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VI – Homenagem Póstuma 

Deisy Cardoso Alexandrino Santos: O amor retorna, de outra forma 

Maria Angélica Cardoso1 

 
A vida nos prega peças! Surpresas, nem sempre boas. Seis dias após a 

partida de Ana Cristina (irmã de Deisy), ela nos levou Deisy, Henrique, Vitor,  
Ana e o Geovane. Nada fazia prever que eles nos deixariam tão 
prematuramente. Para nossa família uma perda irreparável, dolorida demais! 
“Sabemos que um dia a vida de cada um de nós termina, mas nunca estamos 
preparados para lidar com a dor do desaparecimento. É preciso chorar, aceitar 
e entender que a lei da vida não é justa ou injusta. A vida simplesmente 
acontece; e o adeus também, ficam as doces e ternas lembranças! ” Sábias 
palavras do tio Vicente. 

Deisy preocupava-se com todos. Caprichosa, responsável, 
personalidade forte e ao mesmo tempo tão doce e amorosa. Dona de uma 
paciência sem fim! Dedicada à família, ao trabalho, à pesquisa. 

A pesquisa! Formada em Agronomia, dedicou-se competentemente à 
pesquisa desde cedo. Passou pela iniciação científica, fez mestrado e 
doutorado, voltando-se para a genética e melhoramento de plantas. Em 2013, 
com a tese Análise dialélica para rendimento e qualidade de frutos do 

mamoeiro ganhou o Prêmio Oscar Niemeyer - Trabalhos Científicos e Tecnológicos (Doutorado). 
Ultimamente, como professora adjunta, dedicava-se às pesquisas de melhoramento de plantas, análises dialélicas, 

fruticultura, germinação e sementes na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Junto com as colegas Mércia, 
Adriana e Maiele – mais que colegas, amigas – atuavam em uma importante pesquisa de Conservação da Flora Pantaneira. 

Esta pesquisa era o orgulho dela! Tem por objetivo coletar sementes nativas para conservação fora do habitat, 
buscando proteger e conservar as sementes para usá-las em situações de perda de mata devido ao fogo, seca ou outras 
situações nas quais a recuperação da flora nativa fosse necessária. Sua pesquisa objetivava a conservação consciente do 
ambiente pantaneiro: “O fato de que muitas dessas espécies sequer foram estudadas e que, se não forem conservadas, 
podem ser extintas antes que saibamos qual sua importância, tomamos uma atitude e encontramos um meio de preservar 
a flora pantaneira”, explicou Deisy em entrevista ao Jornal O Pantaneiro/Aquidauana. 

A pesquisa ambiental da Deisy e sua equipe na UEMS-Aquidauana contribui para a conservação consciente da 
vegetação pantaneira. A luta ambiental da Deisy foi a mesma de inúmeros ambientalistas que lutam contra a devastação 
de matas e morros tanto no pantanal quanto nas montanhas de Minas onde, paradoxalmente, ela, esposo, filhos e primo e 
dezenas de outras pessoas faleceram; onde outras tantas famílias sofreram e sofrem devido à falta de consciência ambiental 
dos devastadores. Parafraseando o Papa Francisco, os gemidos da terra são os gemidos dos pobres que sofrem as 
consequências da falta de conservação consciente do ambiente nas montanhas mineiras e em outras regiões do Brasil. 
Vamos nos unir aos ambientalistas de Minas, do Mato Grosso do Sul e de todos os estados que, como a Deisy, lutam pela 
conservação consciente do ambiente em que vivemos! 

 
1 Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Rua Nelson Figueiredo Junior, 534, casa 14, Bairro Antonio Vendas, CEP 79003210, Campo Grande, MS, Brasil. E-
mail: maria.cardoso@ufms.br 

Figura 1. Profa. Deisy Cardoso Alexandrino 
Santos. 
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No dia 11 de fevereiro (2021), dia da mulher na Ciência, ela publicou um vídeo da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense, na qual ela fez o mestrado e doutorado e da qual nunca se desligou. Em seus comentários pedia mais mulheres 
na ciência. Nos unimos também a esse desejo que não era somente dela: por mais mulheres na ciência! Pela valorização 
da Ciência! 

Segundo Franz Kafka, “Tudo o que você ama provavelmente será perdido, mas no final, o amor retornará de outra 
forma”.  Deisy, o amor que você dedicou a nós, sua família, viverá para sempre em forma de belas lembranças e grandes 
exemplos. E que o amor que você dedicou à docência, à ciência e à pesquisa revivam na continuidade de seu legado! 

 

Nota dos Editores: Deisy também estava como vice-presidente da Rede Centro-Oeste de Recursos Genéticos, participando 
da sua criação. Nós, parte da diretoria dessa rede, deixamos expressa a nossa gratidão por sua colaboração e dedicação. 

 
 
 
 

Figura 2. Profa. Deisy Lúcia Cardoso Alexandrino 
dos Santos, seu esposo Henrique Alexandrino dos 
Santos e seus filhos Vitor Cardoso Alexandrino dos 
Santos e Ana Alexandrino dos Santos vítimas de um 
trágico acidente ocasionado pelas chuvas em Minas 
Gerais em janeiro de 2022. 


