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HOMENAGEM A PROFA. DRA. DENISE CHRYSÓSTOMO DE 

MOURA JUNCÁ 

 

Uma homenagem é a expressão do reconhecimento e da admiração por alguém. E 

homenagear a profa. Denise Juncá significa assumir a missão de colocar no papel a gratidão que 

muitos de seus ex-alunos expressam em nossos encontros profissionais e de vida. E essa, não é 

uma tarefa fácil, porque em cada letra do agradecimento são revigoradas memórias, permeadas por 

emoções e histórias. Agradecer significa reconhecer que não estamos sozinhos, que a vida é 

construída por meio de relações diferenciais que nos constituem enquanto sujeitos e nos 

revigoram, por meio de palavras amigas e a vivência da amizade, de cumplicidades, carinho, 

respeito e solidariedade. Agradecer é reconhecer que o encontro de vidas provoca mudanças 

favoráveis ao reencontro consigo mesmo, com seus planos e sonhos, ancorados nos afetos, 

estímulos e amparos. 

Agradecemos à Denise Juncá que, além de fundadora do Gripes, contribuiu para 

formação profissional e humana dos/as pesquisadores/as que com ela conviveram no grupo de 

pesquisa. Ela despertou em muitos de nós, a motivação e a paixão pela pesquisa, articulada ao 

compromisso com uma sociedade mais justa, democrática e livre. 

A Denise é como uma poesia leve e profunda, inspiradora e questionadora, doce e 

reflexiva... É aquele tipo de gente que passa a ser gente dentro da gente, porque a sua postura 

ética, a sua capacidade de liderar democraticamente, o seu respeito e o seu afeto, marcaram 

trajetórias e constituem memórias de seus ex-alunos e amigos. 

Ela abriu as portas do futuro para muitos discentes e, como uma prática de liberdade, os 

inspirou a voar, mas também criou laços e enfrentou percalços, movendo-se pela paixão. 

Denise, voamos com o seu afeto e o seu amparo, agradecendo pela sua amizade e pela 

certeza de que está sempre aqui, em cada um de nós e conosco. Obrigado! 

 

Inverno de 2021. 

Carlos Antonio de Souza Moraes e Verônica Gonçalves Azeredo  

 

 

 

 

 


