels. O sanatório pertencia à 
Fundação Hospitalar do Paraná, então funcionava em conjunto, ele e a Fundação 
em um mesmo lugar”. Ivonete ainda comenta que nesta época o HU era o ‘’filho 
bastardo da universidade’’, e que os funcionários da instituição sofriam muita 
discriminação dos próprios funcionários que trabalhavam na UEL.

“A gente atendia cidades do norte do Paraná, do sul de São Paulo e do Mato 
Grosso do Sul. Atendíamos mendigos e pacientes pobres, e não tinha SAMU, 
SIAT. Na maioria das vezes a policia pegava o paciente machucado e levava para 
o HU. Então eu acredito que é por isso nós éramos discriminados, pois a gente 
trabalhava numa área menos valorizada. Naquela época, a saúde não era encarada 
como ela é hoje e, com certeza, a prioridade era a educação em prol da saúde”, explica 
a aposentada.

Segundo ela, os servidores da UEL ignoravam os funcionários do HU: “o 
olhar deles para mim quando eu falava que trabalhava no Hospital Universitário 
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era diferente. Muitas vezes deixavam a gente falando sozinhos e nos desprezavam”, 
relata. Ela ainda revela que poderia te escolhido trabalhar na faculdade, e quem sabe 
não ter sofrido nenhum tipo de discriminação, mas que optou, desde o princípio, 
a ficar mesmo no HU: “entre 500 candidatos eu passei no concurso em segundo 
lugar. O pessoal da UEL queria que eu ficasse lá, pois os primeiros 10 classificados 
iam trabalhar na universidade. Mas eu não fiquei e foi uma briga grande por causa 
disso”. Ivonete preferiu o serviço no hospital, pois ela morava perto do HU, e, 
além disso, na universidade não tinha refeitório: “eu tinha duas horas de almoço e 
também estudava. Então não dava para eu ir para a UEL, trabalhar, vir para minha 
casa comer, voltar para lá e depois ir direto estudar”.

A aposentada destaca que os funcionários viviam em um tipo de política que 
não era uma democracia igual a de hoje: “primeiramente o diretor administrativo 
do hospital   foi o Dr. Fernando e depois dele quem assumiu seu cargo foi o 
Paulo, que era tenente do exército. Ali no hospital tínhamos que ter um diretor 
superintendente que fosse médico, mas depois do Paulo veio um general que eu 
não me recordo o nome para comandar. Podíamos ver ali dentro do hospital muitas 
diferenças no trato das pessoas”.

Mas Ivonete não concordava com isso, e para mudar as coisas foi em 
palestras e reclamou com os professores. “Foi difícil, mas com o passar do tempo as 
coisas foram mudando através de muita luta, não só minha, mas de várias pessoas. 
Depois de algum tempo, em que eu não me recordo o ano certinho, os pacientes 
do sanatório foram transferidos para o sanatório da Lapa, que era o sanatório de 
tuberculose. Então foi passando a pior fase. Veio o Dr. Juan Zamorano Soto que foi 
indicado pelo governador de Curitiba, Ney Braga, e assim nós fomos melhorando 
aos poucos. Até que passou a ter eleição para reitor, e não mais ser por aquela lista 
sêxtupla, em que eram indicados seis nomes e governador escolhia um. Daí tudo 
melhorou”, explica. 

E em 1992, segundo ela, na gestão do governador Álvaro Dias, os servidores 
passaram de celetistas para estatutários, as pessoas que trabalhavam na área da 
saúde passaram a ter uma gratificação, além de outros benefícios. “Além disso, as 
alas do hospital foram melhoradas, e a instituição passou a receber mais verbas 
do estado. Conseguimos melhorar também os atendimentos aos pacientes. Daí 
inverteu a situação, funcionários da UEL queriam vir pro HU porque a gente 
ganhava bem mais. Passamos de filho bastardo para o filho rico da universidade”, 
conclui.
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Dentre seus feitos no HU, está a ajuda nas montagens dos enxovais da 
Maternidade Municipal de Londrina e do Hospital Universitário de Maringá. 
Ela colaborou fazendo a discriminação das peças: “eu tinha que descrever o 
comprimento, a largura, a altura da felpa e o peso dos tecidos que compunham 
as peças dos enxovais. Isso para que ninguém passasse para a gente para trás. Eu 
descrevi quantos fios tinha na trama e no urdume por cm2, porque senão quem os 
vendia poderia mandar para nós um tecido da mesma cor, mas com menos fios do 
que o solicitado”.  

Ela explica que todo esse processo tinha que ser feito, pois - para os hospitais-, 
os tecidos das peças tinham que ser de ótima qualidade: “a forma de lavagem do 
tecido é agressiva, porque tem que matar todo o tipo de bactéria. Nós dávamos um 
choque térmico e um choque químico, além da fervura para ficar tudo limpo. Então 
tem que ser 100% algodão”. Contudo, a senhora Ivonete conta que não aprendeu a 
fazer esse serviço sozinha: “eu tive ajuda do meu chefe Diógenes Vivan. No HU um 
funcionário passava o que sabia para o outro, tanto é que eu deixei uma pasta toda 
escrita, ensinando todo meu serviço para a pessoa que assumiu o meu lugar. Eu e 
ele montamos essa pasta para que quem entrasse lá não ficasse perdida. Dizem que 
sumiram com a pasta, mas não sei quem foi”, frisa Ivonete.

Durante os anos de serviço Ivonete destaca que fez muitos amigos, e que 
aprendeu a conhecer cada um deles. “Fiz muitas amizades. Posso ter feito inimigos 
também, porque ninguém é 100%, mas no meu setor eu conhecia cada funcionário 
pelo bom dia que eles me davam. Quando eu entrava no serviço eu deixava a bolsa 
na minha sala e saía para cumprimentar um por um, porque eles entravam às 7 
horas da manhã e eu entrava às 8. Na resposta do bom dia eu já sabia se ele estava 
bem ou não”, comenta.

Seu marido Milton Bataglia também era funcionário do HU: “ele entrou no 
hospital depois de mim e já éramos casados. O Milton fez um teste seletivo, mas ele 
entrou pela Fundação Hospitalar do Paraná como motorista de ambulância já que 
era novato. Depois que o seu Eurides - que já tinha sido motorista de ambulância e 
estava trabalhando na parte administrativa-, morreu, meu marido ocupou o lugar 
dele e passou a ser chefe do transporte, pois ele entendia de todas as ambulâncias 
e carros do HU. Ele trabalhou até o dia 21 de setembro de 2011, quando também 
se aposentou”.

Ivonete e Milton se conheceram enquanto ela ainda morava no sítio, e se 
casaram quando já fazia 2 anos e 1 mês que ela estava trabalhando no hospital. 
Eles são pais de Rodrigo e Renata, que são gêmeos. “Eu estava trabalhando no 
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hospital quando entrei em trabalho de parto. Eles nasceram prematuros, com 6 
meses. Depois disso não pude ter mais filhos. Ele é  formado em engenharia elétrica 
e de telecomunicações, pós-graduado em engenharia do trabalho e mora no Rio 
Grande do Sul. E minha filha é farmacêutica e bioquímica, e mora comigo”. Ela 
ainda conta toda orgulhosa que seus filhos foram o primeiro casal de gêmeos a 
nascer no hospital Mater Dei de Londrina: “foram até em casa para entrevistar a 
gente por isso”.

A aposentada confessa que uma das coisas que mais tem saudade do 
Hospital Universitário é a festa junina que era feita todo ano. “Eu compunha parte 
da comissão e era muito divertido. A gente fazia a festa no pátio do HU, enfeitava 
com bandeirinha, e até os pacientes desciam e participavam. Tinha pipoca, quentão, 
paçoca, milho verde e várias outras comidas”, relembra Ivonete. 

Ela explica ainda que, no setor em que trabalhava, ela e outros funcionários 
não tinham tempo para fazer muita coisa, pois eles tinham cotas para serem 
cumpridas. Mas que eles sempre riam, faziam palhaçada e eram unidos, tanto 
nas greves, as quais ela participava ativamente, quanto nas festas: “na época de 
Natal, o eletricista da UEL, o finado Paulo se vestia de papai Noel e ele era muito 
engraçado. Eu tenho fotografia dele com meus filhos pequenos”. Ivonete também 
conta que seus filhos foram criados praticamente por seus pais e por isso quando 
podia, dava um jeitinho de trazê-los para os eventos da universidade: “minha vida 
sempre foi trabalhar, mas eu sempre procurei levar as crianças nas festas, como nas 
colônias de férias e eventos da APUEL. Então eles participaram de quase tudo da 
UEL enquanto pequenos. Também fizeram natação no centro esportivo da UEL, 
participaram de campeonatos”.

Ivonete aposentou-se faz quatros anos e meio, no dia 7 de fevereiro de 2009: 
“antes de sair minha aposentadoria eu tirei férias e licença prêmio, pois já estava 
com um índice de estresse elevado”. E após sua aposentadoria, ela não pode mais 
voltar ao HU. “Eu não posso ficar lá por recomendação médica. Eu tentei, mas eu 
passo mal depois. Enquanto ainda trabalhava eu tive um estresse grande, o que fez 
com que minha imunidade baixasse muito. Além disso, tive um infarto e trabalhei 
infartada sem saber. Tive que fazer cateterismo com angioplastia”, recorda Ivonete.

“Eu tinha muito trabalho, teve dia que eu fiquei 48 horas sem ir para casa, 
porque teve uma época que nós também lavávamos as roupas do hospital da zona 
norte e da zona sul. E isso que acabou com a minha saúde, pois a gente já lavava 
4 toneladas por dia, e com os dois hospitais passamos a lavar  mais roupa. Eram 
lavadas mais de 5 toneladas de roupas e enxovais por dia. E foi aí que eu tive que 
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abrir um turno noturno para dar conta. Então, eu me aposentei não só pelo tempo 
e idade, mas porque meu organismo já estava pedindo isso. Se eu não aposentasse 
eu já tinha morrido. Caiu meu cabelo, a pele do meu rosto ficou toda manchada, 
cheia de vergões. Fiz tratamento com dermatologista e alergista. E hoje eu posso 
dizer que estou bem, mas se eu entrar no hospital para ficar com alguém, no outro 
dia eu pareço um monstro, pois incha todo o meu rosto”, relata.

Ela ainda conta que sentiu muita falta do HU, mas depois de quatro anos 
e meio não sente mais: “já consegui superar. Mas não é fácil, a pessoa tem que se 
preparar, pois eu me preparei bastante e ainda assim sofri. Fiquei perdida, parecia 
um cachorro que caiu da mudança”, brinca ela.

De acordo com Ivonete, seu hobbie sempre foi fotografar. Ela fotografava 
paisagens e qualquer tipo de evento social que fizesse parte. “Eu devo ter uns 10 
álbuns cada um com umas 100 fotos das festas do HU. No meu aniversário eu fazia 
uma festa para o pessoal da manhã e outra para pessoal da tarde, e em todas elas 
eu tirava fotos. Antes de eu sair, eu fotografei cada equipamento e cada grupo de 
funcionário para ter de recordação”, diz.  Seu sonho sempre foi fazer um curso para 
aprimorar o processo de fotografia, mas por falta de tempo ainda não conseguiu 
realizá-lo: “hoje eu não posso porque eu corro atrás da minha saúde. Mas comecei 
a fazer outras coisas como o crochê. Fiz até uma escala do meu dia a dia, em que 
nas quartas-feiras eu me dou folga. Então hoje eu posso dizer que minha vida é 
tranquila. Procuro não ficar passeando muito, mas estou feliz”, completa.

Para concluir, Ivonete fala da sua colaboração para o crescimento do HU: 
“eu acredito que no que eu pude colaborar para o crescimento do HU e da UEL 
eu colaborei. Tanto na minha parte de trabalho, pois eu cheguei a ficar 48 horas 
trabalhando quando tinha problemas de equipamentos, quanto no bem estar dos 
funcionários. Hoje eu tenho minha consciência tranquila, pois tudo o que eu fiz foi 
para ver o HU crescer. E eles (o HU e seus funcionários) também fizeram por mim, 
pois quando me aposentei fui presenteada com uma festa de despedida, com direito 
a DVD com gravações de mensagens, e com fotos principais da lavanderia. Recebi 
uma placa e fizeram uma homenagem grande e bonita. Eu fiquei muito emocionada 
e grata pela festa e por tudo o que fizeram por mim”, conclui.

Flávia Cheganças
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Uma história de amor com a Universidade

“Todos os alunos, professores e funcionários devem continuar 
acreditando na universidade, principalmente porque a UEL 
ocupa um lugar de destaque tanto nacionalmente como 
internacionalmente”, diz o professor Jéferson Moriconi Cesário
 
Simpático e brincalhão, Jéferson Moriconi Cesário nos 
recebeu no Departamento de Química da UEL, onde 

trilhou toda sua história de dedicação ao ensino superior. Confesso que estávamos 
nervosos, mas logo que chegou o professor todo sorridente já nos identificou e foi 
logo se apresentando. Andando por diversos centros da universidade, ele pôde 
contar um pouquinho da sua vida. 

Jéferson nasceu em 07 de maio de 1943 em Vianópolis, no estado de Goiás. 
Professor da Universidade Estadual de Londrina, Jéferson dedicou-se mais de 40 
anos à carreira de ensino no curso de Química. Apaixonado pela antiga profissão, 
ele estufa o peito com orgulho para dizer que “valeu a pena se dedicar ao ensino e 
que sentirá falta desta rotina”. 

Ingressou no Curso de Engenharia Química da UFPR em 1965, concluindo 
seus estudos de graduação em 1969. Morou na Casa do Estudante Universitário 
do Paraná (CEU) e recebeu uma bolsa de estudos destinada a alunos carentes, na 
disciplina de Química Analítica Qualitativa, sendo seu orientador, o professor 
Dr. Leprevost, ex-presidente do CRQ/PR. Recebeu também bolsa de iniciação 
à pesquisa na disciplina de Química Analítica Quantitativa. No mesmo ano, 
conseguiu o cargo de vice-presidente da CEU.

Jéferson também foi professor de Curso Pré-Vestibular, em Curitiba, onde 
criou seu próprio “Cursinho” com José Roberto Dias, amigo de longa data. Sua 
experiência com o ensino foi decisiva para que optasse pela carreira acadêmica, 
na época, muito arriscada, na Faculdade de Medicina Norte do Paraná (FMNP), 
desistindo de iniciar a carreira de engenheiro químico na Fábrica de Cimento 
Portland Maringá de Itapeva, pertencente ao grupo Votorantin.

Carreira acadêmica na UEL

Em 1969, iniciou sua carreira na UEL, como instrutor voluntário. Após 
concurso realizado em 1970, ingressou definitivamente na FMNP, uma das 
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unidades que depois formariam a Fundação Universidade Estadual de Londrina 
(FUEL) que, somente em 1991, tornou-se pública e passou a se chamar 
Universidade Estadual de Londrina.

O “velho sábio”, como ele se autodenomina em risos, foi importante 
na formação dos Departamentos de Química e Bioquímica da UEL. Nos 
primeiros anos de trabalho, participou da equipe recém-formada de professores e 
pesquisadores convidados que ministravam seus cursos em blocos e eram oriundos 
de outras instituições, como da UFPR e da Unicamp. Jéferson ainda fez muito 
pelo seu curso. Em destaque, foi Diretor de Centro do CCE (Centro de Ciências 
Exatas), coordenador da comissão de extensão do CCE, coordenador do colegiado 
de cursos de da área de Ciências Exatas e Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
da UEL. 

O Instituto de Química da USP foi o centro em que Jéferson se aprofundou 
na matéria. Mesmo residindo em São Paulo, continuou a ministrar suas disciplinas 
em Londrina. Sua pesquisa de mestrado resultou numa dissertação sobre o “Estudo 
do comportamento e possíveis aplicações analíticas de alguns ligantes orgânicos 
contendo dois átomos de enxofre em sua molécula”, defendida em 1977, sendo 
orientado pelo professor Dr. Luiz Roberto Moraes Pitombo. De volta à UEL, 
concomitantemente às atividades de ensino de graduação, e até por um imperativo 
de uma Universidade nova, assumiu várias tarefas acadêmico-administrativas.

Funções acadêmico-administrativas

- De 1970 a 1972, foi subchefe da área de Química, ainda em formação, 
tendo como chefe o professor Dr. Jair Campello.

- De 1976 a 1978, foi representante titular do Departamento de Química 
na área de Estudos Complementares do Colegiado da área de Ciências Biológicas e 
Rurais, já que essa era a estrutura de representação existente na UEL. 

- De 1977 a 1979, Coordenador do Colegiado dos cursos da área de 
Ciências Exatas (Química, Física, Matemática e Geografia), em uma época que 
a estrutura acadêmica do Colegiado reunia todos os cursos do mesmo centro, 
com representação do Coordenador no CEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão) e CU (Conselho Universitário).

- Em 1980, foi membro da Comissão que criou o curso de Especialização 
em Química.
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- De 1980 a 1981, ocupou o cargo de presidente da Comissão Especial do 
curso de Especialização em Química. 

- Passou quatro anos ocupando o cargo de Diretor do Centro de Ciências 
Exatas (1982-1986). 

- Ainda em 1994, Jéferson assumiu a responsabilidade de Pró-Reitor 
de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual de Londrina com um 
mandato de dois anos.

Planos para o futuro

Ao ser perguntado em que ano se aposentou, Jéferson riu. “É engraçado isso, 
pois eu ainda não sou aposentado de fato. Eu pedi a aposentadoria em abril, mas 
ainda está em processo de andamento na PRORH”. Por completar 70 anos em 
maio, ele já agilizou o pedido de aposentadoria. O fato de não ter esta confirmação 
não o incomoda. “Eu me sinto tão bem aqui. O pessoal do departamento me trata 
tão bem, com tanto afeto”. Realmente, por onde passávamos, não havia pelo menos 
uma pessoa que não o conhecesse e cumprimentasse. Isso foi o que mais nos 
surpreendeu. Jéferson conhece muita gente, entre professores, alunos, servidores e 
profissionais que devem muito às aulas do “Jefinha”. 

O curso de inglês, o qual ele se dedicava há 9 anos foi retomado. Seu prazer 
é encontrar a turma em suas aulas semanais. Todo filosófico, em uma coisa ele tem 
razão: pretende se adequar da melhor maneira possível para o que possa aparecer 
no dia de amanhã. “A gente tem que continuar estudando e lendo, pois é essencial 
na preparação para o futuro”. Ele também quer curtir mais a família e dedicar-se nas 
tarefas de casa. Além disso, ao esvaziar a sala ocupada em seu centro, ele percebeu 
que havia muitos livros sem utilidade a ele. Generoso por natureza, o professor 
procura alunos que se destacam na graduação a fim de doar seus livros técnicos e 
teóricos. 

O professor também é atleta. Aos domingos, junto da companhia agradável 
de sua esposa, ele pedala pelas vielas da Universidade, além de seguir um grupo de 
trilha nos finais de semana. Jéferson é casado há mais de três décadas. Possui dois 
filhos formados em marketing e um netinho, Guilherme, com quem se apegou. “Ele 
é o paparicado da família. Divirto-me todos os dias com aquela figurinha”.

Gabriel Forte e Natália Garcia
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Pioneiro da UEL

O Professor  João Baptista Guerra  foi um dos primeiros 
docentes do curso de Medicina e deixou a UEL recentemente, 
mas com muitas histórias para contar

 
Natural de Itapira (SP) João Baptista Guerra formou-se na Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 1967. Um pouco depois de se 
formar deixou São Paulo e veio para Londrina. Aqui dedicou mais de 40 anos de 
sua vida para a construção e consolidação da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL). Sua vinda para cá ocorreu em 1968, após ser indicado para a área de 
Farmacologia. Neste período ainda não havia a UEL e ele iniciou seu trabalho na 
Faculdade de Medicina do Norte do Paraná.

Guerra relembra que na época a Faculdade era administrada por uma 
fundação denominada Fesulon. Ela abrigava os cursos de economia, administração, 
ciências contábeis e, posteriormente, outras graduações. Neste período, a Fesulon 
conseguiu a doação de uma área através do governo do Estado do Paraná. “O 
governador era Paulo Pimentel e fez a doação da Fazenda Perobal, localizada onde 
hoje é a UEL”.

Em 1969, começou a ideia de se unificar todos os cursos de ensino superior 
existentes em Londrina. Existiam os cursos da Fesulon, a Faculdade de Direito, de 
Odontologia e a de Filosofia Ciências e Letras, todas estaduais. Essas estruturas se 
uniram e partiram para a criação da UEL. Então, por volta de 1969, uma comissão 
previamente organizada e nomeada atuou como responsável pelo anteprojeto da 
universidade. “Eu era suplente, mas, como meu titular foi impedido por problemas 
particulares, eu assumi a vaga dele e participei parcialmente da elaboração do 
anteprojeto dos estatutos da UEL.”

Assim a universidade começou a deixar de existir apenas no papel. 
Inicialmente grande parte dos docentes, ao menos da Faculdade de Medicina, 
eram considerados como professores viajantes, relembra o professor. Isto porque 
residiam e lecionavam em outro lugar, mas tinham licença para ministrar aulas na 
UEL. Neste período, também se iniciou o ciclo clínico da Faculdade de Medicina. 
“Vários professores vieram de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba. Acho que 
a maior parte deles devem estar aposentados hoje. Professores, muitos de renome, 
formaram um núcleo de estudos importante em Londrina. Muita gente não sabe, 
mas a segunda cidade no Brasil a realizar um transplante de rim foi Londrina.”
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A parte clínica da Faculdade de Medicina iniciou-se na Santa Casa. No 
entanto, em pouco tempo mudou-se para onde ficava o Hospital Evangélico, na 
região central de Londrina, que hoje abriga a COHAB. Lá se instalou o primeiro 
Hospital Universitário (HU) da cidade. “O primeiro diretor do HU foi o 
professor Humberto Moraes Novaes. Vale citar que até hoje muitos dos aspectos 
administrativos do HU de Londrina apresentam a marca administrativa do Doutor 
Humberto”.

Com o reconhecimento da universidade, outros cursos foram criados e as 
faculdades, antes isoladas, deram lugar aos centros de estudos de diferentes áreas. 
O professor tem ótimas recordações deste período, porém, faz algumas ressalvas 
com o que está ocorrendo hoje na universidade. “O difícil é entender o seguinte: a 
UEL nasceu bem. No entanto, sempre houve o aspecto político. No nascimento a 
Faculdade de Medicina baseou-se, principalmente, nos aspectos técnicos. Até mais 
ou menos 1979, 1980, eu participei dos conselhos superiores. Também fui chefe 
de departamento várias vezes e o primeiro diretor do CCB. Mas, posteriormente, 
o aspecto político dominou e domina até hoje, não adianta falar que não. É só ver 
e enxergar.”

Guerra ressalta a administração dos primeiros reitores que, segundo ele, 
trouxeram grandes avanços para a UEL. Ele fez questão de citar que os mandatos 
de Ascêncio Garcia Lopes e Oscar Alves ofereceram as bases do desenvolvimento 
da instituição. “Assim a universidade foi tomando pé. Em 1985 tivemos a primeira 
eleição direta para reitor que elegeu o Professor Jorge Bounassar. É importante 
lembrar que ele foi o primeiro reitor eleito pelo voto direto.”

Consolidando um caráter crítico, Guerra vê com ressalvas a atual forma de 
eleição para reitor. Sem buscar uma fórmula ideal, apenas aponta que o sistema 
atual não está funcionando adequadamente e poderia ser estudado e aprimorado. 
“Eu não sei, existe uma série de fatores e pormenores que merecem uma análise 
mais criteriosa para afirmarmos se uma eleição direta ou por lista de indicação de 
nomes é melhor. É valida a afirmação de que a comunidade universitária pode e 
deve indicar seus dirigentes. Isto não é errado, errado é o que vem depois. O que 
não podemos é gastar e mandar a conta para alguém pagar. É um problema sério 
que deve ser muito bem estudado.”

Uma paixão do professor sempre foi de registrar com fotografias o 
desenvolvimento da UEL. Ele comenta que tinha diversas imagens importantes 
da história da universidade. Havia, inclusive, uma fotografia da primeira aula dada 
no campus pelo professor de Microbiologia Laerte Oliveira. Porém, certa vez as 
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emprestou para a ARU, que hoje é a COM, e acabou ficando sem elas. “Eu sempre 
acompanhei a criação dos cursos e fotografava até que perderam as fotos. Tinha 
foto até de um buraco aqui no CEFE onde hoje é a piscina.” Guerra também faz 
questão de ressaltar um nome: João Luiz Sperandio. “Ele foi fundamental para a 
UEL no que tange ao paisagismo, realização de vestibulares, entre outros afazeres.”

O professor Guerra aposentou-se no ano de 1997. Porém, foi convencido 
por seus colegas a prestar outro concurso. Foi aprovado e continuou na UEL até 
2010, quando chegou sua compulsória. “Com a compulsória a coisa muda. Você 
recebe uma carta afirmando que a partir de determinada data você não pode mais 
assinar o ponto.”

Atualmente João Baptista Guerra está com uma vida mais tranquila. No 
entanto, não deixou em momento algum de estudar, pelo contrário. Ano que vem 
ele voltará a graduação, desta vez lecionando no curso de Medicina da PUC em 
Londrina. E que este fôlego persista por muito tempo.

Guilherme Vanzela
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 “Você é o Caper? Claro Filho!”

O trocadilho é comum para muitos quando 
encontram  José Caper Claro Filho  no CEFE 
(Centro de Educação Física e Esporte)

Conhecido pelos funcionários como “um 
senhor de estatura média e passos rápidos”, José 

Caper revisita o departamento e nota-se muito querido entre funcionários e alunos. 
Emoções emergem no olhar de Caper quando começa a nos contar sua história na 
Universidade: “É difícil não se emocionar lembrando daqui...”

Natural de Uraí – PR, José Caper iniciou sua carreira militar como atirador 
no Tiro de Guerra em Londrina em 1967. Nesta época, conheceu a UEL no 
lançamento da Pedra Fundamental do Campus e começou a estudar Educação 
Física.         

José Caper também atuou no período de 1977 à 1983 como coordenador 
externo do vestibular, juntamente com o Professor Reynaldo Ramon, fiscalizando e 
controlando a segurança do processo seletivo, na época em atividade como policial 
militar. Em 1981, Caper integra o corpo docente da UEL, sendo responsável pelas 
aulas das práticas de Educação Física, como docente de condicionamento físico 
e futebol de salão. Ele nos conta que a disciplina era obrigatória para todos os 
cursos e que, portanto, muitos talentos eram revelados para os jogos universitários. 
Vindo posteriormente a ministrar a disciplina Futsal no Curso de Educação Física 
- Licenciatura, matutino e noturno.

Após 18 anos de serviço militar, tendo em vista a estatização da UEL, José 
Caper deixou a PM e passou a se dedicar exclusivamente à Universidade: “A UEL é 
uma paixão antiga!”. Ele destaca que a carreira militar o disciplinou na vida pessoal 
e na formação acadêmica, como na organização e pontualidade. “Durante minha 
vida profissional, nunca tive problema com aluno, sempre fui tranquilo e gostei de 
ter sido professor de educação física.”

A UEL estava crescendo e passando por mudanças. Com a criação do 
Campus Avançado em Colorado, José Caper ministrava aulas e, posteriormente, 
assumiu a Vice e a Coordenação do Campus durante a sua existência, onde formou 
quatro turmas de educação física. Quando voltou para Londrina, foi eleito para 
assumir a direção do colegiado: “Nesta época, houve a reforma curricular, do 
estatuto e regimento da UEL. Foi uma gestão transpirante, pois a demanda de 
atividades exigia muito trabalho!”
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José Caper recorda que coordenou o Josuepar ( Jogos dos Servidores das 
Universidades Estaduais do Paraná) por vários anos e os jogos eram disputados 
por cinco universidades: UEM, Unioeste, Unicentro, UEPG e UEL, na qual 
participavam mais de 100 funcionários e professores: “A Universidade sempre se 
saiu bem nesses jogos e o relacionamento entre os funcionários é incrível”. José 
Caper demonstra sentir muito orgulho ao se lembrar de uma funcionária do setor 
de recursos humanos, que jogou futsal mesmo durante a gravidez: “Depois que o 
neném nasceu, ela o trazia no treinamento, hoje ele já está moço!” 

Na UEL, José Caper organizou o Campeonato Relâmpago de Futebol de 
Salão. O evento era vinculado à disciplina de Futsal no curso de Educação Física, 
no qual era docente. Os alunos organizavam os campeonatos masculino e feminino 
que eram desenvolvidos durante o intervalo como avaliação de organização de 
competição. Ele demonstra que a contribuição dessa iniciativa era prazerosa: 
“Às vezes ajudávamos porque faltava premiação. Outras vezes, o evento recebia 
ajuda da antiga CEC (atual PROEX – Pró-Reitoria de Extensão), ou mesmo 
improvisávamos medalha, porque gostávamos de fazer. E a comunidade externa 
apoiava. Os alunos de comunicação contribuíam com a divulgação no jornalzinho 
e na rádio da UEL, trazendo autoridades para abertura dos jogos... aquilo era 
incrível!”

Apesar das dificuldades, como a falta de recursos, José Caper diz: “Já tirei 
dinheiro do bolso, mas fiz porque gostava!”. Alguns docentes que gostavam de 
competição também ajudavam a organizar os Jogos de Calouros, Universitários 
Londrinenses e Jogos Intercursos, para o congraçamento e a integração dos alunos 
das diversas áreas. Porém tudo isso acontecia nos intervalo das aulas, final de 
semana ou nas férias para não atrapalhar as atividades acadêmicas. 

Caper comenta sobre um projeto destinado a propiciar atividades físicas 
para os funcionários e professores da UEL, com três aulas semanais. Com 
atendimento feminino e masculino, “Atividade Física: uma opção de saúde e 
bem-estar”, que durou 18 anos, só encerrando-se em junho de 2006, com a sua 
aposentadoria. Os grupos se tonaram uma verdadeira família. A turma masculina 
até hoje pratica atividades, apesar do encerramento do projeto. Caper se aposentou, 
mas confessa que nunca conseguiu se afastar completamente da área esportiva, pois 
ainda ministra atividades para um grupo de amigos, que se reúnem duas vezes por 
semana a 14 anos. Ele ressalta: “Fiz grandes amizades e sempre vou ter ótimas 
recordações da UEL”.

Caper descreve a aposentadoria como um impacto no modo como alterou 
a rotina na qual estava condicionado, mas explica que estava na hora de zelar pela 
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sua família: “Comecei a ocupar o tempo para não sentir a ociosidade, eu gosto de 
trabalhar em casa e faço tudo quanto é tipo de reparo: desde pintura à reforma e 
também ajudo as minhas filhas na casa delas”.

Atualmente, José Caper colabora e participa de um projeto filantrópico 
e ajuda algumas instituições. Por fim, ele nos deixa a sua mensagem: “A única 
preocupação que eu tenho na vida é cumprir com as minhas obrigações, porque 
todos nós viemos aqui para cumprir uma missão. E se você a cumpre realmente, os 
bons feitos e o caráter prevalecem.”

Samara Garcia
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 “A UEL é a minha vida”

José Maria Leite Farias  começou a trabalhar na 
universidade antes mesmo dela ser formada. Foram 
41 anos de muita dedicação
 
Assim como muitos de sua região, José Maria e mais 
14 pessoas de sua família montaram na carroceria 

de um caminhão buscando dias melhores em outro lugar. O destino foi Londrina, 
que era reconhecida pela prosperidade trazida com a produção e venda do café. 
Nascido em Alto Santo, interior do Ceará, a família de José percorreu mais de três 
mil quilômetros numa viagem que, nos dias atuais, demoraria em torno de 35 horas 
de carro, mas que com paradas e dificuldades no percurso durou incríveis 30 dias.

O registro é dos pais de José que, na época, tinha apenas dois anos. “Diz 
meu pai que, no Rio de Janeiro, viu uma placa indicando o caminho para Londrina, 
Paraná. Ele frisou: ‘falam que essa cidade é muito bonita. É para lá que nós vamos”.

Ele se considera um londrinense de criação e, por ora, descarta retornar ao 
Ceará inclusive para visitas. “Eu fui criado aqui, então fico por aqui. Minhas irmãs 
já voltaram para conhecer os parentes que ficaram por lá. A casa em que morávamos 
ainda existe, e será tombada pelo patrimônio histórico”.

Por meio da indicação do irmão, entrou como contínuo na antiga Faculdade 
Estadual de Direito de Londrina, em 1969. Na época, conciliava múltiplas tarefas: 
comparecia ao tiro de guerra cedo, de tarde trabalhava na Faculdade e de noite, 
estudava na Escola Estadual José de Anchieta. Nos estudos, José seguiu até a sétima 
série ginasial, sendo forçado a parar por conta da falta de tempo.

Já na Fundação Universidade Estadual de Londrina (FUEL), passou para 
o cargo de servente - função próxima a de um faxineiro - em 1971. Seis anos mais 
tarde, casou-se com Mercedes Di Iorio, com quem assumiu a criação de uma 
menina com dois meses. Hoje, possui uma netinha e outra(o) por vir, ainda sem 
definição do sexo.

No mesmo ano de casamento, fez concurso para inspetor de alunos e passou 
em primeiro lugar. “O primeiro lugar dava direito ao cargo de inspetor no Colégio 
Aplicação. Foi aí que o então diretor do CESA, Nilo Ferraz, interveio ao abrir 
uma vaga para que eu continuasse no centro. No decorrer do tempo, a secretária-
executiva do CESA, Dra. Léslie do Vale Rego, me deu a oportunidade de aprender 
os serviços da secretaria. Foi quando eu deixei a vassoura de lado para passar a 
atender alunos, professores, servidores etc”.
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Com base no que aprendeu, em setembro de 1985 foi indicado para o cargo 
de Assistente Administrativo, subindo para o nível II em 1992. Três anos mais 
tarde, foi transferido para a PROAF e passou a ser o encarregado do setor de cópias 
da CESA - na época, o serviço de xerox ainda não era terceirizado, como hoje -, um 
cargo comissionado ligado à reitoria.

Quando o CESA abriu um espaço para centralizar o atendimento aos 
professores, José Maria foi designado para coordená-lo, passando por alguns 
apertos. “Eu passava as pautas, giz, apagador, rodava as provas... já teve aluna 
que me procurou atrás de prova. Foi até a minha casa oferecendo dinheiro pelas 
questões. Mas nunca deixei sair nada. Eu dizia: ‘vocês querem passar de ano? Então 
estudem. Daqui não vai sair nada. Eu não vou me sujar por porcaria’”.

A Divisão de Fiscalização de Patrimônio, também na PROAF, foi sua 
última parada na UEL, antes da aposentadoria por tempo de serviço em 2010. Lá 
fez muitos amigos e se orgulha por isso. “Fui pego de surpresa pelos amigos Dílson, 
Rubens, Berenice e outros no dia primeiro de dezembro. Eu havia solicitado minha 
aposentadoria e, no último dia de serviço, eles fizeram uma festa de despedida. Foi 
emocionante demais”.

Fazer churrasco é o seu hobby. Por anos, foi o churrasqueiro oficial da turma 
na Divisão e também de outros eventos. “Eu e mais um colega do HU fazíamos 
esses churrascos. Fizemos uns dez casamentos. Sem cobrar nada”.

Sente-se orgulhoso pela filha também trabalhar na UEL. “Ela prestou 
concurso e, assim como eu, é técnica administrativa, só que na PRORH, sendo a 
responsável pela avaliação de todos os funcionários da universidade. É a semente 
que eu deixei para trás. Talvez uma das sementes. Plantei uma das perobas na Praça 
das Perobas. Por isso, tem uma placa de bronze com meu nome lá. Quem sabe um 
dia meus herdeiros, como minha neta, chegue lá e repare: ‘Olha, o nome do meu 
avô está aqui’”.

Com lágrimas nos olhos, José Maria descreve a UEL como o divisor de 
águas da sua vida. “Hoje sinto muita saudade por onde trabalhei, atendendo alunos, 
professores e, principalmente, servidores. Dei meu suor por essa universidade. Eu 
amo isso aqui. Foi o meu primeiro e último emprego. Nela eu entrei e me aposentei. 
Se eu pudesse voltar a trabalhar, eu voltaria. Se fosse para dormir aqui, eu dormiria. 
Por que isso aqui é a minha vida”.

Thiago Ienco
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UEL: escola de amizade e conhecimento

Além do trabalho, a Universidade Estadual de 
Londrina proporcionou ao senhor  José Pinheiro 
da Silva, estudos e o encontro do amor de sua vida
 
Nascido em Brumado, cidadezinha do estado 

da Bahia, o tímido, calmo e carismático José Pinheiro da Silva veio para a cidade 
de Tapejara - PR quando era jovem. Ele conta que em sua cidade natal ele e seus 
sete irmãos brincavam com os animais que seu pai possuía: “Quando a gente era 
moleque, eu, meus irmãos e outros meninos ficávamos brincando com os carneiros 
e cabritinhos, eu gostava muito”.

José explica que gostava da Bahia, porém ele e sua família moravam na 
região do cerrado, que era muito seca. “Lá chove pouco, falta água, alimentação 
para os animais, gados, porque seca tudo. Então a situação é complicada”, afirma o 
aposentado.

Tanto na cidade baiana quanto em Tapejara José trabalhou na roça, colhia 
café, algodão, amendoim, mas foi na cidade paranaense teve seu primeiro emprego: 
“eu morei por um bom tempo com meus pais, enquanto isso eu trabalhei em 
um armazém de secos e molhados, na época não tinha supermercados, então 
chamávamos de secos e molhados”. Após esse tempo, ele decidiu mudar-se para 
Londrina. “Peguei minha malinha e vim. Fiquei três meses procurando emprego até 
que consegui um em uma loja de tecidos, eu trabalhava de balconista”, diz.

Alguns anos depois, seus pais e irmãos vieram para Londrina, ficaram por 
um tempo e mudaram-se para Arujá - SP: “só tenho duas irmãs morando em 
Londrina, os outros estão no estado de São Paulo”.

Sua história na UEL começou em junho de 1977 quando passou em um 
concurso. “De início eu fui encaminhado para o Hospital Universitário, e consegui 
vaga na sessão de recursos humanos. Fiquei um bom tempo nessa divisão e depois 
eu fui indicado para encarregado do setor de zeladoria. Eu trabalhei mais ou menos 
12 anos. Eu supervisionava o serviço de limpeza, pátio e jardinagem”, conta.

 “Depois fui indicado para gerente administrativo do HC, fiquei uma gestão 
completa, quatro anos. Em seguida eu retornei para o HU, onde me encaminharam 
para o setor de mecânica e equipamento hospitalar, na parte da refrigeração e 
caldeira. Foram mais uns oito a dez anos nesse setor até eu me aposentar, em 2012, 
quando já tinha quase 36 anos de serviço”.



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 119

O aposentado frisa que ao dedicar todo esse tempo aos setores administrativos 
dos hospitais da UEL adquiriu uma experiência enriquecedora: “era ótimo trabalhar 
no HU e no HC. Eu tinha um ótimo relacionamento com todo mundo e fiz muitas 
amizades, principalmente quando trabalhava na área de recursos humanos, pois 
eu cuidava da área do cartão ponto e todos passavam por lá. Foi uma escola de 
amizade e conhecimento que eu adquiri na universidade”. Além disso, o aposentado 
diz que sempre foi tímido, e trabalhar na UEL o ajudou a melhorar nesse quesito: 
“agora eu estou melhor, trabalhar esse tempo todo no meio de muita gente me fez 
ficar um pouco menos inibido”.

Mas seus laços com a UEL não foram apenas no trabalho. José Pinheiro 
também estudou na universidade. “Eu deveria ter uns 29 ou 30 anos quando 
prestei vestibular, e fui aprovado no curso de Ciências Econômicas. Também fiz 
pós-graduação em administração hospitalar pela UEL, pois tinha um incentivo 
do HU. Eu gostava de estudar, então sempre quis fazer um curso superior”, conta 
José. Ele revela que achou a graduação um pouco complicada, pois envolvia muita 
matemática: “matemática não é meu forte não. Demorei a concluir o curso, mas 
eu consegui. Eu e outros alunos sempre estudávamos em grupo, assim eu conheci 
muita gente. Nunca tive nenhum problema de entrosamento. A graduação foi 
importante, acrescentou muito na minha vida profissional”.

Trabalhar no HU também permitiu que Pinheiro conhecesse alguém 
especial para ele, sua esposa Marilena. “Conhecer a Marilena foi engraçado. Na 
época eu trabalhava no setor de cartão ponto, então todo mundo passava por ali. 
As colegas do setor que ela trabalhava me conheciam e por isso a incentivavam a me 
conhecer. Viviam dizendo que eu era gente boa. Um dia, uma amiga dela marcou 
um encontro e a gente acabou conversando. E aí tudo começou. Depois de uns três 
anos de namoro deu casamento e estamos juntos até hoje”, brinca o aposentado.

Após sua aposentadoria José Pinheiro está ocupando seu tempo livre 
para aprender coisas novas, uma delas é estudar violão. “Eu e a Marilena estamos 
fazendo um curso para aprender a tocar. A gente está aprendendo devagarzinho. 
Eu sempre a levo para participar de palestras no SESC. Lá ela começou a participar 
de uma cantoria para idosos e eu, que sempre a acompanhava, também comecei 
a participar, entrei para o clube”, afirma. Agora que os dois estão aposentados, 
aproveitam para estarem juntos: “sempre saímos um com o outro, vamos ao centro, 
fazemos caminhada e muitas outras coisas”.

Ele e Marilena têm um casal de filhos e estão esperando o primeiro netinho: 
“meus dois filhos moram aqui em Londrina, então todos os finais de semana têm 
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aquela reunião na minha casa. Vai tia, nora, sobrinho, mais ou menos umas 15 
pessoas. Todo domingo almoçamos juntos, e eu gosto, pois a gente conversa, troca 
ideias e ri muito. E no próximo dia 07 (de outubro) vai chegar meu netinho. Eu 
estou muito animado. Na verdade a família inteira fica animada e rindo a toa”.

Para concluir a entrevista Pinheiro afirma que UEL foi tudo de bom. “Foi 
uma das melhores coisas que aconteceu nas nossas vidas, tanto para mim quanto 
para minha esposa. Ela me proporcionou experiências e conhecimentos”. Ao ser 
perguntado se gostou mais de trabalhar ou estudar na universidade José revela: 
“Na verdade eu gostei dos dois. Foram duas experiências diferentes”, conclui o 
aposentado, rindo muito.

Flávia Cheganças
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Saia do vermelho!

O aposentado Laércio Rodrigues de Oliveira garante 
que conhecimentos econômicos auxiliam nas situações 
cotidianas

15 de outubro: dia do professor. No ano de 1942, o dia que homenageia os 
educadores também foi a data de nascimento de Laércio Rodrigues de Oliveira, 
que anos mais tarde receberia os parabéns tanto pelo seu aniversário, quanto pela 
docência. 

Laércio nasceu em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Mudou-se para 
Paranavaí junto com a família e, depois de um tempo, eles decidiram fixar residência 
no Mato Grosso do Sul. No entanto, ele decidiu ficar no estado, mais precisamente 
em Londrina. Foi na Universidade Estadual de Londrina que cursou Economia. 
Implantou o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), onde 
trabalhou de 1970 a 1985, alcançando o posto de diretor da instituição.  Laércio 
deixou o SENAC para se dedicar apenas às aulas na UEL.

Fez mestrado na Pontifícia Universidade Católica (PUC – SP) e trabalhou 
no departamento de economia de 1978 até 2006, quando se aposentou. No entanto, 
conseguiu retornar ao departamento, onde permanece como docente até o final 
deste ano. Em um dado período, também ficou durante quatro anos na Pró-reitoria 
de Recursos Humanos da UEL (PRORH). 

“Fazíamos parte do recrutamento e da seleção do pessoal, tanto para 
docência quanto para técnicos administrativos. Nesse período auxiliei na criação 
e implantação do primeiro plano de carreira dos técnicos da universidade. Depois 
fiquei três anos e seis meses na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), trabalhando 
com todos os projetos de extensão. Lembro que na época tínhamos 160 em execução, 
por exemplo, projetos que ofereciam aulas de dança à comunidade, dentre outros”, 
explica o aposentado.

O economista também faz parte do Conselho Regional de Economia 
(CORECON), onde todos os anos oferecem cursos à população sobre como 
administrar o orçamento doméstico. “Temos um projeto em que distribuímos 
cartilhas aos consumidores. Por meio delas, oferecemos dicas de como economizar 
e se programar em determinadas situações”, afirma. Além disso, Laércio atua no 
Rotary Club, instituição que promove intercâmbios com alunos em vários países.
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Mesmo depois de aposentado e com tantas atividades sendo realizadas, dar 
aulas nunca deixou de ser prioridade para Laércio. “A docência é um desafio, é um 
coisa gostosa. Você trabalha com pessoas muito jovens, que chegam aqui cheias 
de sonhos. Encontro alunos que passaram pelas nossas salas de aula e que hoje 
são advogados, economistas, prefeitos, governadores... Isso nos dá muito orgulho”, 
ressalta.

A economia está presente até nos momentos de lazer do aposentado. Uma 
de suas paixões é viajar e, para isso, os conhecimentos econômicos o ajudam a 
programar melhor suas viagens. Além disso, a leitura lhe dá prazer e “espanta o mal 
de Alzheimer”, como ele mesmo faz questão de dizer. “Ajudar a manter a minha 
mente ativa”, afirma.

Isabela Nicastro
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 “Há 40 anos foi realizado o primeiro transplante de 
Rim no Paraná”

Dr.  Lauro Brandina  veio para Londrina e aqui criou 
raízes, desenvolveu seu trabalho com excelência na cirurgia, 
na academia e na pesquisa em Urologia

O procedimento foi realizado dia 10 de junho de 1973, no Hospital 
Universitário de Londrina, por uma equipe de 25 profissionais; docentes e 
funcionários da UEL. Dentre eles, o chefe da equipe, Dr. Lauro Brandina.

Quando Lauro Brandina recebeu o convite para ministrar a disciplina 
de Urologia no curso de medicina da UEL, tinha o propósito de implantar seus 
conhecimentos na região e retornar à USP, onde atuava e adquiriu o título de livre 
docência. Porém, Dr. Lauro não conseguiu deixar Londrina e aqui, resolveu formar 
sua família.

Quando se recorda da UEL, nos diz: “O entusiasmo que encontrei aqui foi 
excepcional!”  Dr. Lauro conta que o primeiro transplante de rim no Paraná, só foi 
possível graças ao apoio do reitor Dr. Ascêncio Garcia Lopes e do diretor do HU 
na época, Dr. Lúcio Tedesco Marchesi. Ele também relata que o centro cirúrgico 
do HU estava localizado na Rua Pernambuco e precisou ser reformado e equipado 
especialmente para a cirurgia. O paciente era Egídio Ramazotti, um operário de 
uma fábrica de tijolos diagnosticado com insuficiência renal crônica com 24 anos 
e o doador compatível foi seu próprio irmão. Dr. Lauro afirma que a cirurgia foi 
tranquila e a evolução do paciente foi excelente: “O receptor viveu com o órgão 
transplantado por mais de 30 anos, vindo a falecer por outra causa não relacionada 
ao rim ou ao transplante.”

Além de ser o primeiro transplante no Paraná, foi um dos primeiros no 
Brasil, pois mesmo nas capitais, o procedimento ainda não era realizado. Dr. Lauro 
diz que a cirurgia teve grande repercussão nos veículos de comunicação e recebeu 
homenagem na Câmara Federal: “Londrina passou a ser referência nacional na 
área de Urologia e aqui vieram inúmeras equipes do Brasil para serem treinadas e 
assistir ao procedimento.”

Em outubro deste mesmo ano, a equipe realizou no Paraná, o primeiro 
transplante com doador cadáver. Em seguida, foi realizado também o primeiro 
transplante em crianças. Deste então, a equipe já realizou mais de 1.500 transplantes. 
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Orgulhoso, ele nos conta que realizou outro feito inédito: comprovou 
que era possível utilizar o rim ferradura, até então considerado impróprio para 
transplante. Dr. Lauro obteve reconhecimento pelo feito e nos mostra seu nome 
como referência em livros de medicina. 

Dr. Lauro atuou como professor titular na UEL por 24 anos, neste período 
também foi preceptor das residências médicas de Urologia em Londrina. Seu 
currículo indica cargos de extrema importância e relevância, como Presidente e 
posteriormente Chefe do Departamento dos Transplantes Renais da Sociedade 
Brasileira de Urologia, Hospital Evangélico e Santa Casa de Londrina. Dr. Lauro 
também foi membro fundador e pertenceu à 1ª diretoria da Associação Brasileira 
de Transplantes de órgãos no Brasil.

Por fim, ele nos presta seu depoimento: “Além do grande significado social 
e humano com a recuperação de centenas de pacientes renais crônicos, houve 
também um grande ganho em termos de produção científica. Inúmeros trabalhos 
foram publicados com base nessa experiência em revistas médicas nacionais e 
internacionais, inclusive casos inéditos na literatura mundial.” Para a medicina 
em Londrina, Dr. Lauro foi responsável por um passo importante, confirmando 
o conceito da medicina de alto padrão, meta almejada e iniciada pelos primeiros 
médicos que se instalaram em nossa cidade e pelos demais que os sucederam.

Samara Garcia
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O ensino agradece

Primeiro chefe do Departamento de Educação, Levino 
Bertan  nos conta uma bela história feita com muito 
trabalho e perseverança

Nascido em Bilac, cidade localizada no interior de 
São Paulo, o aposentado do Departamento de Educação Levino Bertan marcou 
história na UEL. Além de ter sido o primeiro chefe de seu Departamento, orientou 
diversos alunos e mestres, em uma vida sempre dedicada à educação. No entanto, 
até chegar ao patamar de doutor, Levino superou diversos obstáculos e sempre 
amparado por seus familiares conseguiu sucesso em sua profissão.

Infância

Logo aos dois anos de idade, Levino mudou-se, juntamente com sua família, 
para uma pequena propriedade de terra localizada na cidade de Cambé. Seu pai 
era natural de Bilac e sua mãe italiana, tendo vindo para o Brasil com 13 anos. 
Juntos tiveram 9 filhos. “Na época cada filho que nascesse era um braço a mais para 
trabalhar. Com 7 anos eu ia para uma escola rural. Ela ficava distante 3 km de onde 
eu morava. Então andávamos 3 km para ir e 3 para voltar. Depois, quando chegava 
em casa eu ia para a roça. Desde pequeno eu fui trabalhando. Ora colhendo café, 
descascando milho, em outras tratando dos animais”, relata Bertan.  

Ainda criança, Levino passou por um momento muito difícil. Seu pai teve 
uma grave moléstia e faleceu. No entanto, antes de morrer ele fez três pedidos para 
sua família. O primeiro pedido foi que todos sempre trabalhassem. O segundo 
que fossem honestos. Ao relatar este segundo pedido, o aposentado contou uma 
história que marcou sua vida. “Certa vez meu pai foi descontar um cheque em 
Cambé. O caixa deu o dinheiro e ele, sem conferir, colocou no bolso e foi para 
casa. Mas chegando viu que havia dinheiro a mais. Então mostrou isso a todos e 
disse que aquele dinheiro não nos pertencia. Logo no outro dia foi até a cidade e 
devolveu.” Já o terceiro pedido foi que não deixassem de praticar a religião, algo que 
Levino faz até hoje.
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Formação

Bertan cursou o primário em uma escola de Cambé e depois foi para um 
seminário, onde fez o ginasial e o colegial. Posteriormente se mudou para Curitiba 
e graduou-se em filosofia pela PUC. Quando terminou retornou a Londrina, onde 
estudou Pedagogia. Neste período, concomitantemente com o curso, Levino iniciou 
sua carreira de professor lecionando em escolas de Cambé. Ele terminou pedagogia 
em 1968. Nesta época, era diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, um 
dos embriões da UEL, o professor Iran Martins Sanchez. “Faltavam cinco dias para 
começar as aulas, ele (Iran Martins) chegou e me perguntou se eu não queria dar 
aulas nos cursos de licenciatura. Havia uma disciplina denominada administração 
escolar, que era de caráter pedagógico e fazia parte da formação do professor.”

Apesar da perspectiva de crescimento profissional, a decisão de aceitar ou 
não foi muito bem pensada. Isto porque naquela época o governo não contratava 
ninguém. Visto isso, o professor Iran Sanchez explicou para Levino que não seria 
possível lhe pagar um salário naquele momento, apenas o auxiliariam com custos 
de transporte. Mas, também, fez uma ponderação muito importante. “O professor 
Iran me disse que se eu quisesse fazer a carreira universitária precisaria fazer alguns 
sacrifícios e apontou que poderia ser uma abertura para mim.” Bertan aceitou as 
aulas, mas seguiu também lecionando em escolas de ensino básico.

Já em 1971, com a criação da UEL, Levino foi admitido como professor 
assistente. Naquela ocasião todos os que já eram efetivos basicamente foram 
enquadrados na carreira como titulares. “Comecei a trabalhar em um regime de 12 
horas na Universidade. Também peguei algumas aulas em Arapongas. Já em 1972 
comecei a lecionar na Cesulon, que hoje é a Unifil. A minha intenção era fazer 
carreira universitária, por isso fiz um curso de especialização em administração 
escolar em Bauru, indo para lá todo fim de semana. Depois acabei fazendo mestrado 
em administração escolar em Bauru, na Universidade do Sagrado Coração (USC). 
Com o passar do tempo meu contrato mudou, passando para 24 horas.”

tempos de UEL

Com o passar dos anos a UEL foi se consolidando e criando novos cursos, 
centros e departamentos. Um dos primeiros departamentos criados foi o de 
educação, o qual Levino Bertan foi o primeiro chefe. Posteriormente também se 
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criou um curso de especialização no departamento, chamado metodologia no 
ensino superior. Ele foi um dos primeiros cursos de especialização da UEL. Veio 
o mestrado alguns anos depois e Levino dividia-se em dar aulas na graduação, na 
especialização e no mestrado.

No ano de 1990 Bertan iniciou um novo desafio de sua vida profissional: 
a realização do doutorado. Desafio pelo fato de ter feito os dois primeiros anos 
em regime de concomitância, ou seja, dando aulas e estudando. “Deram-me uma 
licença de doze horas. Viajava na noite de terça-feira, ia para a Unicamp, assistia 
disciplinas de manhã e de tarde e voltava para Londrina de noite. Descansava na 
manhã de quinta-feira e à tarde já estava de volta para a UEL.” Em 1994, Levino 
Bertan aposentou-se. No entanto, prestou concurso novamente, foi aprovado e 
continuou dando aulas na UEL até o ano de 2001, quando decidiu aposentar-se 
definitivamente da Universidade.

A serviço da educação

O professor sempre estudou muito e teve diversas publicações. Dentre elas 
vale citar o livro publicado em 2008, escrito junto com a mestre Dionéia Lawand 
denominado “A pedagogia Schoenstattiana e o Colégio Mãe de Deus: contribuições 
para a educação brasileira”. Também em 2008 inscreveu um trabalho sobre educação 
feminina em um congresso internacional na cidade do Porto e ele foi aceito. Já em 
2010 e 2011 ele fez um estudo, juntamente com uma aluna do mestrado, sobre a 
religião no contexto da modernidade e da pós-modernidade. No início de 2011 este 
trabalho foi aceito em um congresso em Viena, sendo que ambos foram em junho 
de 2012 para Viena apresentá-lo.

A última experiência oficial do professor Bertan na área do ensino superior 
foi na Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Lá ele trabalhava apenas no 
mestrado e ficou de 1994 até o final de 2011. Hoje Levino continua na ativa, 
estudando e escrevendo, mas fora do rigor do academicismo. “Na minha vida 
eu sempre me dediquei à educação. Atualmente estou lendo bastante e trabalho 
na pastoral da educação. Continuo escrevendo e dando palestras. Também faço 
academia e me sinto bem.” Ao final o professor fez questão de ressaltar que sua 
trajetória foi sempre ligada ao trabalho e que assim pretende continuar por muito 
tempo.

Guilherme Vanzela



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem128

 “Faria tudo de novo”

Lúcia Helena Tiosso Moretti, em entrevista ao 
Portal, faz questão de afirmar que se precisasse 
recomeçar, faria tudo novamente

Com grande simpatia e um sorriso contagiante, 
a aposentada Lúcia Moretti chegou à UEL numa 

tarde quente e ensolarada. Sentamos-nos em minha sala, sob o ar do ventilador 
e iniciamos a conversa. É com grande orgulho que ela se refere ao trabalho na 
universidade.

Lúcia Helena Tiosso Moretti nasceu em 1951, na cidade de Osvaldo Cruz, 
em São Paulo. Estudou lá até o segundo ano do ensino normal e acabou por concluí-
lo em Bauru. Foi lá que também fez a graduação em Psicologia na antiga Fundação 
Educacional de Bauru, atual UNESP. Depois de formada fez um concurso para a 
UEL e entrou na instituição em 1976. Fez o mestrado em Campinas, na Pontifícia 
Universidade Católica (PUC), em 1982. Concluiu o doutorado na Universidade 
de São Paulo (USP) em 1990. Além disso, ficou quase um ano em Roma, na Itália, 
para fazer o pós-doutorado.           

Foi casada durante quinze anos com o professor Dr. Itagiba Geraldo Moretti, 
docente do Departamento de Patologia Geral.

Na UEL, foi coordenadora de pesquisa e de extensão, fez parte do corpo 
docente do Programa de Mestrado em Educação no Centro de Educação, 
Comunicação e Artes (CECA), além de ser chefe do Departamento de Psicologia 
e Psicanálise por três vezes.  Nos projetos desenvolvidos, ela cita um sobre família 
e outro sobre neuropsicologia, em que os próprios alunos, supervisionados pelo 
professor, faziam o estágio atendendo à comunidade.

Em relação à docência Lúcia afirma: “Sempre gostei de dar aulas, adorava 
estar com os alunos. Se eu tivesse que escolher, eu faria tudo de novo: tanto a 
psicologia quanto a docência. No início eu mantinha consultório, no entanto, com 
o tempo, passei a me dedicar somente à universidade”.

Em 2000, depois de aposentada, foi trabalhar no Departamento de Psicologia 
do Centro Universitário Filadélfia (Unifil), com uma carga horária de 20 horas.  “E, 
como os mestres e doutores foram ficando muito caros, nós fomos demitidos ao 
final do ano de 2004, o que, infelizmente, acaba acontecendo. A direção prefere 
contratar os recém-formados por conta do salário”, explica.



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 129

Ainda no ano 2000, foi convidada para ministrar aulas no Programa de 
Mestrado em Educação da Unoeste, em Presidente Prudente, com uma carga 
horária de 20 horas semanais, permanecendo durante 10 anos. No final de 2010, 
pediu demissão da Unoeste.

Em 2005, Lúcia retornou à universidade como docente temporária e esta foi 
a época em que iniciou a docência às turmas de primeiro ano, já que nunca havia 
dado aulas para os recém-chegados à universidade. Com a universidade Lúcia ainda 
mantém certo vínculo com o seu departamento. Ela ministra duas disciplinas no 
Curso de Especialização em Psicologia e Psicanálise. Além disso, também faz parte 
do corpo docente do Curso de Especialização em Neuropsicologia da Unifadra 
Dracena, região próxima à Presidente Prudente

“Como lazer, estou participando de um projeto para mulheres acima de 60 
anos. Trata-se de um projeto de dois alunos do Programa de Mestrado e Doutorado 
em Educação Física da UEL/UEM, onde os grupos são colaboradores da pesquisa. 
Meu grupo é de terça e quinta, às 10 horas no CEFE/UEL. Nós fizemos uma 
série de avaliações e agora fazemos exercícios de musculação e alongamentos. Agora 
eu tenho um tempo mais para mim, posso ir ao esteticista, à massagem... Além 
disso, também viajo bastante. Sempre viajava com meu marido durante as férias 
da UEL, e como fiquei viúva em 2008, agora aproveito para viajar com as minhas 
amigas. Agora dia 5 mesmo, vou à Nova York na companhia de seis delas”, conta, 
com entusiasmo, a aposentada.

É essa alegria e paixão pelo que faz que incentiva não só outros aposentados 
do Portal, mas também nós jovens, que observamos em determinadas atitudes, um 
incentivo para o nosso crescimento pessoal.

Isabela Nicastro
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Vontade e força para trabalhar e viver

Aposentada e avó, Luiza de Souza Cestari prestigia-
nos com um pouco de acordeom, compartilhando sua 
espontaneidade e experiência
 
Quando criança, Luiza saiu de Sertanópolis com a 

família e veio para Londrina. Cresceu e foi trabalhar na Santa Casa, onde aprendeu 
“na marra” - pois na época não existiam os cursos -, a técnica em radiologia, com 
o Dr. Ismar de Oliveira. Nessa época, começou seu namoro com Sérgio Cestari, já 
entrevistado pelo Portal nessa edição. Tudo aconteceu com o devido respeito e com 
muito zelo pelo romance que iria se iniciar.

Casou-se aos dezenove anos em 04 de setembro de 1965. Depois de um 
mês casados, ficou grávida e afastou-se do serviço de raio-X para não prejudicar 
a gravidez, embora acreditasse que isso era ‘ladainha’. Posteriormente começou a 
trabalhar na Universidade Estadual de Londrina, no início trabalhava por 8 horas, 
mas depois passaram a ser 4 horas por dia. Foi servidora há aproximadamente 30 
anos e sempre trabalhou, simultaneamente, com confecção de uniformes. Segundo 
Luiza, até hoje não tem ninguém em seu lugar no trabalho que exercia.

Na UEL, Luiza conta que gostava quando os pacientes formavam fila para 
serem atendidos. Ela frisa que durante as aulas práticas dos alunos, ela dava aulas 
explicativas, orientava-os e explicava os procedimentos de tirar o raio-X, juntamente 
com os docentes Dr. Tanaka e Dr. Barros, os quais davam a parte teórica também. 
Comenta a humildade dos doutores, os quais admira muito, como o Dr. Luiz 
Walter e o Dr. Shibayama, mas alguns fatores a incomodavam, como o pessoal que 
tinha o “rei na barriga”, brinca Luiza.

Depois de aposentada, dedicou-se mais ao comércio, até chegaram a abrir 
duas lanchonetes, mas desistiram por alguns problemas com violência. Então, 
continuaram apenas com a empresa de uniformes e se programam para viajar, 
pensando, inclusive, em passar uns meses em Santarém (Pará), onde mora seu 
irmão e, quem sabe, comprar um apartamento na cidade. Ela dispõe-se até a dormir 
pela estrada no carro que eles têm, afirma ser confortável para o descanso.

É claro que passam pelas adversidades, compromissos e é um considerável 
investimento financeiro, mas Luiza garante que viajar é um de seus hobbies: 
“Gosto, gosto mais que o Sérgio. Adoro passear. Parar aqui, parar lá, tirar foto 
de tudo, curtindo a estrada, e depois posso publicar no “Face” (Facebook).”  Ela 
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e  marido querem realizar essa vontade juntos, o quanto puderem, e aproveitar o 
calor. Sobre isso comenta: “Não gosto de frio, sabe? Lá (Santarém) não tem frio”.

Quando perguntei sobre o casamento de quase 50 anos, Luiza nos rendeu 
boas risadas com histórias de ciúmes e cuidados de seu marido. Luiza confirma 
que ele é muito inteligente e esforçado, até quando teve que aprender a costurar 
para ajudar na empresa. Os dois se dão muito bem e permanecem apaixonados, 
com vontade de viver. Também nos contou sobre sua família, quatro filhos e onze 
netos, pelos quais tem grande carinho e apreço. Com eles, divide os prazeres e as 
dificuldades, inclusive com doenças sérias e delicadas.

Moderna e despojada, até pensa em fazer faculdade de música, mas pondera 
entre as viagens e as notas musicais. Fez seis anos de curso de acordeom e continua 
a estudar música e participar de encontros para treinar com o instrumento. 
Com cinco números de celular diferentes, ao se aposentar, começou um curso de 
informática. Também participa de alongamentos pela manhã, faz ginástica e pilates.

E, com tantos afazeres, mantendo a “cabeça ocupada” e o corpo em movimento, 
passa-nos uma lição divertida de como aproveitar o tempo e permanecer sorrindo, 
e, claro, cuidando dos dentes. É bom permanecermos dispostos na vida: “Se eu 
sossegar aí eu morro mais depressa, então eu quero continuar saindo para passear. 
Também estou ajudando mais na Igreja, toco instrumento musical e estou fazendo 
curso para atender a porta (obreiro)” [...] “eu mesma que faço meus compromissos, 
é ruim de eu ficar assistindo à televisão, hein?!”

Barbara Blanco
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trabalhar com felicidade

Para a aposentada  Luzia Pereira de Souza  foi tão 
bom trabalhar na UEL, que ela nem viu o tempo 
passar
  
Logo que comecei a fazer minhas perguntas, a 

senhora Luzia me contou que não era muito boa para dar entrevistas, pois ela se 
lembrava de apenas alguns acontecimentos. Eu respondi de imediato que isso não 
era problema para nós do Portal do Servidor Aposentado da UEL, e que toda 
história contada é bem-vinda, inclusive a dela. A partir de então, ela me contou com 
seu jeitinho meigo sobre como foi trabalhar na Universidade Estadual de Londrina 
e sobre sua vida pessoal.

Luzia Pereira de Souza nasceu no dia 2 de dezembro de 1947. Natural de 
Londrina, ela conta que foi criada na cidade de Uraí - PR. “Meu pai trabalhava na 
roça com plantação de “raminho”, que é uma fibra que faz corda, roupa e tecido. Por 
isso nos mudamos para lá. Nós éramos seis irmãos, mas dois faleceram”, conta a 
aposentada.

Aos 16 anos ela voltou para sua cidade natal junto com a sua família para 
morar em uma fazenda e colher café. Neste mesmo ano, casou-se com seu ex-
marido José Alves Pereira. “Morei 8 anos na fazenda e depois fui para Ubiratã. 
Fiquei 4 anos lá até voltar para Londrina onde estou até hoje”, comenta. 

“Assim que chegamos aqui o José já começou a trabalhar na UEL, e eu 
trabalhei dois anos no Hotel do Lago até que ele me avisou que estavam precisando 
de gente para ocupar uma vaga no Centro Odontológico da universidade”, conta. 
Ela explicou que, na época, não havia concursos igual hoje, só uma prova prática e 
que até um tempo atrás seu cargo era chamado de auxiliar de serviços gerais, mas 
que se aposentou como auxiliar operacional.

Cabia a Luzia limpar as clínicas e os centros cirúrgicos, e quando os alunos 
ou professores estavam usando estes espaços ela fazia outros trabalhos, como 
limpar banheiros e corredores. Mas a aposentada também revela que gostava de 
ensinar as pessoas que eram contratadas para fazer o mesmo serviço que ela: “nós 
tínhamos uma maneira de fazer a limpeza do lugar. Então eu sempre dizia o que 
podia e não podia fazer. Hoje tem gente me que agradece e fala ‘nossa, há 15 anos 
foi você que me ensinou como limpar uma clínica’. E eu pergunto ‘nossa, você ainda 
lembra isso?! E a pessoa responde que sim’’, brinca ela.
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A auxiliar operacional conta que gostou muito de trabalhar na UEL: “para 
mim foi bom, que eu quase nem vi o tempo passar. Eu gostava de estar no meio 
dos alunos e das professoradas, e procurava ser amiga deles e eles de mim, mas 
como sempre entrava uma turma nova, e como a gente não ficava muito tempo nos 
mesmos lugares, eu só consigo lembrar alguns mesmo”.

No entanto, ela fez várias amizades com servidores do centro odontológico. 
“Tinha pessoas que me faziam rir. Era todo mundo animado quando estávamos 
trabalhando e até quando fazíamos mutirões de limpeza nas clínicas da UEL todo 
mundo ia feliz. De vez em quando alguns me chamam para eu tomar um café na 
casa deles”, afirma Luzia. Ela frisa que trabalhar na UEL ficou ruim quando suas 
amigas começaram a aposentar: “no final eu também queria me aposentar, porque 
sentia saudade delas durante o meu serviço”.

Ela conta que quando acontecia alguma coisa dentro do Centro 
Odontológico, como fofoca ou algum acontecimento diferente da rotina habitual 
não gostava de ficar a par da situação. “De vem em quando me perguntavam ‘você 
viu o que aconteceu? ’ e eu respondia sempre que não sabia de nada. Eles até diziam 
que eu vivia “viajando”. Quando se trabalha 30 anos em lugar, não pode ficar dando 
atenção para alguns acontecimentos; a gente vê coisas acontecendo e em todo lugar 
têm coisa certa e coisa errada”, relata.

Após sua aposentadoria, Luzia pode fazer o que mais gosta: passear e visitar 
os amigos e familiares. “Eu ando e viajo bastante agora. Vou para algum lugar, fico 
uma ou duas semanas, e volto porque eu tenho minhas tarefas da casa. Estou me 
sentindo mais livre, quando se trabalha tem que cumprir horário, daí para viajar 
ficava mais difícil”, explica.

“Eu não quis trabalhar em outro emprego como muitos fazem, trabalhei 
desde criança e quase 30 anos foram só na UEL. Então agora eu quero descansar”, 
comenta Luzia. Ela diz que seu salário não é alto, considerando que ela não fez 
cursos ou estudou para subir de cargo e ter uma remuneração melhor. Mas o que ela 
ganha como aposentada em nível de auxiliar operacional está bom: “eu vou levando”. 

Ela também faz crochê e navega na internet agora que tem mais tempo: “eu 
perco um pouco de tempo no computador, mas não muito, porque eu tenho que 
adiantar as coisas de casa para sair”. Luzia é uma aposentada que gosta de tecnologia, 
tem dois celulares e é adepta das redes sociais. “Eu entro no facebook para ver meus 
parentes e amigos e toda vez que eu abro o site tem uma novidade. Eu tenho uma 
filha que mora na Espanha, e agora que surgiu aquele negócio chamado skype fica 
mais fácil. Eu aprendi a mexer nele e converso com ela sempre”, explica Luzia. 
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A viagem para Espanha foi a que mais gostou: “eu fui par lá para o casamento 
da minha filha e foi muito bom. Peguei uma licença de três meses, pois a cada cinco 
anos de trabalho você tem direito a tirar férias na UEL. Daí eu fiquei um mês, com 
uma prima que me acompanhou na viagem. Lá eu visitei vários lugares, só não fui 
em praias, porque minha filha trabalha e não tinha tempo livre para levar a gente 
para conhecer lugares distantes”.

“Foi a melhor viagem que eu fiz, e depois dela eu me acostumei a andar de 
avião e só viajo assim agora. Eu vou para São Paulo, tenho uma tia lá, mas vou 
mais para Curitiba visitar meus filhos e de lá a gente desce para Matinhos”, conta 
Luzia. Ela explica que para aposentados a passagem, se for comprada com 15 dias 
de antecedência, custa o mesmo preço da passagem de ônibus, além da viagem ser 
bem mais rápida. “Eu estou ficando mal acostumada”, brinca ela.

Luzia tem quatro filhos, frutos do casamento com seu primeiro marido. “Eu 
tenho um filho homem e três mulheres. Dois moram em Curitiba, uma aqui em 
Londrina e a que está na Espanha. Duas delas também trabalharam na UEL, como 
enfermeiras do Hospital Universitário. Com meu atual marido, o João Moraes, eu 
não tive nenhum filho. Estamos juntos há 22 anos e casados no papel há 4 anos”, 
conta.

Ela se casou no casamento comunitário realizado pela UEL: “foi muito 
bom, nós rimos e nos divertimos bastante. Eu aconselho esse tipo de casamento, 
pois é uma grande festa”. Ela finaliza dizendo que até no casamento teve ajuda da 
Universidade Estadual de Londrina. “Até casar eu casei lá”, conclui ela.

Flávia Cheganças
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A busca insaciável pelo novo

Sua contribuição atingiu o âmbito nacional; conheça 
a interessante história da professora  Lylian Dalete 
Soares de Araújo
 
Nativa de Cornélio Procópio, em 1970, com apenas 
15 anos, quis se mudar para Londrina para estudar. 
Sua família veio junto contou Dalete: “meu pai não 

deixava ficar fora e sozinha, então veio à família inteira”.
Lylian é a mais velha das irmãs, e todas elas estudaram na UEL. Uma fez 

direito e a outra escolheu serviço social. Sua história na UEL começou bem cedo, 
em 1977 ela se formou enfermagem, trabalhou seis anos na área. “Fui da quarta 
turma de enfermagem da UEL”.

“Eu sempre quis a área da saúde e nunca me arrependi. Sempre gostei do que 
eu fiz”, relata sua satisfação com a área. Depois de formada, trabalhou primeiramente 
no Hospital Evangélico e depois no um ano no CLAM (Hospital da Mulher). Em 
seguida, em 1984, foi lecionar na UEM. Sua passagem por lá perdurou 10 anos.

Toda sua carreira acadêmica e profissional sempre foi ligada a área da saúde 
da mulher e da criança, com enfoque na mulher. “Mesmo no Evangélico, eu trabalhei 
a maior parte do tempo na maternidade e no berçário”, ressalta.

Paralelamente, Dalete sempre foi muito ligada à área acadêmica. Suas 
pesquisas tinham como foco o aleitamento materno. Ela fez mestrado na UFSC, 
utilizando a Teoria das Representações Sociais, discutindo as representações sociais 
da mulher que amamenta, ou seja, o que significava para ela o ato de amamentar.

O mestrado foi tão produtivo e com ótimos resultados que se transformou em 
um livro que se chama “Querer/poder amamentar. Uma questão de representação?”. 
“O livro baseia-se na contradição que a mulher vive em querer e poder, algumas 
querem e não podem, algumas podem e não querem. Essa divisão que a mulher a 
vive dentro dela”, explica o seu trabalho. Ela ressalta que a mulher precisa entender 
o que significa amamentar, para que isto não se torne um peso para ela. 

Lylian ficou muito feliz que seu livro foi editado e publicado pela UEL. 
Outro fato bastante marcante para ela foi a construção da capa de seu livro que 
ficou bem interessante. “Eu tive o privilégio de ter a capa elaborada por Sérgio 
Russo, um grande artista, hoje já falecido”.
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A capa tinha que representar a dualidade feminina “uma mulher dividida, 
como se dentro dela tivesse um muro. E foi feita, dois perfis, de um lado uma mulher 
com um olhar bem sensual e do outro uma mulher bem maternal. E as mulheres 
ficam divididas entre essas coisas. Eu sou apaixonada por essa capa”, acrescenta.

Uma de suas grandes contribuições foi a construção de um novo currículo 
do curso de Enfermagem na UEL. “Um currículo baseado na metodologia crítico-
reflexiva, um currículo integrado”, explana sua participação nessa mudança. “Eu 
gostei de ter participado da construção desse novo currículo, eu aprendi muito. Foi 
um fato marcante, tivemos que brigar bastante, porque mudar o que já existia não 
era tão simples”, ressalta.

Então, após toda esta reformulação curricular, no seu doutorado, realizado 
na USP de Ribeirão Preto, seu tema sobre amamentação continuou, mas com 
outro enfoque. “Eu quis avaliar o ensino do aleitamento nessa nova metodologia. A 
construção de um novo olhar no ensino do aleitamento materno”, para ela um lado 
voltado mais à parte acadêmica, ao profissional.

Após o doutorado, Lylian recebeu uma proposta da Secretaria Municipal 
de Saúde de colaborar na formação dos funcionários daqui de Londrina. “Então 
seguimos a construção dessa formação baseado naquela nova metodologia”, diz ela.

Quando o Ministério da Saúde soube desse trabalho aqui na cidade, fez uma 
proposta para a equipe montar um projeto que abrangesse todo o território nacional. 
“Então, eu convidei um grupo aqui de Londrina que trabalhava com aleitamento 
materno, para que pudéssemos fazer esse projeto, que foi aceito”, satisfeita tudo isso 
ela nos explicando a abrangência desse projeto.

O projeto se transformou em uma política pública de saúde  Rede Amamenta 
Brasil, que apóia a prática do aleitamento materno na Atenção Básica, por meio de 
revisão e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar nas unidades básicas 
de saúde considerando as especificidades regionais e locais.

“Antigamente essa preocupação estava voltada mais aos hospitais, e o 
projeto era voltado à atenção básica de saúde”, explica. Lylian conta que eles ficaram 
designados por formar tutores que estariam responsáveis por oficinas, de duração 
de seis horas, nas unidades básicas para discutir sobre o aleitamento materno.

“Juntos pactuávamos ações de aleitamento de ações para cada unidade, e isto 
transformava o olhar do que podia e não podia. Esta política foi incorporada por 
outra que é a estratégia Amamenta, Alimenta Brasil”, informou.

Dalete é a facilitadora desse novo projeto, viajando o país por todos os cantos 
fazendo oficinas e ensinando essa outra linha. “Além do aleitamento materno, 
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estamos discutindo a alimentação complementar saudável para as crianças que 
já passaram da fase da amamentação”, explica qual é o funcionamento dessa nova 
linha.

“Apesar de aposentada eu não parei. Quando eu me aposentei, eu estava 
trabalhando ainda na implantação da  Rede Amamenta Brasil. E hoje estou 
no  Amamenta, alimenta Brasil. Eu me aposentei na UEL, mas continuei 
trabalhando nessa formação de profissionais”, ressalta.

Lylian faz pelo menos uma oficina por mês pelo Brasil afora. Essa oficina 
dura quatro dias, e tem objetivo de formar tutores que vão atuar nas unidades 
básicas. Além disso, ela atende as londrinenses com problemas de amamentação. 

“Eu gosto de saber que eu posso ajudar as mães, vale a pena”, é o que Dalete 
disse quando perguntei o que é mais gratificante. Ela atende a mães com dificuldades 
de amamentar seus bebês, que têm muitas dúvidas e medo, e disse que é prazeroso 
ajudar essas mães. Seu trabalho é incrível.

Na UEL, ela entrou como professora em 1994, e lecionou durante16 
anos. “Na Universidade você está sempre estudando, se aprimorando e trocando 
informações. Sempre gostei dessa área”.

Ela sente muita falta do período em que dava aula e explica o motivo: “você 
faz trocas e está obrigado a sempre estar atualizando. Você não consegue acomodar, 
os jovens chegam com suas dúvidas, demandas, questionamentos e isso sempre 
me instigou. Ele te obriga a correr atrás do novo, do conhecimento. Eu morro de 
saudade de alunos, eles estão cheios de ideias e pensamentos que faz te desafiar”.

“Nunca gostei de pensar em fazer a mesma coisa por muito tempo, sempre 
gostei de buscar coisas novas. Dá uma angústia pensar em ficar estagnada. E isto, o 
jovem te obriga a fazer. Eu sinto falta disso”.

Hoje ela continua trabalhando, mas em um ritmo mais tranquilo. “Atendo 
no máximo três pacientes por dia, faço uma oficina por mês e posso me programar 
melhor”, comenta.

 Para ela, “a aposentadoria foi uma questão de qualidade de vida. Eu sempre 
quis me organizar nos meus horários, e não naquela vida corrida”. Lylian também 
comenta que foi muito boa aposentadoria por causa de sua saúde. Ela pode se 
programar melhor para fazer as coisas.

Dalete conta que mesmo quando trabalhava de enfermeira, ela já tinha uma 
clínica de gestantes. E também fazia curso de especialização.   “Eu adoro ler, eu 
leio muito, gosto de cinema e de música. Adoro fazer trabalhos manuais também, 
pintar, tricô. Considero estes meus hobbies”.
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Sobre as amizades ela indaga: “tenho grande amigos que fiz na UEL. Possuo 
amigas ao meu lado até hoje, que iniciaram o curso de Enfermagem comigo. E são 
amizades que permanecem. São amigos que trabalhamos junto no departamento, 
na construção do currículo, do HU, de vários setores”.

Após o doutorado ainda continuou buscando aprimoramento, Lylian fez 
um curso de especialização que durou três anos que tratava sobre aconselhamento 
familiar. Este curso serviu para que ela tivesse mais ferramentas para orientar as 
mães.

Além dessa especialização, ela chegou a fazer duas oficinas em Chicago/
EUA, que trabalha a questão do aconselhamento familiar. “Para poder olhar para 
a família com mais competência, entendendo como aquela família funciona. Pois 
você está entrando naquele espaço familiar, então é preciso saber como abordar, 
acolher, entender os limites para superar essas crises”.

Lillian Cardoso
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 “Faça sua contribuição social”

Dedicada e muito apaixonada pela carreira 
acadêmica,  Maria Aparecida Trevisan 
Zamberlan é um brilhante exemplo para os jovens 
ingressantes nessa caminhada

Paulista, natural de Presidente Prudente, Maria Aparecida sempre foi 
ligada à área acadêmica. Graduou-se em Pedagogia pela Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da UNESP - campus Presidente Prudente/SP. Seu Mestrado foi 
realizado de 1976 a 1979, e o Doutorado feito em 1980 a 1983, os dois no Instituto 
de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. E após dez anos, em 1993, 
iniciou seu Pós-Doutorado na USP que foi concluído em 1995 – campus de 
Ribeirão Preto/SP.

Há aproximadamente um ano Aparecida, infelizmente, perdeu seu esposo. 
Foi casada por 40 anos com Nivaldo Zamberlan. Ele também era aposentado pela 
UEL, onde trabalhou por 33 anos. Nivaldo era ortodontista e também docente na 
Universidade. Trabalhou no Centro de Ciências da Saúde e aposentou-se em 2005. 
No ano passado recebeu homenagem póstuma pela Universidade nos 50 anos de 
história da Odontologia na UEL.

“Eu conheci o Nivaldo numa festa alemã do ‘Chopp’ que aconteceu em 
setembro de 1969, a festa era promovida por uma boate chamada Caneco. Foi por 
intermédio de uma amiga minha, Maria Helena, que era de Londrina, que eu vim 
para cá passear e acabei conhecendo ele nesta festa”, recorda Maria.

Juntos construíram uma família composta por sua linda filha, Cassiana, que 
nasceu em 1974, e seguiu o exemplo do pai e se tornou ortodontista. Ela hoje tem 
dois filhos. “Tenho dois netos maravilhosos, o mais velho é o Arthur que tem três 
anos e meio e o Bruno, que é o mais novo com dois anos e meio”, orgulhosa, Maria 
Aparecida conta.

A docente aposentada destaca que em sua trajetória universitária foi bolsista 
na maior parte do tempo: “Fui bolsista da CAPES como estudante e também do 
CNPq por ser pesquisadora. Viajava bastante para estudar, longe da minha família 
durante a semana e voltava nos finais de semana”, disse.

Quando chegou a Londrina no final de 1970, ela já havia se casado e, na 
época, lecionava em Araçatuba/SP na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 
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Nivaldo era de Londrina e ele foi o único motivo pelo qual ela deixou São Paulo: 
“Eu vim só pelo fato de ter casado e querer realmente constituir minha vida ao lado 
do meu marido”.  “Em 1970 abriu o edital para um concurso de Psicologia, como 
a UEL seria inaugurada em 1971, estava recrutando os profissionais para montar 
o quadro da Universidade”. Ela prestou o concurso e foi aprovada, e em março de 
1971 ela começou a trabalhar na UEL.

“Houve um período de adaptação um pouco difícil, como eu vim de São 
Paulo para Londrina eu não conhecia ninguém aqui, tive que me acostumar com 
uma cultura nova. E como a Universidade estava começando, as dificuldades era de 
cunho estrutural, como a ausência de laboratório, falta de equipamentos, falta de 
auxiliares de pesquisa”.

No começo ela também sentiu muita falta no aspecto cultural da cidade “Eu 
estranhava ter vindo de São Paulo, uma cidade que tem muitos eventos culturais, 
como peças de teatros, livrarias excelentes. E aí cheguei aqui e não tinha quase 
nada”, explana. Com isso ela sofreu um choque grande: “Algumas vezes eu queria 
voltar para São Paulo, ficava muito triste e até chegava a chorar”, comenta.

“Mas havia uma garra, uma vontade de constituir uma Universidade, de 
discutir conceitos reais sobre ela. E havia grande envolvimento emocional com 
a Universidade, o desejo e a motivação de concretizar os projetos”, disse Maria. 
Só que existia outro lado que ela vivenciou também: “O que me chateava eram 
as brigas internas dentro dos departamentos e dos departamentos entre si, a 
competição era grande. Às vezes os conflitos internos no departamento refletiam 
na vida acadêmica”, frisa.

Aos sábados eles iam à UEL, fazer reuniões dos colegiados acadêmicos 
que estavam se constituindo. Ela participava do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (CEPE) e Conselho Universitário (CU). “Éramos docentes, mas também 
participávamos destes conselhos acadêmicos, das reuniões do colegiado. Era um 
período de preparação dos currículos acadêmicos antes de consolidar o curso de 
Psicologia”, explica. 

Em 1972 o curso de Psicologia estava em andamento e ela trabalhou de 
professora e orientadora no departamento de Psicologia por 25 anos, na área de 
análise do comportamento. “A maioria dos alunos desta área passou por mim, 
foram meus alunos”, ressalta.

Durante todos esses anos na UEL, Trevisan construiu amizades duradoras 
e importantes na sua vida. “Maria Nilce Missel era professora da Universidade 
também, e além de colega de serviço, tornou-se minha amiga na vida particular. 
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Tanto é que se tornou a madrinha da minha filha, somos comadres além de amigas. 
Hoje trocamos e-mails e ligações”. Aparecida também cita outras pessoas que 
foram importantes na sua vida e carreira acadêmica: “Dr. José Aloysio Bzuneck, 
vice-reitor da Universidade; também a Professora Doutora Elsa Maria Pullin e 
a Professora Doutora Lourdes Ferreira Coutinho foram seus primeiros colegas 
dentro do departamento”.

Depois conheceu a Doutora Aparecida Schafer, Marina Endo e fez outras 
várias amizades que construiu com o passar dos anos com pessoas que foram 
entrando na Universidade. “Elsa é minha amiga até hoje, temos contato diário. 
Lourdes foi para São Paulo naquela época e está retornando para Londrina esse 
ano. Com o Aloísio também mantenho contato”, disse.

Uma experiência muito marcante em sua carreira dentro da UEL foi em 1994 
a 1998 em que ela foi Diretora de Planejamento na Assessoria de Planejamento e 
Controle. “Como diretora eu tinha banco de dados de cada setor da Universidade 
e com isso eu dava subsídios para fazer projetos de expansão acadêmica e física. 
Para decidir o currículo de um curso, tinha que ter uma infraestrutura física, 
fazer laboratórios. Ao mesmo tempo eu era representante do Reitor em algumas 
situações, então eu conhecia cada departamento. Eu também trabalhava com a 
Prefeitura do campus”, explica Maria Aparecida.

“Muitos departamentos tinham ‘birra’, achavam que esta Assessoria só servia 
para controlá-los, mas essa não era a realidade; a Assessoria tinha uma visão global 
da Universidade. Trabalhei ao lado do Reitor Jackson Testa e a Vice-Reitora Nitis 
Jacon e meu contato com eles era muito estreito”, ela conta que trabalhar no setor 
administrativo de uma Universidade não é tarefa fácil, tinha conflitos, mas era 
muito interessante e estimulante.

“Essa experiência foi muito significativa na minha vida, eu gostei muito. 
Embora trouxesse aborrecimentos, mas ela me trouxe experiência e essa muito 
diferente da departamental”, explana Aparecida. Nos últimos anos de UEL, 
continuou sendo orientadora e foi professora do Mestrado em Educação, no 
departamento de Educação do Centro de Educação, Comunicação e Artes (CECA). 
Em todos esses anos, Maria Aparecida, fez diversas pesquisas na área familiar, e 
contribuiu tremendamente com estudos importantíssimos para a sociedade.

Explicando porque que ela se aposentou, ela nos contou: “Eu tinha uma vida 
acadêmica intensa, eu escrevi livros, fiz várias publicações. Como pesquisadora eu 
tinha compromissos, fiz projetos de extensão, na área de intervenção social com 
crianças, adolescentes e famílias. Então, fui uma pessoa extremamente produtiva. 
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Eu só me aposentei porque meu marido teve um AVC (Acidente Vascular 
Cerebral), ele já estava aposentado e a condição física dele exigia uma atenção 
especial, principalmente minha”.

Maria Aparecida ressalta que o ajudou na recuperação, na reaprendizagem, 
da fala, do andar, do comer, e de outras necessidades. E juntos eles começaram 
a fazer fisioterapia e terapia ocupacional. “Como eu o acompanhava, nós dois 
fazíamos juntos, ele fazia mais tecelagem, e eu passei a fazer pintura. Quando eu 
estava iniciando meus estudos, eu tinha começado um curso de pinturas em tela, 
entretanto, a academia tomava todo o meu tempo, mas sempre gostei dessa área”, 
destaca.

“Dediquei-me nesse tratamento dele por dois anos, sessões intensivas e ele 
voltou a falar, andar, recuperou a autonomia pessoal em todos os sentidos, ele ficou 
ótimo”, salienta. Infelizmente, Nivaldo teve também um câncer de rim, e após esses 
anos reapareceu uma metástase, que é uma ramificação do câncer em outra parte do 
corpo, na perna, e ele foi submetido a uma cirurgia ano passado, que infelizmente 
se agravou e ele veio a falecer.

As palavras cessam, e os pensamentos, lembranças, saudade vêm à tona, a 
dor da perda, algo que é inexplicável de tão profunda, algo que só quem vive a 
situação sabe e sente. Depois de um tempo: “Ele era uma pessoa maravilhosa”, disse 
Maria Aparecida com olhos cheios de lágrimas. Como ela conta, ele era uma pessoa 
muito brincalhona e feliz, que faz tremenda falta em sua vida.

Maria Aparecida deixa um recado para as pessoas que estão ingressando 
na vida universitária: “Devemos notar a importância do ajustamento profissional, 
de que a carreira da gente, se identifica com a vida da gente. E se, nós somos bem 
sucedidos na carreira, também temos sucesso como pessoa, e então nos sentimos 
realizadas e com uma contribuição social feita. Entretanto, a primeira coisa 
que acredito que um estudante deve ter é a consciência clara do que ele quer na 
Universidade”, diz Aparecida, discorrendo sobre a importância de o aluno saber o 
porquê e para que ele esteja fazendo um curso de graduação. 

“É importante a pessoa sentir que ela vai se ajustar àquela profissão, mas o 
adolescente ainda não tem essa consciência muito clara”, ela acredita na importância 
de um trabalho preventivo de orientação vocacional e educacional nas escolas. Para 
ela: “nas escolas, no ensino médio, deveriam ser discutidas as possíveis carreiras e 
profissões, e também estender a discussão para o quesito salarial, inclusive, para que 
seja feita a observação, se esse aluno tem qualidades e habilidades que permitirão 
que ele seja bem sucedido na profissão escolhida”.
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“Outra coisa que acho extremamente importante é viver bem a vida 
universitária. Você precisa viver aquele contexto sócio, político, histórico, cultural, 
no qual o estudante não pode se alienar do que está acontecendo na sociedade, o 
que está ocorrendo em outros países. Vida universitária para mim é participar de 
centros acadêmicos, pesquisas acadêmicas, grupos de teatro, coral, essas coisas que 
são mais que as salas de aula”, releva Trevisan.

Ele conta que orientou mais de quarenta trabalhos em iniciação científica de 
alunos de graduação, no mestrado mais de vinte e de doutorado uns cinco ou seis. 
“É fundamental esta questão, viver a universidade que você frequenta”, frisa. Maria 
Aparecida foi um exemplo dessa vida acadêmica.

“Conversando com uma aluna minha, ela estava contando que já está no 
segundo pós-doutorado, e eu perguntei se ela não pararia nunca, ela me respondeu: 
‘o meu maior exemplo foi você’”, rindo e satisfeita com essa participação na vida 
dos alunos, Aparecida explana sobre alguns momentos de alegria de sua carreira. 
Orgulhosa de tudo o que já passou conta: “Encontro meus alunos e eles me 
agradecem por eu ter permitido a eles, esse convívio fora e além da sala de aula. 
Organizando e participando de encontros e congressos, acompanhei muito meus 
alunos”.

“Eu tenho saudade dos primeiros tempos de UEL, daquele envolvimento 
emocional, de como as pessoas se conheciam mais proximamente. E também tenho 
bastante saudade do meu trabalho administrativo na Assessoria de Planejamento 
e Controle, porque foi uma época bastante produtiva da minha vida e diferente 
de tudo aquilo que eu vinha fazendo, eu tenho saudades. Mas por outro lado, já 
era a época de começar a me distanciar, eu dei muito de mim enquanto trabalhei, 
e achava que faltava um espaço na minha vida, de vida pessoal. A Universidade 
me absorvia muito, agora eu tenho esse espaço, mas por outro lado não tenho a 
Universidade”, comenta.

Lillian Cardoso
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Companheirismo é necessário

Unir forças, ser solidário e servir são características 
necessárias para trabalhar na área da saúde, frisa 
Maria Celia Ribeiro

Natural de Minas Gerais, da cidade de Campestre, Maria Celia uma pessoa 
tímida, e ouso falar um pouco brava, mas que tem um coração sensível e cheio de 
ternura. Deixou de lado suas dificuldades e a história de sua infância para trás e 
prosseguiu. “Por ter sido adotada, eu fui por muito tempo rebelde”, comenta. Até 
que caísse a ficha, Celia ficou um pouco fora da linha e não aceitava as coisas como 
elas eram.

“Eu fui acolhida por uma família de descendentes italianos e eu me sentia 
muito amuada por ser moreninha. A educação era bem rígida, mas eles me trataram 
muito bem”, conta Maria Celia. Sua infância e adolescência foi em Cianorte/PR. 
Muitas vezes ela ficava revoltada por sua situação, mas hoje agradece por sua 
madrinha ter tentado colocá-la na linha e por ter conseguido.

Ela conta que em Cianorte, aos dezessete anos, conheceu algumas freiras 
de Londrina, e veio com elas para cá. “Fiquei apenas três anos no convento, pois 
não tinha vocação. Mas foi uma experiência boa”, relembra. Ao sair do convento 
trabalhou por um tempo de doméstica, e depois em uma fábrica de tecelagem.

Quando já era jovem começou um curso de auxiliar de enfermagem no 
SENAC. Antes mesmo de se formar, descobriu a carência de profissionais que a 
UEL tinha e se candidatou a uma vaga no HU. “Em fevereiro de 1976 fui selecionada 
e ingressei na UEL”, ressalta.

Celia se adaptou bem no HU. Começando pela ala infantil, passou por 
mais dois setores. “Fiquei apenas quatro anos na pediatria, pois eu não era muito 
chegada a crianças, não tinha o jeito para a coisa. Então queria mudar e tentar outro 
departamento”, explica ela.

Em seguida sua passagem foi pela ala feminina. Lá ficou por dezesseis anos, 
Celia decidiu mudar novamente e foi para a parte masculina. “O HU é um ambiente 
ótimo para trabalhar, eles abriram as portas e foi uma grande oportunidade na 
minha vida. Mas nem tudo é cor de rosa, os materiais no começo eram escassos e 
tínhamos uma carga sobrecarregada de serviços, mas eu me adaptei”, frisa.
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Dali foi para o setor masculino, onde ficou até se aposentar. “Trabalhar com 
homem é mais fácil, eles são mais compreensíveis. São mais agradecidos, era outra 
coisa”, comenta porque gostou tanto da ala masculina. Neste setor ficou por mais 
dez anos até que se aposentasse.

“Sempre dei valor ao meu trabalho. Nunca cheguei atrasada e tentei fazer 
tudo o que me passavam. Com a equipe era tranquilo, eu só fui muito briguenta, 
mas eles me conheciam e sabiam que era meu jeito. O serviço era puxado, mas eu 
gostava”, relata a aposentada.

Foi em setembro de 2007 que Celia se aposentou e se sentiu desamparada. 
O lema era: O que fazer daqui em diante? “Um dia eu cheguei a tomar banho e me 
arrumar para ir trabalhar e depois me dei conta que eu já estava aposentada”. Pela 
quebra de rotina, Celia, já viúva, se sentiu muito solitária até se adaptar ao novo 
ritmo.

Ela declarou que ainda não consegue dormir direito, depois de muitos anos 
de sua vida trabalhando durante a madrugada seu corpo e seu psicológico ainda 
estão se ajeitando à nova rotina. “Se eu soubesse que se aposentar seria sentir tanta 
solidão, eu teria esperado mais”, revela seu sentimento.

“No começo foi difícil, eu não aceitava a aposentadoria”. Mas com o tempo 
Maria foi vencendo essa solidão e hoje consegue programar alguns afazeres para 
ocupar seu tempo de outra forma. Aos poucos na entrevista Celia vai se abrindo 
e nos contando seus segredos. “Tenho uma coleção de 218 bonecas”, Celia cuida 
de sua coleção de bonecas como se fossem filhas, ela sente um prazer enorme em 
organizá-las e arrumá-las em ordem.

Outra coisa que nossa aposentada revelou que gosta de fazer é assistir jogos 
de vôlei, todos os dias procura pelos canais algum jogo de vôlei. Ela também gosta de 
cantar, vive cantarolando na sua casa. Ao som de Roberto Carlos, Creedence e outros 
cantores da década de 70 ela se diverte. Para finalizar, Celia conclui “Minha vida é 
uma comédia. Cheia de momentos bons e ruins, mas qual vida que não é assim?”. 
 
Família

Na época em que trabalhou na ala feminina se casou e teve três filhos, 
duas meninas e um menino. Hoje todos são casados. Celia possui sete netos, mas 
conta que tem contato com apenas dois. “Apenas uma filha continua morando 
em Londrina, então é difícil não tenho muito contato com todos os meus filhos e 
netos”, lamenta.
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“Eu vivi ao lado do meu marido por vinte cinco anos, ele faleceu em 2001. 
Até ano passado eu não olhava para ninguém, não tinha a intenção de gostar mais 
de ninguém”, comenta. Mas as coisas em nossas vidas acontecem de um jeito que a 
gente não espera, e certo dia um antigo colega de trabalho da época em que Celia 
trabalhava na tecelagem reapareceu em sua vida. 

Ele, divorciado, foi atrás de sua antiga paquera nunca correspondida, Maria 
Celia. “Eu nunca imaginei que ele gostava de mim naquela época e muito menos 
agora”, explica. A história é um tanto engraçada. A braveza de Celia tentou manter 
seu admirador longe, dizendo que nunca mais ficaria com ninguém. Após doze 
anos viúva ela descobre um companheiro que hoje a ajuda e está ao seu lado em 
todos os momentos.

“Ele aparecia em frente de casa e fazia declarações. No começo eu não 
aceitava, não gostava mesmo. Ele chegou a me pedir duas vezes em namoro, e eu, 
brava, mandava ele embora”, conta. Depois de uma pesquisa bem aprofundada de 
sua pessoa ela abriu seu coração e o aceitou como namorado. Ela até anunciou seu 
casamento que será ano que vem.

“Ele é uma boa pessoa, trabalhador e honesto a vida inteira. Então 
dei uma oportunidade para ele. Mas avisei, ele não pode errar nem um 
tiquinho porque eu sou brava. Por isso ele resolveu casar”, rindo Celia conta. 
 
Amizades

A entrevista realizada no próprio Hospital Universitário proporcionou 
vários encontros, e trouxe lembranças que apertaram o coração da nossa aposentada 
Maria Celia. Muito “famosa”, colegas de trabalho e pacientes a reconheceram e 
foram até nós para cumprimentá-la com um abraço bem carinhoso.

“Eu tive uma amiga muito chegada aqui, ela se chamava Maria Helena 
Ferreira, éramos muito próximas e bem unidas no dia a dia. Uma dava força para a 
outra”, realça sobre suas amizades no HU. Através de seus olhos pude perceber seu 
carinho por aquele lugar e por aquelas pessoas. Foi uma manhã produtiva, na qual 
nossa aposentada pode matar a saudade de suas colegas e colocar o papo em dia.

Maria de Lourdes Macedo, uma de suas pacientes que encontrou no hospital 
a interrogou “Você sente falta da gente?”, que pergunta. “É claro que sinto, você não 
sabe quanto foi difícil me acostumar longe de vocês. Mas um dia a gente precisa 
parar”, disse Celia.
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Lourdes ainda deu uma bronca e deixou um conselho para Celia “agora 
aposentada você precisa aproveitar a vida, viajar e fazer cursos, tem tanta coisa 
gostosa para fazer. Você já fez tanto pelos outros, agora vai cuidar um pouco de 
você”. Seu conselho foi no momento certo, Celia fica muito em casa e quer mudar, 
animada com seu casamento acredita que sua vida vai mudar - para melhor.

Lillian Cardoso
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A sabedoria de saber pesar as perdas e os 
ganhos de sua vida

A psicóloga Maria Cristina Moreno Matias sempre esteve 
preocupada com as questões das áreas da saúde e de educação

Maria Cristina Moreno Matias foi professora de psicologia 
social e institucional na UEL. Ainda no ensino médio 
percebeu que sua afinidade era para a área de ciências 
humanas. Depois que estudou sociologia e psicologia – 

sim, psicologia no terceiro colegial – teve uma professora ótima, que foi o ponto 
de partida para que escolhesse o ramo psicológico para sua vida. Como ela mesma 
conta, é normal que aconteça com a maioria dos universitários, certa frustração 
diante de cada idealização da profissão que temos. Não diferente de muitos, Cristina 
também passou por isso, mas com a oportunidade de coordenar os estágios do 
curso, pode mudar essa visão de que a faculdade vá servir para ajudar até mesmo 
em questões e dificuldades pessoais – o que acontece muito no curso de psicologia.

Tornou-se estudante da UNESP e, depois de formada prestou um concurso 
na CESP (Companhia Energética de São Paulo), onde trabalhou como trainee 
na área de RH (Recursos Humanos) por mais ou menos um ano. Terminado 
este período, se casou e foi para Bauru com o marido, que havia passado em um 
concurso lá. Até que abriu um concurso na UEL e ambos prestaram. Em março 
de 1979 entrou seu marido, e em agosto do mesmo ano, eis que ela se tornara 
uma professora universitária. Porém, os estudos não pararam por aí, pois em 1982, 
Cristina vai até o Rio de Janeiro fazer seu mestrado em que sua dissertação foi feita 
acerca da percepção de justiça no trabalho. A área do trabalho era exatamente a que 
ela se dedicava. E assim foi levando, dando aulas e fazendo orientação a distância, 
já que sua docência permanecia em Londrina. Se não bastasse o grande número 
de produções que devia fazer, ainda ficou grávida, justamente neste período. Uma 
menina para cuidar, além das inúmeras viagens a fazer e aulas para dar. No outro 
ano, nasceu seu filho menino, mas quando já estavam mais grandinhos, após ter 
trancado sua matrícula, pode retomar seu mestrado para defender a dissertação 
final.

Não é difícil de perceber o interesse da professora no engajamento de 
projetos científicos. Não é a toa que chegou a ser coordenadora do curso de pós-
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graduação que fundaram em 1994, com especialização em psicologia organizacional 
do trabalho – sempre o trabalho. 

Nos últimos 15 anos, desenvolveu uma área de pesquisa no campo da saúde 
pública. Seus alunos faziam a prática nos postos de saúde. A partir disso, decidiu 
fazer seu doutorado sobre esse assunto. Prestou a seleção da Unicamp e assim 
começou mais um estudo importantíssimo para sua vida profissional e acadêmica. 
A saúde pública passou a ser um serviço muito gratificante e satisfatório para 
Cristina, já que buscou saber de cada detalhe que envolvesse tanto o país quanto a 
cidade de Londrina sobre esta área.

Além de todas as atividades acadêmicas e administrativas, a psicóloga fazia 
questão de participar dos movimentos políticos que envolvessem reivindicações 
trabalhistas e sindicais. Ainda que as greves viessem, devido ao enfrentamento com 
o Governo de Estado, pois reconhecia toda uma necessidade de se lutar por isso 
naquela época. Ela ainda relaciona: “Vemos aí uma quebra de investimento na área 
pública. Eu estudei a saúde, mas na área da educação pude ver o trabalho desse 
profissional precarizado”.

Apesar de uma formação obrigatória nas três áreas da psicologia, sendo 
elas a da educação, a da clínica e a do trabalho, Cristina sempre teve a tendência 
e a proposta de se dedicar à área do trabalho. Mesmo sua pretensão não sendo 
desde o início ser professora, depois da primeira oportunidade, preferiu dar 
continuidade ao que havia começado. Não só preferiu, como também reconhece o 
bem que lhe fez. Ela conta: “Como eu fui supervisora de estágio, vi as dificuldades 
que os profissionais psicólogos têm para fazer mudanças e transformações nas 
organizações, eu acho que meu crescimento pessoal e profissional foi maior como 
professora porque abriu um caminho muito grande com relação a várias situações”. 
Se pudesse definir algum momento como o mais sofrido, Cristina diz que foi 
quando ajudou a fazer mudanças no currículo da psicologia, que por ser um grande 
trabalho, lhe cobrou muito.

As gratificações e o hoje

Quando perguntei para Cristina qual foi a área trabalhada em que ela mais 
gostou e se realizou, ela me respondeu que “é difícil escolher uma só”. Ao ir refletindo 
e me contando suas preferências, chegou a conclusão de que ter saído da faculdade 
e já conseguido um emprego, foi algo extremamente lisonjeiro. Não só este, mas 
também reconhece como ótimos os últimos anos que teve dentro da UEL, devido a 
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um projeto que desenvolveu com alunos que cursavam o último ano da psicologia. 
Apesar disso, sabia que já aposentadoria quando completasse 30 anos de carreira, 
pois sua vida pessoal lhe dificultava que desse continuasse. A mãe doente, a qual 
dedica grande parte do seu tempo até hoje, mora em sua cidade natal, Andradina, e 
as viagens que faz para lá são mensais. Assim, a aposentadoria não era apenas uma 
questão de escolha, mas também de necessidade. 

Cristina, de toda forma, saiu com o sentimento de ter valido a pena, além de 
poder ver seus alunos crescendo e poder se reconhecer em todos eles. Revela que 
sente falta da universidade, até porque os congressos eram seus afazeres preferidos. 
Porém, hoje nunca deixa de sair com suas amigas, na maioria delas psicólogas. 
Almoçar em família é outra atividade que o faz com frequência. Leitura, ouvir 
música, ir ao cinema, são seus bons amigos. E o contato com seu departamento 
também não cessou, está sempre por dentro do que nele acontece. Sua energia é sua 
família daqui, mas sabe que essa divisão que vive hoje faz parte do seu cotidiano, 
e não vê isso como algo ruim de maneira nenhuma. Mas não esquece seu projeto: 
“esse é um sonho, fazer uma organização da minha vida, deixar a família tranquila 
e viajar com minhas amigas”.

Natália Garcia
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Feedback do aluno

A aposentada  Maria de Fátima Ribeiro  coordenou 
o mestrado em Direito Negocial e acredita que na 
graduação é possível obter resultados

 

Acompanhada pelo marido Laércio Rodrigues de Oliveira, também 
aposentado da universidade, Maria de Fátima Ribeiro retorna ao lugar, que foi seu 
local de trabalho durante vários anos. Para ela, a docência foi e continua sendo 
uma atividade prazerosa, em que se é possível acompanhar os bons resultados anos 
depois.

A aposentada nasceu no ano de 1953, em Jaboticabal, São Paulo, mas 
veio morar em Londrina quando ainda era muito pequena. Conheceu a UEL na 
juventude, onde iniciou a graduação em Direito, em 1974. Maria de Fátima acredita 
que a sua história começa a partir dessa época. “Antes eu não tinha muitos trabalhos, 
nem nada. Minha trajetória começou a partir da UEL. Comecei a graduação e ao 
mesmo tempo a trabalhar como secretária no antigo Núcleo Desportivo”. 

Quando terminou a graduação, foi fazer o mestrado em Direito Empresarial 
na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ). Depois retornou à Londrina 
para realizar o trabalho de assessoria técnica para pequenas empresas no Centro 
de Ciências Sociais Aplicadas (CESA). Em 1984, iniciou como docente no 
Departamento de Direito Público, onde permaneceu até 2004. Nesse período, 
ela obteve uma licença para fazer o doutorado na PUC-SP e na Universidade de 
Roma, na Itália. Após o seu retorno, deu continuidade à docência. Além disso, foi 
convidada pelo reitor para ser procuradora jurídica da universidade durante seis 
anos.

“Assumi também a coordenação do mestrado em Direito Negocial. Além 
de dar aulas na graduação, eu dava aulas no mestrado e o coordenava. No período 
em que estive à frente do curso, passamos por uma reformulação do mestrado e 
conseguimos uma boa avaliação. Além disso, conseguimos uma autorização para o 
curso de doutorado na Universidade. No entanto, precisávamos de mais docentes e 
nesse meio tempo, me aposentei,” explica.

Para ela, o mestrado exige muito e faz com que o profissional tenha muito  
envolvimento. No momento em que Maria de Fátima esteve na UEL, ela também 
advogava. No entanto, a maior parte do tempo era dedicada à Universidade. “Fizemos 
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vários projetos de lei junto à assembleia legislativa, outros projetos institucionais. Além 
disso, também fui vice-chefe de departamento e precisei assumir algumas vezes”, afirma. 
 
Aposentadoria

Em 2004, Maria de Fátima decidiu se aposentar por iniciativa privada. 
Contudo, não deixou o trabalho e nem a Instituição. Foi convidada por uma 
universidade de Marília para implantar um programa de mestrado. “Não deixei 
totalmente a UEL, pois ainda colaboro em palestras, eventos e algumas aulas. 
Então, eu vou e volto toda semana de Marília”.

A aposentada também concluiu o pós-doutorado na Universidade de 
Lisboa. No dia em que marcamos a entrevista, ela havia acabado de chegar de um 
congresso onde ocorreu o lançamento do livro resultado de sua tese. Para o lazer, 
ela garante ter muito pouco tempo. Normalmente, aproveita as viagens a trabalho 
para curtir um pouco. 

Questionada sobre a experiência em salas de aula, ela afirma: “a docência 
sempre foi uma atividade prazerosa, pois lidávamos com alunos que estavam apenas 
começando. Muitos deles tinham interesse em frequentar atividades extraclasses, 
então realizávamos vários projetos. Hoje vejo alunos egressos da graduação que se 
projetaram bem aí fora. E tudo isso por conta das atividades realizadas na UEL. Na 
graduação é possível obter um feedback do aluno”, conclui, com orgulho.

           
Isabela Nicastro
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“deus me abençoou com esse 
emprego”

A humilde e trabalhadora  Maria Helena de 
Oliveira Lourenço  teve em Londrina e na 
UEL condições de uma vida melhor

Sergipana, batalhadora, simples e humilde. Nascida em Vila de Santana, 
atual município de Neópolis - Sergipe, Maria Helena de Oliveira Lourenço era 
a mais velha entre os sete irmãos. Com nove anos teve que parar de estudar para 
ajudar a família e começou a trabalhar na roça: “Eu arrancava plantas de arroz. Aqui 
no sul eles plantam arroz e colhem com máquina, lá no norte, a gente colhia na mão. 
Eu trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo de fazer mais nada, chegava cansada 
e ia dormir”.

A aposentada veio para Londrina quando tinha 16 anos e, desde então, ela e 
sua família puderam ter na cidade paranaense uma melhor condição de vida: “meu 
pai morreu em 1946, quando eu tinha nove anos. Depois de 1 ano e 8 meses  minha 
mãe casou de novo e meu padrasto veio para o Paraná. Depois de quatro meses ele 
foi buscar a gente.”

Em Londrina, ela e sua família moravam no sítio e trabalhavam em 
plantações de café, até que 1974, devido à crise, tiverem que se mudar para a cidade. 
Maria conta que voltou em 2007 para Sergipe, porém não gostou de lá. “Tem muita 
pobreza e sofrimento e eu fiquei com dó dos meus parentes. Em Sergipe não tem 
emprego! Aqui só não trabalha quem não quer. Porque quem tem estudo consegue 
emprego bom e quem não tem, consegue trabalhar em obras, como varredor de rua, 
como empregada doméstica. Tem muito emprego para quem quer ganhar o seu pão 
de cada dia e lá não tem. Para manter contato com a minha família que ficou em 
Sergipe, eu telefono sempre para minhas primas e escrevo carta para elas”, conta a 
aposentada.

Antes de ser funcionária da Universidade Estadual de Londrina, Maria 
Helena trabalhou como doméstica em casas de famílias: “a primeira patroa que eu 
tive aqui em Londrina foi a Mercedes Madureira. Ela foi minha patroa e minha 
mãe, porque aquela senhora me ensinou a trabalhar. Eu era pobre e eu não tinha 
nada em casa, então não sabia como limpar as coisas. A Mercedes me ensinou”. 
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Durante este tempo, Maria Helena ficou viúva. “Tive que trabalhar bastante 
para criar meus filhos. Entrei na UEL em março de 1980. Deus me abençoou 
com esse emprego, pois pude comprar uma casinha com o dinheiro que recebia e 
parei de pagar aluguel. Hoje não me falta nada. Tenho meu salário todo mês para 
me manter”, afirma a aposentada. Primeiramente ela trabalhou por um período 
de quatro meses no Centro de Ciências Biológicas (CCB) para cobrir licença 
maternidade de uma funcionária. E após cinco meses, foi chamada novamente para 
trabalhar na UEL, no Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH). 

Foram 19 anos trabalhando das 6h30 às 15h30 como zeladora na 
universidade. A aposentada lembra que gostava de seu trabalho na UEL: “dava 
tempo de eu chegar em casa, fazer meu serviço e descansar. Eu gostava de tudo na 
universidade”. Maria Helena recorda as festas de fim de ano, as quais ela adorava: 
“teve um ano que deram cesta de natal para nós. A nossa chefe fazia as festas e todos 
os professores iam.  Era muito bom, os professores não faziam diferença de nós por 
sermos zeladoras. Tenho saudade deles”.

Durante esse tempo Maria Helena fez muitas amizades. “Eu sempre me 
lembro das minhas colegas de trabalho. A gente se dava ‘bem e eu tenho saudades. 
De primeiro eu ainda vinha aqui no CLCH para encontrá-las, mas depois a gente 
vai se afastando e quase não vim mais. Eu tenho saudade, às vezes quando eu passo 
pela UEL eu penso ‘o meu Deus, quem me dera eu ser mais nova para eu estar aqui 
de novo, porque é muito bom trabalhar aqui. Não sei como tem gente que não 
gosta’”, afirma a aposentada.

Os alunos também são lembrados pela ex-zeladora: “enquanto a gente estava 
passando pano no chão ou limpando eles demonstravam carinho. Era tia pra lá, 
tia pra cá. Uns moços e moças educados. Era a maior satisfação que eu tinha”, diz. 

Maria Helena casou-se de novo aos 59 anos. Ela já tinha quatro filhos, duas 
meninas e dois meninos, e ele tinha cinco. Hoje em dia os dois moram sozinhos, 
pois todos os filhos já foram embora de casa: “agora só estamos nós dois, um fazendo 
companhia para o outro”. Ela lembra que cuidou das netas, pois seu filho mais velho 
se casou e a nora não queria cuidar delas. “Tenho quatro netos em Curitiba, três 
em Santa Catarina, quatro em Londrina, e mais quatro do meu filho mais velho. 
Minha família cresceu aqui no Paraná”, comenta ela.

Antes de se casar, a funcionária trabalhava de sábado e domingo. “Trabalhava 
na casa das patroas que tive antes de entrar na UEL. Nisso eu ganhava um 
dinheirinho para comprar mistura”. Diante disso ela conta que não tinha tempo 
para cuidar dos filhos: “os mais velhos iam cuidando dos mais novos e eu era igual 
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‘padre pregador’, que chegava do serviço e ia falando o que eles tinham que fazer. 
Nunca tive nenhuma reclamação dos meus filhos”.

A zeladora se aposentou por problemas de saúde. “Tenho osteoporose no 
joelho, por isso não aguento andar por muito tempo. Se eu ando sem a bengala eu 
caio; ela me segura”. Antes da sua aposentadoria, que aconteceu em 2001, Maria 
Helena passou um ano e meio sem trabalhar para ver se conseguia voltar ao serviço, 
mas não voltou porque tinha muitas dores. 

O hobbie da aposentada é a leitura. “Eu gosto de ler, pois para escrever às 
vezes eu não sei como escreve todas as palavras. Eu lia jornal, mas enjoei. Agora 
eu gosto de ler a bíblia e alguns livros; sou evangélica”. Ela também gosta de fazer 
crochê, tricô e ponto cruz. “Eu faço para mim e para meus netos. E isso me distrai, 
porque eu não tenho televisão na minha casa. Já fiz mais de 100 toalhinhas para dar 
de lembrança para minha família e amigas”, destaca a aposentada.

Para concluir a entrevista, Maria Helena reafirma o quanto trabalhar na 
universidade foi bom para ela: “a UEL me ajudou muito, porque trabalhando de 
doméstica não dava para melhorar minha vida não. Foi tudo de bom”.

           
Flávia Cheganças e Adam Sobral Escada
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Mãe e psicóloga da Prefeitura do 
Campus

Maria José Rodrigues  foi por 32 anos mais 
do que auxiliar de cozinha da Prefeitura do 
Campus, ela foi também amiga e conselheira dos 
funcionários

Maria José Rodrigues trouxe além de sua 
simpatia e alegria, sua filha Wilmara Calderon 

para acompanhá-la durante a entrevista. Natural de Ponte do Paraúna – MG, 
Maria se considera londrinense de coração: “eu vim de Minas quando eu tinha 
apenas cinco anos, mas fui criada aqui e foi nessa cidade que formei minha família. 
Morei apenas oito anos em outro lugar, que foi em Curitiba. Então quando me 
perguntam onde eu nasci eu digo logo que foi em Londrina”.

Com muito amor, carinho e sentimento de dever cumprido, Maria trabalhou 
32 anos na Universidade Estadual de Londrina. Ela passou pelo Hospital 
Universitário e pelo Departamento de Materiais, mas 28 deles foram apenas 
dedicados à cozinha da Prefeitura do Campus. Cabia a ela preparar o café da manhã 
para os funcionários: “Antes das sete da manhã estava tudo pronto. Eu preparava o 
leite e o café, cortava os pães e fazia os sanduíches”. Para ela era prazeroso ver cerca 
de 100 pessoas comendo o que ela preparava. “Quando eu via todos sentados no 
refeitório comendo, meu coração enchia de alegria. Eu pensava ‘estão comendo o 
que eu fiz para eles’ e isso para mim sempre foi muito gratificante”.

No entanto, a aposentada era mais do que apenas a cozinheira da prefeitura, 
ela também era a psicóloga de seus companheiros. Maria contou que as pessoas a 
acham quieta e brava quando a conhecem, porém aos poucos ela vai ganhando a 
confiança de quem está ao seu redor. “Eu sempre fui um pouco reservada, porque eu 
acho que uma pessoa não deve falar muito, e sim dizer o que é certo, na hora certa. 
Mas mesmo sendo assim eu passo essa segurança para as pessoas e elas confiam em 
mim para contar seus problemas”.

Além disso, Maria não gostava de conversa na cozinha e não permitia 
palavrões no local de trabalho. Estes são outros motivos para ela ser considerada 
brava. “Gosto de respeito e de ser correta, hoje já tem muita coisa errada acontecendo 
no mundo. Tem pessoas que falam demais e julgam você pela aparência, no entanto, 
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você nunca deve julgar ninguém. Primeiro você deve conhecer bem uma pessoa 
para tirar suas próprias conclusões”, afirma ela.

A confiança que ela passa às pessoas resultou em boas amizades: “por onde 
eu passei deixei amigos, lembranças e pessoas com as quais ainda mantenho contato. 
Na prefeitura, nós éramos mais que amigos, nós sentíamos que formávamos uma 
família”. Ela conta que isso acontecia, porque não havia separação entre os cargos. 
“Na hora da brincadeira, prefeito, servidores e outros funcionários estavam sempre 
juntos e isso fazia da gente uma família. Se um precisava de algo o outro estava 
pronto para socorrer”, diz. Ela se recorda de coisas que eles fizeram juntos como 
amigos secretos e outras brincadeiras.

Maria se sentia como uma mãe de todos na prefeitura: “não sei se é porque eu 
era uma das mais velhas, mas as pessoas tinham confiança e, até hoje, me procuram 
para desabafar e contar seus problemas. Ela conta que se fosse linguaruda ou 
fofoqueira punha fogo na UEL. “As pessoas falavam: ‘eu só contei para você por que 
eu sei que você guarda os segredos’ e eu dizia: ‘mas eu já até esqueci o que estamos 
falando’’’. E ainda brinca: “sei lá o que eu tenho, acho que é açúcar”.

“Hoje as pessoas me telefonam para dizer que estão com saudade de mim e 
para eu aconselhá-las. O Luiz Shiguenori Kawano, que foi meu chefe na prefeitura, 
é meu amigo e sempre vai em casa para pedir conselhos meus”, comenta. 

A universidade que Dona Maria tanto gosta, acolheu não só ela, mas 
também seus familiares. O seu falecido marido, Wilson Rodrigues, trabalhou por 
13 anos como supervisor de segurança na prefeitura do campus. A filha, Wilmara 
Calderon é formada em biblioteconomia e leciona na instituição. Natália, sua neta, 
cursou pedagogia, e o neto Matheus está estudando administração. Wilmara até 
brinca: “somos a família ‘Uelana’”. 

A aposentada contou que não gosta quando vê alguém falando mal da 
universidade. “A UEL para mim foi como uma mãe. Nunca atrasou um pagamento, 
e foi trabalhando aqui que eu consegui comprar minha casa e tudo o que eu tenho 
hoje. Não são grandes coisas, mas é o que eu preciso para viver com tranquilidade”, 
diz. Para ela cada um deve fazer sua parte no local de trabalho: “a gente não perde 
por fazer as coisas certas”.

E não foi só na UEL que Dona Maria cativou as pessoas que estavam ao 
seu redor. Ela também trabalhou como diarista e doméstica antes de entrar na 
universidade. Em uma das casas de família, a do senhor Murilo e da senhora Nair, 
ela era carinhosamente chamada de ‘Gorda’. “Quando eu passei no concurso para 
trabalhar na UEL, minha patroa não queria me deixar sair do emprego. Ela até 
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chorou e ficou sem comer no dia em que eu pedi as contas. Lembro que ela me 
disse: ‘você vai sair, mas a porta da minha casa vai estar aberta, e se um dia você 
quiser voltar a vaga será sempre sua’”.

A aposentada conta que esse casal tinha sete filhos e que eles a tratavam 
como uma mãe. “Além de ser a cozinheira, lavandeira, eu tinha que ver se os meninos 
tinham feito tarefa, arrumá-los na hora de ir para escola. Uma das meninas tinha 
até ciúmes da minha filha e vice-versa”, brinca ela. Hoje, segundo Maria, o carinho 
e o apego continuam os mesmos.

Sobre a aposentadoria, Maria diz que ficou um pouco perdida no começo, 
mas que depois se acostumou. “Eu levantava de madrugada e lembrava que não 
tinha mais que acordar tão cedo. Mas eu queria mesmo me aposentar, pois estava 
muito cansada, já que eu entrava no serviço às 5 da manhã”. Segundo ela, a vida tem 
que se renovar a cada dia: “você tem que se acostumar com todas as coisas, sejam 
elas boas ou ruins. Se fosse tudo do mesmo jeito em nossas vidas nós acabaríamos 
enjoando, não é?!”. 

Ela comenta que agora faz o que tem vontade e na hora que quer, sem 
obrigações: “meu tempo é tomado de coisas boas, parada eu não fico”. Um de seus 
principais hobbies é a leitura. “Eu gosto muito de ler. Se deixar eu devoro o livro em 
uma sentada. Eu faço leituras que me ajudam a aconselhar as pessoas. Já constitui 
uma biblioteca em casa de tanto livro que eu tenho. Minha filha teve a quem puxar”, 
diz ela, mostrando os dois livros que carregava na bolsa.

A aposentada também aproveita seu tempo livre para fazer crochê e se 
dedicar à Igreja. Ela faz parte da Igreja Presbiteriana Central. “Toda semana eu 
vou ao culto e, às quintas-feiras, tenho meu momento de oração. Além disso, aos 
sábados eu faço reunião em casa, e as pessoas que trabalhavam comigo participam. 
Hoje eu não aconselho as pessoas no serviço, elas que vão até mim. Agora eu 
trabalho para Deus em casa”, diz ela.

Maria finaliza dizendo que o que conquistou na UEL é preservado até hoje. 
“Eu prezo muito o que adquiri na universidade, principalmente, os amigos, os quais 
eu não quero perder nunca”. E espera continuar ajudando as pessoas: “o mundo 
ainda precisa de mim”, conclui.

Flávia Cheganças
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 “tudo o que você faz com amor vale a 
pena”

Os 18 anos de UEL deixaram saudades em Maria 
Lúcia da Silva Santos

Maria Lúcia é uma mulher de aparência jovem 
e que gosta de falar de maneira apressada. Logo no começo da entrevista já 
frisou: “pode me chamar de Lúcia, é assim que todos me chamam”. Descobri que 
Lúcia, portanto, é servidora aposentada da UEL e passou 18 anos dedicados à 
Universidade.

Na maior parte de todos esses anos foram trabalhados na gráfica da UEL, 
principalmente no setor de acabamento. Lúcia conta que o trabalho lá era pesado, 
mas prazeroso. “As pessoas gostavam do meu trabalho. Como era tudo manual, os 
professores pediam para eu fazer o acabamento da tese deles”, conta.

A UEL também abriu oportunidades para dona Lúcia, que conseguiu 
terminar o ensino médio por meio de um projeto de alfabetização de adultos. 
Com o diploma em mãos, a aposentada passou a trabalhar no mesmo projeto que 
a ensinou a ler e a escrever. Para ela, o curso proporcionou um grande aprendizado, 
principalmente porque ela ajudava a ensinar outras pessoas com prazer. “Tudo o 
que você faz com amor vale a pena. É diferente você fazer uma coisa por dinheiro. 
Antes a gente fazia por amor”, relata Lúcia. A aposentada diz que muitas vezes 
ficava até às 23h na Universidade, colando cartazes para os alunos que tinham 
prova para realizar no dia seguinte se orientarem quanto às salas. Infelizmente, o 
curso de alfabetização da UEL foi extinto e ela, como profissional atuante, lamenta 
porque sabe que tem muitas pessoas que começaram a trabalhar na Universidade e 
não têm estudo até hoje.

Depois de ajudar tanta gente com o projeto, Lúcia trabalhou por seis anos na 
Central de Salas da UEL, antigamente localizada próxima ao Centro de Ciências 
Biológicas (CCB). Somando as duas áreas em que atuou, somam-se também 
vários contatos e amizades. A agente administrativa andava por todos os cantos 
da Universidade vendendo roupas, semijoias e lingerie. Por onde passava, eram 
muitos “ois” a colegas conhecidos. Lúcia conta que como trabalhou “com o povo 
mais humilde, eles dão mais valor na gente”. 

Os anos de trabalho não foram mérito apenas da UEL. A aposentada 
começou os serviços na Universidade aos 31 anos, mas trabalha desde os 12. Quando 
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criança, a família saiu de Jaguapitã, sua cidade natal, para morar em Londrina. Na 
época, a mãe fazia Lúcia trabalhar como babá de crianças e cuidando do sítio da 
família. Aos 19 anos começou a trabalhar fora de casa e desde então não parou. 
Tanto é que mesmo aposentada, dona Lúcia está sempre ligando para amigas que 
trabalham em gráfica atrás de algum trabalho extra. Só não aceita emprego fixo 
devido a um problema no joelho, e uma artrose.

Mãe de dois filhos, Lúcia sofreu nos primeiros anos de UEL, pois seu filho, 
na época com quatro anos, teve um problema renal e precisou de tratamento. Na 
mesma fase em que foi descoberta essa doença, seu marido perdeu o emprego por 
causa da bebida. “A minha sorte, ou coisa de Deus, foi que em 1986 teve greve na 
UEL, então eu quase não trabalhei esse ano. Eu corria com o meu filho para o 
médico. Ele fez tratamento por 10 anos”, lembra a aposentada. O médico, dona 
Lúcia não se esquece do nome até hoje: Dr. Eduardo Rego Filho.

Ainda na época de UEL, Lúcia dividia as atividades com a Universidade e o 
bar que administrava junto com seu marido. “Tive uma luta muito grande porque 
às vezes tinha que deixar minha filha com nove anos cuidando do bar, servindo 
bebida, fazendo jogo do bicho”, conta. Um tempo depois o filho de dona Lúcia 
passou a estudar no Colégio Aplicação, o que facilitou os cuidados. “Eu fui três dias 
até o Colégio com ele, ensinando o caminho, levei e busquei no terminal rodoviário, 
o resto ele se virou sozinho, afinal, não tinha outra opção”, relata a aposentada, 
dizendo que naquela época a cidade era menos perigosa.

Hoje os dois filhos já seguiram o caminho. A filha de 37 anos mora nos 
Estados Unidos há três. O homem, de 32, trabalha em uma empresa de Curitiba e 
sempre compra passagem para a mãe ir visitá-lo. Nenhum dos dois fez faculdade, 
mas foram obrigados por Lúcia a terminar pelo menos o ensino médio. Lúcia mora 
sozinha e se diz sentir muito bem com o fato de cuidar apenas de si mesma e realizar 
viagens sempre que possível. Com os irmãos e o resto da família a união é grande. 
A aposentada conta com alegria que “onde fala que vai reunir um dos membros da 
família, vai todo mundo”.

Terminando a conversa, dona Lúcia frisa mais uma vez que a UEL deixou 
lembranças muito boas. Ela diz que perdeu a oportunidade de trabalhar no Hospital 
Universitário, mas que os anos de gráfica e na Central de Salas foram fundamentais 
para construir amizades e independência.

Yvi Calvani
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Uma ‘hermana’ muito brasileira

Nascida na Argentina,  Maria Victoria Eiras 
Grossmann  fez parte da primeira turma do 
primeiro mestrado da UEL e contribuiu como 
docente e coordenadora na pós-graduação na 
área de Alimentos

Embora tenha nascido em 08 de janeiro de 
1943, foi o ano de 1958 que marcou para sempre a memória de Maria Victoria 
Grossmann. Aos 15 anos, deixou a Argentina – após ter morado na capital 
Buenos Aires e na provinciana Catamarca – e junto com o pai, brasileiro, Defino 
Eiras, a mãe, argentina, Amélia Urcola, e os três irmãos, desembarcaram em solo 
tupiniquim em busca de dias melhores. “Particularmente, a situação não estava 
muito boa economicamente para a nossa família na Argentina. Meu pai tinha uma 
fazenda em Catamarca, que representa o mesmo que ter uma fazenda no sertão do 
nordeste, com os problemas de seca. Enquanto isso, parentes e amigos que tinham 
fazendas aqui no Brasil estavam muito bem.”

Incentivado pelo irmão, o pai de Maria Victoria escolheu Assis, no interior 
de São Paulo, como o destino da família. A adaptação, segundo ela, foi rápida. 
“Eu tenho facilidade de adaptação. Meus irmãos sofreram um pouco, mas logo se 
adaptaram. Tenho uma história curiosa envolvendo futebol: na escola, meus irmãos 
jogavam com os brasileiros e não entendiam porque o responsável por evitar os 
gols era chamado de goleiro. ‘Goleiro deveria ser quem faz o gol!’, indagavam.” No 
espanhol, o goleiro é chamado de portero, arquero ou guardameta.

Em Assis, Maria terminou os estudos do ensino fundamental e médio, 
prestando um vestibular para Química na Universidade de São Paulo (USP) na 
sequência, sem sucesso. Em 1965, casou-se com Herbert Grossmann e decidiu dar 
uma pausa na tentativa de emplacar estudos no ensino superior.

Apesar de não ter licenciatura, começou a dar aulas de Matemática na rede 
estadual e a partir disso, entrou em uma graduação em Ciências em Marília-SP. Por 
não se tratar, na época, de uma graduação completa, sendo mais próxima de um 
curso tecnológico, Victoria teve que buscar uma complementação em Química na 
cidade de Arapongas, no Paraná. “Eu viajava de Assis até Arapongas, e nesse meio 
tempo, tive os filhos (são três: Alberto, Karin e Márcio), mas sempre procurei não 
deixar de estudar.”
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Já formada, prestou concurso e começou a dar aulas de Química para o 
segundo grau. Em 1976, a UEL abriu a primeira turma de Mestrado – o primeiro 
da universidade - em Ciências de Alimentos. “Fui da primeira turma e terminei 
em 1979, e continuei a ministrar aula de Química em Assis, viajando de lá para 
cá muitas vezes”. O Mestrado lhe abriu portas e Maria Victoria recebeu o convite 
dos professores para dar aula na pós-graduação. Foi contratada como docente pela 
UEL em 1981. Logo depois, foi liberada para fazer Doutorado em Alimentos na 
Unicamp (Campinas-SP), terminando-o em 1985. As viagens “para lá e para cá”, 
portanto, não cessaram.

“Durante muitos anos, nós recebíamos alunos das mais variadas formações: 
agronomia, farmácia, veterinária, química, nutrição. De cinco ou seis anos para 
cá, como vários cursos de Alimentos foram criados na região, a exemplo da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e em Maringá, começamos 
a receber alunos já graduados em nossa área de estudo.”

Embora tenha sido fruto das oportunidades, Victoria não se arrepende 
de ter escolhido a Química aplicada em Alimentos como área de estudo. “Quem 
faz Química, a menos que seja um teórico, quer aplicá-la, e Alimentos é uma área 
muito interessante”.

A UEL conseguiu, por meio de seu grupo de estudos, obter relevância com 
diversos artigos publicados. “A grande sacada que contribuiu para que, não eu, mas 
nosso grupo tivesse destaque foi justamente formar um grupo. Começou com um 
grupo de dois, três, quatro docentes e com isso, fomos constituindo uma massa 
crítica de estudantes, uma rede com outras universidades, permitindo-nos uma 
publicação significativa, ou seja, obter relevância nacional”.

A professora ressalta as dificuldades para que o programa de pós-
graduação em Ciências de Alimentos melhore seu conceito. Na Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a pós-graduação em 
Alimentos da UEL é classificada como nível cinco, considerado “ótimo” e apenas 
dois níveis a menos que o máximo, sete. “Para chegarmos a seis e sete, precisaríamos 
de uma quantidade de publicações maiores do que já conseguimos, e em revistas 
de maior impacto – o que já é uma coisa muito difícil – e outra coisa que é cobrada 
é a internacionalização, ou seja, você tem que receber alunos do exterior, enviar 
alunos para lá, e é muito difícil dar esse passo, tanto pela localização quanto o que 
se encaixa, em termos de conteúdo, no que é aplicado pela UEL”.

No entanto, comparado com as universidades argentinas, Maria Victoria 
acredita que as brasileiras estão bem à frente. “Em termos econômicos, a Argentina 
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está pior que o Brasil. As bolsas, que algumas pessoas aqui chegam a reclamar que 
são poucas, estão ‘sobrando’ se compararmos com o que é oferecido por lá. Uma 
bolsa de Doutorado na Argentina é disputada em nível nacional”.

Como coordenadora da pós-graduação, participou da criação do Doutorado 
em Alimentos na UEL em 1990. Quatro anos mais tarde, aposentou-se por tempo 
de serviço. Ficou como docente temporária até prestar concurso no ano seguinte 
e continuar seus trabalhos na docência, bem como na orientação de projetos de 
pesquisa e trabalhos de conclusão de curso (TCC). Passou também a dar aulas 
na graduação em Zootecnia, pois estes cursos possuem a disciplina de Alimentos 
em sua matriz curricular. Em abril de 2013, aos 70 anos, bateu às portas da 
aposentadoria compulsória. “Eu sabia que tinha que procurar algo para fazer. Meus 
filhos moram fora de Londrina, estou separada, moro sozinha, não quero ficar em 
casa, parada. Assim, o próprio programa da pós fez um convite para que me torne 
professora sênior, processo que ainda está em andamento. Por enquanto, contribuo 
como colaboradora.”

Embora esteja animada e ansiosa com o que está por vir, os quase 50 anos 
como professora trouxeram reflexos. “Eu não digo que estou a todo vapor, embora 
eu esteja bem de saúde, ter 70 anos não é fácil. Como dou aula desde 1964, ou seja, 
quase 50 anos, adquiri um problema de voz. Coisa séria eu sei que não tenho, mas 
tenho alguma coisa. Até por isso, não morro de amores para ficar dando um monte 
de aula. Porém, gosto de dar aula e os alunos dizem que gostam, então dá uma 
dupla legal”, diz Victoria, sorridente.

O corte do vínculo com a UEL não existiu. “Não teve um dia que eu peguei 
minhas coisas na universidade e fui para casa. Esse corte não existiu. Até hoje, 
tenho a minha sala, embora eu a tenha colocado à disposição do departamento. 
Como não estão precisando, vou ficando por lá. Não foi traumático neste sentido”.

Maria Victoria quase que não aproveita o maior tempo livre após a 
aposentadoria. Antes de conceder esta entrevista, corrigia um trabalho, em inglês, 
solicitado pelas revistas científicas. “Eu tenho viajado, e não tenho o que reclamar. 
Não tenho esse compromisso de levantar e cumprir horário – isso é uma benção!”, 
diz novamente sorridente.

Ela diz que não tem a sensação de que a vida acabou. Renovada pelas 
pesquisas, quer seguir produzindo. “Não é tanto pela aposentadoria: a sensação 
de ter 70 anos é um peso muito grande. Eu tinha minha mãe e eu cuidava dela. A 
minha mãe era a idosa, e não eu. Com o falecimento dela, tive a seguinte sensação: 
‘a idosa agora sou eu’. Tenho a consciência de que a vida não me dará muito mais 
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chances de inventar, mas enquanto estou podendo, vou inventando. E por isso, 
agradeço a UEL pela oportunidade de me desenvolver e formar pessoas.”

Victoria se considera mais brasileira, mas quando o assunto é bola na rede, 
a origem hermana fala mais alto. “Só sinto que sou argentina quando tem jogo de 
futebol entre Brasil e Argentina. Como meus filhos torcem pelo Brasil, eu torço 
mais por eles, mas lá no fundo, eu quero que a Argentina ganhe”. Contando no 
time com Lionel Messi, considerado o melhor jogador de futebol do mundo, é de se 
esperar que Maria Victoria tenha muitas alegrias com sua seleção por mais tempo.

Thiago Ienco
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Mãezona do HU

Paixão ou incumbência? A história da enfermeira 
Marilena Rosa da Silva, que se doou em carinho 
para cuidar de bebês na maternidade do Hospital 
Universitário

Cuidado, zelo, carinho, proteção. Não, não me 
refiro, aqui, às características de uma mãe frente a seu filho. A relação não é de 
parentesco, mas a atenção, a cautela, são dignos de um amor que ultrapassa os 
limites dos encargos. É paixão pela profissão, amor pela função que lhe satisfaz.

Marilena Rosa da Silva é enfermeira. Aos 62 anos - 36 deles dedicados ao 
trabalho no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina (HU/
UEL), a mulher que começou prestando assistência ao pronto-socorro como 
auxiliar de enfermagem, se realizou quando foi transferida para a maternidade.

Lá ela não era mãe, mas impossível não dizer que o carinho que dedicou aos 
bebês da maternidade não fosse digno de um amor fraternal.

 “O berçário é gostoso demais! Nossa, eu gostaria de ficar lá para sempre!”, 
ressaltou Marilena, que completou: “Se o nenê está todo molhadinho, ele fica 
irritado e, se ele faz cocozinho, fica todo lambuzado, incomoda. Na maternidade, eu 
ensinava as mães a darem banho nos seus bebês. O bebezinho adora ficar na água. 
Você tem que lavar o rosto primeiro, antes de colocar a bundinha na água, porque 
senão contamina tudo. Você o coloca na água morna e fica alisando as costas, e ele 
fica calminho. Aí coloca a roupa e embala bem certinho. Nossa, é uma delícia!”, 
explicou.

Ela também falou sobre a relação com as mães: “Depois que eu ensinava a 
dar banho, era legal porque um dia eu entrava no quarto e a mamãe falava toda 
orgulhosa para mim: ‘Enfermeira, agora eu já sei dar banho no meu nenê’. Era muito 
bom. Também tinham algumas mães que perguntavam assim para mim: ‘Nossa, 
o que você faz com o bebê que ele dorme assim fácil? As outras funcionárias vêm 
aqui, pegam o bebê, e ele fica chorando, não para de chorar. Com você o bebê fica 
calminho’. Eu respondia: ‘Ah, sei lá, deve ser a energia boa que a gente transmite!’ É 
uma coisa que se você faz com gosto - se você tem amor à profissão, se você gosta, 
você faz de tudo para fazer bem feito”, comentou Marilena.

Mas, se Marilena se dedicava inteiramente à função que exercia, nem todas 
as profissionais do meio agiam dessa maneira, com essa mesma dedicação. “Quando 
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eu chegava à enfermaria as mães falavam: ‘Ah, chegou a nossa enfermeirinha, ela 
cuida dos nossos bebês’; isto gerava irritação em algumas enfermeiras, que falavam: 
‘Você deixa as mães mal acostumadas. Você vai estar na casa delas para ficar fazendo 
as coisas?’. Não, eu não iria estar na casa delas fazendo as coisas, mas ali eu ganhava 
para fazer isso, para cuidar delas. Não importa como seria na casa delas, ali a gente 
fazia o que podia para ajudar”, enfatizou.

A enfermeira enumerou outras dificuldades do exercício da profissão: 
atender mães com depressão pós-parto, mães que não querem amamentar, “pais 
de primeira viagem” que, literalmente, tremem quando pegam pela primeira vez 
seus bebês. Mãe de dois filhos, Marilena se mostrou extremamente paciente e 
compreensiva em todos esses momentos: “Como mãe, eu já passei por essa situação, 
então eu entendia as mães, entendia a situação”. Quanto à inabilidade dos pais, 
afirmou: “Eles têm razão, porque não é fácil ter um bebezinho e lidar com ele pela 
primeira vez. Eu acho bom  ensinar. Tem colegas que são meio grosseiras, mas nós 
devemos entender, pois é a primeira vez do pai nesta situação. Você tem que ter 
paciência, orientar, explicar, ajudar”.

Marilena tinha 20 anos de idade quando resolveu deixar a Santa Casa, onde 
trabalhava com a irmã, para trabalhar no pronto-socorro do HU. Mas o novo 
trabalho não lhe trouxe apenas mudanças de encargos e atribuições; para além do 
cuidado com desconhecidos, o HU trouxe, para a vida dessa enfermeira, outras 
grandes conquistas: amigos, ensino superior (faculdade), e até um novo amor - o 
Sr. Zé, José Pinheiro da Silva, que trabalhava na parte administrativa do hospital, 
e com quem se casou, tendo se tornado o pai de seus dois filhos e seu companheiro 
eterno.

Ela conta que o namoro começou por uma iniciativa das amigas de trabalho: 
“As minhas amigas, não sei por que, começaram a incentivar: ‘Marilena, você podia 
começar a namorar o Zé? Parece que vocês combinam tanto’. Eu tinha visto ele no 
Hospital, como ele era grisalho, eu pensava que todo homem grisalho fosse casado. 
Um dia minhas amigas tramaram para eu buscar uma caixa no Hospital, no local 
onde retirávamos nosso holerite, e foi ele quem me entregou essa caixa. Acabamos 
nos encontrando para conversar e eu percebi que ele era um pouco tímido. Lembro 
de uma amiga ter falado para mim: ‘Tenta, vai que dá certo. Vai ver que foi Deus que 
colocou ele no seu caminho. Vai conhecendo melhor. Quem sabe você vai gostar’. E 
não deu outra: o tempo foi passando e eu fui gostando dele”.

A mulher que se dedicava plenamente ao trabalho não pensava que ainda 
pudesse encontrar um grande amor: “Eu jamais imaginei que ia me casar. A idade 
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já estava avançando, eu estava com 28 anos quando a gente começou a namorar”, 
afirmou. 

“Ele é uma pessoa boa, era realmente disso que eu precisava. Não é de briga, 
é muito calmo. Então valeu a pena”, revelou Marilena.

Ela também conta que, depois de muitos anos no HU e motivada novamente 
por uma conversa entre amigas, sentiu a necessidade de fazer faculdade. Ela e 
outras amigas do HU foram fazer a graduação de enfermagem na Unifil (Centro 
Universitário Filadélfia/Londrina). 

“Passei o serviço para a noite. Trabalhava uma noite sim e uma noite não, das 
19h às 7h do dia seguinte. E, como o curso era integral, eu ia direto para o vestuário, 
tomava banho e ia para a faculdade. Cansada, eu não via a hora de chegar em casa. 
Tinha hora que a gente achava que estava vendo o professor falar lá na frente, mas 
estávamos era dormindo. Você perde a noção, não percebe que está dormindo. Mas 
valeu a pena. Tudo valeu. A gente sofre um pouco, porque nada é assim ‘água com 
açúcar’, vale a pena. O que manda é a vontade. Você quer? Então vamos fazer. Tudo 
exige um pouco de sacrifício, mas dá certo. Eu concluí minha faculdade, fiz uma 
pós, depois outra”, explicou.

Sobre o tempo de dedicação ao HU, concluiu: “A maternidade, para quem 
gosta, é o melhor lugar para se trabalhar. É magnífico. Agora, no pronto-socorro 
você tem que ter dois corações, tem cenas muito fortes, mas, ao mesmo tempo é bom 
para a nossa aprendizagem. Eu adorei trabalhar no Hospital. É tudo gratificante. 
Mas sabe por quê? Porque eu gosto da profissão. Quando você gosta, faz o possível 
e o impossível. E, quando você termina, chega em casa e pensa: ‘hoje eu já fiz a 
minha parte’. Você sai cansada, mas feliz. Eu falo que se pudesse teria uma creche, 
só para trabalhar com bebês!”, brinca Marilena.

Marilena falou sobre a aposentadoria: “Apesar de gostar do serviço, o físico 
da gente cansa! O fato de trabalhar a noite e, às vezes, não conseguir dormir durante 
o dia, vai gerando um desgaste. Faz pouco tempo que me aposentei. Se eu pudesse 
voltar, voltaria para a maternidade, que foi o lugar de que mais gostei. Gostei 
do pronto-socorro também, mas, hoje, acredito que não estaria em condições 
psicológicas para ver tanta gente acidentada e arrebentada.

A mulher determinada, mãe de dois filhos, enfermeira por opção de vida, não 
gosta de ficar parada. Enquanto aposentada, ela participa de atividades para aferir 
pressão e fazer exames de glicose na comunidade, em alguns serviços realizados em 
parceria entre o SESC e o comércio de Londrina.
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Há cerca de dois meses, faz aula de violão com o marido: “Estamos os dois 
aposentados. Eu não gosto de ficar sentada assistindo televisão. Um dia eu estava 
em casa pensando e fiz o convite para o meu esposo: ‘Vamos aprender a tocar 
violão?’, e ele respondeu: ‘Mas nessa idade?’; então eu disse: ‘Não tem idade para 
essas coisas. Basta ter vontade. Vamos lá, vamos tentar. Se não der certo, a gente 
para’. Ele topou. Agora fazemos aula de violão”, relata.

A enfermeira que chegou a Londrina em 1950, perdeu a mãe quando tinha 
40 anos de idade e continua cuidando do pai, atualmente com 85 anos.

Marilena aposentou-se em fevereiro de 2013, após mais de trinta anos 
dedicados ao HU, mas o carinho que tem pela profissão transparece nas palavras 
que utiliza para falar do seu trabalho, para enumerar as coisas que viveu durante 
todos esses anos. “É uma longa história! Você fica lá 36 anos, então, eu tinha que 
passar 36 anos contando para você”, afirma, descontraída, Marilena.

Enfermeira por vocação, a “mãezona” do HU de Londrina que cuidou sabe-
se lá de quantas e quantas pessoas, e que nutriu com amor e dedicação muitos 
bebês, agora espera ansiosamente pelos netos: “Tanto meu filho quanto minha 
filha já se casaram. Perguntei quando eles vão arrumar um neto para mim, e eles 
disseram que arrumariam quando eu me aposentasse. Agora que me aposentei, 
estou cobrando os netos”.

Ana Maria Simono



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 169

 “Quando a gente faz de coração as coisas 
fluem”

Maristella Mucilo Mecunhe, sempre disposta e 
batalhadora, sem importar se era “tarde” ou não, correu 
atrás de seus sonhos até obtê-los

 
Aos 16 anos foi que Maristella começou a trabalhar. Apesar de nunca ter 

cursado administração, ela sempre atuou nesta área. Na UEL, ela entrou por 
concurso. Contou que ficou sabendo por um anúncio na Folha de Londrina. “Eu 
me inscrevi para o cargo de técnico administrativo. Passei por todas as fases do 
concurso e fui chamada”. No dia 5 de setembro de 1977 estava contratada.

Quando começou a trabalhar na Universidade, ela explica que tinha 
dificuldade para se deslocar até a Instituição. No começo a UEL não era asfaltada 
e não tinha uma linha exclusiva de ônibus que fazia ligação entre o centro da 
cidade e o campus. Brincando ela recorda: “era uma Odisseia! Quando eu utilizava 
o transporte coletivo, uma amiga minha dizia que iríamos agarrar o nosso “cipó”, 
porque se levantássemos os pés do chão, não encontraríamos mais lugar para 
colocá-los de volta”. Ela frisou também que quando chovia, as pessoas que tinham 
carro sofriam com o barro e a lama.

Por um período trabalhou na área administrativa da Diretoria de Obras. 
“Foi uma experiência interessante para mim. Naquela ocasião, apenas construtoras 
faziam as obras da Universidade, e quando eu entrei, a UEL estava começando a 
fazer, por conta própria, as reformas e ampliações, utilizando os funcionários do 
próprio campus”.

Maristella cuidava do cartão ponto de 130 funcionários e também de toda 
organização do setor. Ela conta como funcionava: “existia dificuldade no controle de 
cada funcionário em relação ao batimento de ponto e no acompanhamento da sua 
localização, pois um mesmo funcionário poderia ser transferido no mesmo dia para 
outra obra, em outro lugar. À época, para solucionar este problema, eu formulei 
um modelo novo de cartão ponto, o qual os funcionários podiam levá-lo para o 
local onde fossem trabalhar”. Esta mudança foi uma forma eficiente de controlar a 
situação e evitar problemas, como ela explica.

“É muito desagradável alguém trabalhar e não receber por isto. Então esse 
novo método facilitou bastante o controle do ponto. Esta solução acabou com os 
atrasos no pagamento de hora extra ou o não recebimento das mesmas”, ressalta. 
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Maristella conta que ela sempre teve um bom relacionamento com os colegas de 
trabalho e tinha respeito por todos eles. “Eles eram muito educados e também me 
respeitavam. A maioria desses funcionários era de fora da cidade, moravam em 
sítios ou em cidades pequenas próximas a Londrina. Eu gostava muito do pessoal 
que trabalhava nas obras”, frisa.

“Naquela época parecia que a Universidade era uma extensão da nossa 
casa. Tínhamos um amor pelo campus, um sentimento muito forte. Infelizmente, 
a situação que se observa hoje é diferente, algumas pessoas apenas cumprem seus 
horários e já querem sair correndo para suas casas”, lamenta.

Maristella recorda de atividades realizadas na Associação do Pessoal 
da Universidade Estadual de Londrina (APUEL): “As festas na APUEL eram 
uma delícia, participavam professores e funcionários. Existiu uma fase áurea da 
Universidade, época em que era prazeroso manter relacionamentos e amizades. O 
clima era amistoso, a confraternização era geral, independente da classe social das 
pessoas”, saudosa, ela comenta.   “Tinha um ônibus da UEL que nos levava até o 
clube e não precisávamos pagar nada”.

Após ter trabalhado na Diretoria de Obras, Maristella pediu transferência 
para trabalhar com o setor psicotécnico através de um convênio que a UEL tinha 
com o DETRAN. Ela optou por essa troca de setor pelo motivo deste local de 
trabalho ser mais próximo de onde ela morava. Por este convênio, a Universidade 
se comprometia com a aplicação de exames psicotécnicos para os motoristas da 
cidade e da região.

No psicotécnico, ela passou pelo setor administrativo e atuou na aplicação 
de testes. “No administrativo eu fazia a inscrição das pessoas, tinha cuidado com 
os arquivos e as fichas. Também fazíamos o chamado “volante”, que era a visita nas 
cidades mais próximas e lá aplicávamos a prova. Era gostoso e gratificante trabalhar 
nesse setor”. Em 1982, com a mudança de endereço do setor psicotécnico, ela voltou 
a trabalhar no campus.

Em 1984, Maristella passou pelo setor de compras da Universidade. Neste 
setor, ela cuidava da parte de licitação. Sua equipe era de 18 pessoas que trabalhavam 
ao lado de João Molinari. “Ele foi o melhor chefe que eu tive dentro da Instituição. 
Ele me ensinou a trabalhar de forma organizada e com espírito de equipe”, frisa.

Após passar por todos estes setores, ela foi parar no CESA. Participou um 
projeto que dava curso para microempresários. Os cursos duravam em torno de 
um mês e também eram realizados nas cidades vizinhas. Ela explica sua função: 
“eu era responsável pelas inscrições e pela impressão do material que os professores 
utilizavam em sala”.
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O microempresário fazia o curso e os auditores, que eram professores da 
UEL, analisavam e vistoriavam sua empresa e davam todas as orientações possíveis. 
Depois eram liberados créditos para empréstimos, que era a finalidade deste 
curso oferecido pelo Governo. “Após o término do curso, sempre fazíamos uma 
confraternização com toda a equipe e os alunos. Mas, como dizem que ‘o que é bom 
dura pouco’, um tempo depois este curso não foi mais realizado na UEL”, comenta.

Maristella foi então trabalhar no Núcleo de Informática, localizado no 
próprio CESA. O Núcleo foi criado para atender os alunos da Universidade e 
a comunidade externa. “Eu fui convidada para administrar este Núcleo. Sempre 
cuidando das inscrições, das mensalidades, dos certificados que eram expedidos 
para os alunos. Era um trabalho bastante burocrático”, ressalta. Por lá ela passou 
algumas dificuldades. O relacionamento com as pessoas já não era tão amistoso. 
Maristella presenciou e vivenciou coisas que de certa forma a machucaram bastante.

Por pouco tempo ela chegou a trabalhar na secretaria do CCH para cobrir 
a falta de funcionários. Por último, ela retornou ao CESA, para trabalhar na 
secretária geral. Nesse período, ela conta que sua transferência veio como uma 
forma de ‘castigo’: “mesmo trabalhando corretamente, fui perseguida e transferida 
para a secretaria”, relata.

O estresse acabou prejudicando sua saúde e até a sua carreira. “Eu já tive 
pneumonia e problemas nas costas, provocados pelo estresse”, explica. Maristella 
conta que, algumas vezes, ela ficou debilitada e acamada.

Maristella nos relatou que, nos últimos anos de UEL, passou por momentos 
desagradáveis e, até mesmo, de assédio. Essas situações desagradáveis e antiéticas, 
vividas e presenciadas, tiraram de Maristella o prazer de trabalhar na Universidade. 
Ela conta ficou cinco dias sem conseguir trabalhar: “Eu chegava na UEL, abria a 
porta do carro, mas não conseguia ir para minha sala. Estava em pânico”.

Sua doença foi diagnosticada por um médico como síndrome de Burnout, 
que é um distúrbio psíquico de caráter depressivo, ligado à vida profissional. Com 
a entrega do atestado médico na pró-reitoria de recursos humanos, ela esperou sua 
aposentadoria em casa.

Maristella, em 31 anos de UEL, passou por diversos setores, obteve 
experiências sob vários aspectos; ela aprendeu, contribuiu e vivenciou experiências 
únicas. Mesmo passando por dificuldades e desentendimentos, também teve 
momentos de alegrias e ela guarda boas recordações: “De modo geral eu gosto 
muito da UEL. Nos últimos anos, algumas coisas que aconteceram comigo em 
meu ambiente de trabalho me aborreceram bastante. Mas ainda existem pessoas de 
‘sangue bom’, que dão a vida pela Instituição e gostam daquilo que fazem”, finaliza.
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Psicologia

Durante sua carreira Maristella sempre teve a intenção de cursar psicologia. 
“Eu tinha esse sonho, mas como eu trabalhava ficava difícil por ser a psicologia 
um curso de período integral. Quando minha filha entrou na faculdade, eu pedi 
redução de carga horária e férias, para me dedicar aos estudos e, com este esforço, 
consegui passar no vestibular da Unifil. Comecei a faculdade com 42 anos e, ao 
mesmo tempo, me preparava para a aposentadoria”, frisa. Diante de dificuldades e 
do trabalho, Maristella não se formou com a sua turma, mas concretizou seu sonho 
e hoje atua como psicóloga. 

Questionei-a sobre esse sonho de fazer psicologia que era algo tão importante 
em sua vida, e ela nos contou: “Em 1970, quando eu fiz magistério no Instituto 
Estadual de Educação de Londrina (IEEL), eu tinha professoras exemplares, mas 
uma professora chamada Marielza acabou me influenciando. Ela transformava a 
aula, que se tornava tão dinâmica e interessante, que acabei me apaixonando por 
psicologia”. Maristella não recordou o sobrenome da professora, mas guardou em 
sua memória todos os seus ensinamentos.

A partir dos conhecimentos obtidos na sua graduação, como uma mulher 
observadora e cuidadosa, ela transmitia conhecimento e ajudava a todos que por seu 
caminho passavam. “É muito gratificante ajudar as pessoas em suas necessidades e 
dificuldades”, diz. Maristella ajudou alunos, principalmente os que queriam desistir 
do curso. “No tempo em que eu trabalhava na secretaria, eu tinha contato com os 
alunos. Eles compartilhavam suas preocupações, medos e vontades. Quando isto 
acontecia, eu aproveitava para dar um incentivo e uma ‘mãozinha’”.

“Foi muito satisfatório receber agradecimentos de alunos”, ressalta, 
lembrando que como forma de gratidão eles a mencionavam no trabalho de 
conclusão de curso (TCC).

“Eu fiz vários trabalhos voluntários na área da psicologia na Universidade; 
participei, inclusive, da alfabetização de várias pessoas, utilizando métodos 
específicos”. Por um tempo, ela trabalhou como psicóloga de times de futebol, o 
Junior Team e o PSTC: “Eu trabalhava com as emoções e os comportamentos dos 
meninos, e era muito bom ver que o meu trabalho dava um bom resultado”.

Lillian Cardoso



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 173

 “A universidade saiu da minha 
vida, mas eu não saí da vida da 
universidade...”

Professor Marival Antonio Mazzio, um 
aposentado orgulhoso do trabalho desenvolvido 
pela Universidade e pelo Esporte

 
Marival Antonio Mazzio ainda visita o CEFE (Centro de Educação 

Física e Esporte) aproximadamente três vezes por semana e sempre é muito bem 
recebido pelos funcionários, professores e alunos. Em entrevista para o Portal do 
Aposentado, ele conta sua trajetória na Universidade.

Apreciador do esporte desde menino, não foi fácil pra Marival escolher uma 
profissão. Paralelamente à Educação Física também cursou Jornalismo até o 3º 
semestre. Ele conta sua relação com as profissões: “Eu aprendi a ler jornais quando 
tinha 7 anos de idade, comecei com o jornal que meu tio comprava: a Gazeta 
Esportiva”. Marival conta que hoje suas filhas atuam na área da Comunicação: “A 
Susana é jornalista e a Marielci, publicitária” e confessa que não desistiu de retomar 
os estudos, finalizando sua pós- graduação de Gestão em Marketing Esportivo, já 
pensou em fazer Jornalismo Esportivo.

Ele conta também que prestou vestibular para Engenharia Mecânica, em 
função de sua família estar envolvida na área, mas deixou o curso pré-vestibular 
para praticar esportes: “Foi difícil especialmente para minha mãe aceitar, porque 
na época os cursos de Educação Física e Jornalismo não eram comuns e havia 
poucas faculdades. Até então havia somente nove faculdades no Brasil, o boom só 
aconteceu em 1964 e hoje temos mais de quinhentos cursos de Educação Física no 
país.” Orgulhoso, Marival também destaca que seu primeiro filho, Marival Junior, 
cursou Engenharia, mas parou para seguir seus passos: “Hoje ele é professor de 
Educação Física e diretor de uma escola. Ele sofreu influência de sua mãe, minha 
falecida ex-esposa Elci Bittercourt Schleder Mazzio, que foi professora de Educação 
Física na UEL.”  

Formado em Educação Física aos 21 anos, Marival começou sua carreira 
acadêmica em 1965, atuando nas redes de ensino estaduais de Curitiba, Cambé 
e Paranavaí, onde trabalhou até 1972. Neste mesmo ano, passou no primeiro 
concurso da UEL e ministrou aulas no curso de Educação Física em Arapongas.



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem174

No ano seguinte, decidiu morar em Londrina, conciliando a UEL com o 
Colégio Estadual Marcelino Champagnat, onde atuou até 1994.

O curso de Educação Física era subordinado administrativamente ao 
Centro de Educação, que hoje é o CECA (Centro de Educação, Comunicação e 
Artes). O CEFE foi criado em 1986 e inicialmente só tinha um curso. Porém, o 
departamento atuava em todos os cursos da UEL em função da prática de Educação 
Física obrigatória: “Dentro do centro atendíamos em torno de 5mil alunos por 
semana. Hoje o complexo esportivo é extraordinário, talvez um dos melhores do 
Brasil!”. Marival ministrou aula para o antigo curso de Educação Física por 30 anos 
e no curso de Esporte por 12 anos, no qual foi homenageado por todas as turmas. 
A respeito dos cursos, Marival explica: “O curso de Esporte complementa o curso 
de Educação Física, mas são bem diferentes. A concorrência em Esporte é menor 
devido ao curso ser integral e recente, ele ainda não foi disseminado no país.”

Inicialmente sua disciplina era o voleibol, mas ministrou Organização da 
Educação Física e Desportos, Esportes Complementares, Organização Esportiva 
e Eventos, Administração e Legislação Esportiva, Gestão Esportiva e implantou a 
disciplina de Esportes e modalidades alternativas, que vinculava as disciplinas que 
não estavam no currículo. Marival foi também responsável pelo projeto de extensão 
Minivoleibol, que durou 20 anos e a cada festival, comportava 400 crianças de várias 
escolas do ensino fundamental e médio.

Em seu currículo, constam cargos de relevância que merecem ser mencionados. 
Marival atuou na UEL como vice e posteriormente chefe de departamento, vice-
diretor e diretor do Departamento de Educação Física e Desportos, vice-chefe do 
Departamento de Ciências do Esporte e vice-diretor do CEFE. Além de atuar na 
Universidade, Marival foi coordenador de Educação Física e Jogos Escolares no 
Núcleo Regional de Educação de Londrina, coordenador das Escolinhas de Futebol 
em Cambé e diretor presidente da Fundação de Esportes de Londrina.

Marival fez grandes amizades acompanhando a criação do CEFE e a 
formação dos alunos da primeira turma de Educação Física em 1974. Ele explica 
que a sua geração contribuiu para a criação de novos professores e que destes, ele foi 
o último a se aposentar. Alguns destes amigos faleceram, como é o caso recente do 
professor José Coaracy Ferraz Bueno, no qual participa da proposta para nomear 
o prédio central do departamento em sua homenagem, Reynaldo Ramon, José 
Rubens da Costa, João Santana.

Conhecido por aliar as aulas teóricas às práticas, Marival envolvia os alunos 
com a disciplina e conta: “A minha relação com os alunos era formidável, tanto que 
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até hoje professores me consultam ou pedem minha opinião para determinados 
assuntos. A UEL é a extensão da minha casa e eles, uma extensão da minha família.”

Hoje, Marival compõe a equipe de colaboradores do Ministério do 
Esporte do Projeto de Esporte Educacional, Segundo Tempo, aplicado em escolas 
municipais, estaduais e federais, Instituições das forças armadas (exército, marinha, 
aeronáutica) e universidades. E tem como função orientar o trabalho pedagógico 
e administrativo, além de ministrar cursos de capacitação para o treinamento 
de profissionais. Marival frisa que está fazendo um levantamento de sua vida 
profissional, para construção de um memorial que pretende deixar seus filhos e 
netos: “Estou recolhendo recortes de jornais, fotografias, medalhas, troféus, camisas 
e todo o acervo. Eu tenho orgulho de tudo o que eu fiz, daquilo que eu constitui 
enquanto família, com o apoio de minha esposa Célia Regina Filipake Mazzio.”

Por fim, Marival expressa: “Graças a UEL tivemos a oportunidade no final 
da vida acadêmica, de sermos lembrados em várias homenagens significativas para 
mim e minha família. A Câmara Municipal de Londrina outorgou o Diploma 
de Reconhecimento Público em maio de 2012. Em dezembro deste mesmo ano, 
a Secretaria de Esportes do Paraná nos homenageou com o Troféu Orgulho 
Paranaense na categoria Mérito Esportivo. E por último, recebi em março deste 
ano através do Conselho Regional de Educação Física em Curitiba, a Medalha 
de Mérito “Reynaldo Ramon”, o que me muito envaideceu por receber o nome do 
inesquecível colega que fez muito pela Educação e Educação Física em nossa amada 
Universidade.”

Samara Garcia
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Paixão pela educação sexual

Docente no Departamento de Psicologia Social e 
Institucional na UEL, Mary Neide Damico Figueiró é 
uma das maiores referências em educação sexual do 
Brasil

Nascida e até hoje moradora de Cambé - PR, Mary 
Neide demonstrou desde os primeiros anos vontade 

de aprender e principalmente de ensinar. Fazer a diferença no aprendizado das 
pessoas provavelmente foi e ainda é um dos seus lemas. Diferença que aparece 
inclusive no primeiro nome, americanizado. “Não fui eu que decidi, nem meus pais 
[ João Damico e Neide Zirondi Damico]. Meu pai é uma pessoa muito simples, ele 
não teria tido esta ideia até por não conhecer a língua inglesa. Foi uma sugestão do 
rapaz do cartório e meu pai aceitou. Eu gosto, até porque meu nome sempre foi 
pronunciado em português!”.

Após passar pelo cursinho, iniciou o primeiro dos cinco anos de Psicologia 
na Universidade Estadual de Londrina (UEL) em julho de 1974. Na época, a 
admissão de novos alunos era semestral. Apesar da vontade, não pode trabalhar 
por conta do turno do curso. “Por ter feito magistério, eu tinha vontade de lecionar, 
de ter a prática, a vivência como educadora infantil ou de primeira a quarta série. 
Mas tendo em vista que o curso era integral, isso inviabilizou qualquer trabalho.”

Na graduação, desenvolveu uma atração pela educação sexual. “O interesse 
surgiu numa conversa com uma amiga. Não me recordo onde ouvimos falar sobre 
educação sexual, se foi num programa de televisão ou se nós lemos alguma coisa 
que falasse disso. No curso não tínhamos nada específico sobre este assunto. Eu 
queria trabalhar o tema com os jovens.”

Entre o terceiro e o quarto ano, Mary Neide procurou todos os professores 
do curso de Psicologia em busca de uma supervisão num trabalho de extensão na 
área. “Nenhum professor se dizia apto, sequer tinham um livro para emprestar 
sobre o tema. Então fomos à biblioteca, eu e essa amiga, e pesquisamos por conta, 
mas eram livros mais ligados à área de biologia e fisiologia da sexualidade do que da 
educação, propriamente.”

Com base nos estudos, ela e a amiga montaram um grupo num orfanato de 
Cambé, o Lar Santo Antônio, que ainda existe, mas como creche. Quinzenalmente, 
se reuniam com doze garotas que moravam no orfanato e eram criadas pelas freiras 
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Claretianas. “Trabalhávamos o tema da sexualidade, adolescência e namoro. Elas 
faziam perguntas e quando não sabíamos as respostas, estudávamos durante a 
semana para respondê-las. Foi muito gratificante. Tivemos uma ótima receptividade, 
era um trabalho prazeroso. A tarde passava e nem percebíamos.”

Mary Neide ainda se pergunta como ela e a amiga conseguiram montar o 
grupo num orfanato ainda na graduação, sem a orientação de um professor e, num 
período da repressão militar. “Fomos sem qualquer documento da UEL. As freiras 
confiaram em nós e aceitaram nosso trabalho. Acho que soubemos explicar bem a 
importância do tema mesmo com os poucos anos de vivência.”

Em 1978, casou-se com Adalberto Figueiró, com quem teve quatro filhos 
(Lílian, Isabela, Beatriz e Evandro).  Atualmente, tem uma neta, Clarisse, de um 
ano e seis meses. Já formada, passou a dar cursos de Chefia e Liderança no SENAC 
de Cambé, e substituiu uma professora de Psicologia no magistério da cidade, 
no primeiro semestre. Por meio de um processo seletivo interno, foi contratada 
como docente na UEL, em fevereiro de 1980. “Eu fiquei como terceira colocada 
nesse processo seletivo por ser recém-formada. Na minha frente passaram duas 
pessoas com mestrado. Elas foram chamadas, mas logo um professor caracterizou 
abandono de serviço e fui chamada para assumir a vaga.”

Embora não trabalhasse com o tema da educação sexual como docente ou 
pesquisadora na UEL, Mary Neide ganhou destaque, logo no início da carreira, ao 
ser convidada, sem remuneração, para ministrar palestras em escolas, associações 
de bairro para pais, jovens, professores etc. nas cidades de Cambé e Londrina sobre 
a educação de filhos, namoro e sexualidade e relacionamento interpessoal. Isso 
fez com que estudasse e aprendesse muito sobre educação sexual, e se iniciasse 
como uma autoridade nesta área. Em 1983, fez a especialização em Metodologia 
do Ensino Superior. Juntamente com publicações e artigos, construiu a base que 
a levou ao Mestrado em Psicologia Escolar na Universidade de São Paulo (SP) 
em 1991. Em 1998, iniciou o Doutorado em Educação na Universidade Estadual 
Paulista (UNESP – Campus Marília). Tanto as pesquisas do mestrado quanto do 
doutorado foram sobre a Educação Sexual, o que lhe deu maior notoriedade no 
assunto.

Logo que concluiu o mestrado, Mary Neide fez um levantamento em 
Londrina e constatou que os órgãos ligados à área de educação não preparavam 
educadores para trabalhar o tema da sexualidade, e assim sentiu-se incentivada a 
criar o Grupo de Estudos sobre Educação Sexual (GEES) na UEL. “Foi uma ideia 
que surgiu durante o mestrado. Eu percebi que o caminho para alcançar a educação 
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sexual não era o psicólogo ir falar para os adolescentes. O caminho era o psicólogo 
preparar os pais e os professores para que eles tratassem do tema com seus filhos 
e alunos, respectivamente. Educação sexual não se faz por palestras, é um trabalho 
sistemático, que se inicia desde que a criança é pequena, num trabalho continuado. 
O GEES era algo inovador e não comum, mesmo em termos de Brasil”.

Na banca do mestrado, uma das pessoas sugeriu que o trabalho de Mary 
Neide tinha potencial para se tornar um livro. “Essa pessoa agilizou os contatos 
com uma editora em Campinas - SP para que o livro fosse publicado. Mas eu 
também apresentei o trabalho na Editora da UEL (EDUEL), e como a perspectiva 
do lançamento na EDUEL era mais próxima, dei preferência para ela”. Em 1996, 
seu livro “Educação Sexual: retomando uma proposta, um desafio” foi lançado. Em 
2011, para seu orgulho, este livro foi para a 3ª edição, revista e atualizada. Foi o 
primeiro dos nove livros em que esteve envolvida diretamente, três como autora 
e seis como organizadora. Em diversos outros, participou na escrita de capítulos. 

Em 2011, aposentou-se por tempo de serviço. “Nunca tive medo da 
aposentadoria. Eu não tinha pressa. Fui trabalhando até o último dia com o mesmo 
fôlego e paixão que eu sempre tive. Organizei muitos eventos até nos dois últimos 
anos. Eu mesma que organizava, ministrava e divulgava, com a ajuda de alunos. Em 
vários outros, trouxe profissionais de fora ou da região para falar.Tinha alegria de 
estar na UEL com meus colegas de trabalho e isso foi melhorando nos últimos anos 
com relação aos meus primeiros. De coração, nunca tive um dia em que me quisesse 
ver livre do trabalho na universidade.”

Em 29 de março de 2012, tornou-se professora sênior na universidade 
por meio da pesquisa e da extensão. Atualmente, continua ofertando o GEES, na 
UEL, e, por intermédio do SESC, assessora GEES em cidades próximas. Também 
desenvolve pesquisa científica sobre Aborto, ministra uma disciplina de Educação 
Sexual em um curso de Especialização (lato sensu) da UEL, e orienta duas 
monografias no mesmo.

Mary Neide não parou. Tem recebido solicitações, ministrando cursos sobre 
educação sexual, diversidade sexual e prevenção do abuso sexual, inclusive fora 
do Estado do Paraná, como São Paulo e Santa Catarina. Até por isso, o marido 
Adalberto, a princípio, ficou perdido. “Ele fazia ideia de que eu fosse ficar tranquila 
em casa. Assim como eu, ele é apaixonado pelo trabalho e foi acatando isso, mas no 
começo, ele estranhou um pouco”, disse, sorridente.

Com mais tempo livre, ela investe na saúde. “Faço caminhada todo dia de 
manhã e vou à academia. Isso melhorou bastante minha saúde. Fui ao médico esses 
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dias e ele me disse que ‘ganhei dez anos’ por caminhar mais e tomar mais sol. Eu 
estava com osteopenia, que é o estágio anterior da osteoporose. Com esse tempo 
livre, consegui reverter essa situação. Agora eu faço o meu tempo, eu organizo 
meus compromissos. Mary Neide chega a servir de incentivo para algumas 
colegas. “Algumas já chegaram a me dizer que servi de modelo como alguém que se 
aposentou com tranquilidade, mostrando que se aposentar é algo positivo.”

Sua meta é continuar crescendo na educação sexual. “Eu não quero parar. 
Meu sonho é escrever um livro sobre aborto, num linguajar para ajudar as pessoas 
a abrirem a mente sobre este tema. Outro desejo é juntar meus artigos e capítulos, 
espalhados em outras publicações, num único livro. Fazendo isso, posso finalmente 
dizer que completo a minha caminhada acadêmica”. 

Com segurança, ela afirma que chegou onde queria chegar. “Quando eu entrei 
na universidade, eu sonhava em ser uma professora dedicada, competente, mas não 
cheguei a desejar escrever livros. As coisas foram acontecendo e fui estudando com 
seriedade. Eu ‘mergulhava’ nos livros. Fazia com prazer.”

Emocionada, Mary Neide não sabe delimitar a importância da UEL em sua 
vida. “Ela me deu a oportunidade de crescer muito na Psicologia, na profissão. Com 
as portas abertas para a extensão e a pesquisa, isso abre a possibilidade para que 
o profissional cresça e contribua socialmente dentro do tema que ele estuda. Eu 
tenho orgulho por isso. Eu faço questão de ser professora sênior, porque aonde 
vou me apresento como professora da UEL, e mesmo que não ligada oficialmente, 
não deixo de me apresentar como uma figura da UEL. Trabalhar lá significou a 
segurança do meu crescimento profissional e me permite, agora como aposentada, 
continuar crescendo e contribuindo.”

Thiago Ienco
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 “Aprendi a valorizar o ser humano”

A aposentada Nedeth Pereira da Costa deu exemplo 
em como trabalhar com pessoas

Não foi muito difícil convencer Nedeth Pereira 
da Costa a compartilhar sua história. Sua amiga 
Sonia Maria dos Santos, que já conhecia como 

funcionava o trabalho do Portal a incentivou e veio junto para ver como era. Sonia 
se aposentará esse ano e aproveitou para se aquecer para quando for dar a entrevista 
ao Portal.

Nedeth tem um sorriso tímido, mas muito curioso. Atrás dele consegui 
descobrir um pouco sobre sua personalidade e as contribuições que fez ao decorrer 
de 25 anos trabalhando no Hospital Universitário como auxiliar de enfermagem.

Tudo começou quando era bem nova, natural de Uraí, Paraná, foi para 
Cruzeiro do Oeste aos seis anos, cidade paranaense na qual ficou até os 25 anos. 
Ela era doméstica; e olha que coincidência, ela trabalhou por uns cinco anos na 
casa do Dr. Antônio Martinez Cebrian, clínico geral.   “Acho que foi por isso que 
tive vontade de trabalhar na área da saúde, eu tinha vontade de cuidar de gente”, 
recorda.

Um dos dez irmãos que ela tem, morava em Londrina, então Nedeth resolveu 
lutar pelo seu sonho: “eu tinha vontade de estudar e vim para cá”, ressalta ela. 
Enquanto não entrava em algum curso para se especializar, continuava trabalhando 
de doméstica.

Ela tentou alguns vestibulares, mas não conseguiu passar. Até que um dia 
“eu estava ouvindo rádio e fiquei sabendo de um curso profissionalizante da Santa 
Casa para auxiliar de enfermagem” e a primeira coisa que fez foi: “saí correndo e fui 
atrás disto, me matriculei, fiz prova e comecei o curso”, conta ela.

Como o curso era pago, seu irmão a ajudou por um tempo. Em poucos 
meses de curso, Nedeth foi contrata pela Santa Casa para atuar como auxiliar de 
enfermagem. Ela e Sonia comentam que o curso lá era muito bom “aprendemos a 
valorizar o ser humano [...] saí com uma base realmente boa de lá e que utilizei por 
toda a minha carreira”, diz Costa, que trabalhou por cinco anos na Santa Casa.

Depois de um tempo ela começou a se interessar pelo HU, “ouvia dizer que 
o salário era melhor, que era bom de trabalhar lá”, lembra. Prestou o concurso e 
depois de um ano, em 1986, foi chamada. Nedeth trabalhou três meses na área 
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feminina até inaugurar a UTI. Permaneceu trabalhando na UTI todos os outros 
anos.

“No começo era mais fácil eu era nova, solteira, não tinha filhos, então 
trabalhava e descansava”, diz ela. Também gostava muito dos colegas de trabalho: 
“nossa equipe era boa, tinha destaque no hospital”. Ela conta que preferiu ficar na 
parte da UTI: “eu só não me sentia muito bem na área infantil, eu sofria demais 
vendo as crianças em determinados estados de saúde; a verdade que trabalhar no 
hospital você precisa ser forte e abraçar a causa”.

A rotina de quem trabalha em hospital não é tão simples: “eu trabalhava 
um dia sim um dia não, entrava às 19h00 e saia às 7h00”. E todo cuidado é pouco, 
“trabalhar com ser humano não é a mesma coisa que trabalhar com papel ou 
mercadoria. Você precisa sentir e viver isso”, frisa Nedeth.

“O tempo passa e a gente começa a ficar cansada e como eu tive filhos um 
pouco mais tarde, eles precisavam de mim”. Nedeth é mãe de dois meninos, Antônio 
de 13 anos e o André de 15, e está ao lado de Jesus da Costa Alda há 16 anos, muito 
feliz, eles pretendem oficializar a relação e casar esse ano.

Nesses anos no Hospital Universitário ela cultivou muitas amizades e 
guarda com carinho as lembranças dos seus pacientes. A UTI é uma área “pesada” 
do hospital, o cuidado, a atenção é completa: “eu sofri muito no começo da carreira, 
mas depois você aprende a lidar, você precisa continuar. Aquele ambiente se torna a 
sua casa e seus colegas sua família”. 

Sonia é amiga dela desde a época da Santa Casa, mesmo entrando no HU 
em 1991, a amizade permaneceu, elas moram perto e sempre estão juntas. “Quase 
todos os dias nos vemos”, comenta Sonia.

Nedeth teve poucos problemas no HU, “mais para o final, a turma foi 
mudando, e o trabalho das novas pessoas era um pouco diferente, mas sempre 
entrávamos em acordo e o trabalho continuava”, explica. 

Após um ano e quatro meses de aposentada, ela está satisfeita. “Eu precisava 
me aposentar, como eu tive um filho com 42 e o outro com 45 anos, então eu estava 
cansada e eu precisava estar mais presente para eles”. Ela queria se aposentar com 
saúde e comentou que dinheiro não é tudo na vida.

Como na área da saúde há exigência em termos de desgaste físico e emocional: 
“eu queria sair bem, ter saúde para criar meus filhos. Não queria ficar doente, 
muitos funcionários entram em depressão. Então você precisa saber lidar com sua 
profissão e com a aposentadoria”, frisa. Nedeth faz caminhada regularmente para 
cuidar da saúde e diz: “não gosto muito, mas faço porque é necessário”.
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Sua contribuição ao hospital foi claramente importante. Nedeth através 
desses anos conseguiu demonstrar aos pacientes seu interesse por eles e pela vida. 
“Eu fiz tudo o que eu podia fazer no período em que estive lá”, satisfeita ela está 
tranquila após sua aposentadoria.

Lillian Cardoso
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A força do incentivo

Aluna da primeira turma de Letras Vernáculas na 
UEL, Neusa Maria Orthmeyer Massarutti participou 
da comissão de criação e instalação do curso de 
Secretariado Executivo na universidade

Nascida em 10 de março de 1951 em Londrina, 
Neusa Maria advém de uma família simples. Seus 
pais - Pedro e Benedita -, semialfabetizados. De 

casa, foi a única que teve condições de atingir a formação em curso superior ainda 
jovem. O mérito veio pelo incentivo pela mãe, a qual descreve como uma pessoa de 
personalidade forte e ativa até hoje, aos 84 anos. Antes de galgar os primeiros passos 
na graduação, Neusa Maria entrou na rotina da labuta aos 13 anos. Curiosamente, 
como secretária. Primeiramente, de um consultório médico e depois, da empresa 
da qual o pai era sócio.

Pouco depois de completar 20 anos, passou a trabalhar como datilógrafa 
no Centro de Odontologia da UEL - o que futuramente seria integrado ao Centro 
de Ciências da Saúde (CCS) -, após prestar o primeiro concurso de seleção de 
funcionários da universidade. Por meio de concurso interno para escriturária, 
entrou no Centro de Ciências Biológicas, onde não se adaptou. Dois meses 
depois, pediu transferência, e através de um novo concurso - agora para oficial de 
administração -, chegou ao CCH. Em 1973, foi promovida ao cargo de secretária 
executiva do centro.

No mesmo ano, passou de primeira no vestibular para Letras Vernáculas, 
formando o que foi a primeira turma do curso. Embora debutante entre os cursos 
na universidade, a formação em Letras Vernáculas não teve muitos empecilhos, 
afirma Neusa. “Os professores eram muito bons. Era o tempo em que tínhamos 
aula com os(as) professores Donato, Zida Kühl, Joaquim Carvalho da Silva, 
Ernesto Ferreira de Oliveira, em suma, todos os professores do Centro de Ciências 
Humanas (CCH) que eram da antiga Faculdade de Filosofia.”

Neusa Maria dividiu os estudos com o trabalho de secretária executiva. No 
primeiro ano de graduação, estudava a tarde e trabalhava no período da manhã e da 
noite no CCH. Com a transferência das aulas para o noturno, passou a trabalhar 
de manhã e de tarde. “Naquela época, ainda não exista a profissão de secretário 
executivo. A profissão foi oficializada em todo o país somente em 1985.”
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Em 1975, um ano antes terminar a graduação, Neusa Maria casou-se com 
João Massarutti - professor do curso de Administração na UEL -, com quem teve 
três filhos (Letícia, Leonardo e Heitor) e que agora, aproveitam a juventude de seus 
quatro netos. Depois de formada, deu aulas de português nos Colégios Hugo Simas 
e Marista. Já com filhos, encarou quatro pós-graduações, nível de especialização, na 
área de Letras.

Em 1994, aposentou-se pela primeira vez como funcionária administrativa. 
Após a aposentadoria, trabalhou por dois anos nos cursos de Secretariado 
Executivo e Letras na Unopar. Com todo o conhecimento que adquiriu enquanto 
secretária executiva do CCH, além da oficialização da profissão em 1985 e apoio 
do Sindicado dos Secretários do Paraná (Sinsepar), foram construídosos pilares 
para Neusa Maria se sentir motivada a fazer parte de uma comissão histórica. Uma 
comissão que reuniu um desejo originado desde o início da década de 90 para 
criação e instalação de um curso de Secretariado Executivo na UEL. 

Em 95, o curso foi criado e instalado, sendo o primeiro no ensino público 
do Paraná. “A princípio, era algo mais voltado para Letras, só que uma professora 
de inglês - muito boa, por sinal -, Maria Benta de Lima Barbosa, nos sugeriu que o 
curso ficasse no CESA, porque na verdade é um curso da área administrativa. Foi 
aí que entramos como um curso ligado ao Departamento de Administração, já que 
não tínhamos estrutura para ter um departamento próprio.”

Com passagens pelas coordenadorias de estágio e do próprio curso por 
diversas vezes, Neusa Maria até hoje se empenha nas atividades, como na briga por 
um departamento próprio para o curso de Secretariado Executivo. “Nosso curso é 
tido como um dos melhores do país. Já recebemos vários prêmios em nível nacional, 
com trabalhos de monografia orientados por mim através na Federação Nacional 
do Secretário (Fenasec). Em todos os anos, participamos com dois, três trabalhos, 
sempre conseguindo publicações. Nas avaliações, por todas as coisas que foram 
feitas com as pessoas envolvidas no curso nunca ficamos no nível três, sempre quatro 
ou cinco, ou seja, alto. Mérito de professores como Joaquim Carvalho, Maria Benta, 
Teodósio Antônio da Silva e diversos outros que, apesar de não serem lembrados, 
ajudaram e trabalharam muito em prol do curso.”

Neusa lamenta o fato de, até hoje, o curso de Secretariado Executivo não 
ser muito estruturado. Mas não foi por falta de trabalho. “Nós sempre batalhamos, 
corremos atrás das coisas. Por ser respeitada entre os funcionários dos diversos 
setores da UEL, eu sempre conseguia as coisas, como uma cadeira aqui, uma mesa 
ali, uma máquina de datilografar lá e um ventilador acolá. A princípio, eram coisas 
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assim. Tivemos apoio de muitos reitores para criar o nosso departamento, mas 
existem as políticas internas de departamento, de centro, e não podemos passar 
por cima disto.”

Apesar de uma ligação com a área de Administração, o Secretariado 
Executivo não esconde suas origens em Letras. “Grande parte é administração. 
Divide-se, mais ou menos, com Letras. Porém, é difícil pensar num secretário que 
tenha um português inadequado, que conheça pouco sobre línguas estrangeiras. 
Hoje, as grandes empresas - aqui em Londrina e no Paraná, nem tanto -, têm muita 
influência de línguas estrangeiras.”

Neusa ingressou no Mestrado em Ética Empresarial em 2003, um projeto 
da UEL em parceria com a Universidade Estadual de Maringá (UEM). Encerrou-o 
em 2005. Chegou a frequentar o doutorado duas vezes, mas com o falecimento 
do pai, optou por não continuar e assim, manteve-se próxima da mãe. Também 
participou da criação da Associação de Pessoal da UEL (APUEL), sendo a sua 
primeira secretária.

Em 2013, iniciou o procedimento da segunda aposentadoria - também 
por tempo de serviço, só que agora como docente -, o que deve ser oficializado no 
segundo semestre. No entanto, desde agosto passado, está de licença e cumprindo 
férias - estava com três delas vencidas. Agora, Neusa Maria pensa em se dedicar à 
publicação de livros e artigos sobre a área, deixando a tarefa de lecionar. “A área é 
muito pobre em publicações. Até por isso, eu considero contribuir nesse sentido. 
Estou participando da escrita de um livro, do qual já enviei a minha parte, outro está 
em análise na UEL e há intenção de escrever um, em parceria com uma secretária 
executiva da universidade, que já está parcialmente delineado.”

A aposentadoria de Neusa Maria, no entanto, não mudou a correria 
cotidiana. “Falta hora no meu dia. Dos meus quatro netos, três não desgrudam, 
fico para cima e para baixo com eles. Tenho a minha mãe e minha irmã, as quais 
eu acompanho em tudo. Eu também faço pintura, artesanato, então estou sempre 
fazendo alguma coisa”. Como uma das suas maiores ‘decepções’, ela considera o fato 
de não ter feito uma pós-graduação pelo Departamento de Letras logo após a sua 
formação. “Eu achava que ainda não estava preparada, portanto, eu não aceitei. E 
foi a grande burrice da minha vida, porque naquela época, ninguém tinha pós-
graduação. Não foi uma oportunidade teórica, foi uma oportunidade real. Mas 
como eu e o meu marido estávamos começando, eu não poderia abrir mão do lado 
financeiro, e isso também pesou na decisão.”
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Neusa Maria não se dá como satisfeita. “Acho que nunca vou dizer: ‘acabou’. 
Como agora, minha cabeça está focada em escrever. Não sei se vou conseguir, 
mas vou tentar. Acho que tenho experiência teórica e prática para fazer isso”. Um 
objetivo em vista é voltar a dançar, algo que já está se preparando. “Eu amo dançar. 
Eu e meu marido. Naquela época da minha primeira aposentadoria, íamos a bailes, 
hoje nem tanto. Mas faz tempo que estamos tentando voltar. Uma hora vai!”, diz, 
com um empolgante sorriso.

À universidade, a eterna gratidão. “A UEL foi tudo na minha vida. Não 
foi só investimento profissional. De lá, tirei todo o conhecimento que eu tenho, 
onde aprendi a pesquisar. Minha família foi formada lá; é uma convivência que 
procurei passar inclusive para os netos. Ao mesmo tempo, foi o meu céu e o meu 
inferno. Do muito que sou, eu aprendi e me tornei por lá. No entanto, muito do 
que sofri, também sofri por lá. Eu acho que a gente não pode desistir nunca. Às 
vezes, balançamos um pouquinho, mas não caímos. Temos que ter força, fé em 
Deus, ética... você nunca perde por ser honesto, por ser sério. O que eu quero para 
a minha vida? Você tem que se dedicar, tem que se informar. Se não batalhar por 
isso, você será medíocre, será apenas mais um.”

Thiago Ienco
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Além do que mostra o currículo

O professor doutor  Newton Expedito de Moraes, conta-
nos sua história irreverente e de muita importância para a 
Universidade Estadual de Londrina
 
Com 81 anos, elegante e educado, Newton se mostrou 
absolutamente aberto à entrevista do Portal, desmarcou 
os pacientes do dia disposto a conversar, trazendo consigo 
seu currículo completo, além de um texto emocionante 

que escreveu aos 78 anos, com suas considerações sobre a vida odontológica, que 
leu vagarosa e sabiamente.

Inspirado pelo pai, dentista, entrou na graduação em Odontologia com 
17 anos, tendo foco e muita vontade de participar e adquirir conhecimento. No 
decorrer de sua vida, fez parte de muitas facções na universidade, principalmente 
na área odontológica, e fez seu trabalho com êxito, sendo reconhecido com mérito 
e destaque.

Sobre sua participação na Universidade, comenta: “Se eu andar aqui pelo 
campus inteirinho, pode ser difícil uma pessoa me cumprimentar sabendo quem eu 
sou, porque eu já pertenci a uma época, hoje eu pertenço a outra. Mas, não morri, e 
meus 81 anos me dão muita esperança de poder ajudar as pessoas.”

Entre seus cargos e realizações, foi professor titular catedrático, primeiro 
diretor fundador da escola (faculdade de odontologia), frequentou mais de 88 
cursos em nível de aperfeiçoamento e atualização, participou de mais de 35 
congressos e jornadas odontológicas no país e no exterior.

Na UEL, também foi diretor da Faculdade Estadual de Londrina por sete 
anos, chefe do Departamento de Odontologia Restauradora do Centro de Ciências 
da Saúde, Doutor em Odontologia desde 1976, tendo obtido a nota 10 em sua tese 
com louvor.

Entre outras habilidades e experiências, coordenou cursos e, como principal, 
comenta sobre o orgulho ao ser coordenador geral do mestrado interinstitucional 
em Odontologia de Londrina pelo Programa Bauru/USP – Odontologia/UEL 
patrocinado pelo MEC, com 59 alunos formandos. Além disso, também foi 
condecorado com a medalha Guido Straub pelo Conselho Regional de Odontologia 
(PR) e professor emérito da UEL. Newton foi condecorado e eleito membro da 
Academia Brasileira de Odontologia, em 2000 e é cidadão honorário de Londrina.
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Refletindo sobre sua vida, afirma que teve grandes reconhecimentos e 
muitos amigos: “Se eu olhar para trás eu não passei a minha vida em vão, fiz muita 
coisa pela Odontologia, continuo amando a Odontologia.” E divide sua vontade 
em dar palestras e conselhos aos novos formados ou estudantes prestes a se formar, 
deixando seu legado: “Um conselho eu daria, com certeza: façam um levantamento 
de suas vidas, desde o princípio, e então façam um plano de seguro de vida, de 
aposentadoria. Assim, quando chegar onde desejou e se superou, vai trabalhar para 
ganhar apenas o que precisa, tranquilamente”. 

Newton é feliz por poder ajudar as pessoas, e lembra-se de agradecer a Deus 
por sua vida e saúde próspera. Como se não bastasse uma vida profissional digna 
de respeito e admiração, três dos seus quatro filhos também entraram no ramo 
da Odontologia e seguem a carreira do atencioso pai. E, paralelamente ao amor 
fraternal, Newton carrega com muito carinho outras histórias, como a da atual 
esposa.

Compartilha que sua primeira esposa, mãe de seus filhos, ajudou a cria-los 
com ênfase e foi uma “grande mulher”, mas infelizmente faleceu com câncer. Em 
contrapartida, quando já viúvo, um amigo quis lembrá-lo de uma namorada que 
teve aos 17 anos, ou melhor, 50 anos antes.

Um jantar foi preparado cuidadosamente e, romântico, Newton levou rosas 
vermelhas. Vestiu seu melhor terno e gravata para dar uma nova chance a sua vida, 
e claro, não se esqueceu do disco “A noite do meu bem”, de Dolores Duran. Quando 
ela chegou, e a viu entrando enfeitada e bonita, conta: “Abraçamo-nos, choramos, 
foi a felicidade do encontro, e era a mesma mulher que eu conheci há 50 anos”.

Impossível não se envolver com as histórias e falas de Newton, uma pessoa 
tão disponível para a vida, com vontade e força de viver e passar adiante. Sobre sua 
atual esposa, afirma que fechou o vão de sua vida, conquistou as duas famílias que 
precisava, os filhos e genros, e tiveram o merecido casamento. 

O dentista não deixou de comentar sobre outros aspectos interessantes de 
sua trajetória, desde as viagens até seu interesse na produção de vinhos, fazendo 
uma relação com a história e a apuração em conceber a bebida, produzi-la e degustá-
la com delicadeza.

Ao fim da conversa, Newton agradece à Universidade e a compara sagazmente 
com uma roda, em que pessoas vão entrando e saindo, assim como na vida vão 
nascendo e morrendo. E conclui que devemos valorizar o verde (da natureza) que 
temos por perto e respeitar as pessoas, porque “ninguém sabe ao certo do outro”.
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Enfim, suas considerações:

“Um belo dia parei e comecei a meditar um pouco sobre a minha vida. Notei 
que apesar de todos os esforços e dedicação, a minha vida já tinha caminhado um 
belo espaço em minha existência. Procurei analisar, pensar sobre o passado e me 
situar na História. Senti que 78 anos passaram tão rapidamente que nem dei conta 
do tempo. Lembrei-me de que um dia bem distante em meu passado, eu ainda 
jovem decidira pela profissão de Odontologia. Fui para Curitiba e na Universidade 
Estadual do Paraná prestei o vestibular e assim consegui o meu ligar no ensino 
superior do meu país.

Ao cursar Odontologia, o entusiasmo já era tão grande que pelos meus 
méritos eu já ajudava meus colegas no primeiro ano como assistente voluntário 
em Materiais Dentários e na disciplina de Fisiologia Geral. No segundo ano fui 
assistente voluntário de Dentística. No terceiro ano ajudei na disciplina de Cirurgia 
Odontológica. Em 1954, graduei-me e, apesar de ter sido convidado para ser 
assistente de cadeira de Dentística, não aceitei, pois o meu destino era a minha 
terra Londrina, onde iniciei na Clínica Dentária de meu pai. Nos anos de 1956, 
fui a Ribeirão Preto participar do meu primeiro Congresso de Odontologia. Nesta 
oportunidade tive o prazer de conviver com grandes mestres, os quais muito me 
ajudaram em meus primeiros passos na carreira que abracei. 

De lá para cá não mais parei de estudar, frequentar congressos e participar 
de cursos de formação odontológica. Em Londrina, após o meu regresso, tive a 
oportunidade de ser o presidente da Associação Odontológica de Londrina e 
realizar muitos cursos e congressos para o aperfeiçoamento dos associados, em 
várias áreas do conhecimento em Odontologia. 

Em 1960, tive o grande prazer de minha vida quando fui convidado para ser 
o primeiro diretor da recém-criada faculdade de odontologia de Londrina.No ano 
de 1962, foi que realmente iniciou o seu funcionamento efetivo e quando fizemos 
o primeiro vestibular. Lembro-me ainda que muitas dificuldades tivemos que 
enfrentar e o seu início deu-se nos porões da catedral de Londrina, cujas instalações 
foram gentilmente cedidas pelo bispo Dom Geraldo Fernandes.

No ano de 1965, formamos a nossa primeira turma de cirurgiões-dentistas. 
Destaco que já nessa oportunidade tínhamos o reconhecimento pelo MEC, o que 
possibilitou aos colegas já receberem seus diplomas reconhecidos e registrados 
pelos órgãos federais. Em minha primeira carreira universitária, fui galgando 
os postos, desde diretor do curso, chefe de departamento, diretor substituto do 
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centro de ciências da saúde, membro do conselho universitário por várias gestões e, 
finalmente, reitor substituto durante a transição de reitores.

Em minha profissão, fui um dos profissionais que sempre se destacou na 
carreira, além da participação em congressos no Brasil e nos Estados Unidos. 
Fui convidado pelo governo alemão para conhecer várias universidades em seu 
país. Durante o decorrer de todos esses anos, ainda participei como membro da 
Associação Dental Americana (ADA). Fui sócio e presidente da AOMP (Ass. 
Odontológica do Norte do Paraná). Atualmente, sou único membro da Academia 
Brasileira de Odontologia no Norte do Paraná. 

Além de todas essas participações, a que mais me enriqueceu foi o convite 
que recebi do diretor do CCS para organizar o único mestrado interestadual de 
Odontologia de Londrina, celebrado entre a Faculdade Estadual de Londrina e 
Faculdade Estadual de Bauru/USP. Tivemos a participação de 59 alunos. Foi o 
maior mestrado já realizado na história de nossa universidade.

Com todo este currículo, eu, já aposentado, começava a pensar em deixar 
o trabalho e ficar ao “Deus dará”, sem nada para fazer. Aí pensei: isso será o meu 
fim, em pouco tempo estarei arrasado. Nisso, veio-me uma força extra e tomei 
uma decisão: reformei todo o meu consultório, tudo novo desde o piso até o 
equipamento. Hoje me sinto recompensado em trabalhar fazendo o que gosto e 
viver o meu sonho que é a Odontologia.

Tenho quatro filhos, três são dentistas e todos formados em Londrina, 
para meu orgulho. O meu pai foi dentista também, o que nos estimulou muito e 
assim estamos abraçando essa arte por muitos e muitos anos. Antes de encerrar, 
desejo contar um acontecimento durante minha vida profissional como diretor da 
Faculdade.

Em minhas andanças por Ribeirão Preto, conheci um grande brasileiro 
e idealizador das grandes coisas da vida, chamava-se João Padula Lomeline. 
Homem de grande fibra e empreendedor. Criou uma indústria de equipamentos 
odontológicos que nos igualou às melhores do mundo. O Padula, como era 
conhecido, acreditava no futuro do Brasil e na Odontologia. Construiu um grande 
patrimônio para a Odontologia. Ao nos deixar, legou-nos essa preciosidade que é 
a Gnatos, com toda a sua linha de lindos e eficazes equipamentos odontológicos.

E, para que a indústria seguisse sempre essa linha impecável, deixou-nos o seu 
filho Gilberto Lomeline que, tão brilhantemente, administra essa grande indústria, 
afim de que nada se perca dessa nobre conquista. Hoje, eu, com meus 78 anos 
de existência, encontro forças e ânimo para prosseguir e progredir nessa carreira 
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que um dia eu escolhi e com meus novos equipamentos, que já aprendi a amá-los 
como meus companheiros, os quais me ajudam a produzir uma Odontologia de 
alto padrão.

À Gnatos, o meu “muito obrigado” por existir. Aos diretores dou um só 
conselho: que esteja sempre ao lado dos cirurgiões-dentistas na luta pela pesquisa 
de sempre superar o presente, pois são eles que poderão fornecer os subsídios para 
que os equipamentos sejam construídos para servir o dentista e seu paciente na 
difícil tarefa da reconstrução dentária e da estética que todos almejam. Aos colegas 
uma mensagem: o dentista só pode realizar grandes trabalhos se tiver um grande 
consultório ao seu lado, apoiando-o e ajudando-o nessa sublime missão. Obrigado, 
Professor doutor Newton Expedito de Moraes.

Barbara Blanco
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 “tem que ter estômago”

Em 35 anos,  Oséias de Souza Costa  nunca 
trocou de setor, trabalhou todo esse tempo na 
área de necropsia do HU
 
Você já pensou em trabalhar em um 
necrotério? É bem mais provável que você 

passe de largo quando se aproxima de um. Bom, mas cada um tem seu dom e 
Oséias de Souza da Costa é um exemplo disto, trabalhou por 35 anos na Divisão 
de Anatomia Patológica e Citológica do Hospital Universitário.

Ele compartilhou para o Portal como funciona sua função e como foram 
suas experiências ao longo desses anos na UEL. A princípio ele explica o que é a 
necropsia: “É um procedimento feito para determinar a causa e o modo da morte de 
um indivíduo e também serve para avaliar qualquer doença ou ferimento que possa 
estar presente no corpo”. Ele conta que preparava os corpos e deixava tudo pronto 
para as aulas vinculadas aos cursos da área da saúde.

Na UEL, Oséias começou muito novo aos 19 anos, ele ficou sabendo sobre 
uma vaga para trabalhar na zeladoria, mas no ato da inscrição ele foi informado 
sobre a vaga de auxiliar de necropsia e acabou escolhendo esta última. Por pouco 
tempo Oséias também chegou a trabalhar no Instituto Médico Legal (IML), mas 
não durou muito, “o trabalho era pesado, pois mexia com morte violenta e não me 
adaptei lá”, recorda.

Ao decorrer da entrevista ele confessou que no começo tinha bastante medo, 
e contou como foi no início: “A primeira vez que tive que fazer o trabalho sozinho, 
acreditava que iria ser mais tranquilo. Mas quando comecei a fazer a dissecação 
veio aquele cheiro de formol e toda aquela cena. Não foi fácil”, lembra. Oséias disse 
que demorou a se acostumar: “Na hora em que eu ia me alimentar eu lembrava, era 
ruim demais”.

Rindo, Oséias nos contou uma situação curiosa: “numa das salas em que eu 
trabalhava as geladeiras dos corpos ficavam todas no fundo, e a porta de saída do 
outro lado, para apagar a luz da sala para eu ir embora, eu tinha que ir lá atrás das 
geladeiras onde ficava o interruptor, então depois que eu apagava as luzes eu voltava 
‘de fasto’ de tanto medo”. 

Com o passar dos anos, ele se acostumou com o ambiente de trabalho e 
seu serviço: “Teve até um dia em quem minha filha estava internada no hospital, 
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e eu cheguei a dormir no laboratório, mesmo com todas aquelas geladeiras. Como 
eu tinha que trabalhar e precisava descansar acabei tirando um cochilo lá no 
laboratório mesmo”, declarou.

Foi no HU que Oséias conheceu o amor da sua vida, em 1978, alguns anos 
após ter entrado na UEL. Ele conta que sua esposa, Hilda Martins de Souza Costa, 
trabalhava no setor que ficava de frente ao dele. Ele olhou e paquerou ela de longe 
por algum tempo: “Desde a primeira vez que a vi já gostei dela. Até que um dia fui 
falar com uma colega de trabalho para pedir ajuda, disse que queria conhecer a 
Hilda e pedi para minha colega ver se ela queria conversar comigo”.

E então sua esposa aceitou, eles combinaram de se encontrar em uma festa 
junina, pouco tempo depois já começaram a namorar e se gostaram tanto que em 
aproximadamente um ano se casaram. Eles estão há 34 anos casados, tiveram dois filhos 
e têm três netos. Hilda não ficou muito tempo no HU, e hoje é educadora infantil.

Oséias fez amizades e afirmou: “nunca arrumei encrenca com ninguém”. Ele 
relatou que sempre gostou do pessoal com o qual teve contato. Como ele mora 
perto do HU, de vez em quando ele aparece lá para dar um ‘olá’ para os amigos. 
Sua rotina era preparar e deixar tudo certo para as aulas que seriam realizadas, e 
também explica que grande parte do museu de anatomia do HU foi ele quem fez e 
organizou, o museu ficou por sua responsabilidade por muitos anos.

Na época em que estava chegando a hora de pedir a aposentadoria, os 
médicos perguntaram se ele gostaria de continuar, mas por problemas de saúde 
infelizmente ele não pode. Guerreiro, venceu um câncer de garganta. Hoje, ele tem 
um pouco de dificuldade para andar, ele adquiriu trombose, mas faz tratamento e 
está cuidando de sua saúde. “Graças a Deus melhorei e recuperei bem, não reclamo, 
pois poderia ser pior”, frisa.

Nestes anos no HU, Souza aprendeu muito sobre a anatomia, e pode 
adquirir bastante experiência. Bom, como ele mesmo disse, “para trabalhar nessa 
área a pessoa tem que ter ‘estômago’”. Nem mesmo ele crê que conseguiu trabalhar 
com esse serviço, “eu não acredito que consegui trabalhar com isso tanto tempo, 
pois qualquer coisa embrulhava meu estômago, mas depois aprendi a lidar com a 
situação e me adaptei”.

Ele pegou o jeito para a coisa e gostou tanto do serviço que depois de 
aposentado sonha todos os dias com seu local de trabalho, “todos os dias eu sonho 
com o HU, acho que ainda não acredito que me aposentei, eu gostava demais 
daquele serviço”. O tempo de serviço em que ficou neste setor prova o quanto ele 
gostava.
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Agora aposentado ele aproveita seu tempo para cuidar dos seus três netos, 
ouvir uma música e curtir a esposa. “Eu gosto muito de música, tenho vários 
discos de vinil e cds, gostos de músicas românticas, e também gosto de um rock, 
como Beatles e Creedence”. Um dos seus hobbies era pescar, mas como a perna 
infelizmente não está tão boa ele acaba não indo muito.

A única coisa pela qual se arrepende foi de não ter feito uma graduação, 
comenta que se tivesse continuado seus estudos faria medicina e teria se 
especializado na área de patologia: “se eu tivesse estudado hoje teria uma condição 
de vida melhor”, explica.

Lillian Cardoso
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Exemplo de competência e amor ao trabalho

“É muito bom dar aula, pois esta relação com a juventude é 
muita enriquecedora”, diz Oswaldo Calzavara

Era uma tarde de quinta-feira e fazia muito calor. Pois é, 
cheguei ao endereço correto, uma quadra acima de onde 

moro e toquei a campainha. Logo fui recebido por uma mulher com voz calma e 
doce me convidando a adentrar. Apresentou-se como Rose, esposa do entrevistado 
da vez. Entrei na casa e sentei em um confortável sofá. Rose perguntou sobre o 
projeto do portal e conversou comigo por alguns minutos, enquanto o professor 
Oswaldo não aparecia para a entrevista. “Ele estava descansando, mas já está vindo 
para vocês conversarem”, disse Rose. A mulher me deixou muito a vontade na sala 
ao trazer alguns jornais para que eu me distraísse a espera do aposentado. Não 
pude deixar de reparar que a casa toda era bastante aconchegante, arrumadinha e 
moderna.

A sala foi o cenário da entrevista que tão cedo virou um bate-papo entre 
amigos. Era diferente para mim toda aquela situação, pois o casal me deixou tão 
a vontade que até me remeteu a uma conversa trivial entre colegas de longa data. 
Apertei a mão do senhor Oswaldo e me apresentei. Aliás, “senhor” não, “você”, como 
ele pediu que o chamasse. Bom, não hesitei em fazer logo a primeira pergunta para 
que eu pudesse render o pouco tempo disponível à entrevista naquela ocasião.

Oswaldo Calzavara, 68 anos, natural de Bilac, pequena cidade do interior 
do estado de São Paulo e professor aposentado pela Universidade Estadual de 
Londrina. Em outubro deste ano, 2013, ele completará 10 anos de aposentadoria, 
ou seja, desde 2003, Oswaldo não cumpre mais seu antigo cargo profissional na 
Universidade. Bom, comecemos pela infância. Com apenas três anos de idade, 
Oswaldo saiu de Bilac com toda a família em busca de novas oportunidades. 

Infância

O destino da viagem foi a cidade de Maringá, no Paraná. Na época, a cidade 
era pequena e não oferecia uma infraestrutura desenvolvida. Nos seus 65 anos de 
Paraná, Oswaldo conta que a maior parte disso tudo se deu nesta transição de vida 
na cidade de Maringá. Sua família, de origem rural e bastante humilde, mudou-
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se para o sítio do avô, um pouco distante da cidade. “Antes, tudo era tão longe 
por morarmos na roça. Sair do sítio em direção à cidade era praticamente uma 
viagem. Meu avô nos levava de carroça e depois de caminhonete”. Foi nesta parte 
da conversa que Oswaldo demonstrou os primeiros sinais de alegria pela vida que 
teve até então. 

Ele contou-me ainda que ao voltar recentemente a Maringá, conheceu 
o homem responsável por lotear a região onde se localizava o sítio. Sem pensar 
duas vezes, ele aceitou o convite e foi até a região. Aflito com a mudança, Calzavara 
não esperava encontrar nenhum vestígio do antigo sítio. Emocionado, ele deixou 
escapar a emblemática frase que mais parece um lema da vida: “Como a vida está 
passando rápida”. Ao chegar ao loteamento, ele me contou que só pôde reconhecer 
a exata localidade do antigo sítio do avô por meio do relevo. Em nenhum momento, 
houve algum resquício de lágrima no rosto do entrevistado. A emoção citada é de 
alegria, prazer em contar tais fatos.

Conversando ainda sobre Maringá ou o “novo mundo” como disse algumas 
vezes, Oswaldo riu ao se lembrar de um causo. O primeiro prédio levantado na 
cidade foi o famoso Edifício Maria Tereza. Para todos na época, aquela construção 
era um marco da tecnologia e avanço no modo de vida. Ninguém conhecia um 
elevador, por exemplo. Sua mãe conseguiu arrebatar um apartamento após anos 
de economia. Fizeram a primeira compra deste empreendimento. “É fino morar 
em um prédio e andar de elevador, não é?”, perguntou-me aos risos. Ele se lembra 
perfeitamente desta época, sempre sorridente. Neste momento, a entrevista foi 
interrompida pela esposa. Ela gentilmente nos trouxe duas xícaras de café e alguns 
biscoitos. O marido comentou com sua esposa a respeito das botas que eu calçava 
na ocasião. “A botina dele é igual a minha, não é mãe? Acho que estou jovem ainda!”. 
Rose toda atenciosa com o marido, reparou também e concordou. Outra coisa que 
percebi durante a hora de entrevista foi a bela parceria que o casal forma. Rose 
estava na cozinha corrigindo algumas provas, mas a quase todo momento ele 
recorria à sua ajuda para lembrar-se de uma coisinha ou outra e ela, como que em 
sintonia, continuava a conversa. Aliás, Rosemari Bendlin Calzavara é professora do 
curso de Letras na Unopar há 18 anos e já foi colaboradora na UEL. Seu vínculo 
com a universidade também é muito significativo. 

A vida em Curitiba e seu ingresso na Universidade

Oswaldo começou a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos já tinha carteira 
assinada trabalhando em Maringá. Foi por isso que ele se aposentou mais cedo, aos 
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57 anos. Idade que o surpreende também. “Epopeia” é a palavra chave que descreve 
esta mudança repentina em sua vida. Sair do interior do estado para morar na 
capital, Curitiba. Foi lá que o estudante prestou o vestibular para Agronomia. Na 
primeira tentativa, ele não conseguiu. Calzavara não fica decepcionado em lembrar-
se disso, pois embora não tenha passado de primeira no vestibular ele aproveitou a 
viagem para descer até o litoral, na cidade de Matinhos, com mais um amigo. “Foi 
nesta oportunidade que pude conhecer o mar”.

Em 1966, iniciou o processo do cursinho. Ficou um ano praticamente 
estudando e trabalhando na capital. Longe da família, ele sempre quis ganhar seu 
próprio dinheiro e poder ajudar no custo de vida e no seu sustento. Enquanto 
estudava, o rapagão dedicou-se também ao trabalho em uma revendedora de carros. 
Pois bem, um ano de muita ralação se passou e Oswaldo, na segunda tentativa, 
conseguiu, atingiu o seu objetivo. Passou no vestibular da Federal do Paraná, 
UFPR. 

“Neste período de estudante, eu não passei uma vida muito serena. Foram 
quatro anos de descoberta do mundo. Imagina um rapaz que sai de Maringá onde 
tudo era barro, sem asfalto e com ar de cidade pequena, com aquela vida bem 
tranquila e vai para Curitiba”. Em plena vigência do Ato Institucional número 5, o 
temível AI-5, no final de 1968, Oswaldo foi pego nas lutas estudantis e foi detido. 
Ficou como preso-político durante 33 dias. Foi bastante ativo no Movimento 
Estudantil e participou da Ação Popular Marxista-leninista (AP). Oswaldo 
trancou sua matrícula depois de um ano completo do curso e foi se dedicar aos 
estudos religiosos. No Rio Grande do Sul, estudou com os jesuítas no Seminário 
dos Padres Jesuítas. O ano que ficou lá serviu para ele perceber que não tinha 
vocação para ser padre. Voltou pra Curitiba e retomou seu curso de agronomia. 

Morou na Casa do Estudante em Curitiba e foi contemporâneo do professor 
doutor Jéferson Moriconi Cesário do departamento de Química da UEL. Digo o 
nome dele aqui, porque além de ser amigo do entrevistado da vez, foi o primeiro 
aposentado a me ceder um dedinho de prosa. O professor Oswaldo fez parte ainda 
do Departamento Científico e Cultural da Casa do Estudante, onde teve o privilégio 
de conhecer pessoas de nome como o grande cantor e poeta Caetano Veloso. 
“Foi uma riqueza muito grande que eu pude adquirir nestes anos de experiência”. 
Oswaldo formou-se em 1971 no curso de agronomia da UFPR e logo conseguiu 
emprego na área como agrônomo do INCRA, Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária, em um assentamento localizado na cidade de Foz do Iguaçu. 
Por motivos familiares, ele desistiu de partir para esta aventura. Conseguiu um 
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novo trabalho rapidamente. Fez a fiscalização agrícola em bancos durante um ano 
e depois entrou na Cocamar, Cooperativa Agroindustrial de Maringá. Trabalhou 
muito tempo como agrônomo na Cocamar e teve a oportunidade de crescer 
profissionalmente. Ele viajou a trabalho desde o Sul do Matogrosso até o centro 
do Paraná. 

Depois de sair do último emprego, juntou-se com um amigo e, desta união, 
surgiu sua firma de planejamento agropecuário. Toda sua experiência de professor 
na UEL ensinando esta área no curso de Agronomia veio destes anos de trabalho 
no campo. A mão na massa, a vivência com a área de formação o tornou mais 
carimbado e pronto para, mais tarde, lecionar na universidade. Levantamento 
de dados, avaliação, análise da propriedade agrícola e depois apresentação dos 
resultados aos bancos compunham sua função. Com sua firma, ele conseguiu lucrar 
e guardar um bom dinheiro para se dedicar aos estudos novamente. “Eu gosto de 
estudar. Não fico parado por muito tempo”.

Em 1978, passou na prova do mestrado em administração rural na 
Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Por conta própria, ele se mudou 
para Lavras, porém percebeu que o dinheiro guardado não seria suficiente para 
sustentá-lo durante os dois anos de mestrado. A partir deste ponto, ele passou a 
procurar universidades da região em que ele pudesse dar aula enquanto completava 
a especialização em administração rural. Foi na UEL que ele encontrou esta 
oportunidade. Recebendo uma bolsa de auxílio da universidade, ele e sua esposa 
Rose, já casada com o estudante vieram para Londrina tentar a sorte. Ele se casou 
em 1978, mesmo ano em que se ingressou no mestrado e teve sua primeira filha, 
Mariana, fruto do romance do casal. 

Carreira trilhada na UEL

Em 1980, após o término do seu mestrado em Lavras, Oswaldo ingressou 
na UEL dando aula no CESA. Ficou um ano neste centro, pois seu curso de 
formação ainda era muito recente e não havia departamento próprio. Após a 
criação do departamento de Agronomia, ele se mudou para o CCA (Centro de 
Ciências Agrárias) onde trilhou toda sua carreira letiva na UEL. Logo de início, foi 
vice-chefe do departamento de Agronomia. Ele ajudou na formação estrutural do 
departamento, além de assumir o cargo por alguns anos. “Na UEL, minha vida foi 
mais dedicada às aulas, claro, e a projetos de extensão e administração. Não mexia 
muito com a área da pesquisa”. 
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Ao longo dos anos, Oswaldo acumulou cargos importantes na universidade. 
Ele foi vice-chefe do seu departamento e depois chefe. Coordenador da Fazenda 
Escola, representante no colegiado, vice-diretor e diretor do CCA, pró-reitor 
de extensão da universidade e vice-coordenador do Fórum de Extensão das 
Universidades Públicas do Sul do Brasil. “Eu sempre gostei muito de trabalhar”, 
afirmou Oswaldo após se lembrar de tantos cargos.

Dava aula de Filosofia em Ciência Agrária para o primeiro ano do curso 
e no quarto, assumia a matéria de Planejamento e Desenvolvimento Rural. Este 
intervalo de dois anos até reencontrar os “calouros” era muito bom na sua visão, pois 
o amadurecimento era nítido. No primeiro ano, como ele mesmo disse, era mais 
difícil dar aula devido o caráter de “recém-formados no colegial” dos estudantes. 
Já no último ano, ele tinha a oportunidade de reencontrar seus “baderneiros” 
totalmente diferentes, mais maduros. Nesta parte da conversa, Rosemari interveio 
me servindo outra xícara de café. Ela ainda recordou um fato curioso. Entre centenas 
de estudantes, Oswaldo lecionou para o Sorocaba, cantor sertanejo de muito 
sucesso que compõe a dupla Fernando e Sorocaba. Antes de sair da universidade, 
fez doutorado e lançou o livro, “Brasil Rural Contemporâneo - estratégias de 
desenvolvimento rural de inclusão”. 

Aposentadoria

“Não houve um preparo para a aposentadoria. Eu fui pego de surpresa ao 
descobrir que pelo tempo de carreira, eu poderia ter pedido a aposentadoria dois 
anos antes da data que eu pedi. Então, em 2003, eu decidi me aposentar e sair 
da UEL”. Ele não cogitou voltar para a universidade, pois queria descobrir novos 
horizontes. “Sou muito grato à UEL, mas não me via voltando a lecionar lá. Não 
queria morrer dentro da UEL”.

Trabalhou três anos na assessoria da FAO, Food and Agriculture 
Organization, órgão da ONU. Neste tempo, ele fez a avaliação do programa Fome 
Zero na agricultura familiar no Brasil. Depois assumiu alguns cursos de pós-
graduação na Unopar e em Assis (SP).  

Hoje em dia, ele se dedica à família. Viaja quase sempre com sua esposa 
e filhos. Visita também seus três filhos que moram fora do estado, uma em São 
Paulo, outra em Campo Grande e o rapaz em Curitiba. “Quando me dá vontade 
e a saudade aperta, eu pego um avião aqui em Londrina e chego ao meu destino 
rapidinho”. Faz aulas particulares de italiano na UEL junto de sua filha Maíra, 
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quem tive o prazer de conhecer no meio da entrevista. Ela é a única que mora com 
pais. Os outros três filhos moram fora como disse anteriormente. 

Além de frequentar diariamente a academia, o professor doutor Oswaldo se 
dedica à pequena plantação de macadamia em sua chácara e lê três jornais por dia. 
Digamos que ele está ‘antenado’ com o mundo. “A melhor coisa de ser aposentado é 
que você não tem compromisso com o horário. É uma delícia isso”.

Ao final da entrevista, desliguei meu gravador e fechei o caderno de 
anotações, Parecia que ali se encerrava meu compromisso de entrevistador, mas 
começava o papel de amigo. Senti-me um amigo, membro da família. Aquele filho 
ou neto que pode contar com os conselhos do mais experiente. Conversamos por 
mais alguns minutos e me despedi. Fui gentilmente acompanhado pelo professor 
Oswaldo até o portão de saída e seu último gesto de agradecimento foi passar a 
mão na minha cabeça e dizer: Até a próxima meu filho e volte quando quiser. Boa 
sorte com o seu curso. Encerrei naquele momento o pequeno vínculo que construí 
durante a conversa com o entrevistado. Sai da casa todo orgulhoso e com a certeza 
de que absorvi grandes ensinamentos de vida.

Gabriel Forte
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 “tilinha”, a mãezona

Na simplicidade Otília dos Santos Domingues conquistou 
espaço no trabalho e no coração de muitos
 
Otília dos Santos Domingues, com sua simplicidade 
exorbitante, conquistou o coração de muitas pessoas 
durante seus 31 anos de UEL. De família simples, 

começou a trabalhar, ainda jovem, na roça. Paranaense, nasceu em Ribeirão do 
Pinhal, passou por Congoinhas, onde conheceu seu companheiro e marido, Nelson 
Vaz Pires Domingues, com 48 anos de casados. Em 1973, Otília e seu esposo 
vieram para Londrina, no distrito de Paiquerê.

Eles davam duro, trabalhavam em uma fazenda colhendo café; o trabalho 
era pesado e requisitava de muita força física. Nessa época, Otília conta que 
frequentava o posto de saúde do distrito (Crutac) e foi lá que conheceu sua amiga 
Nair. Todas as vezes que ia fazer alguma consulta, aproveitava o tempo de espera 
para ajudar Nair, que trabalhava de zeladora. Ajudava fazendo um cafezinho e 
varrendo o pátio, entre outras coisas.

Num certo dia, Nair disse que estava de saída do postinho, pois queria 
estudar Enfermagem e indicou dona Otília para ficar no lugar dela. Foi uma grande 
alegria, pois ela gostava daquele lugar e se mostrou disposta quando ficou sabendo 
desta chance.

Mas não foi tão simples assim, Otília passou por três meses de experiência, 
sem receber salário durante esse período. “Foram três meses de dificuldades para a 
família, atrasamos as contas, porque eu já não estava mais trabalhando na fazenda 
e estava na fase de experiência no novo serviço”, ressalta ela. Depois deste período, 
Otília foi contratada para trabalhar no postinho. A emoção era grande, porque 
o sonho dela era trabalhar em um lugar parecido com o postinho. “Eu queria 
trabalhar fora da roça”, lembra. Quando recebeu o pagamento dos primeiros meses 
de trabalho, ficou perdida com tanto dinheiro. 

Dona Otília frisou que nunca tinha ido ao mercado fazer compras e ao pegar 
o salário, a primeira coisa que fez foi realizar esse sonho. “Fui fazer compra, comprei 
tudo o que quis e levei muitas coisas para casa. Eu estava feliz”. Ela pagou todas as 
suas contas, comprou roupas novas para trabalhar e estava satisfeita com tudo.

No posto, nunca precisaram chamar a sua atenção, antes mesmo de pedirem 
para ela fazer um serviço, ela já o tinha feito. Dona Otília ficou carinhosamente 
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conhecida como Tilinha e muitos outros a chamavam de mãezona. “Sempre fui 
tratada muito bem, nunca me trataram com falta de respeito”, ressalta. Ela sempre 
gostou de cozinhar para o pessoal do postinho, mesmo depois de aposentada várias 
vezes ela foi chamada para fazer o almoço. Também fazia salgados, bolos e pães 
para os amigos funcionários, com o maior prazer.

Emocionada, Otília compartilha sua nostalgia sobre o momento da 
aposentadoria com o Portal: “Foi terrível. Demorei para me acostumar, a saudade do 
posto era grande”. Sonhar com o postinho tornou-se uma rotina. Muito agradecida, 
ela fala que se aposentou muito bem e não se arrepende de nada.

“No meu último dia de trabalho, chorando, entreguei as chaves do postinho”. 
Sem dúvida, a despedida foi a parte mais difícil. “Eu sinto saudade das amizades 
que criei lá dentro”, disse. Hoje, Otília agradece a Deus pela oportunidade que teve 
de dedicar todos esses anos ao seu trabalho no postinho e está muito feliz com sua 
aposentadoria. Otília tem uma família linda, com dois filhos, quatro netos e dois 
bisnetos.

Lillian Cardoso
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O lado bom da vida

Cada esforço valeu a pena na sua trajetória, o importante 
para  Pedro Hipólito  era fazer as coisas bem feitas e de 
coração

Pedro Picanha, sim ele mesmo, o mestre do churrasco. Entre suas paixões, 
uma delas é a de cozinhar, coisa que ele faz com prazer. Pedro ficou conhecido na 
UEL por seu ótimo dom para o churrasco que aprontava na APUEL com seus 
amigos profissionais. “Fiz muito churrasco, gosto de fazer para os meus amigos. 
Sempre que sobrava um tempinho eu marcava um”.

Desde pequeno sonhava em atuar na área da saúde, e foi nesse ramo que sua 
vida seguiu. Formou-se em auxiliar de enfermagem na Escola Vicentina Técnica de 
Enfermagem Catarina Labouré que fica em Curitiba e depois voltou para Londrina 
para trabalhar, onde nasceu.

Em 1983, Pedro, trouxe sua paixão profissional para o campus da UEL, onde 
sempre mostrou muita dedicação e empenho. Colaborou em hospitais da cidade, 
chegou a trabalhar no Hospital do Câncer e no Hospital Evangélico, mas sua maior 
passagem foi pelo Hospital Universitário (HU), em que trabalhou durante 26 anos.

Foi no HU, que ele cultivou muitas amizades “eu tinha amizade com o 
pessoal da supervisão, sempre fazíamos confraternizações com todos da unidade”. 
E mesmo aposentado sempre passa no hospital para dar um “oi” para seus colegas 
“sempre tento manter contato com o pessoal do hospital”, ressalta Pedro.

Com um coração bom, fez o possível pelos pacientes. No HU, Pedro trabalhou 
na área de medicação masculina. Ele tinha uma fé forte, católico praticante, conta 
que rezava por todos os seus pacientes em busca da cura. “O hospital é um lugar no 
qual você encontra e convive com diversos tipos de pessoas, e isso faz com que você 
cresça pessoalmente”.

“Aprendi a respeitar e valorizar todas as categorias no trabalho”, explica 
Pedro, pois todos os servidores, da zeladoria à área médica, são peças fundamentais 
no hospital. E comenta sobre o tamanho da sua responsabilidade no cargo: “quando 
você mexe com o ser humano, você precisa ter cuidado. Qualquer erro pode gerar 
danos para o resto da vida”.

Hipólito era reconhecido pelo excelente trabalho que desenvolvia e por isso 
muitas vezes foi convidado pelos alunos da UEL para festas de formatura. “Eu já 
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fui homenageado oito vezes pelos estudantes do curso de Medicina e uma vez pelos 
estudantes do curso de Fisioterapia. O trabalho era pesado, mas gratificante”.

Pai de dois filhos e casado há 32 anos com Aparecida Ferreira Hipólito ele 
afirma que sempre tentou deixar tudo em ordem. “O que há de mais belo na vida 
é fazer as coisas com boa vontade”. Pedro frisa que não há nada melhor do que 
o reconhecimento do seu trabalho, mas que isso só ocorre quando você o faz de 
coração.

Além de churrasqueiro, Pedro gosta de futebol. Torcedor do tricolor paulista 
e do tubarão, conta que sempre quando pode vai ao estádio dar uma força para o 
time londrinense. Mas seu maior hobby é cozinhar, “em casa quem faz o almoço e 
a janta sou eu”.

Depois de se aposentar ainda teve algumas oportunidades de voltar a 
campo, mas reflete: “agora é hora de descansar, já trabalhei muito”. Ele aproveitou 
sua carreira e deixa uma dica para os que estão iniciando a carreira profissional: “é 
preciso separar o que é bom do que é ruim. O que é ruim você larga de lado, nem se 
preocupa”. E para encerrar a entrevista Hipólito dá uma dica para todos nós: “não 
custa nada você dar um sorriso”.

Lillian Cardoso
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Prontidão para o serviço

Com 69 anos, o servidor  Pedro Pereira da Silva  segue 
animado para ajudar
 
Encontrei o Sr. Pedro na reitoria da UEL, junto de seu 
amigo Roque Alves. Os dois muito animados e com 
disposição a conversar, falaram por mais de uma hora 

sobre histórias da Universidade e planos atuais.
Pedro trabalhou no Hospital Universitário da UEL de 1998 a 2009. Antes 

o técnico em radiologia atuava na Universidade Estadual de Maringá, além de ter 
em seu currículo períodos de trabalho em hospitais de Apucarana e Assis. Ao todo 
se somam 42 anos de profissão e muita história para contar.

O aposentado descobriu ainda novo que essa era sua vocação. Quando tinha 
16 anos, Sr. Pedro e seus irmãos trabalhavam como boia-fria. Um dia resolveu 
faltar ao serviço para jogar futebol e uma bola vinda de longe acertou sua barriga. 
Posteriormente começou um desconforto na região, seguido da dificuldade de 
comer, até descobrir que o problema era uma infecção abdominal.

A mãe de Pedro realizou algumas medidas caseiras para diminuir a dor, 
mas a saída foi o hospital. “Eu fui pra Santa Casa e fiquei internado; foi feita uma 
transfusão de sangue que foi reequilibrando. Mas eu comecei a trabalhar na copa 
para servir comida para os pacientes”, conta o aposentado. No tempo em que passou 
no hospital, o jovem ajudou em todos os setores que podia, tornando-se atendente 
de enfermagem um tempo depois. Quando o técnico de Raio X faltou ao serviço, 
ensinaram o procedimento a Pedro e assim continuou.

“Comecei com uma bolada no abdômen, com um acidente. A bolada deu a 
infecção, a infecção me levou para o hospital, e o hospital me deu a profissão, me 
profissionalizou. Sem essa bolada eu era um boia-fria até hoje. Sabe aquela frase: 
se te deres um limão, faça uma limonada? É mais ou menos isso. A bolada foi o 
limão, mas eu soube fazer uma limonada”, se emociona. A limonada de Pedro foi a 
disposição a ajudar os doentes no hospital, ao invés de ficar apenas esperando o seu 
tratamento e ir embora depois.

Na época do acidente e dos primeiros anos de profissão, Sr. Pedro morava 
em Assis (SP). A cidade realizou uma enquete e o servidor ganhou o título de 2º 
melhor enfermeiro da cidade, graças aos procedimentos cuidadosos. Um deles foi 
em 1966, quando chegou um paciente na Santa Casa apresentando 26 de pressão 
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arterial. Naquela época, o médico do consultório encaminhava os pacientes para o 
hospital e ia realizar a visita apenas à noite. Como o paciente estava com a pressão 
muito alta, Pedro resolveu tomar uma atitude. 

“Eu fui ao banco de sangue e o rapaz que cuida não estava lá. Abri a geladeira 
e peguei um frasco de 1000 ml, puncionei a veia, botei um aparelho no outro braço 
– nunca tinha visto alguém fazer, não sabia como fazia e nunca tinha aprendido a 
respeito. Coloquei o manguito, o estetoscópio no ouvido, o sangue ali e fui vendo 
– 26, 25, 20, 17, 16, a hora que chegou em 16, eu parei. A pressão voltou para 
26, depois baixou para 17. Aí tirei mais um pouquinho até 14”, relembra. À noite, 
quando o médico foi realizar a visita, constatou que o paciente estava bem e deu alta 
imediata. Pedro nunca contou aos funcionários do hospital que ele havia salvado a 
vida daquele homem.

Na Santa Casa, Pedro trabalhou de 1962 a 1968, porém houve um 
desentendimento com uma Irmã do hospital e ele decidiu mudar de cidade. O 
servidor e um amigo saíram de Assis em direção a Ivaiporã. A cidade não tinha 
necessidade de profissionais, então seguiram caminho para Apucarana. Na Santa 
Casa de Apucarana (hoje Hospital da Providência) os dois foram recebidos de 
prontidão. De 1968 a 1975, o aposentado atendeu a cidade apucaranense. 

São muitas as histórias contadas por Sr. Pedro sobre todos esses anos 
de profissão. Na UEL, o aposentado lembra-se de um colega de trabalho que 
sempre reclamava da quantidade de exames solicitados pelos médicos. Todos os 
dias eram as mesmas queixas, até que Pedro explicou que eram aqueles exames 
que mantinham o emprego dos dois. “O dia em que o médico aprender a tirar um 
Raio-X, a gente não tem mais emprego. Ele abaixou a cabeça, pegamos o exame e 
fomos fazer. Nunca mais ele reclamou”, lembra.

O aposentado frisa que o ambiente e os amigos feitos na Universidade foram 
muito bons.  “Trabalhei muito tempo com o JOSUEPAR – Jogos dos Servidores 
das Universidades Estaduais do Paraná. Então a gente estava em várias cidades. 
Era uma turma boa. Eu era o preparador físico e massagista”, relata Pedro. Por esse 
trabalho desenvolvido durante os Jogos, o técnico resolveu cursar Educação Física 
na cidade de Arapongas, terminando a faculdade em 1985. 

Pai de quatro filhos (três adultos e uma menina de seis anos), Sr. Pedro 
trabalha, sem trégua, desde os cinco anos de idade. Trabalhava no sítio e destaca 
que seus princípios são éticos devido ao trabalho. “Eu dei a minha vida na minha 
profissão, foi uma benção a minha profissão. Tanto que eu aposentei, não tenho 
saudades do trabalho, mas o que eu podia fazer era deixar de ir para um churrasco, 
para uma festa, para ir a um plantão”, diz com orgulho.
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Além da radiologia, Pedro é especialista em fisiologia, tendo descobertas 
que não existem nos livros. Ele diz que pode ser que a religião espírita ajude com 
essas descobertas, “é uma voz sempre do meu lado direito que me passa – faça tal 
coisa, eu faço e resolve. Deve ser meu anjo da guarda, alguma coisa assim”, relata. O 
servidor coloca à disposição todo o seu conhecimento aos estudantes e professores 
de fisioterapia e educação física da Universidade.

As atividades de aposentadoria estão relacionadas em especial à educação 
física. Pedro e seu amigo Roque Alves têm uma escolinha de futebol. Os dois 
se conhecem há quatro anos e ambos prezam muito pela amizade. “Uma coisa 
interessante que a gente tem é o bom senso, moralidade e verdade. Nunca a mentira 
pode fazer parte dessa amizade. Se a mentira fizer parte, essa amizade está fadada 
a ter problema”, contam.

Pedro e Roque atuam na preparação física dos jovens, sendo os treinos 
realizados aos sábados e domingos na própria Universidade. Além disso, o técnico 
gosta de jogar bingo e frequentar o clube, quando pode. “Às vezes, no sábado à tarde 
vou à sauna. Despretensiosamente. Não gosto de ter vínculo. Gosto de deixar a vida 
acontecer. Deixa a vida me levar”, conta aos risos.

Yvi Calvani
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A música como profissão, dedicação e 
amor

Regina Maria Grossi Campos faz parte do primeiro 
grupo de instrumentistas da Orquestra Sinfônica da 
UEL

Encantar as pessoas com a música é um dom, e a aposentada Regina Maria 
Grossi certamente o possui. Nascida em Londrina, a musicista ajudou a construir 
a orquestra que é orgulho da cidade, a OSUEL.

 “Trabalhar na UEL foi um acaso para falar a verdade. O maestro Antônio 
Benvenuto queria formar uma orquestra na faculdade, mas naquela época nos 
encontrávamos semanalmente para tocar apenas por prazer. Ficamos 10 anos nos 
encontrando aos sábados voluntariamente, até que o reitor Marco Antônio Fiori 
aceitou a proposta do maestro. Ele incentivou dando um pequeno cachê para os 
músicos ensaiarem, e foi assim por 2 anos. Antes dele sair da reitoria resolveu 
nos contratar como funcionários da universidade para que a orquestra tivesse 
continuidade nos outros mandatos”, explica Regina.

A contratação dos instrumentistas foi realizada em 1986, e segundo a 
musicista, a partir dessa época houve um grande incentivo à música em Londrina. 
Ela conta que a maioria dos músicos eram pianistas, e que eles passaram a 
aprender outros instrumentos para tocar na orquestra. “E assim ela foi crescendo. 
Primeiramente a universidade comprou instrumentos musicais diferentes, como 
clarinete e tímpanos. Nós ensaiávamos durante o período noturno, já que algumas 
pessoas possuíam outros empregos. Até que tudo engrenou e a maioria decidiu se 
profissionalizar como musicista e seguir carreira”, relata.

Todo esse envolvimento com a música não teria acontecido senão fosse sua 
família, mais precisamente sua mãe. “Ela sempre gostou muito de piano. Com uns 4 
ou 5 anos ia um professor particular em casa. Eu adorava tocar, mas naquela época, 
nem eu e nem meus irmãos pensávamos em sermos músicos. E olha só no que essas 
aulas resultaram, hoje eu tenho uma irmã que toca violoncelo na OSUEL. Outra 
é doutora em orientação musical, formada na Inglaterra e é uma das criadoras do 
curso de mestrado na Universidade de Brasília e uma outra que é pianista em São 
Paulo.

Ela brinca que ser musicista não fazia parte dos seus planos: “Eu nunca 
quis ser instrumentista, muito pelo contrário. Antigamente ser músico não era 
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uma profissão. Então, todos da minha família fizeram uma segunda faculdade. 
Eu sou formada em psicologia, a que é violoncelista fez enfermagem. A doutora 
em orientação musical foi a mais decidida, porque fez dois anos de matemática e 
decidiu largar para fazer música. A que é concertista em São Paulo fez letras. Um 
irmão estudou violino, e o único que não toca nenhum instrumento tem um filho 
que está fazendo curso de regência. Somos uma família de músicos”, brinca ela.

A aposentada conta que fez parte da quarta turma da UEL a se formar em 
psicologia. E que ao término da graduação, no ano de 1979, pensou em fazer uma 
especialização na área, mas que optou primeiro em terminar também a faculdade 
de música. Ela estudou violino na antiga faculdade de música Mãe de Deus, que 
atualmente é apenas um colégio. “Eu não queria deixar meu curso de música pela 
metade. Quando me formei já tinha emprego como violinista e fiquei sem tempo 
para ser psicóloga. Eu amava a área psicológica, mas ser musicista foi tão natural 
e eu poderia dar aula para crianças e aplicar tudo o que eu havia aprendido na 
graduação. Quando vi já estava acontecendo. Acho que foi coisa de Deus mesmo”, 
ressalta a aposentada.

Para Regina, a universidade foi uma dádiva para a OSUEL. “Se não fosse a 
UEL, quem manteria uma orquestra desse nível?! É uma benção para a universidade, 
para a orquestra e foi uma benção para mim. Não tenho o que reclamar. Senão fosse 
ela eu daria apenas aula de violino minha vida inteira”, afirma a aposentada. Além 
disso, ela conta que fez muitas amizades e conheceu muitos lugares tocando na 
OSUEL: “Nós éramos um grupo unido e nesses 27 anos pudemos tocar em Santa 
Catarina, Minas Gerais, Goiás, e em várias cidades de São Paulo”.

A musicista explica que a orquestra tinha uma agenda mensal fixa, mas 
sempre apareciam convites para os músicos tocarem em outros lugares. “Nós 
também realizávamos concertos didáticos, os quais eu ajudei a coordenar por 
dois anos. Nós íamos às escolas para nos apresentar para as crianças e mostrar 
como é cada instrumento. Com isso, nossa plateia cresceu, pois mesmo sendo 
com a gratuidade das apresentações muita gente não conhecia. Com essas visitas 
mudamos o perfil do público que passou a ser mais jovem, e isso foi muito legal”, 
afirma. 

Ela conta emocionada que tiveram momentos marcantes em sua trajetória 
na orquestra sinfônica da UEL: “o festival de música sempre trazia violinistas 
famosos com quem a gente tinha a honra de tocar junto, mas um que me marcou 
foi o Sivuca que tocava acordeom. Foi tão emocionante que tivemos que fazer dois 
concertos no mesmo dia, pois o público que ficou de fora queria assistir ao concerto 
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de qualquer jeito. É tão bom nosso trabalho, que a gente faz o que gosta e ainda 
ganha para isso”, brinca ela.

 “Quando eu estava tocando eu até babava, pois eu mergulhava na música. 
Então eu tinha que me controlar sempre. Tinha música que eu até chorava, 
pois quando a gente toca com um grupo unido, a música fala com a gente e isso 
é emocionante. Tem que estar entregue, e não pode haver desarmonia entre os 
membros do grupo. Algumas vezes houve desarmonia e a música não ficava tão 
boa. Mas quando tinha harmonia, parecia que estávamos no céu”, conclui. 

Além de aulas particulares e dos concertos, Regina faz parte há 12 anos 
e é uma das criadoras do ‘Musicando na Escola’. “É um projeto do Programa de 
Incentivo à Cultura (PROMIC), que atende um número de pequenos de alunos 
de escolas públicas descentralizadas. Os estudantes podem aprender violino, 
violoncelo, música de câmara, orquestra, musicalização e canto coral”, diz. O 
programa foi vencedor do Prêmio Nossa Gente de Londrina 2012 e, em 2006, foi 
classificado entre as melhores iniciativas em tecnologia cultural pelo Ministério da 
Cultura, por meio do concurso “Prêmio Cultura Viva”.

Regina acredita que todos são capazes de tocar algum instrumento. “Um 
dos meus primeiros alunos tinha uma grande dificuldade motora. Ele fazia aulas 
de psicomotricidade para relaxar, pois era muito tenso. Hoje ele tem doutorado em 
violino, e é professor catedrático na Universidade de Belo Horizonte. Se alguém 
do ramo da música tivesse falado na época: ‘ah você não tem jeito para violino’, ele 
nunca seria o que é hoje”, conta.

“Outra aluna minha também tinha bastante dificuldade, pois não tinha 
força para apertar as cordas do violino. Enquanto todos já haviam aprendido várias 
notas, ela aprendia uma ou outra. Agora ela é minha monitora e me ajuda a dar 
aula. Já pensou se cada um fizer um pouquinho? Acreditar? A gente pode mudar 
muita coisa com a música”, conclui a professora de violino.

Regina é casada com o dentista Carlos Alberto há 37 anos. Ela conta que 
os dois se conheceram na praia de Balneário Camboriú: “ele morava em São Paulo, 
mas estava estudando em Rio Preto. Daí quando se formou o pai dele queria que 
ele ficasse em São Paulo, mas como ele tinha parentes em Londrina e gostava da 
cidade e de mim (risos) acabou ficando por aqui mesmo. Acho que isso também 
Deus preparou para mim”. 

Não são apenas seus alunos que têm a oportunidade de aprender com a 
professora de violino. Regina conta que ensinou seus três filhos quando pequenos. 
“Ensinar o filho dos outros e não ensinar os meus, não pode?”, ela ri. “Meu filho 
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Carlos é formado engenheiro aeronáutico, mas toca bateria como hobbie. A Priscila, 
que é a mais velha, chegou a tocar em grupos e casamentos, mas preferiu seguir a 
carreira de advogada. E a Marcela é jornalista”, explica ela.

Hoje, após sua aposentadoria da OSUEL, Regina Maria toca na Igreja 
Gruta Mãe da Graça e é coordenadora do projeto Musicando na Escola. Além 
disso, ela revelou que gosta de fazer edição de filmes. “Eu edito filmes caseiros de 
aniversários e apresentações. Eu estou aprendendo agora, mas estou adorando. 
Comecei a editar, pois eu sempre mando gravar e sempre fica guardado, daí eu 
pensei ‘gente, precisamos por tudo isso no Youtube para as pessoas verem’. Estou 
aprendendo sozinha, afinal hoje o Dr. Google ensina tudo, é só ter paciência e ir 
devagar, se eu não entendo, leio de novo e vou tentando, até aprender”, conclui a 
aposentada que acredita que todos são capazes de aprender se há força de vontade 
e determinação.

Ao término da entrevista, confesso que ganhei uma palhinha da 
música Somewhere Over the Rainbow e foi lindo. Imaginei e fiquei maravilhada 
em pensar quantas pessoas já se emocionaram iguais a mim nos concertos que 
Regina Maria Grossi Campos tocou.

Flávia Cheganças
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O desafio de uma vida na saúde dedicada 
à UEL 

Feliz com a vida e a profissão, a enfermeira aposentada 
Rosa Leonice Sgobero Depieri passou 33 anos 
cuidando da UEL
 
Nice é formada pela UEL, docente e enfermeira por 
33 anos na Universidade, e hoje, é uma aposentada 
que possui alegria infinitamente cativante nos 
olhos. Morria de medo de se aposentar e entrar 
em depressão por falta do que fazer, mas afirma “eu 

sempre arrumo o que fazer”. Até mesmo acreditava que quando aposentada, não 
precisaria usar agenda, mas viu que se enganou, pois a agenda parece ser sua melhor 
amiga, com tantos compromissos que a ocupam (eu mesma esperei uma semana - 
em sua disputada agenda - para conseguir marcar um encontro). 

Rosa Leonice Sgobero Depieri é seu nome por inteiro. Porém, ela explica 
e cobra: “pode me chamar de Nice”. O trauma vem de sua adolescência quando 
surgiram musiquinhas sarcásticas com o nome Rosa e, desde então, não se identifica 
muito com ele. Desenvolver uma resposta para qualquer pergunta feita ou o que 
precisa ser falado, não é um problema para a enfermeira. Simpática e determinada, 
estas e outras características permitiram-me, através de apenas uma entrevista, 
definir Nice. 

Caçula, única menina, nascida na cidade de Rolândia, infância na fazenda, 
vivência em meio aos animais, são detalhes superficiais da sua vida de criança. Aos 
11 anos, mudou-se para Cambé, lugar no qual passou a criar diversos vínculos de 
amizade. Em sua adolescência, frequentava um grupo de adolescentes, MOJOCA 
(Movimento Jovem de Cambé), ligado à igreja católica. Porém, uma revelação 
mostra que vai muito além da sua crença religiosa. Nice diz que por conta da idade, 
considerada ainda muito nova para os pais, não tinha a permissão para sair sozinha 
com os amigos, mas o grupo de oração foi o que a salvou: “Eu amava ir à missa 
e nas reuniões, mas porque meu pai não me deixava sair e se eu falasse que ia às 
reuniões do MOJOCA, que era ligado a igreja católica, daí ele deixava... Era uma 
boa desculpa pra gente sair”.



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem 213

Assim que terminou o “ginásio”, prestou vestibular para Odontologia, 
mas não passou. Um amigo lhe dizia que o campo de enfermagem estava muito 
bom, e então, Nice, a vestibulanda, resolveu arriscar em algo diferente. O pai não 
apoiava, “existia na época um preconceito de que enfermeira era amante de médico”. 
Acontece que um tio, médico, conversou com seu pai e o convenceu de que isso 
era boato. Então, não deu outra, em 1974, entrou na faculdade de enfermagem na 
UEL e, partir daí, seus dias se passavam inteirinhos na cidade pé-vermelho. Para 
Cambé “voltava só para dormir”. Em 1980 se casou e, desde então, é definitivamente 
moradora de Londrina.

Após a jornada estudantil, Nice entrou - ou talvez continuou - na UEL, 
mas agora   com cargo de funcionária e não mais de estudante. Prestou concurso 
público e foi exatamente no dia 11 de dezembro de 1978, 4 meses depois de 
formada, que ela começou a fazer parte da equipe de enfermagem do HU (Hospital 
Universitário). Sua primeira função foi como supervisora das áreas pediátrica, 
maternal e de pronto-socorro. Define a experiência de um ano e meio como 
maravilhosa: “Pediatria é minha paixão, sempre gostei de criança, mas, na verdade, 
eu fui trabalhar na pediatria para desfazer meus traumas de uma professora que 
dava aula de pediatria. Ela era severa... Ela ainda era a diretora no setor de pediatria 
e como eu era recém-formada, acho que ela não confiava muito em mim e ia todos 
os dias me sondar lá na pediatria. Como eu tinha medo dela, eu ia recebê-la todas as 
vezes, mas ela achava que era por bem e acabei caindo nas graças dela, e acabamos 
nos dando muito bem”.

O apego às crianças era imenso. Depois que teve sua filha, qualquer febre que 
a menina tinha, a preocupação dobrava. Então, mudou-se para o setor ambulatorial, 
e lá permaneceu por mais 3 anos e, de vez em quando, recebia convites para dar 
algumas aulas específicas sobre pediatria no curso profissionalizante de auxiliar de 
enfermagem. Em meio a esses convites informais, uma professora reconheceu sua 
capacidade e a convidou para que fosse efetivada como professora do curso: “Eu não 
era ‘expert’ em metodologia de ensino, mas me esforçava. Foi aí que eu me ‘encantei’ 
por dar aula... Eu me sentia jovem perto da molecada”.

O esforço para que as aulas fossem as mais dinâmicas possíveis era tanto que 
Nice desenvolvia teatros com os alunos, como forma de aprendizado. Sete anos, 
foi o tempo que ela passou fazendo sempre a mesma coisa. O cansaço, devido à 
monotonia, veio, e diante de uma proposta amiga para trabalhar no HC (Hospital 
das Clínicas), novamente no setor pediátrico, encarou o desafio. Passou pelo serviço 
de tomografia do HU, voltou novamente para o HC, mas dessa vez, o destino era 
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outro, foi chamada para abrir o serviço de auditoria do hospital: “Eu gostava de 
desafios, sempre desafiando, sempre aprendendo muito”; permaneceu por dois 
anos neste serviço.

O curso de auxiliar de enfermagem tinha sido fechado, pois haviam 
determinado sua proibição, e o que poderia ser ofertado era o curso de técnico em 
enfermagem. Os olhos de Nice brilharam quando pensou na hipótese de dar aula 
novamente, e ao conversar com a diretora quis saber se teria perfil para tal área. A 
diretora disse que sim, mas que lá, não teria função gratificada, e ela simplesmente 
respondeu: “Não, isso não é importante para mim, o importante é ser feliz... Nunca 
me esqueço”.

Não só voltou para o meio acadêmico, como também ajudou a elaborar 
o projeto político pedagógico do curso. Depois de algum tempo, recebeu ainda 
em suas mãos, a missão séria de coordenar o curso técnico em enfermagem, ela 
define como “outra experiência, outro desafio”. Apesar de muito ter penado, pois a 
responsabilidade era imensa, amou o compromisso, tanto que nele ficou por quase 
10 anos, e ainda o considera como o mais apaixonante de toda a sua carreira.

O cansaço bateu e a aposentadoria já estava latejando na cabeça de Nice, 
quando o reitor da Universidade lhe convidou para abrir o serviço de ouvidoria do 
HU: “Não gosto de política, nunca gostei, nunca me envolvi com nenhum partido 
político... Mas sempre o desafio falando mais alto... Conversei com meu marido e 
ele me disse que eu deveria tentar, pois se não conseguisse, eu podia desistir. Mas 
o meu medo era queimar meu filme em fim de carreira, era um cargo político e eu 
não sou política, mas ele me respondeu: ‘não escolheram você justamente porque 
você não é política?’”.

Como sabia que a ouvidoria seria um trabalho de total neutralidade, aceitou, 
e um ano e meio foi o tempo que gastou com ele. Diz ser a segunda coisa mais 
apaixonante que fez em 33 anos de UEL, pois era nele que via todos os lados da 
coisa. Hospital lotado, sem vaga, “é desumano ver como está a saúde hoje no Brasil”. 
Nice comenta de uma experiência chocante: “Teve casos que o paciente foi embora 
da sala e eu comecei a chorar”.

Para não perder níveis na aposentadoria, voltou para o curso técnico por 
mais 6 meses. Porém, o inesperado. Em dezembro de 2010 seu marido começou a 
sentir dores e em janeiro de 2011 foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Tudo o 
que não havia tirado em todos os anos de trabalho, tirou naqueles meses, atestado, 
licença médica, licença de acompanhamento, licença-prêmio, absolutamente tudo 
o que tinha direito. A expectativa de vida dele foi dada como de 4 meses, e foi no 
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dia 11 - dia do mês que tanto marcou suas vidas - de agosto de 2011 que a outra 
metade de seu coração já não fazia mais parte presencial de seus dias. Completavam, 
naquela data, 31 anos e seis meses de casados. Em dezembro do mesmo ano assinou 
a aposentadoria, “não dava para trabalhar, eu só chorava”. Os olhos, a fala, seu corpo 
por inteiro transmitiam o amor que sentia por ele, além de me mostrar um porta-
retrato com a foto do marido, disse uma frase a qual faz meu coração palpitar até 
hoje quando me lembro: “Ele não era bonito de rosto, mas para mim ele era lindo 
por dentro... A vida era muito leve com ele”.

A única filha, Alice, não mora com ela, mas trabalha em um escritório dentro 
de sua casa como forma de companhia. A ocasião de filho único não é por opção, 
Nice teve dois abortos espontâneos, e uma menina que nasceu morta, todos depois 
de Alice. Após os acontecimentos, preferiu não tentar mais.

Hoje, Nice não para. Faz diversas reuniões com as amigas e os amigos, que 
são muitos. Grupo das enfermeiras, a ex-coordenadora do curso técnico que lhe 
considera como amiga-irmã, amigos do marido e grupos de Cambé. Com todos eles 
faz contato pelo Facebook, sua nova paixão, “eu fico no ‘Face’ e me esbaldo”. Se já não 
bastassem as inúmeras amizades, Nice ainda faz pilates, natação, massagem, ajuda 
a filha com doces para casamentos e participa da ONG viver: “Um dia desses bateu 
saudade do meu marido, e eu estava mal. Eu tinha que ir visitar a ONG para levar 
umas roupas. Cheguei lá e peguei amizade com uma menina que faz quimioterapia, 
levei esmalte de estrelinha para ela e voltei para casa outra pessoa... Como posso 
reclamar? Meu marido morreu com 61, essa menina tem 11 anos”.

Suas futuras pretensões são ainda começar aula de dança e de italiano. 
Porém, essa pequena conversa me convence de que Nice tem tudo o que precisa 
para ser e continuar completa: a felicidade e a beleza própria e interior.

Natália Garcia
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Aqui é trabalho

Em 28 anos de UEL, Rubens Ruprecht tornou o alemão 
uma língua mais familiar para os alunos do Laboratório 
de Línguas

Embora brasileiro de nascença, Rubens Ruprecht 
sempre esteve em contato com a cultura alemã. Nascido 

em 19 de setembro de 1959 na colônia alemã de Timbó - SC, Rubens faz parte 
da quinta geração de uma família que, no século XIX, deixou o antigo Império 
Austro-Húngaro para adotar o Brasil como novo lar.

Sua língua materna, portanto, foi o alemão. “Fui falar português praticamente 
no primeiro dia de aula. Uma coisa interesse nesse período foi uma movimentação 
entre os professores justamente no ano em que entrei. Nós tínhamos uma classe 
inteira que desconhecia qualquer palavra em português, e a professora era de origem 
italiana, não conhecia a língua alemã. Então não tínhamos como nos comunicar: 
todos os alunos falando alemão e a professora só falando português ou italiano. A 
saída foi chamar uma professora que já estava aposentada. Durante as duas, três 
primeiras semanas, ela traduzia o que a outra professora falava para a gente”.

Ao concluir estudos básicos em Santa Catarina, ingressou em 1973 na 
Escola Superior de Teologia (EST) de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. 
Formado em 1978, começou a trabalhar como teólogo em Capanema, cidade do 
Paraná que fica próxima da divisa com a Argentina. “Trabalhei por cinco anos 
como pastor da Igreja Luterana em Capanema. Foi por meio deste trabalho que 
cheguei a Londrina, transferindo-me para a Comunidade Luterana daqui”.

Casou-se pela primeira vez em 1976. Em 89, passou pelo segundo 
matrimônio com Neide Bittencourt de Mello, com quem teve um filho – Claus 
Rubens Ruprecht, já falecido. Vivian Caroline e Michelle Mônica Ruprecht são as 
filhas do primeiro do primeiro casamento. Rubens ajudou a criar e ainda mora com 
seus dois netos: Leopoldo Rubens Manella e Karla Natalie Rolim.

Concomitante ao trabalho de pastor em Londrina, no qual exerceu por 
oito anos, Rubens deu aulas de língua alemã no Instituto Cultural Brasil-Estados 
Unidos, posto que ocupara por dez anos. Curiosamente, sua entrada na UEL 
em 1984 passou pelo aviso de um de seus alunos. “Ele trouxe um recado de que 
estavam precisando de professor de alemão no projeto do Laboratório de Línguas e 
sugeriu minha candidatura ao cargo. Então por via desse aluno, mais o intermédio 
do professor Jean Marie Breton, minha entrada na universidade se consolidou”.
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Um intercâmbio de três meses na Alemanha, porém, o levou a pedir 
exoneração do cargo de instrutor. “Eu não havia completado dois anos do meu 
primeiro contrato, então não tinha como pedir um afastamento. Pedir demissão foi 
a única saída”. Ao retornar, em 1986, prestou concurso e foi novamente admitido 
em outubro daquele ano.

Com o suor e o trabalho de Rubens e de toda a equipe, o projeto do 
Laboratório de Línguas se tornou um sucesso na universidade. O Laboratório já 
chegou a ter 700 alunos matriculados em todas as línguas e completará 40 anos em 
07 de outubro de 2014. “Isso deixa todos nós muito orgulhosos, mesmo com todos 
os percalços que sempre existiram, vemos que o resultado é positivo. É bom olhar 
para trás e perceber que tudo isso é fruto de todo um trabalho, de uma estrutura 
construída”.

O interesse de Rubens pelo trabalho e novos conhecimentos o levou às 
portas da Psicologia, sua segunda área de graduação. Ingressou no curso da própria 
UEL, concluindo o período em 2003. Entretanto, desde o início da década de 
90, atende pacientes numa clínica psicológica em Londrina. Tem diversas pós-
graduações, como a de Metodologia e Didática do Ensino Superior, feita em 
Cornélio Procópio, e o Mestrado em Psicologia na Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) – campus de Assis.

A Teologia nunca ficou de lado. Desde março de 1990, atua no ensino da 
área no Seminário Teológico Antônio de Godoy Sobrinho (Stags), onde também 
exerceu a função de professor de psicologia e aconselhamento de 1990 a 2009. 
“Agora, com a aposentadoria, quero focar meu tempo, estudo e trabalho tanto na 
Teologia quanto na Psicologia”.

A aposentadoria não intimida Rubens. “Eu não me sinto aposentado. Até 
por conta de muitas atividades que já tinha planejado. Então ainda não parei, e 
é provável que eu não pare nos próximos anos. Eu me aposentei até para ter mais 
tempo para me dedicar a essas duas áreas [Psicologia e Teologia] de formação. Há 
momentos em que eu preciso parar por conta do estresse, de tanto trabalho que chega. 
Eu imagino e planejo umas duas ou três décadas de bastante trabalho pela frente”.

A abrangência de áreas de estudo fez de Rubens um trabalhador nato. 
“Sempre fui viciado em trabalho. Sempre só trabalhei. Mas trabalhei com prazer. 
Hoje tenho recusado várias propostas e convites por não dar conta de tudo. Hoje 
só assumo os pedidos de trabalho que me são interessantes, que me dão algum tipo 
de prazer. Outros eu simplesmente recuso ou encaminho para terceiros”.
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Rubens acredita numa via de mão dupla quando perguntado sobre o 
significado da UEL em sua vida. “Assim como eu dei, eu também recebi. Além de 
tudo, formei-me em Psicologia aqui. Acredito que essa satisfação que sinto hoje 
tenha a ver com isso. A satisfação em estar no lugar certo, de ter feito as coisas 
certas e de hoje sair de coração tranquilo. E até de voltar. Estarei trabalhando de 
graça aqui no projeto até 2015, e faço isso com o maior prazer. É uma forma de 
retribuir”.

Thiago Ienco
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Eterna aprendiz

A pedagoga  Samira Fayez  Kfouri da Silva 
aprendeu em sua trajetória na UEL que a 
docência também é um aprendizado

Samira Fayez Kfouri da Silva nasceu em uma 
cidadezinha de 10 mil habitantes chamada 
Uraí. Filha de comerciantes, seu pai veio do 

Líbano e fixou-se no norte pioneiro, onde conheceu sua mãe e constituiu uma 
família. Sua história com Londrina começou quando ela veio morar na cidade para 
fazer cursinho pré-vestibular. Na época ela prestou a prova para bioquímica, que 
era o curso que estava no auge, mas não deu certo, e ela acabou voltando para a sua 
terra natal onde morou por mais 40 anos. Morando em Uraí ela estudou Pedagogia 
e trabalhou por 13 anos na antiga Faficop que ficava na cidade vizinha, Cornélio 
Procópio.

Entrar na UEL foi um sonho de carreira para Samira, que desde o ensino 
superior trabalha na área de políticas educacionais e dentro da universidade pode 
aperfeiçoar suas pesquisas sobre o assunto. “Eu passei no concurso para trabalhar na 
UEL em 1996. Esse ano foi um marco para educação brasileira, pois foi aprovada a 
Lei de Diretrizes e Bases. Eu pude acompanhar de perto essa mudança no currículo 
escolar brasileiro que tem tudo a ver com a minha área de atuação na pedagogia e 
isso foi como um prêmio para mim” comenta a aposentada.

Ela contou que foi muito bem recebida no Departamento de Educação 
e que logo pode se integrar aos grupos de pesquisa. Além de lecionar e de ter a 
oportunidade de aprofundar seus conhecimentos, Samira mencionou que seu 
maior aprendizado foi perceber que a docência não é simplesmente o ensino, mas 
também a discência. “Minha trajetória dentro da universidade é marcada por muita 
aprendizagem com meus colegas, com as minhas pesquisas e principalmente com 
meus alunos que me acompanharam e os quais eu tive a honra de acompanhar”, diz 
a professora.

Suas histórias mais bonitas dentro da universidade são as de convivência com 
seus alunos. Ela frisa toda orgulhosa que muitos deles, com os quais pode interagir 
e ensinar, são colegas de trabalho até hoje, pois ela ainda continua trabalhando 
em uma instituição de ensino privada.   “É uma história que não terminou e que 
ultrapassa os limites da vida acadêmica. Uma das minhas alunas é coordenadora de 
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um curso a distância que beneficia mais de 40 mil estudantes. É ótimo ver como ela 
se destacou e está em um cargo de tamanha responsabilidade trabalhando comigo”, 
afirma Samira.

Mãe de duas lindas filhas como ela mesma descreve, uma também formada 
em Pedagogia pela UEL, ela conta que foi um pouco difícil conciliar a vida familiar 
com a vida profissional, mas que sempre teve apoio de seus pais e de seu já falecido 
marido. A professora ressalta que na ocasião da morte de seu marido recebeu 
atenção de todos os colegas de trabalho. “Foi uma etapa difícil, mas graças a Deus 
todos me apoiaram nesse e em outros momentos da minha vida. Eles foram muito 
amáveis”, comenta ela.

Sobre sua aposentadoria, que aconteceu em outubro de 2012 ela conta que 
foi um choque. “Você convive com muitas pessoas durante muitos anos, acaba 
criando vínculos não só profissionais, mas também afetivos. Mas eu ainda mantenho 
contato com meus amigos do trabalho, e quando volto para a UEL, sempre sou bem 
acolhida no departamento”, registra a aposentada. Ela ainda participa de projetos 
de pesquisa na sua área de políticas educacionais e de um convênio que a UEL tem 
com a Universidade Aberta do Brasil, em que fez gravações de aulas com alguns 
alunos a distância. “O vínculo permanece, não tão ativo como quando eu estava 
aqui. Mas eu quero beber dessa fonte ainda por muitos anos”, brinca ela. 

Agora que se aposentou da UEL a professora tem participado de um grupo 
de pessoas que faz longas caminhadas. Para mim é um prazer grande fazer as trilhas 
junto com outros professores da universidade, alguns já aposentados e profissionais 
de outras áreas. 

Como recado para todos os outros docentes e servidores da UEL, Samira 
ressalta: “A marca que a universidade me deixa é que eu sou uma eterna aprendiz. 
Ela me ensinou que o aprendizado não termina, e os professores que ainda estão 
aqui devem aproveitar isso, porque o  trabalho em lugar nenhum é uma coisa que 
você escolheria para fazer toda hora, mas ele traz para nós resultados fantásticos”.

Flávia Cheganças
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dedicação à odontologia na universidade

Como dentista, a aposentada  Samira 
Lebbos Favoreto auxiliou no atendimento a alunos e 
servidores da UEL

Foram 33 anos de trabalho dedicado à universidade. A função de dentista 
exercida na Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade da UEL (DASC) além 
de auxiliar à comunidade universitária, ainda rendeu bons amigos para a aposentada 
Samira Favoreto. Ela retornou ao antigo local de trabalho, dessa vez para contar sua 
história ao Portal do Aposentado.

Samira Lebbos Favoreto nasceu no ano de 1957, em Londrina. Concluiu 
a graduação em odontologia pela UEL em 1978 e, logo no ano seguinte, foi 
aprovada em concurso para trabalhar na instituição. Entrou como dentista no 
antigo DIBEC, onde hoje funciona o DASC, ao lado do Hospital das 
Clinicas. Foi a primeira profissional que implantou a parte de odontologia na 
divisão de atendimento, onde ficou até o dia de sua aposentadoria, em maio deste 
ano. Quando ainda estava no cursinho pré-vestibular, Samira participava de 
um jornal do colégio e por isso, até pensou em cursar jornalismo. “Quando eu já 
estava na faculdade, uma das minhas matérias ganhou um prêmio estadual e os 
professores do antigo cursinho insistiram para que eu deixasse a odontologia. No 
entanto, decidi continuar fazendo o que realmente me dava prazer e optei por dar 
continuidade à minha carreira”, conclui.

Fez mestrado em cirurgia buco-maxilo-facial na Universidade Estadual 
Paulista (UNESP - Araçatuba) e, mais tarde, especialização em Odontopediatria. 
Por dois anos trabalhou em Guaravera, distrito de Londrina, atendendo em um 
posto de saúde a serviço da UEL. “Era uma população bem carente e, na época, 
devido à falta de estrutura, tínhamos que atender dentro de um ônibus. Ele 
ficava parado em frente ao posto e nós da parte odontológica, junto com outros 
profissionais da saúde, fazíamos os atendimentos no veículo. Era um desafio grande, 
mas a experiência foi extremamente válida. Dei muito de mim, aprendi bastante e 
de lá surgiram amizades, que conservo até hoje”, explica a aposentada.

No DASC, Samira atendia a servidores e alunos e, nas escolas da cidade, 
ministrava palestras como forma de prevenção e instrução. O projeto fazia parte da 
Coordenadoria de Extensão da Universidade. Para a dentista, foi uma experiência 
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muito boa, pois naquela época as pessoas quase não tinham muita informação 
sobre higiene bucal e cuidados dentários. Dessa forma, a presença do profissional 
era essencial. Além dessas atividades, mantinha um consultório externo que, depois 
de um tempo, foi fechado para que Samira aumentasse a sua carga horária e se 
dedicasse exclusivamente à UEL. 

Depois de aposentada, a saudade da rotina de trabalho e dos colegas é 
inevitável, no entanto é preciso continuar.  “Saudade é claro que dá, porém agora 
tenho mais tempo para o meu marido e filhos. Trabalho com eles, auxiliando 
na empresa, que é uma área totalmente diferente da minha. É mais uma fase de 
aprendizado”, afirma. Além disso, ela faz academia três vezes na semana, aulas de 
inglês e além de tudo, é dona de casa, o que se tornou mais um grande prazer para 
Samira.

“Fiz muitos amizades lá no DASC, não só com os funcionários, mas também 
com os pacientes. Tem uma situação engraçada que eu me lembro bem até hoje. Eu 
sempre levava uma garrafinha com chá verde, no qual o líquido possui um aspecto 
meio amarelado. Aí um paciente me perguntou se eu fazia urino terapia e eu para 
brincar, disse que sim. O paciente se assustou, ficou enojado e quase quis ir embora 
da consulta”, conta, aos risos, a aposentada.

Fora as situações engraçadas, Samira Favoreto afirma que o que realmente 
fica na memória e no coração são os atendimentos que ajudaram e muito a 
comunidade da UEL, além dos grandes amigos, com os quais a aposentada mantêm 
contato até hoje.  Para ela, todo esse tempo na universidade foi muito gratificante 
e inesquecível.

Isabela Nicastro
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Uma vida de simplicidade e fé

“Cada um compõe a sua história, eu compus a minha”, 
reflete Sebastiana do Espírito Santo Raimundo

 
Sebastiana nasceu em uma família humilde e 
tradicional. Desde muito nova já trabalhava na roça 
para ajudar com a renda da família. De Casa Branca, 
São Paulo, mudou para Barbosa Ferraz, Paraná. Foi 

ali que Sebastiana conheceu José Raimundo, seu marido. “No começo eu não tinha 
interesse não, éramos somente amigos. Éramos muito jovens”, conta.

Passado um tempo e a amizade começou a ficar mais “frutífera”. Mas seu pai, 
como qualquer outro pai da época, era bravo em relação a essas coisas de namoro e 
de amizade. “Ele era rigoroso comigo. Por dois motivos, um por eu ainda ser nova 
e o outro é pelo José ser negro. Ele me proibia de encontrá-lo. Quando José vinha 
para minha casa eu não podia sair do meu quarto”, recorda Sebastiana.

 “Bom, mesmo assim nós conversávamos na igreja, coisa rápida, porque se 
meu pai visse, eu apanhava”, frisa. Quando Sebastiana tinha quase 16 anos ela 
foi conversar com o seu pai, disse que queria se casar. “Meu pai não aprovava de 
jeito nenhum esse casamento. Até que o pessoal da igreja conversou com ele e deu 
conselhos sobre a situação. Disseram a ele para que me deixasse casar, que não 
tinha problema o José ser de outra raça”.

Então, o pai de Sebastiana acabou liberando. “Fui morar com a família do 
meu esposo, pois éramos bem pobres e ainda não tínhamos condição de ter nossa 
própria casa. Sempre lutamos com as dificuldades para crescer na vida”, ressalta. 
Sebastiana é casada com José Raimundo há 55 anos, juntos tiveram 6 filhos, 12 
netos e 2 bisnetos.

Certo dia, “eu disse para o meu marido: Vamos morar numa cidade grande?”. 
Mesmo sem saberem ler e escrever como ela mesma afirmou, eles queriam arriscar 
e se mudaram para Londrina. Em 1968, “viemos com a minha irmã que tinha 
três filhos e eu também já tinha todos os meus filhos. Era um terror, a casa era 
bem pequenininha. Eu trouxe dois sacos de roupas, um saco de panelas e um 
cachorrinho”, comenta. 

Em Londrina, por muitos anos trabalharam na plantação de café. Sebastiana 
acompanhava seu marido que era boia fria. “Nós trabalhávamos duro para poder 
nos sustentar e pagar o aluguel. No começo eu não tinha nem fogão”, relata. 
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Contando sua situação para uma vizinha, conseguiu ajuda para obter outro 
emprego para o José. Ele começou a trabalhar na Viação Garcia, de lavador de ônibus 
e Sebastiana encontrou outro emprego. “José passava a noite inteira lá na Viação e 
eu comecei a trabalhar de diarista”. Sebastiana conta que sempre frequentou e teve 
apoio de sua igreja, a Congregação Cristã.

Uma colega dela da igreja a informou sobre uma vaga na Clínica Odontológica, 
de auxiliar de serviços gerais. “Foram chamadas eu e mais uma menina, ficamos em 
experiência por três dias. Na seleção, graças a Deus, eu fui escolhida”.

Sua contratação foi no dia 15 de junho de 1973. “Eu gosto tanto da UEL, 
eu amo a UEL. Porque quando eu entrei, Deus abriu uma porta na minha vida. 
Eu pulei de alegria quando fiquei sabendo que havia sido contratada”, comenta 
Sebastiana muito agradecida e satisfeita.

A direção da clínica fez uma proposta para ajudar os funcionários que 
quisessem voltar a estudar. Haveria a cessão de uma hora para que eles pudessem se 
dedicar aos estudos. Sebastiana foi a única que decidiu voltar aos estudos: “muitas 
colegas de trabalho tentaram me desanimar, falando para eu deixar essa escolha de 
lado”, diz. Mas Sebastiana seguiu firme e, com esforço, se formou até a oitava série.

Ela recorda que desatou o nó do laço na inauguração da lavanderia na 
Clínica Odontológica. “Toda envergonhada eu estava lá na frente participando de 
tudo ao lado de pessoas importantes. Nessa época alguns colegas tinham um pouco 
de inveja e me chamavam de puxa saco”, frisa.

Depois que estudei, fui eleita Encarregada de Sessão, que era uma função 
gratificada. “Eu cuidava de dois motoristas, da zeladoria, da lavanderia e do jardim 
do Centro Odontológico. Eu era responsável para acompanhar se estava tudo em 
ordem”. A nova atribuição exigiu conhecimentos que levaram Sebastiana a fazer 
estágio no Hospital Universitário e na Santa Casa de Londrina, para aprender 
sobre alguns maquinários, e cumprir com zelo seu cargo.

“Às vezes eu não tinha tempo de sentar para comer. Minha vida era bem 
corrida. Até que um dia, ao fazer um check-up, descobri que estava com a taxa de 
diabete bem alta”, frisa ela, que além das responsabilidades no trabalho, cuidava da 
família e assim sobrava pouco tempo para cuidar de si mesma.

Com a função gratificada seu salário melhorou, e aos poucos ela foi 
comprando móveis, e também guardou dinheiro para comprar sua casa. “Quando 
subi de nível, a parte do salário que aumentou eu colocava direto numa poupança e 
foi daí que consegui conquistar muitas coisas”, relata.
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A chegada da aposentadoria não perturbou Sebastiana, ela estava tranquila, 
“agora é a hora de descansar”, pensou, na época. Na saída da Clínica Odontológica 
chegou a rolar um almoço de despedida para Sebastiana. “Foi muito bom todos 
esses anos na UEL”, agradecida, comenta.

Após sua aposentadoria, Sebastiana decidiu se dedicar totalmente à família 
e à igreja na qual participa. Ela explica que, como diaconisa, foi encarregada de 
visitar pessoas que têm dificuldades e oferecer ajuda a elas.

Lillian Cardoso
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O céu é o limite

Para o aposentado Sebastião Ovídio Gonçalves, a docência 
sempre lhe proporcionou liberdade e prazer

 “Primeira vez que eu estive na UEL, o governador de estado 
veio até Londrina para entregar o terreno para a construção 
da universidade. Foi uma cerimônia em meio a muita terra 
e debaixo do sol quente”. Essa é uma das muitas histórias 

contadas pelo aposentado Sebastião Ovídio Gonçalves. Ele, que pôde acompanhar 
de perto o processo de implantação da universidade, sente um carinho imenso pela 
instituição.

Sebastião nasceu no ano de 1946, em Palmeiral, um distrito de Poços de 
Caldas, em Minas Gerais. Viveu lá até os nove anos e nessa idade já trabalhava. 
Cuidava de boi e colhia café e batata. “Na época, se falava que a vida tinha que 
ser feita no sertão do Paraná, que era como chamávamos o interior do estado 
do Paraná. Então, um irmão veio trabalhar para cá e eu o acompanhei”, diz. Foi 
morar em Borrazópolis e ficou lá até 1968. Quando chegou à cidade, ainda não 
havia nenhuma escola. Quando implantaram uma, pôde iniciar a quarta série do 
ensino primário, foi em Borrazópolis que ele completou o grupo escolar. Após isso, 
resolveu fazer um curso técnico de comércio. “No entanto, tinha um médico, que 
se tornou grande amigo e ele me disse para não fazer um curso técnico, já que, no 
ano seguinte, ele iria morar em Londrina e me levaria para fazer uma faculdade. E 
assim o fiz”, explica.

Em 1969, chegou à Londrina com a ideia de ser médico. Estudou no Colégio 
Vicente Rijo e, quando estava no terceiro ano, começou a pensar que não queria ser 
mais médico, pois teria que estudar a vida inteira. “Não era isso que eu queria, eu 
queria era entender de gente!”, afirma Sebastião.   Resolveu então fazer um curso 
de psicanálise e pesquisando sobre as opções, descobriu que aqui em Londrina 
não tinha nenhum curso relacionado à psicanálise ou psicologia. Então prestou 
vestibular para bioquímica e decidiu iniciar o curso. “Quando a universidade criou 
o curso de psicologia, eu imediatamente parei o de bioquímica para fazer o que 
eu realmente tinha vontade. Iniciei na segunda turma do curso de psicologia, em 
1973”. 

Em 1978, assinou contrato com a UEL para ser professor. Dois anos depois, 
foi para Porto Alegre fazer um mestrado na área que mais se identificava que era 
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psicologia do trabalho ou organizacional. Não fez o doutorado porque não tinha 
e não tem até hoje, no Brasil, doutorado específico em psicologia do trabalho. 
“Essa vertente da psicologia se preocupa com as relações de trabalho, e a gente tem 
que lidar como essas relações afetam direta ou indiretamente a pessoa”, explica o 
professor. 

Em relação à docência, ele faz questão de ressaltar: “Eu dou graças a Deus 
por ter sido docente, pois para nós, o céu é o limite. Minha única queixa é que a 
área de psicologia do trabalho não evoluiu como ciência. As pessoas têm a ideia de 
que os chefes exploram os empregados e essa é uma visão muito simplista.” Na sua 
trajetória pela universidade, conviveu com o reitor Pinotti, que foi quem enfeitou 
o campus da UEL com as árvores frutíferas. Segundo Sebastião Ovídio, o reitor 
comprou 20.000 mudas para plantar e hoje, muitas delas nem são conhecidas pelos 
alunos e servidores.

Além disso, Sebastião foi chefe de departamento, coordenador de colegiado 
e também coordenador de recursos humanos. “Enquanto eu era docente, eu 
também trabalhava como consultor de empresas. Trabalhava com cerca de três ou 
quatro empresas grandes. A equipe exige bastante, então você tem que estar sempre 
‘antenado’. Eu conseguia bons resultados porque eu pensava primeiramente nas 
pessoas, que são elas que vão trazer o crescimento para a empresa”, afirma.

Participou de alguns projetos, como o “Trabalhando a autoestima do 
servidor público”, que tinha o objetivo de valorizar o trabalho de cada servidor.   
“Tinha algumas zeladoras que estavam bem desanimadas com o trabalho, então 
com o projeto nós mostramos a elas que elas eram importantes para a universidade”, 
explica o aposentado. Ele trouxe alguns cursos diferentes como o de fazer sabão, 
o de ervas medicinais e de como limpar os vidros, que foi o que elas mais se 
empolgaram. “Isso foi o marco para mostrar como o trabalho dos servidores era 
importante. Além disso, o nosso projeto também se preocupava com as relações 
entre os funcionários”, finaliza.

Sebastião Ovídio se aposentou em 2011. A sua mulher, também aposentada 
da UEL, voltou a trabalhar, pois não se acostumou bem a ficar parada. Com isso, 
ela elaborou um projeto de extensão intitulado: “Preparação para a aposentadoria”. 
“Eu colaborava para o projeto. Nós nos reuníamos com os servidores sobre as 
expectativas deles depois de aposentados, o que pode ser posto em prática ou não. 
Até para aqueles que pretendiam aproveitar o tempo jogando dama na praça, tem 
que haver uma preparação para que as pessoas se entendam como aposentados”, 
explica. O projeto ainda continua, mas com o nome de “Preparação para a velhice, 
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elaborando projetos para a vida”. Hoje se trabalha com os jovens aprendizes, os 
servidores prestes a se aposentar e os que já se aposentaram.

Como hoje lhe sobra mais tempo, Sebastião se dedica a atividades fora da 
academia. “A minha chácara em Cambé me toma todo o tempo. Continuo dando 
assistência a algumas empresas, mas hoje é um trabalho mais ‘light’. Na chácara 
sempre tem o que fazer, quanto mais você faz, mais aparece serviço. Levanto cedo, 
trabalho o dia todo e ainda não consigo fazer tudo. O bom é que eu não tenho 
pressa, se eu não quero cortar a grama hoje, posso fazer isso amanhã”.  Além disso, 
ele também viaja bastante e a sua pretensão agora é fazer as coisas que mais gosta, 
com calma e programação. O computador é o que também ocupa boa parte do 
seu tempo, além da fotografia que é sua outra paixão. Ele garante que utiliza o 
computador para aprimorar a fotografia, por exemplo, faz edições no Photoshop, 
além de utilizar outros programas.

Isabela Nicastro
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Pela UEL e pelo Brasil afora

Mesmo passando por todos os cantos do Brasil,  Sérgio 
Cestari  resolveu dedicar-se à UEL e principalmente às 
ambulâncias, trabalhando sempre com força de vontade

Com irreverência, um toque de saudosismo e muito senso de humor, Sérgio 
Cestari, 67 anos, relata como foram os 15 anos em que trabalhou como motorista, 
prioritariamente de ambulâncias, no HU (Hospital Universitário), entre 1976 
e 1981, e depois no HC (Hospital das Clínicas), entre 1994 e 2006, na UEL 
(Universidade Estadual de Londrina). Casado e apaixonado pela “teimosa”, apelido 
carinhoso que deu a sua esposa Luiza de Souza Cestari, também aposentada pela 
UEL, técnica em radiologia, com quatro filhos casados e doze netos.

Ao ser perguntado sobre o que gostava de fazer, disse que pescar, com 
certeza, não fazia parte dos seus costumes.   “Não gosto de dar meu sangue para 
mosquito, não. Vou na peixaria e o peixe já está lá prontinho”. Não teve dúvidas em 
afirmar que seu hobbie era viajar e, o melhor, dirigindo!

Antes de entrar na Universidade era motorista de carretas, viajava o Brasil 
com orgulho fazendo parte do transporte rodoviário. Em 1976, foi convencido pela 
prima a fazer o concurso público da UEL, realizou as provas e começou a se dedicar 
à ambulância, tão necessária e requisitada pelos hospitais.

  Com a rotina complicada de revezamentos, ”trabalhando feito doido”, 
Sérgio não pestanejava em ir e vir sozinho da Universidade, fazendo as compras 
necessárias, dando avisos a pacientes e familiares destes, como cartas de óbito e 
convocação para cirurgias, além de transportá-los, o que acarretava ameaças e 
insegurança aos motoristas nas vezes em que levavam pacientes a lugares perigosos 
de madrugada, serviço que com o tempo foi abolido.

“Eu saí da UEL em 1981, e me arrependo, viu? Mas, sendo sincero, foi pelo 
salário! Recebi uma proposta para fazer um teste, para dirigir ônibus pelo Brasil 
e, de 43 motoristas, passaram dois, eu e mais um. Foi uma loucura.” Depois desse 
emprego, ainda distante das ambulâncias, Sérgio resolveu voltar a transportar 
carretas e, então, dirigir ônibus coletivos em Londrina.

Mas, gostando da Universidade, quando abriu o Hospital das Clínicas, claro 
que se apressou em retornar à rotina, embora não gostasse de ambulâncias por ter 
que lidar com pessoas com enfermidades sérias e graves, inclusive psiquiátricas. 
Ele conta que precisou ajudar enfermeiros a controlar pacientes com problemas 
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psiquiátricos complicados e, por essas e outras histórias, Sérgio afirma fugir das 
sirenes até hoje.

Constatou que, mesmo quando sabia que o paciente em trânsito estava em 
situação delicada e preocupante, mantinha-se tranquilo e calmo ao volante. ”Tem 
que ser consciente, mesmo com a sirene ligada, não pode passar feito louco, precisa 
estar atento nas ruas”, diz.

Lembrando de momentos relevantes, comenta como foi marcante o 
desabamento da marquise do Anfiteatro no CESA (Centro de Estudos Sociais 
Aplicados),em 2006. Sérgio teve que correr com a ambulância, a pedido de sua 
chefe, para ajudar com as operações necessárias. 

Um caso ele fez questão de compartilhar: um paciente, chamado Lázaro, 
estava sendo levado ao Hospital Universitário, acompanhado do enfermeiro, 
depois de ter realizado os exames em um laboratório, estando aparentemente bem 
e saudável. Foram pelo caminho que passava pelo aeroporto e o paciente ficou 
observando, atento, os aviões. E, minutos depois quando chegaram ao hospital, 
Lázaro já havia falecido. ”Chegamos e ele já estava parado, não sei se ele queria 
pegar uma carona de avião para o céu... Ele marcou a gente, nunca mais me esqueci 
do nome dele”. 

Atualmente, Sérgio procura manter as amizades do trabalho antigo, 
participando das festas e churrascos. Auxilia a esposa Luiza a gerenciar a empresa 
de uniformes do casal e afirma ter “dó de deixar os clientes esperando para viajar 
pelo Brasil, principalmente para ir ao Pará, a fim de visitar o cunhado e ir às praias.” 

Ele não para de viajar pelo Brasil afora. “O Brasil eu conheço de ponta a 
ponta,” comenta, presenciando miséria, situações críticas e divergências enormes 
entre os estados, enfrentando estradas de todos os tipos e com vários obstáculos: 
lombadas, buracos, barrancos e quilômetros de terra com pequenos pedaços de 
troncos para auxiliar na travessia dos rios. Nos garante que se não sabe um caminho, 
o moderno GPS orienta muito bem. Deixa evidente que se mantém informado e 
atualizado sobre a condição brasileira.

Além disso, Sérgio procura se aperfeiçoar em informática, gosta de música, 
toca acordeom, tem vários instrumentos, admira e apoia a esposa, que também 
estuda acordeom e não cessa de apreciar a existência: “A gente sempre aprende 
alguma coisa, não é possível não aprender nada, senão tem que por em uma carroça, 
não é? A experiência conta muito na vida da gente. A gente não para não, se parar 
é pior, se parar, morre!“

Barbara Blanco
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 “A história da UEL e a minha história estão 
entrelaçadas”

A professora de psicologia, Solange Beggiato Mezzaroba, 
sempre participou de diversas atividades da universidade 
e conta que UEL foi essencial para seu crescimento 
profissional e pessoal

Nascida no dia 23 de maio de 1954, Solange Beggiato 
Mezzaroba é londrinense e se considera uma tradicional 
“pé vermelho”. Filha de pai pioneiro, a professora conta 
que já tinha contato com a universidade até mesmo 
antes de ela existir: “quando eu era criança brinquei 

muito na fazenda Perobal, que é o local que a UEL ocupa hoje”.
Ela explica que sua trajetória profissional é basicamente voltada para a 

docência: “antes de ser professora da graduação eu fiz magistério no ensino médio e 
dei aula para a terceira série ensino fundamental”. Formada em psicologia em 1980, 
a professora começou a trabalhar no ano seguinte na UEL, em 1981. 

“O curso de psicologia da UEL tinha uma composição administrativa 
diferente de hoje, antes era apenas um departamento, e agora são três. E como em 
1981 a universidade tinha apenas 10 anos, alguns professores ainda não tinham 
titulação, e outros vieram de outras cidades, como Brasília e São Paulo. Com o 
tempo, a própria universidade foi formando os quadros de professores. Então 
quando uma professora saiu para fazer mestrado, eu entrei no lugar dela”, conta a 
docente.

Solange fez especialização em Metodologia do Ensino Superior, no 
Departamento de Educação da UEL e relata que sempre gostou de trabalhar 
com psicologia da educação. “A primeira disciplina que eu ministrei chamava-se 
psicologia do excepcional. Logo em seguida, em 1982, entrei no mestrado na PUC 
de são Paulo também nessa área”, diz.

A professora se aposentou em 2003, mas, ficou afastada da UEL apenas por 
cinco anos. Durante esse período continuou lecionando em outras instituições e fez 
doutorado na UNESP de Marília. “Eu me aposentei não para desfrutar o tempo 
de descanso, mesmo porque eu era bem nova na época, estava com apenas 48 anos. 
Mas porque meu registro na carteira profissional é de 1973, e em 2003 completei 
os 30 anos de trabalho. Diante de uma mudança na lei sobre a aposentadoria e eu 
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não sabia que rumo isso podia tomar, então resolvi me aposentar. Em 2007 abriu 
vaga para concurso na minha área, eu prestei e voltei para a UEL em julho de 2008 
e estou até hoje. Sou uma nova velha na UEL”, brinca ela.

Desde que começou a lecionar, Mezzaroba participa de projetos da 
universidade: “eu sempre estive envolvida com atividades de extensão da PROEX, 
pois gosto de trabalhar com a comunidade. Atualmente eu trabalho com a questão 
do bullyng e a violência que ele provoca”. Além disso, a professora faz parte também 
de um programa de formação complementar que está lidando com a mediação e a 
resolução de conflitos em instituições escolares.

O projeto mais significativo para a docente foi um que ela participou junto 
com as professoras Magali Kleber e Cleusa Cacione: “Foi uma ação interdisciplinar 
em que nós atuamos em uma escola. Tinha pessoal da arquitetura, da música e do 
teatro. Como era um colégio com muitas queixas, com um IDEB baixo e em uma 
região de risco, onde os alunos tinham uma autoestima baixa e não preservavam 
o patrimônio escolar, nós desenvolvemos atividades no sentido de reverter essa 
situação. Através da música, do teatro, e da psicologia  que entendia as questões que 
perpassavam na instituição, nós pudemos realizar um trabalho na escola, em que 
a culminância foi uma apresentação do teatro Ouro Verde. Além dos estudantes 
e professores, a comunidade, familiares e até nós da UEL participamos. Foi uma 
experiência gostosa e interessante”, explica Solange.

A docente conta que um dos períodos que mais marcou sua história 
acadêmica aconteceu durante a época da ditadura militar: “minha graduação eu 
terminei no auge da repressão da ditadura em 1977 e1978. Então eu falo para os 
meus alunos que eu passei por tudo o que eles veem nos livros de história. Nós não 
podíamos andar em mais de cinco pessoas, e tiveram amigos meus que sumiram, 
porque eles estavam diretamente ligados com os grupos que lutavam contra o 
regime. Essa é uma parte negra da história, mas que muito contribuiu para a minha 
formação crítica, pois nós nos reuníamos e discutíamos sobre o assunto, mesmo 
que às vezes escondido. Logo em seguida eu entrei no mestrado na PUC de São 
Paulo que era o centro da resistência da ditadura, lá eu pude conviver mesmo com 
ativistas. Então esse foi um período que me marcou bastante enquanto aluna, e 
depois como professora, visto que contribuiu, mesmo que a duras penas, para 
refletir sobre as questões da democracia e da importância da nossa participação em 
atividades da universidade, como a greve de seis meses que participei em 2002 na 
UEL”.
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Em seu tempo livre Mezzaroba procura ler, fazer atividades físicas, e 
artesanatos. ”Eu sempre fui envolvida com esporte. Já nadei, joguei tênis e minha 
última iniciativa esportiva foi participar de corridas de rua. Mas ultimamente 
por motivos familiares eu não tenho corrido. Também bordo, faço tricô e crochê, 
geralmente tudo a noite, pois na verdade não tive ainda um período durante o dia 
em que não estivesse envolvida com atividades acadêmicas”. Além disso, a professora 
está sempre junto de sua família. “Tenho três filhas e dois netos. A mais velha é 
professora de inglês, a do meio fez gastronomia e faz estágio em um restaurante 
e a mais nova é fisioterapeuta e trabalha em um instituto de pilates. Como meu 
pai é italiano, minha família é bem patriarcal, então nós somos bem unidos, 
principalmente agora que eles estão bem velhinhos e com a saúde debilitada, o que 
exige que nós estejamos sempre por perto”, relata.

Para finalizar, Solange conta que a UEL foi essencial para sua vida profissional 
e seu crescimento como pessoa. “Quando eu retornei para a universidade em 2008 
as pessoas me perguntavam ‘mas você voltou?’ e eu dizia que sim, pois a UEL é um 
cachaça, igual a um vício. Ainda mais para mim, que vi as perobas sendo derrubadas 
para dar lugar aos prédios. A história da UEL e a minha história estão entrelaçadas 
e às vezes são indissociáveis. Eu passo mais tempo aqui do que na minha própria 
casa, principalmente agora que sou coordenadora do curso e tenho que vir todos os 
dias e em todos os turnos de aula. É uma vida de dedicação”, conclui.

Flávia Cheganças
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 ‘Bons encontros’

Aos 61 anos, a psicóloga Sônia Maria Petrocini  fala 
sobre o vínculo com a docência e sobre as experiências 
em psicanálise

  

A traição do namorado? Passou “despercebida”. Prova 
de matemática na quarta?! Tinha “certeza” de que 

seria na sexta. O trabalho deveria ter sido entregue em uma semana? Era “capaz de 
jurar” que a professora havia prorrogado a data de entrega por mais 15 dias. O moço 
bonito do ônibus? Achei que estivesse me “dando mole”, mas minha amiga disse que 
ele é apaixonado pela namorada. Os delírios, alucinações e fantasias estão presentes 
no cotidiano muitas vezes não como patologia, mas como parte inconsciente das 
particularidades de cada sujeito.

De acordo com a revista “Mente” (exemplar de 31 de março de 2009), 
a América do Sul ocupa uma posição importante na geopolítica do movimento 
psicanalítico, e o Brasil já possui mais de uma centena dessas instituições localizadas 
nos principais centros urbanos do país.

E é exatamente no cenário da psicanálise que se encontra nossa personagem. 
Sônia Maria Petrocini é psicóloga. Atuou como docente na UEL desde fevereiro 
de 1979, e agora se dedica ao atendimento em consultório, sempre na área da 
psicanálise.

Ela falou um pouco sobre sua especialidade: “Eu sou formada em psicologia 
e a minha formação é em psicanálise. E o trabalho que se faz dentro dessa área 
tem motivações do que se chama ‘inconsciente’. O que é o inconsciente? É esse não 
sabido, que age em você sem você saber. Não existem momentos em que você pensa 
em fazer uma coisa, mas acaba fazendo outra e não sabe por quê? O meu trabalho 
é com esse inconsciente”, explicou.

E completou: “A dedicação primeira deste trabalho é quanto ao sofrimento. 
As pessoas sofrem, mas não sabem o motivo pelo qual sofrem. E elas não querem 
muito mudar; querem logo se curar do sofrimento, mas não querem saber. Então o 
primeiro trabalho do analista é fazer o sujeito se interessar pela própria vida”.

Sônia classificou dois elementos que considera fundamentais nesse processo 
de autoconhecimento, e problematizou a questão no âmbito da psicanálise: “É que 
saber de si envolve uma série de coisas: saber de você no trabalho e no amor. São 
duas coisas importantes e que você não faz sozinha, não é mesmo? E abrir-se ao 
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outro não é uma coisa fácil. Geralmente tem-se muito medo – do outro, de você, do 
desejo. Tanto que as pessoas se isolam. E é isto o que está acontecendo no campo 
atual – com as depressões e o tédio, por exemplo. As pessoas acabam achando mais 
fácil se isolar. E por que isso? Porque abrir-se ao mundo não é coisa fácil, não é 
natural”, relatou.

Mas, aquém de concepções psicanalíticas sobre a contemporaneidade, o que 
trouxe a menina que havia estudado em São Paulo e se formado em Campinas para 
Londrina?

“Quando eu vim para cá, em dezembro [de 1978], meu pai estava muito 
doente. Eu ia ficar lá [em Campinas] – eu inclusive era noiva lá – e meu pai ficou 
doente. Eu vim para cá, cuidei dele, e nesse ínterim eu fiz o concurso da UEL. 
Estava abrindo o concurso, eu era recém-formada. Aí meu pai morreu. Ele morreu 
dia 4 de fevereiro, eu fui chamada na UEL dia 5 de fevereiro. Aí eu resolvi ficar por 
aqui”, explanou Sônia.

E a entrada na Universidade Estadual de Londrina lhe trouxe uma nova 
rotina: “Me casei. Não com o mesmo noivo, com outro. Meu pai morreu, comecei 
a dar aula na Universidade, onde eu conheci meu atual marido. Ele é da área de 
computação”, declarou.

Sônia tem duas irmãs, mas é a única, entre as três, que exerce a profissão. 
Talvez tenha a ver com vocação, com a paixão inexplicável pela profissão que lhe 
satisfaz, que lhe completa em todo o sentido de vida. Já dizia o filósofo alemão 
Friedrich Nietzsche “a profissão é a espinha dorsal da vida”, mas é, antes de tudo, 
escolha. E foi através da decisão pela psicologia que Sônia se tornou a profissional 
que é hoje.

A psicóloga explicou que, quando fez vestibular, passou em medicina, mas 
decidiu fazer psicologia escondida do pai. “Meu pai estava muito orgulhoso por 
eu ter passado em medicina. Ele nunca me influenciou do tipo ‘Você vai fazer 
medicina’, mas quando eu me decidi por fazer o curso e passei, ele ficou feliz. E 
quando eu decidi ir para a psicologia ele se entristeceu e disse para mim: ‘Você vai 
morrer de fome com essa profissão’. Hoje eu penso que se eu tivesse feito medicina 
eu poderia ter ido para a psiquiatria e lá fazer minha formação em psicanálise. Mas 
na época eu não tinha essa informação. Então eu acho que eu queria muito, tanto 
que eu sempre fui feliz nisso”, contou.

Quanto à trajetória na UEL, Sônia afirmou: “Eu gostava de ser professora. 
Quando a gente vai aprendendo as coisas, é bom dizer para as pessoas. Querer 
compartilhar daquilo que você aprendeu. Como professora, tenho ainda saudades 
dos alunos”. E completou: “A convivência com os alunos é algo especial”.



Portal do Servidor Aposentado da UEL: uma justa homenagem236

Mas também falou sobre as dificuldades da profissão: “Departamento é uma 
das coisas mais difíceis que existem. Convivência humana. Porque há distintas 
ideias, como em todo lugar. Distintas ideias acerca do trabalho, acerca da postura, 
acerca da ética. Existem distinções mesmo, e isso não é privilégio da UEL, é 
do mundo. E conviver com isso não é uma coisa fácil. Um departamento reúne 
uma série de ideias, ideias de diversas pessoas e que implicam, digamos, em um 
posicionamento e, às vezes, fica antipático, às vezes as pessoas não gostam. Então 
tem que ter uma habilidade tal que você possa dizer uma coisa que você quer e ao 
mesmo tempo não ofender, e nem sempre isso acontece. As pessoas levam para o 
plano pessoal, então eu acho mais difícil a convivência dentro do departamento do 
que com os alunos”, revelou a psicóloga.

“Mas eu posso dizer que, como docente, eu gostava muito – dos meus alunos, 
do que eu fazia, das minhas contribuições (espero ter contribuído). Tem coisas que 
eu pensava ‘Tomara que eles esqueçam’/ ‘Ai, meu Deus, não era bem assim’, porque 
você vai aprendendo também. Você amadurece”, disse Sônia.

Ela afirma ainda manter contato com alunos do tempo da UEL: “Outro dia 
mesmo eu recebi um livro de uma ex-aluna minha a quem eu dava supervisão e que 
hoje está fazendo doutorado na USP. Eu recebi um livro, ela escreveu agradecendo, 
então são coisas boas, não são? E tem, digamos, a resposta, também, de que você 
contribuiu um pouco. De vez em quando eu recebo notícias de alunos, dos que 
estão trabalhando, dos que não estão, daquilo que estão fazendo. Então quer dizer, 
foram bons encontros”, ressaltou.

Aos 61 anos – 30 deles dedicados ao ensino na Universidade – a psicóloga 
Sônia Maria Petrocini salienta a importância da formação: “Eu acho que hoje em 
dia a Casa do Saber, que é a Universidade, é algo muito sério. É lá onde as pessoas 
entram cheias de idealizações com relação ao trabalho, é lá que se ensina uma ética, 
é lá onde se ensina uma série de coisas. Então eu sempre tive muita preocupação 
com isso, de poder transmitir aos meus alunos a importância do trabalho que eles 
iam fazer; eles iam ‘conduzir’ uma vida. E isso não é uma coisa muito simples”.

Sônia aposentou-se em 2009, e atualmente atende em consultório, mas 
se reveza entre Londrina e Curitiba: todas as quintas-feiras, a psicóloga vai até a 
capital paranaense, onde atende e é também atendida (ela faz análise há 17 anos 
em Curitiba), e volta às sextas-feiras durante a noite, já que coordena um curso de 
especialização em psicanálise aos sábados na Faculdade Pitágoras, em Londrina.

Ela falou sobre as mudanças da aposentadoria: “No início, quando me 
aposentei, fiquei triste. Mas era uma coisa humana, que todos vivem; você tem um 
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cotidiano, quando esse cotidiano acaba, até você se recuperar, demora um tempo”, 
explicou.

Mas ela não sabe dimensionar qual o cargo que lhe trouxe maior satisfação: 
“Não sei medir isso. Eu posso dizer que, enquanto fui professora, eu fiquei bem. 
Acho que tem um tempo, para a gente exercer [a profissão]. Eu posso dizer que hoje 
eu também sou feliz. Eu posso dizer que também gosto do que eu faço. Tenho boas 
lembranças da docência. Eu não saí ressentida, saí porque eu queria outra coisa. 
Chegou um momento, um tempo da vida em que a gente precisa – pelo menos 
eu precisava – me aposentar daquele tipo de função. Eu me aposentei do encargo, 
não de estudar. Há 15 anos eu idealizei um curso de especialização na Faculdade 
Pitágoras, hoje sou coordenadora e dou aula. Já é a 12ª turma”, disse Sônia.

Sônia não deixou de estudar, nem abandonou completamente a sala de aula; 
o vínculo que possui com a docência não foi rompido, muito embora trabalhe, 
atualmente, com atendimento em clínica. Depois de 30 anos em sala de aula, 
sua experiência não deixa de ser um ensinamento. A trajetória que lhe permitiu 
contribuir para a formação de inúmeros jovens psicanalistas parece convergir com 
a máxima do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire: “Ninguém nega o valor da 
educação e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons 
professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. 
Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo 
fracasso da educação, grande parte [dos professores] resiste e continua apaixonada 
pelo seu trabalho. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, 
tampouco a sociedade muda”.           

Ana Maria Simono
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Universo de possibilidades

Os caminhos que levaram o aposentado  Walter 
Busch Pereira  à atuação em clínica foram os 
mesmos que o trouxeram para o campo da docência

Walter Busch Pereira começou a lecionar 
profissionalmente na Universidade Estadual de 

Londrina em 1978, mas sua relação com a docência começou muito antes, quando 
ainda cursava odontologia na UEL. Em 1973, ele foi coordenador geral do primeiro 
vestibular simulado aberto da Universidade, e ainda guarda a prova em seu acervo 
pessoal. Junto com a prova do primeiro vestibular, ele armazena alguns jornais, 
documentos e fotografias que marcam não apenas a sua presença naquele espaço e 
tempo específicos, mas que preservam as lembranças contidas em cada um desses 
arquivos. É registro, memória, parte dos retalhos de acontecimentos que marcaram 
a história: história dos alunos, história dos professores, história do Walter, história 
da Universidade.

“Durante os quatro anos da minha formação acadêmica, eu ministrei aulas 
de biologia nos cursinhos preparatórios para a Universidade. Então despertou em 
mim uma vocação acadêmica, sabe?”, explicou. Mas a vocação teve que esperar. 
Formado em 1972, Pereira interrompeu a docência para exercer sua atividade 
profissional. “Logo que eu me formei, veio um convite da prefeitura de Nova 
Esperança. Eles estavam precisando de dois dentistas para trabalhar no sindicato. 
Esse convite foi formulado para a Universidade, e a Universidade indicou a mim e 
um colega, o Dr. Robert Sallum. Fomos nós dois para Nova Esperança. E lá a gente 
foi muito bem recebido, eles propiciaram todas as condições de trabalho, montaram 
um apartamento com todo o conforto para nós”, relatou.

O dentista explica que as oportunidades foram aparecendo naturalmente em 
sua carreira: “Pouco tempo depois, abrimos um consultório em uma cidade satélite 
de Nova Esperança chamada Atalaia. Eu e o Robert dividimos: um ficava em Nova 
Esperança e o outro ficava em Atalaia. Aí nos procuraram também para atender 
a Copel. Na verdade, a Copel nem existia em Londrina. Aqui ainda era Empresa 
Elétrica de Londrina. Então surgiu o convite para atendermos os funcionários em 
uma unidade móvel da Copel, nas subestações”.  Pereira conta que ele e o colega 
combinaram que um deles atenderia Nova Esperança no período da manhã, pegaria 
o carro até Atalaia, onde atenderia durante a tarde, e voltaria para Nova Esperança, 
enquanto o outro atenderia as subestações da Copel em uma Kombi.
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“Isso é história, e é verdadeira. A gente estava em uma progressão profissional 
muito grande. A gente estava se dando bem, trabalhando com vontade”, ressalta. 
Mas um acidente mudou completamente os rumos deste trajeto. “Os desígnios do 
destino fizeram com que esse meu colega, Dr. Robert, sofresse um acidente na ida 
para Atalaia e viesse a falecer. Isso foi em 1974”, relata.

Depois do acidente, Pereira decidiu voltar para Londrina e montar seu 
consultório na cidade. “Foi um ‘baque’ muito grande”, resumiu. Ele conta que deixou 
o atendimento feito com a Kombi, mas que continuou atendendo a Copel: “Esse 
atendimento à Copel eu faço até hoje. Esse ano eu completo 41 anos de formado e 
atendo o pessoal da Copel há 40 anos. Sou inclusive perito”.

Ele afirma que o convite para ministrar aulas na UEL surgiu em 1978: “Esse 
convite partiu de um antigo professor meu. Tivemos um contato bom durante o 
meu período de formação e acabamos nos tornando amigos, aí partiu um convite 
dele. Eu prestei os concursos internos da disciplina e fui aprovado”. Ele também 
falou sobre seu trabalho na Universidade: “a UEL foi para mim uma coisa muito 
especial, porque eu tive vários postos durante esse período todo, e fui inclusive 
coordenador de curso. Então foi uma época rica que me propiciou uma condição 
de trabalho muito boa”.

O professor explica que conciliava a docência com atendimento em 
consultório, já que sua carga horária de trabalho na Universidade não exigia 
exclusividade. “Foi uma coisa que aconteceu na minha vida de forma natural, veio 
de encontro a uma aspiração que eu já tinha, e acho que até uma vocação, porque 
eu me identifiquei muito com a docência? Foi gratificante, porque tudo o que eu 
dava eu recebia de volta. Diz que professor ensina, mas aprende mais do que ensina, 
porque toda vez que ele dá uma aula, ele aprende mais ainda. Portanto, foi uma 
época muito rica para mim. E isso me deu um respaldo grande também na clínica 
particular, porque você ser professor de Universidade, na sua clínica particular, dá 
uma credibilidade, um respeito. Foi uma coisa que eu acho que valeu muito a pena”, 
concluiu.

Walter Busch, que começou a ministrar aulas na UEL ainda na década de 
70, se aposentou em 2006, e comentou sobre o período de docência: “a vida da gente 
é feita de etapas. São muitas fases em que ela vai acontecendo... e a docência foi uma 
fase, foi uma época da minha vida. Uma época importante”.

Mas a docência não é um ramo a parte. “A Universidade o próprio nome já 
diz, é um universo, um universo aberto”, afirmou. E completou: “A gente vive em 
sociedade, e em sociedade as coisas não são todo mundo olhando para o mesmo 
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ponto, tendo o mesmo ponto de vista, gostando ou não daquilo... não é assim. Isso 
é o mais importante. Você saber viver em um mundo de diversidade, respeitando os 
pontos antagônicos e sabendo conviver com isso. Para mim, a Universidade valeu 
por isso. Por a gente ver que são muitas cabeças... e cabeças muito inteligentes, 
de pessoas destacadas. Porque ali dentro está a elite da massa pensante de uma 
coletividade. Lidar com esse universo é uma coisa muito importante, muito rica”.

O tempo que amarelou as páginas de jornal guardadas em arquivo pelo 
professor e dentista Walter Busch, conduziu sua trajetória de trabalho e vocação, 
permitiu que ele atuasse na atividade prática em consultório e na transmissão do 
conhecimento para a formação de profissionais em sala de aula, acabou com o 
eixo imaginário que supostamente existiria entre teoria e prática, entre docência e 
exercício. Vocação. Amor pela profissão que lhe satisfaz. Paixão passada de pai para 
filho, de geração para geração. 

Dos quatro filhos de Walter Busch, dois seguiram a área de odontologia. 
João Paulo, o mais velho, divide o trabalho na clínica com o pai há mais de 10 anos, 
e Maria Beatriz optou pela academia. Atualmente, ela leciona na Universidade 
Estadual de Londrina. “Ela [Maria Beatriz] optou pela vida acadêmica, se dedicou 
exclusivamente à faculdade, se identificou com essa carreira. O João Paulo já é mais 
clínico, gosta de ficar no consultório. Então um pegou uma parte minha e o outro 
pegou outra parte, e isso me deixa muito feliz, porque eu fiz as duas coisas. Eles 
optaram cada um por uma parte daquilo que eu fiz”, afirmou orgulhoso.

Pereira também fez questão de falar sobre os outros dois filhos, gêmeos, 
um engenheiro elétrico que atua na área de telecomunicações e uma designer que 
trabalha no ateliê com a mãe, que é artista plástica: “Agora estão todos casados, e eu 
já sou avô de quatro netos”.

O rapaz que descobriu sua vocação para a docência ainda na graduação, não 
deixou de atuar em consultório, mas descobriu formas de aliar os dois exercícios. 
O aposentado que tinha como hobby jogar tênis, encara as limitações impostas 
por duas cirurgias de coluna e uma de joelho e admite que gosta de fazer uma 
boa caminhada. Mas os caminhos que percorreu não se restringiram ao trajeto de 
sua casa até o consultório em que atua com o filho; sua caminhada está registrada 
nas páginas do jornal que guarda na gaveta do consultório, na capa do primeiro 
vestibular simulado aberto da Universidade, nas memórias e recortes que compõem 
a história de Londrina.

Ana Maria Simono
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“Alguém tem que fazer a área 
administrativa”

Walter Germanovix dedicou uma boa parte de seu 
tempo na UEL em prol de funções administrativas 
e acadêmicas no curso de Engenharia Elétrica, 
ocupando ainda, o cargo de Prefeito do Campus da 
UEL

Poucos minutos de conversa com Walter Germanovix já bastam para se 
identificar seu perfil técnico, preciso e objetivo, naturais para alguém que lida, quase 
que diariamente, com equações matemáticas e circuitos eletrônicos há mais de 40 
anos. 

Tal perfil o levou a gostar e exercer funções administrativas na Universidade 
Estadual de Londrina, que apesar de serem compostas em sua maioria por 
professores, exigem dedicação quase que exclusiva e por isso, acabam não atraindo 
tanto interesse. 

Aposentado - por tempo de serviço - como professor adjunto em 2005, 
Walter foi um dos pioneiros, ainda trabalhando na função de engenheiro, na 
elaboração do projeto de fundação do curso de Engenharia Elétrica na UEL, além 
de ter exercido o cargo de Prefeito do Campus durante quatro anos.

Nascido em Londrina no dia 11 de abril de 1952, filho de um mecânico 
e uma dona do lar, o primeiro contato de Walter com a Universidade foi na 
graduação em Matemática (licenciatura). Entretanto, a aprovação em concursos na 
Telepar, antiga operadora de telefonia do Estado da Paraná, e na Sercomtel, ambos 
como técnico, o afastou da graduação. Na Sercomtel, conheceu sua esposa, Maria 
Thereza Prochaska Germanovix, com quem se casou em 1977 e teve um casal de 
filhos, Iuri e Juliana Germanovix. “Netos? Estão a caminho”, disse Walter, com um 
orgulhoso sorriso.

Em 1976, incentivado por um primo, prestou vestibular em Engenharia 
Elétrica no Instituto Nacional de Telecomunicações de Santa Rita do Sapucaí - 
Minas Gerais (Inatel) e concluiu o curso em 1980. Já como engenheiro, trabalhou 
em Curitiba, mas de olho em oportunidades em Londrina. “Por ter nascido em 
Londrina, minha intenção sempre foi voltar para cá. Como minha esposa também 
é daqui, nós compartilhávamos esse interesse”.
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Em maio de 1982, Walter retorna para Londrina e assim, inicia o contato que 
o mantém ligado à UEL até hoje. Como servidor, trabalhou na área de Engenharia 
de Manutenção até 2000. Ainda como servidor, iniciou seu Mestrado em Projetos 
de Circuitos Integrados (Microeletrônica) na Unicamp e, posteriormente, na 
Universidade de Londres (Imperial College), aplicou os conhecimentos adquiridos 
no Mestrado para realizar o programa de Doutorado, com foco em próteses 
eletrônicas para o corpo humano. “Por volta de 1990, a administração da UEL 
estava com o projeto de abrir o curso de Engenharia Elétrica. Ela entendeu que 
Universidade precisava preparar pessoas e desta forma, pude contribuir com a 
implantação do curso em Londrina”.

Docente em Engenharia Elétrica desde 2000, Walter segue no corpo de 
professores do curso mesmo após a aposentadoria em 2005, sendo readmitido 
após prestar concurso. Além das aulas, orienta alunos em projetos de pesquisa e 
trabalhos de conclusão de curso (TCC).

De 2006 a 2010, Walter exerceu o cargo de Prefeito do Campus, cujas 
funções muitos não conseguem desassociar com as de Reitor. “É como se fosse uma 
pequena cidade. Quais são os problemas de uma pequena cidade? Abastecimento 
de energia, água, esgoto, jardinagem, manutenção predial... no geral, as principais 
funções são a de abastecimento e de manutenção”. Através de uma equipe de 
engenheiros e técnicos, juntamente com outros órgãos da UEL, a Prefeitura do 
Campus coordena o desenvolvimento e a implantação de projetos das necessidades 
do campus.

Walter atribui ao esforço coletivo boa parte dos resultados obtidos em sua 
gestão. “Tive um corpo técnico e diretores que me auxiliaram muito. Acredito que o 
maior destaque da gestão foi criar um clima de paz e harmonia entre funcionários e 
chefia. Não é cem por cento - sempre há uma diferença que não dá para arrumar. De 
modo geral, foi um clima interessante e gostoso de trabalhar. Nem tudo aconteceu 
como eu gostaria que fosse. Certamente algumas pessoas disseram ‘não gostei disso 
e daquilo’, mas fugiu completamente da minha alçada.”

Além de novos prédios, ele também destaca dois pontos da gestão: a 
jardinagem e a medidas tomadas para aumentar a segurança no trânsito dentro 
do campus. “Fizemos um trabalho exemplar na jardinagem. Não é o prefeito, é o 
conjunto, pessoas simples que trabalham com a maior vontade e fizeram um serviço 
muito bem feito. Outro ponto foi a implantação de quebra-molas. Ainda que, 
tecnicamente, não seja viável, era uma maneira de conter os perigos do excesso de 
velocidade dentro do campos. Fui contra alguns colegas, mas apliquei por entender 
que, às vezes, precisamos educar o motorista de uma forma mais dura.”
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Walter não se arrepende de ter dedicado boa parte de seu tempo na parte 
administrativa. “Gosto muito da parte administrativa e gosto muito da acadêmica. 
Se eu tivesse uma liberdade total de escolher, eu mergulharia somente na área 
acadêmica e não olharia para área administrativa. Se você me pergunta: ‘Mas 
alguém tem que fazer a área administrativa’ e eu lhe digo ‘pois é’, então, será que eu 
não posso sacrificar um pouco da área acadêmica para ajudar na administrativa? É 
um sacrifício.”

Walter acredita que os mais jovens precisam acreditar na orientação divina 
para se preparar para a velhice. “Meu pai falava quando eu era mais jovem: ‘se prepare 
para a velhice’. Pensar na velhice enquanto jovem parece loucura. Mas ele falava de 
maneira bastante sábia. Como eu trabalhei na Telepar e Sercomtel, quando eu fiz 
engenharia, não era natural que eu voltasse a trabalhar com engenheiro em algumas 
delas? Eu tinha amigos importantes, mas não houve maneira de encontrar um 
concurso. Aí entrei na Universidade. Comparando, talvez lá eu tivesse um melhor 
ganho financeiro, mas jamais teria feito mestrado e doutorado, ainda mais em 
Londres, morando quatro anos lá, numa universidade de primeira grandeza. Meu 
desejo era trabalhar na Telepar ou na Sercomtel, mas Deus tinha outro plano, que 
eu não entendia, e que só fui entender recentemente. Felizmente, como todas as 
pessoas têm livre arbítrio, eu direcionei o meu para crer em Deus. Eu decidi dessa 
forma. É claro que outras pessoas poderão decidir de forma diferente.”

Desde então, vem preparando o terreno para a aposentadoria compulsória, 
aos 70 anos. Tirar o pé do acelerador, entretanto, não está em seus planos. “A 
aposentadoria não mudou meu ritmo. Eu poderia estar mais tranquilo agora, mas 
pelo contrário, estou a todo vapor, fazendo pesquisa ‘pra valer mesmo’. Quando me 
aposentar definitivamente, penso em um equilíbrio. Creio que eu não conseguiria 
ficar sem uma atividade que me exigisse uma responsabilidade de prazo, de 
pesquisa. Eu tenho um laboratório montado em casa, onde eu pretendo continuar 
essas pesquisas, só que vai ser interessante porque não tenho hora para começar 
nem para terminar. No decorrer do tempo, terei aquela ocupação garantida sem 
que seja um fardo para mim.”

Thiago Ienco
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Geografia reciclada

O professor Wladmir Cesar Fuscaldo foi um dos 
fundadores do programa Recicla UEL e agora se 
dedica à música, em especial o batuque

Wladmir Cesar Fuscaldo chegou à entrevista 
com um chapéu bonito e um sorriso no rosto 
que não escondia a alegria de estar na UEL. 

Nascido na capital paulista no ano de 1959, o corintiano da zona leste trabalhou 
por quase 18 anos na Universidade, sendo dois anos como professor temporário e 
o resto do período atuando como professor efetivo do Centro de Ciências Exatas, 
na área da Geografia.

O paulista mudou-se para Londrina em 1995, junto de sua esposa e também 
professora Maria Del Carmen Calvente. O casal se conheceu nas salas de aula da 
Universidade de São Paulo (USP), onde ambos, no ano de 1985, formaram-se 
geógrafos. O professor conta que entrou na faculdade já na meia-idade, e quando 
conheceu a atual esposa já tinha quatro filhos de outros casamentos.

Mas antes de vir parar em terras londrinenses, Wladmir foi professor do 
ensino fundamental e médio na cidade de Ilha Bela, litoral paulista, e diz ter sido 
uma ótima experiência tanto pessoal como profissional. O geógrafo lembra que 
os anos como professor ajudaram muito quando foi assumir uma universidade. “A 
gente vivenciou experiências de colegas que passaram maus pedaços por não terem 
essa pratica anterior de sala de aula. Os colegas saem da graduação, fazem mestrado, 
prestam concurso e nunca passaram por sala de aula. Pode ser uma experiência 
traumatizante às vezes”.

Além de dar aulas na UEL, Wladmir foi aprovado em 1995 no concurso 
da prefeitura de Londrina para trabalhar na Autarquia do Meio Ambiente 
(AMA), hoje Secretaria do Meio Ambiente. “Um dos trabalhos que eu destacaria 
na autarquia foi a experiência de trabalhar como geógrafo. Pude perceber como 
funciona o trabalho do técnico no âmbito de uma equipe; éramos sete técnicos 
entre geógrafos, geólogos, arquitetos, biólogos. A gente de fato conseguia interferir 
na dinâmica da cidade”, conta o professor. Segundo ele, durante o período em 
que trabalhou na AMA, não houve nenhuma aprovação de loteamento que não 
obedecesse às regras legais.  
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Foi por causa do trabalho desenvolvido na autarquia – acompanhando o 
serviço de coleta, transporte, distribuição de resíduos – que Wladmir escolheu 
seguir a área acadêmica realizando o seu mestrado sobre os programas de coleta 
seletiva que Londrina tinha desenvolvido, ou tentado, de 1989 a 2000. Ele conta que 
em 1996 já havia discutido e implantado o programa de coleta seletiva de Londrina 
e em meados de 1998 foi possível avaliar a destinação dos resíduos sólidos da UEL, 
criando o Recicla UEL em 2006. “Uma coisa que a gente sempre defendeu que era 
a destinação da sucata e dos eletrônicos e agora felizmente estamos conseguindo 
avançar. No começo era difícil por falta de recursos, mas é gratificante ver que o 
projeto está vigente até hoje”, analisa.

O professor conta que sempre teve uma relação muito boa com os alunos, 
marcada principalmente pelo respeito. Apesar de ter apreço pela profissão, o 
geógrafo confessa timidamente que as aulas não estão fazendo tanta falta. “Estou 
gostando muito dessa fase. Pode ser que essa saudade se manifeste com mais 
intensidade. Sem dúvida nenhuma percebo isso quando encontro com grupo de 
amigos, e acabo sendo meio falante sobre a universidade”.

A fase à qual o geógrafo se refere são os trabalhos que realiza hoje, depois 
da aposentadoria. Além de continuar com a leitura de artigos, Wladmir atua 
como professor colaborador em dois projetos da geografia. Um dele é o Ternopar 
(Turismo no Norte do Paraná) que analisa as transformações do espaço pelo 
turismo. O outro está relacionado à espeleologia, o qual estuda o impacto em 
cavernas e quais aspectos naturais podem se constituir em um atrativo turístico.  

Além desses projetos, uma certeza do geógrafo é o desejo de aprender música. 
Ele já se considera um batuqueiro que toca timba, balde e vaso (basicamente o 
que fizer barulho), mas ainda não atingiu o título de percussionista. Essa paixão 
pela música seguramente veio de um de seus quatro filhos, formado na área e que 
pesquisou o ensino de música com os índios xavantes do Mato Grosso. Todos os 
filhos são motivo de orgulho para o geógrafo que além do músico tem duas filhas 
artistas plásticas e uma cursando o doutorado na USP na área de Ciências Sociais.

Em 2012 além da aposentadoria, o professor ganhou uma neta. Pensando 
no que já passou, Wladmir diz, emocionado, que viveu bem. “Tenho quatro filhos, 
algumas árvores plantadas e uma dissertação. Fiz o que deveria fazer. Sempre foi 
muito difícil, mas muito desafiador. E as recompensas estão aí”.

Yvi Calvani






