
Laudatio de Denise Gastaldo a cargo profesora María Jesús Movilla Fernández: 

 

  

“O día de hoxe, 19 de setembro de 2019, é unha ocasión de celebración e xúbilo 

para a Universidade da Coruña, e especialmente para a súa Facultade de Enfermaría 

e Podoloxia e para o seu Departamento de Ciencias da Saude cun especial 

significado para a Área de Coñecemento de Enfermaría, pola concesión do grao de 

Doutora Honoris Causa a Dna. Denise Gastaldo. 

 

Recoñecer que este momento ten unha significación singular para min, porque 

teño a honra e a responsabilidade de amadriñar esta cerimonia e pronunciar, por 

iso, a Laudatio Académica de Denise Gastaldo. 

 

Muller admirable como profesora e académica, como científica e investigadora, 

muller que se rexe cuns fortes principios de equidade entre as persoas, os cales 

envolven e permean todas as súas investigacións en saúde. Muller científica, 

xenerosa e acolledora cos colegas, cos que empezan a andar e con aqueles e 

aquelas que queren medrar. 

 

Pero tamén muller de investigación para a acción, o que non funciona e non 

resolve os problemas das persoas debemos traballar para mudalo, e citando as suas 

verbas “os que non queren ver a complexidade social e individual da saúde e da 

enfermidade é porque aínda non leron suficiente, por iso nós temos a obriga de 

traballar para difundir resultados de investigación rigorosos que avalen este cambio 

de paradigma”. 

 

Permítanme que lles introduza algúns feitos da súa biografía que ao meu xeito 

axudan a entender a singular personalidade da nosa candidata ao grao de Doutora 

Honoris Causa. 

 

Nada en Porto Alegre, Brasil, sendo a maior e única muller de tres irmáns. Medrou 

nunha familia cunha idea arraigada de compromiso coa comunidade desde onde 

hai que traballar pola equidade social. Tivo una boa infancia, medrou nun contexto 

no que sempre tivo uns fortes piares de apoio familiares que aínda hoxe están moi 

presentes na súa vida. 

 

En 1985 graduouse en Enfermaría na Escola de Enfermagem da Universidade 

Federal de Rio Grande do Sul. Nese mesmo ano tamén obtivo o Diploma de 

Nursing Education na Facultade de Educaçao da Universidade Federal de Rio 



Grande do Sul. 

 

No ano 1987, xa en España, acada o Diploma en Saúde Pública da Escola Nacional 

de Sanidade na Universidad Complutense de Madrid. 

 

Dense 1988 a 1990 cursou un Mestrado en Educación, dentro do Programa de Pós-

Graduação en Educação da Universidade Federal de Rio Grande do Sul. 

 

Coincidindo con este período de especialización e formación posgrao, tamén 

desenvolveu actividade profesional no Brasil, e así traballou como axudante de 

investigación (1985-1987) na Facultade de Educação na Universidade Federal de 

Rio Grande do Sul, como instructora e coordinadora de instructores na Escola 

Técnica de Enfermaría do CEDEN (1986-1989), tamén foi lectora no Departamento 

de Enfermaría da Universidade Luterana do Brasil onde impartiu o curso “Nursing in 

School Settings” (1987-1988) e durante 1990 e 1991 foi enfermeira escolar no 

Centro de Asistencia ó Educando Antão de Faria. 

 

Seguindo co seu afán de aprendizaxe, Denise Gastaldo deixa Brasil e viaxa para 

realizar desde 1991 a 1995 o seu doutoramento en Socioloxía no Institute of 

Education da University of London (UK). 

 

Desde 1995 a 1997 realiza a súa estadía post-doutoral na Facultade de Ciencias 

Enfermeiras da Universidade de Montreal (Canadá). 

 

Ata este punto podería ter sido unha traxectoria dentro do que cabería esperar, 

pero… Denise Gastaldo participou e participa dun feito vital para o cambio en 

España da investigación en coidados liderada polas enfermeiras. 

 

Sendo xa no ano 1998 Denise Gastaldo investigadora na Facultade de Ciencias 

Enfermeiras da Universidade de Montreal, fórmase en España o denominado Grupo 

de Fomento e Apoio á Investigación Clínica e Formación en Enfermaría 

(actualmente INVESTEN- Instituto de Saúde Carlos III). Este grupo tiña como unha 

das súas principais misións a de xerar coñecemento pero atopouse cunha realidade 

onde a posibilidade das enfermeiras de investigar dunha maneira regrada está 

cegada academicamente e o número de quen, case por súa conta, o están a facer, é 

aínda moi limitado. Ante esta situación, Que facer? De novo ten que producirse 

unha saída das enfermeiras a formarse fóra de España. 

 

A coordinadora do grupo, a Dra. Mayte Moreno, que previamente realizara un 



Mestrado en Enfermaría na Universidade de Montreal empezou a sondear 

posibilidades para que as enfermeiras españolas fosen aceptadas. 

 

En INVESTEN decídese recurrir a Denise Gastaldo, neste momento unha nova pero 

máis que preparada profesora da Universidade de Montreal, brasileira de orixe pero 

con perfecto dominio do castelán. Ela ten traballado en Inglaterra e é autora de 

varias publicacións, e a pesar da súa xuventude é xa un referente na investigación 

en coidados de saúde. Buscábase nela unha especie de titora das primeiras alumnas 

españolas do mestrado. 

 

Coa fin de que Denise Gastaldo poida desempeñar eficazmente esta tutela, 

INVESTEN proponlle unha estadía previa duns meses no noso país para que poida 

visitar institucións sanitarias e docentes do ámbito da enfermaría, e facerse unha 

idea do nivel da investigación enfermeira que temos, e por suposto ter un primeiro 

contacto coas futuras alumnas. 

 

Comenza así unha xira por España que aínda se recorda como a da “maleta da 

Piquer de Denise” pola cantidade de cidades visitadas. 

 

Esta experiencia foi descrita por Denise Gastaldo do seguinte xeito: 

 

“Eu era unha investigadora postdoutoral, e aquela xira, avalada por Mme. Suzanne 

Kerouac, a decana da miña facultade, foi unha experiencia fantástica na miña 

carreira. Coñecín a moitísimos profesionais interesados en formarse como 

investigadores. Algúns nunca oíran falar de investigación cualitativa e outros, con 

formación en ciencias sociais ou educación, tiñan ideas moi interesantes para 

proxectos que deran voz a pacientes, familiares e profesionais. O certo é que 

naquela estadía os recursos económicos eran moi limitados. De feito, en Madrid 

cheguei a quedarme sen financiamento e tiven que aloxarme na casa dalgún amigo 

de Mayte, usando a tarxeta de crédito do meu pai ata que o Instituto de Saúde 

Carlos III e o Fondo de Investigacións Sanitarias se puxeron de acordo sobre o 

financiemento”. 

 

Nesta viaxe Denise Gastaldo deuse conta de que a principal barreira para a 

formación en investigación das enfermeiras españolas era o feito de que 

unicamente contaban co título de diplomadas, que nas universidades 

norteamericanas non pusuía valor universitario. 

 

Non obstante, co apoio de Mme. Kerouac tivo lugar unha reunión con varios 



directores de programas da Universidade de Montreal. Algúns deles sostiñan que 

de ningunha maneira podían aceptar ás enfermeiras españolas nos programas, 

pero Denise Gastaldo defendeu que a nosa diplomatura era equivalente aos 

bachelors, xa que as enfermeiras españolas ofrecían coidados en todos os niveis 

como as enfermeiras canadianas. A reunión foi tensa, pero a decana finalmente 

acordou facer un intento, o que permitiu aceptar as dúas primeiras bolseiras. 

 

Coa súa personalidade arrolladora, a súa experiencia no ámbito internacional e a 

súa destreza para facilitar as cousas, Denise Gastaldo convertirase nunha figura 

clave para a posta en marcha do chamado Convenio de Montreal no ano 1998. 

 

Cuns inicios como os que acabo de referirlles pódese intuír que a carreira de Denise 

Gastaldo nos seguintes 20 anos é difícil de condensar na miña intervención. 

Recoñezo a miña incapacidade para resumir con xustiza as súas numerosas 

actividades pasadas e presentes no eido académico e da investigación. Farei un 

intento e xa me desculpo porque non poderei abarcar toda a súa fructífera 

produción. 

 

Desde o Convenio de Montreal, Denise Gastaldo desenvolveu unha frutífera 

actividade que ordenarei do seguinte xeito 

 

  

 

1.- A Denise Gastaldo investigadora e académica 

 

As súas investigacións céntranse no estudo da saúde como un fenómeno social. 

Investiga en como se produce a saúde a través dos procesos sociais, políticos e 

económicos, explorando a migración e o xénero como determinantes sociais da 

saúde, tanto no Canadá como a nivel internacional. Non podería numerar hoxe aquí 

todos os seus logros e resultados, exporeilles datos globais: 

 

22 proxectos de investigación en calidade de Investigadora Principal ou de 

investigadora senior. 

 

Máis de 60 artículos publicados en revistas de impacto de ámbito internacional e 

nacional. 

 

Numerosas comunicaciones e ponencias presentadas en Congresos Internacionais. 

 



32 participacións en libros e capítulos de libro. 

 

Dirección de teses, traballos de mestrado, titorización estudantes predoutorais e 

postdoutorais doutros países. 

 

Avaliadora externa de teses doutorais, de proxectos de investigación, etc.. 

 

Nos estudos universitarios de enfermaría da Universidade de Toronto, ela presenta 

a saúde global como un compoñente central do plan de estudos para graduados e 

ten logrado grandes avances na creación das competencias de investigación e 

educación en saúde internacional. 

 

É fundadora da Colaboración Internacional de Doutoramento en Enfermaría que 

involucra ás Facultades de Enfermaría en Canadá, España, México, Australia e 

Finlandia. 

 

En España, ten colaborado con diferentes universidades, por exemplo desde o ano 

2005 é profesora do Programa de Doutoramento en Enfermaría e Saúde 

Internacional do Departamento de Enfermaría e Fisioterapia da Universitat de les 

Illes Balears. 

 

A súa colaboración coa Universidade da Coruña remóntase a hai unha década, 

traballando con profesoras da Facultade de Enfermaría e Podoloxía vinculadas ao 

Laboratorio de Investigación Cualitativa en Ciencias da Saúde pertencente ao 

Grupo de Investigación GRINCAR. Recibiu os nosos estudandes predoutorais e 

posdoutorais de enfermaría e terapia ocupacional a quen lles xerou unha 

oportunidade única para profundizar na metodoloxía de investigación cualitativa 

nas súas respectivas disciplinas. 

 

Paralelamente, ensina investigación cualitativa en Australia, Brasil, Nicaragua e 

México, entre outros países. 

 

En Toronto, entre 2000 e 2009 é membro do QUIG (Qualitative Inquiry Group) da 

Universidade de Toronto. Durante este período lidera a creación dun currículo 

interdisciplinar compartido entre facultades da área da saúde e promove a creación 

do CQ (Centre for Critical Qualitative Health Research). De 2009 a 2014 é 

vicedirectora e de 2014 a 2018 é a súa directora consolidando un currículo de 

postgrao con 12 materias de investigación cualitativa para doutoramento e 3 para 

mestrado, compartidas entre as Facultades de Saúde Pública, Educación Física, 



Rehabilitación, Farmacia, Traballo Social e Enfermaría. 

 

Como Directora do Centre for Critical Qualitative Health Research da Universidade 

de Toronto, ten recibido a académicos visitantes e traballado con numerosos 

estudantes de doutoramento que realizan investigación interdisciplinaria de saude 

cualitativa en numerosos países. 

 

En 2011 recibe o premio en España “Career Award for Nursing Research Capacity 

Building in Spain” de mans de INVESTEN-ISCIII (Ministerio de Ciencia e Innovación) 

e coa colaboración das Facultades de Enfermaría de Illas Baleares e Lleida. 

 

Ten Denise Gastaldo unha extraordinaria ubicuidade internacional, pero tamén ten 

un compromiso coas tarefas de cada momento que marca toda a súa traxectoria. 

 

  

2.- A Denise Gastaldo Mentora. 

 

Ao longo dos anos Denise Gastaldo ten mostrado unha forte actitude 

desinteresada ao compartir o seu tempo e o seu vasto coñecemento en saúde 

global e enfermaría internacional. A pesar da súa apretada axenda, ela sempre ten a 

porta aberta e unha resposta cálida e accesible. 

 

Está moi comprometida co éxito do estudante. Con frecuencia brinda 

asesoramento profesional tanto a estudantes de posgrao como de pregrao, e os 

axuda en presentacións e publicacións. 

 

A excelencia de Denise Gastaldo como mentora radica no seu entusiasmo, na 

compaixón e no interese por todo o que fai; ofrece unha visión sempre adaptada a 

cada aprendiz cun forte compromiso de tempo. 

 

En España o seu esforzo de mentora permitiu a creación do primeiro Programa de 

Doutoramento en Enfermaría. 

 

En resumo, o seu papel como mentora permitiu construír capacidade para 

investigar en países onde as enfermeiras, e outros profesionais da saúde, 

necesitaban axuda para desenvolver sólidas carreiras como investigadoras. 

 

Hoxe aquí, dun xeito ou doutro, estamos varias xeracións que debemos a nosa 

posición ao traballo feito, entre outras enfermeiras, por Denise Gastaldo. Ela foi a 



guía en moitas accións pero non podo olvidar o traballo de todas as enfermeiras 

españolas que moveron as engranaxes para chegar ata onde estamos. Engranaxes 

que non deben parar e que debemos seguir movendo ata que o seu movemento 

sexa recoñecido como natural. 

 

Como síntese final, quero indicar que me satisface moito ter a oportunidade de 

expor esta Laudatio, porque ademais de visibilizar os méritos de Denise Gastaldo, 

atrévome a dicir que nestes máis de 20 anos recóllese un contexto enfermeiro de 

cambio, que nos fai chegar a unha maioría de idade moi desexada pero que ao 

mesmo tempo nos enche de responsabilidades, coas que soñabamos, pero que nos 

obrigan a asegurar cada paso que damos, tendo sempre un comportamento 

esixente, plantexando sen tibiezas os problemas como Denise Gastaldo nos ensinou 

a moitas de nós. 

 

Nos anos que levo a estudar e aprender de Denise Gastaldo sempre vin nela unha 

actitude de loita, reivindicación, esperanza, constancia, tenacidade, de superación 

das dificultades, e de transformar a realidade aplicando a suficiente dose de 

habilidade e coraxe. 

 

E conclúo: 

 

Pola súa labor de formación de enfermeiras-investigadoras en España nos últimos 

21 anos e en recoñecemento á súa aportación científica para desenvolver estudos e 

novas metodoloxías para crear coñecemento transformativo que permita 

promocionar a saúde de todos e ensinar as consecuencias para a saúde das 

inequidades sociais, rógovos, Magnífico Reitor, lle sexa outorgado o grao de 

Doutora Honoris Causa en Enfermaría á Excma. Sra. Dna. Denise Gastaldo”. 

 


