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Traços Biográficos 

ANA LÚCIA MAGELA DE REZENDE  

 Filha de artesão em madeira e costureira. Sua vivência na Escola de Enfermagem 

Carlos Chagas (EECC) é de 1961 a 1964, enquanto aluna, e de 1968 até 1992, quando se 

aposentou, como docente.  

 Suas lembranças da EECC são marcadas pela repressão e moralismo impostos às 

alunas. Analisa a precariedade do ensino prático e o enfoque superficial do ensino teórico 

ministrado pelos médicos.  

 De sua formatura o que mais marcou foi a viagem ao Rio de Janeiro, quando estourou 

o golpe de 64, onde teve que permanecer até ter condições de retornar a Belo Horizonte, 

quando iniciou suas atividades como enfermeira.  

 Decepcionada com as péssimas condições de trabalho na rede hospitalar privada fez 

curso de direito. Atuou durante algum tempo principalmente na área trabalhista. Encontrou 

melhores condições de trabalho no Hospital das Clínicas onde atuou em diversos setores, até 

iniciar sua carreira de docente em 1968, já na Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal de Minas Gerais (EEUFMG).  

 Começou a fazer pesquisa no início de 1970, repercussão da Reforma Universitária 

de 1968, e não parou mais, até os dias de hoje. Tem acumulado, ao longo de sua trajetória 

acadêmica, diversos prêmios pela sua produção científica, mas não se esquece do primeiro - 

uma medalha de ouro - ganho ao terminar o 4º ano primário.  

 O mestrado em educação levou-a a aprofundar-se no materialismo histórico dialético, 

mas, ao cursar o doutorado na USP/Sorbonne, foi seduzida pela sociologia compreensiva de 

Michel Maffesoli. 

 Fundou, com outras docentes da EEUFMG, o Núcleo e Pesquisas e Estudos sobre 

Quotidiano e Saúde - NUPEQS/MG e, posteriormente, o NUPEQS/SC, onde encontrou 

espaço para desenvolver sua capacidade intelectual e onde obteve o reconhecimento pelo seu 
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trabalho enquanto professora visitante do Programa de Pós Graduação da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 1993.  


