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Prefácio

Custódio Luís Silva de Almeida
Professor de Filosofia do Instituto de Cultura e Arte da UFC

Pró-Reitor de Graduação

o Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Univer-
sidade Federal do Ceará completou 50 anos em 2013. A honrosa
incumbência que me foi dada pela comissão organizadora para
prefaciar o livro comemorativo intitulado Pedagogia UFC50 anos - nar-
rativas de uma história, presenteou-me com uma coletânea de textos
feitos de históriasespeciais e memórias privilegiadas - que riqueza!
Pude ler aqui a história da educação no Brasile suas tendências
pedagógicas; as ideologias dominantes em cada período e as suas
ideias concorrentes; os percursos e mudanças curriculares; as mar-
cas da história política brasileira de cada época - da ditadura à
reabertura -, as lutas e os sonhos de cada geração de estudantes,
de professorese servidores técnico-administrativos que cabem em
cinco décadas. Nessatrajetória também pude beber da história da
educação no Ceará, pois o Curso de Pedagogia da UFCé respon-
sável, em grade parte, pelo "ônus e pelos louros do Projeto Educa-
cional que hoje se d.esenvolve no Estado do Ceará" 1; afinal, seus
filhos e rebentos estão espalhados por quase todas as instituições

I Frasecitada na apresentação pela comissão organizadora e com a qual eu
compartilho.
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educacionais do estado, em todos os seusníveisescolares: da edu-
cação infantil à pós-graduação.

Com os 50 anos do Curso de Pedagogia da FACED-UFC(1963-
2013), acompanhamos uma trajetória marcada por momentos im-
portantes da história do Brasil,desde a segunda metade do sécu-
lo XX até os primeiros anos do século XXI. É importante notar que
quando o Curso de Pedagogia foi criado a Universidade Federal
do Ceará tinha apenas 8 anos de lnstoloçõo": desse modo, a his-
tória do Curso de Pedagogia também conta a história da UFC.
Nesseperíodo, e por cada uma das narrativas que compõem este,
livro, seguimos a rota de uma universidade se construindo, desde
de sua mobilidade física, passando por seus diferentes sistemas
de ingresso de discentes, de docentes e de servidores técnico-
-administrativos; seus desafios no ensino e na aprendizagem; seus
itinerários na pesquisa e na extensão; o processo de consolidação
na graduação, primeiramente e, depois, na pós-graduação. Os
embates, as lutas, os projetos. Note-se que o Curso de Pedagogia
já produziu dois reitores para a UFC,o que mostra o quanto sua co-
munidade acadêmica específica esteve envolvida na construção
da primeira Universidade do Ceará nesses50 anos.

Asvárias históriasaqui contadas, ou as diferentes perspectivas de
uma mesma história, composta de múltiplos olhares, estão marca-
das por afetos - muitos afetos, de tal modo que os relatos parecem
ebulições de vozes adormecidas que despertaram pela força dos
vínculos afetivos que marcaram essecaminho. Como se trata de um
livro que privilegia a memória espontânea de seusescritores e suas
próprias escolhas, nós, leitores, ficamos mais livres para fazer nossas
inferências e julgamentos, pois encontramos uma multiplicidade de
visões,variadas posições ideológicas e diversastendências políticas,

2 A Universidade Federal do Ceará foi oficialmente instalada no dia 25 de junho de
1955.
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e somos convidados a articulá-Ias e tecê-Ias; portanto, somos nós os
artesãos do tecido final. Nos relatos, podemos perceber ideias for-
tes que ficaram fracas e desapareceram, mas também, ideias fra-
cas que se tornaram dominantes; verdades que pareciam mentiras;
sonhos que, fincados na realidade, se realizaram, e outros que não
chegaram a se concretizar, mas desabrocharam e foram verdadei-
ros motores de outras realizações, ou seja, desvelamos aquilo que
constitui o ser da Universidade enquanto tal e que a torna uma insti-
tuição tão especial, tão viva e tão relevante para as sociedades há
maisde nove séculosde história da humanidade. A história da univer-
sidade ocidental, tão longa e secular, já pôde ser herdada, vivida e
testemunhada pelos privilegiados narradores dessesinfantes 50 anos
aqui contados.

Nesse livro, somos inspirados pelas ideias mestras de cada texto
e somos deixados livres para fazer ilações e tirar nossasconclusões,
pois não se trata de um texto com afirmações acadêmicas carentes
de defesa, produzidas para guiar nosso pensamento a partir de pa-
drões epistêmicos e metodológicos pré-formados; todavia, como o
próprio título anuncia, trata-se de narrativas retiradas de vozes que
despertaram e se lançaram aos que sabem cultivar o que é colhido
por atenta e curiosa escuta.

Essestão juvenis 50 anos aqui registrados são narrações individu-
ais da experiência coletiva do Curso de Pedagogia. Eisaí um grande
desafio para todos nós que fazemos a UFC:transformar nossa forma-
ção individual e nossosvalores pessoais em experiência coletiva e
institucional. O que foi contado aqui revela que as ações individuais
mais vigorosas e inteligentes podem desfalecer se bancadas isola-
damente, desvinculadas do tecido comum e coletivo; mas, ao con-
trário, quando essasmesmas ações são tramadas coletivamente e
apoiadas em objetivos institucionais, publicamente legitimados, elas
se tornam vigorosas e capazes de transformar o mundo.
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Assim,as sementes plantadas e os frutos colhidos nessecinquen-
tenário são a certeza de que cada geração de estudantes é pro-
messa de um sonho de humanidade, que convoca os pedagogos
docentes a serem verdadeiros condutores de crianças e jovens na
busca da verdadeira autonomia, capaz de produzir um mundo mais
justo, solidário, amoroso e feliz.
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Apresentação

Acontecem, no ano de 2013, as comemorações do jubileu de
50 anos do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará
(UFC).Com atenção a tão importante acontecimento, estamos rea-
lizando atividades de comemoração e registro de memória relacio-
nadas ao Curso.

Nada mais justo e adequado do que registrar fatos significativos
da história de um Curso com base no depoimento daqueles que,
juntamente com os alunos e os funcionários, constituíram esta Casa,
assumindo em grande parte o ônus e os louros do Projeto Educacio-
nal que hoje se desenvolve no Estado do Ceará.

Dentre as festividades e produções sobre este evento, trazemos
à comunidade universitária esta publicação, reunindo narrativas
de professores fundadores e ex-alunos que, durante este período,
exerceram ou ainda exercem a condição docente ou de servidor
técnico-administrativo no referido Curso. Reúne, ainda, relatos de
ex-alunas da Pedagogia UFCe daquelas que exercem a docência
em instituições de ensino superior públicas - Universidade Estadual
do Ceará (UECE),Universidade Regional do Cariri (URCA),Universi-
dade do Vale do Acaraú (UVA) e Instituto Federal do Ceará (IFCE),
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de alunos em decurso de formação, os quais integram a comissão
organizadora do cinquentenário, bem como os discursosque simbo-
lizam e demarcam a solenidade de abertura do Jubileu. O livro está
organizado em três partes:

Na Parte L são reproduzidas seisconferências de professoresda
Faculdade de Educação- FACED,que participaram do Projeto His-
tória Viva, realizado pela Coordenação do Curso de Pedagogia, em
comemoração aos 30 anos de criação.

Na parte 11do livro, foi recontada parte da história do Curso e-
diante relatos de ex-alunos, professores-pedagogos e funcioná iosda
FACED.Dentre os que registraram suas lembranças, sonhos acadê-
micos e jornadas profissionaisno Curso de Pedagogia, des acam-
-se, por ordem de período de formação/turmas, a professora S sa a
Vasconcelos Jimenez (1963-1967), que, em seu texto inti ulado e-
presentando a Primeira Turma do Pedagogia em seu Jubileu, az- os
uma mensagem que introduz todos os relatos, uma vez em a e oi
representante homenageada na solenidade de abertura das co e-
morações do Jubileu; e a professora Maria Luisade Aguiar A orim.
representante da terceira turma que, por sua vez, imprime seu regis-
tro em Uma Formatura em 1968: a turma de Pedagogia da UFC.

Eisos relatos de professorese servidores da FACED-UFC,escr: os
no período de abril a outubro de 2013 em resposta à cartaconvi e da
Comissão Organizadora: Terezinhade JesusPinheiroMacie!, com Re-
lembrando uma Jornada (1964-1967) ; Teresa Maria Monteiro Pereira,
com Resenha de um tempo na FACED; Maria Teresa Albuquerque
Guimarães e Maria Mercedes Capelo Alvite, com Turma 1967-1970:
vestindo a pele da memória; LindyrSaldanha Duarte, com Memórias
de meu tempo de aluna na FACED( 1968-1971) ; Maria de Lourdes
Peixoto Brandão, com Turma 1972-1976: uma expansão iluminada
pelo sol do meio dia; Ercília Maria Braga de Olinda, com Curso de
Pedagogia: espaço/tempo de sonhos, aprendizados e de lutas; Pau-
lo Meireles Bargui!, com Eu, Pedagogo de mim; Ingrid Louback de
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Castro Moura, com Memória do Programa especial de Treinamento;
e Ângela Sousa, ex-aluna e servidora da FACED,com Servidora e
Acadêmica - perfis que se complementam.

I

Além dos docentes e servidores da FACEDconvidados por terem
sido ex-alunos do Cursode Pedagogia da UFC,estendemos o convite
a quatro ex-alunas do referido Curso que exercem atividades docen-
te em outras instituições de ensino superior públicas cearenses: Maria
Margarete Sornpciode Carvalho Braga, atualmente coordenadora
do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará - UECE,
que destacou em seu relato - o Curso de Pedagogia da FACED-UFC-
do sonho à materialidade de referenciais humanizadores; Zuleide Fer-
nandes Queiroz, membro efetivo da Universidade Regional do Cari-
ri- URCAque relembrou momentos acadêmicos importantes na sua
formação- A Turma 1983-1986:na trajetória da formaçõo - o encon-
tro com "Paulo Freire" e a luta pelas "diretas já"; Kátia Regina Rodri-
gues Lima, docente da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA
que escreveu sobre Encontros, Despedidas e Reencontros: relaçõo
afetiva e acadêmica com o Curso de Pedagogia e a FACED, e Jo-
semeire Medeiros Silveirade Meio, pedagoga do Instituto Federal de
Educação Ciências e Tecnologia- Campus de Juazeiro do Norte que
se articulou com a colega de turma- Isabel Filgueiras Lima Ciasca
(professora da FACEDe também ex-aluna do Curso de Pedagogia),
para trocar e registrar lembranças apresentadas no artigo: A Turma
de 1988na década das mudanças.

A Parte 111 do livro, finalmente, é dedicada à solenidade de come-
moração do Jubileu do Curso de Pedagogia, trazendo transcritos os
discursosproferidos pelos representantes da Gestão da Universidade
e da Faculdade: do Magnífico Reitorda Universidade Federal do Ce-
ará, ProfessorJesualdo Farias;da ExcelentíssimaSenhora Diretora da
Faculdade de Educação, Professora Isabel FilgueirasLima Ciasca; e
lIustríssimoCoordenador do Curso de Pedagogia, ProfessorFrancisco
Ari de Andrade. Junta-se, nesta seção, o texto dos alunos Lucas Mel-
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gaço da Silvae RayssaPinheirode BarcellosVieira, que narram a traje-
tória do pensar e fazer a festa do Jubileu, sendo também o estudante
Lucas responsável pela criação da logomarca do cinquentenário.

Finalizando, a Comissão Organizadora agradece a todos os cola-
boradores e, em especial, as contribuições das professoras Maria Es-
trela Araújo Fernandes e Maria Ivoni Pereira de Sá, que nos ajudaram
a rememorar parte dessa história.

No percurso, além do contato com os autores (do período de
abril a novembro de 2013), mantivemos encontros com profissionais
da área gráfica e de revisão textual, dando destaque as ideias do
Heron Cruz, que sonhou e discutiu versões para produzir a capa deste
livro como uma representação dessa história. Destaca-se, ainda, a
colaboração indispensável do professor Vianney Mesquita, também
da UFC, que assumiu, a nosso pedido, a releitura dos textos. Agiu,
aqui, como um conselheiro, dando sua contribuição como um crítico
externo - necessidade emergente diante das emoções da Comis-
são Organizadora embevecidos pela simplicidade e pela beleza das
palavras -, muitas vezes dando a tônica e o distanciamento do rigor
acadêmico. Assim, possibilitou que essas conversas fossem conver-
tidas em textos estruturados. Agradecemos, mais uma vez, o auxílio
marcante desse contador de histórias. Agradecimentos estendidos
aos diagramadores, editores e gestores universitáriose a todos os que
fizeram parte da rotina da presente edição histórica.

Em tempo: dedicamos este livro aos nossosex-professores e ser-
vidores técnico-administrativos aposentados e a todos os que hoje
fazem a FACED.Concluímos com um recorte de Paulo BarguiL um
dos autores do livro:

[ ... ] É indispensável, nesse folguedo, usar a imaginação e assoprar
os véus que voam, sem que percebamos, dentro de nós, dificul-
tando contemplar o mundo ... É necessário, ainda, ter coragem e
retirar as pedras que carregamos, tornando árdua a nossa cami-
nhada, impossível o nosso voo (BARGUIL 2013)
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A mensagem final é para aqueles que, junto a nós,durante muitos
anos, lutaram em defesa de uma universidade pública de qualidade.
Em nome de todos os docentes, servidores e alunos do Curso de Pe-
dagogia da FACED,sintetizamos nosso muito obrigado por meio de
três representantes de suas naturezas acadêmicas: D~. Zélia Sá Via-
na Camurça, representando todos os professorespor ser a docente
fundadora do Curso e que proferiu a aula inaugural; ProfessoraSusa-
na Vasconcelos Jimenez, ex-aluna da primeira turma, indica da por
ter sido a primeira representante estudantil junto ao Departamento e
Conselho Departamental da Pedagogia UFC;e a servidora Francis-
ca Maria Camelo Mourão, técnica-administrativa da Coordenação
do Curso de Pedagogia da FACED-UFC, escolhida pelos seuspares
para representá-Ia na solenidade.

Fortaleza, dezembro de 2013

Maria de Lourdes Peixoto Brandão

Terezinha de Jesus Pinheiro Maciel

José Arimatea BarrosBezerra

Comissão Organizadora





PARTE 1

Conferências:

Projeto História Viva da FACED





Narrativas de Educadores ... memórias
e achados

Maria de Lourdes Peixoto Brandão
Maria Estrela Araújo Fernandes

Introdução - Projeto História Viva da FACED

A década de 1990surgiu para o Curso de Pedagogia com "ares
de esperança". A Providência agia e todo um contexto era favorá-
vel para que os sonhos, buscas e as vitórias acontecessem. O novo
currículo do Curso de Pedagogia estava sendo implantado gradati-
amente e com euforia. O debate acadêmico era fomentado pela

participação dos vários colegiados. Novos projetos de cursose áreas
surgiam: Curso Noturno, Curso de Educação Física,Núcleo de Arte e
Educação e o Núcleo de Educação Especial. O Programa de Pós-
-Graduação expandia-se, e, desde então, se vislumbrava a criação
do Doutorado em Educação. Asrepresentações estudantis e de fun-
cionórios estavam presentesaos debates e ampliavam seusníveisde

articipação nos diversoscolegiados.

Emmeio a esseburburinho acadêmico, a Coordenação do Cur-
- de Pedagogia, assumida por nós- Maria de LourdesPeixoto Bran-

ão com o apoio da Diretoria da FACED,assumida à época pelas
o essorasEmíliaMartins Velloso (Diretora) e Laura Maria de Sousa
eiro (Vice-Diretora), e, em seguida, juntamente com a nova Dire-
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ção da Faculdade de Educação - composta pelo Diretor Prof. Joa-
quim Fernando Pimentel Fernandes e pela Vice-Diretora, Prot" Maria
EstrelaAraújo Fernandes - criam e consolidam o Projeto HistóriaViva
da FACED.

O objetivo maior era fazer com que a comunidade da FACEDre-
fletissesobre sua história mediante os depoimentos vivos das pessoas
que edificaram a Faculdade. A ideia foi tomando vulto, entusiasmo
e forma, e dali surgiram sessões,temáticas e personagens. O palco
estava preparado! Era um planejamento sequenciado, com fo/der,
onde osobjetivos e temáticas eram bem expressos.Osdestaques das
sessõesdavam conta das dimensões: a ideia político-pedagógica
do Curso de Pedagogia, o currículo e as práticas vivenciadas e o mo-
vimento estudantil foram todos constituídos com suporte em debates
abertos e tinham por objetivo refletir sobre o Curso de Pedagogia -
documentando sua história - e, desse modo, ressignificar a dimensão
político-pedagógica, enfatizando o seu papel interno e externo na
Universidade Federal do Ceará. Essesencontros todos foram realiza-
dos no período entre janeiro de 1989a outubro de 1990,sempre às
quartas-feiras e no horário de 17h 30min às 20 horas, coordenadas
pelas professorasMaria de Lourdes Peixoto Brandão, Maria EstrelaA.
Fernandes, Terezinha de JesusP. Maciel, Meirecele Calíope Leitinho,
IrismarHolanda de Freitase Laura Maria de Souza Vieira.

Os painéis transcritos neste livro, retomando esse período da his-
tória da Faculdade de Educação, trazem as falas, as conversas e os
diálogos dos professoresque se seguem.

Maria Lúcia Lopes Dallago traz o tema: Velhos tempos atuais na
formaçõo do educador - comunicaçõo de uma prática na FACED,
em que chama atenção para a condição docente:

[...] Acho que eu sou um exemplo de uma pessoa de uma inte-
ligência razoável que alcançou uma certa plenitude da vida
profissional.A razão disso,talvez seja a abertura da gente para
o aprendizado com os colegas, com os alunos, um aprendi-
zado do dia-a-dia, essa abertura é que faz com que a gente

22 NARRATIVAS DE EDUCADORES ... MEMÓRIAS E ACHADOS



MARIA DE LOURDES PEIXOTO BRA DÃO / MARIA ESTRELA ARAÚJO FER A DES 23

preencha tão plenamente o nosso trabalho, a nossa vida. Sin-
ceramente eu desejo para cada um dos meus alunos, princi-
palmente, os que estão ainda começando na vida de educa-
dor ... É isso! É essa abertura, é essa vontade de participar, de
aprender e de compartilhar sempre o que se aprende. (DALLA-
GO, 9/4/1991).

IrismarHolanda de Freitas,com o tema: As marcas do tempo da
formaçõo docente ...um ser livre para voar. Emseu artigo, relembra o
tempo que viveu no mundo rural e, desde aí. seusquestionamentos
acerca da escola pública. Segundo a autora, as estatísticasdivulga-
das à época eram chocantes em decorrência dos índices elevados
de professores leigos do País,sendo o Nordeste a região com inci-
dência mais acentuada. A academia era marcada pelas reformas
educacionais, com destaque para a implementação da formação
do pedagogo-especialista, produto da Lei 5692/71. que regulava as
habilitações educacionais. A autora aponta críticas ao modo oficial
da implementação da reforma, com uma proposta de formação de
cunho paternalista e fiscal - aplicada para quase todos os superviso-
res do ensino primário - consequência da filosofia mantido pelo pro-
grama original regido pela ordenação e rigor do cenário político da
época.

Em 1968, ingressei na Universidade, no curso de Pedagogia [...]
Essefoi um período muito tumultuado no país e para qual o tra-
balhador tinha que reivindicar mais vagas no EnsinoSuperior e
os docentes por melhores condições de trabalho e salário digno.
Lembro-me de uma greve que durou um mês e com todas as ca-
tegorias mobilizadas. Reunimos todos os professorese todos que
ali estavam presentes para debates e estudos da conjuntura que
atingiam diversossetores.°movimento era nossoe consagrou-se
com a Reforma Universitária que em parte respondeu as reivin-
dicações da época [...] A universidade expandiu-se [...] e o que
era até então de uma elite, passou a ter mais a participação das
classespopulares. (FREITAS,24/6/1991).

EmíliaMartins Velloso, em seu texto denominado Ponto de Parti-
-.AO, faz uma análise da sua trajetória de formação e de docente, re-
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levando os fatos e seusfeitos como gestora acadêmica, sinalizando
propostas para o presente acadêmico.

[...] Eusinto que sou o passado e o presente desta Faculdade e
ela, meu presente e meu passado, quando a trago em mim; mas
tento romper com os condicionamentos quando "deixando o
que é velho - o passado - busco o futuro - a juventude". (VELLO-
SO, 18/9/1991).

Maria Nobre Damasceno traz o trabalho Sonhos e percalços da
travessia e imprime o tom de passado-presente, entrada e saída, per-
manente e provisório,das nuanças das origens e tradições ...

[...]° passar dos ciclos da vida, provoca em nossa memória
uma inevitável "erosão". Estemomento nos possibilita um regres-
so ao passado numa tentativa de resgatar aspectos relevantes
da vida pessoal e profissional que o tempo teima em apagar.
Não tenho a pretensão de fazer uma memória, resisto bastan-
te a essa ideic. não fiz memorial no ritual de entrada, naquela
época ainda não era moda, agora a Faculdade encontra um
modo de pedir um tipo de memorial como ritual de saída, não
deixa de ser inusitado. Pensoque a resistência se prende ao fato
de que ao narrar você não se atém apenas aos aspectos aca-
dêmicos, acaba tendo que falar de sua vida e principalmente
de suas emoções; implica em mexer em várias peças do baú.
(DAMASCENO,20/11/1991)

Encerrando o primeiro Painel, vem a reprodução da fala do pro-
fessor Moacir Teixeira de Aguiar, um filósofo e educador cearense,
contando lembranças de sua trajetória, seus tropeços e ideias. O
texto trata sobre esse acadêmico em um diálogo informal, tradu-
zido de seu Meninos eu vi, deixando mensagens importantes nas
entrelinhas do discurso:

[...] Mas eu posso fazer um pedido a vocês: se forem marxistas
leiam Marx, mas não leiam apenas Marx. Se forem antimarxistas
não leiam apenas os antimarxistas - leiam também os marxistas.
Nasminhas experiências, eu comecei lá desde os grandes e con-
tinuei. Kant me deu um grande sopro na vida. São Tomás dizia
que a razão humana podia provar pela inteligência a existência
de Deus; na dialética, a crítica da razão pura, Kant diz a razão
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não prova nada. tanto prova a favor como prova contra e quem
prova a favor e prova contra. não é? Nada prova ... (MOACIR
AGUIAR. 6/4/1992).

A cortina se abria ... as falas aconteciam, os olhos brilhavam. as
lágrimas surgiam. a aprendizagem se solidificava. o coração ba-
tia forte, a admiração aumentava e a esperança renovava. Que
momentos lindos! Temosa impressão de que foi ontem. O novo e o
velho se misturando, a experiência e o sonho se entrelaçando em
torno da educação que acreditávamos! Não cansamos de repetir:
foi lindo!

Desde o primeiro painel. já tínhamos o segundo planejado:
A história nõo pára. Outra sessão, outras personagens, outras te-
máticas foram ampliando a leitura sobre a vida e o tempo aca-
dêmico-profissional dos professores, esses atores e construtores
do Curso de Pedagogia. A ideia de que cada docente que se
aposentava deixasse sua história registrada, suas marcas na insti-
+uição. Uma espécie de despedida com um convite ao retorno,
em respeito aos seusfeitos e à dedicação depositada na FACED.
=oi a vez de ouvirmos o professor Antônio Carlos Almeida Macha-
....•0, com o tema Alternativas na formaçõo do educador: o caso
...0 Curso de Pedagogia da FACED-UFC. Em seu discurso, elegeu
c emática da Formação Profissionaldo Pedagogo, no momento
_ que tendências pedagógicas críticas assumiam o cenário da
_·scussãocurricular, rompendo com a formação dos especialis-
a . Eispara o que nos chama a atenção:

[...] Consciente de que o risco de educar se concretiza funda-
mentalmente na sala de aula, mediante a eficaz do professor, é
investido plenamente de suas funções de mentor principal para
o processo educativo. ser diretor. supervisor, orientador ou pro-
prietário de escolinha não deve mais se constituir o horizonte dos
jovens que fazem opção pelo curso de Pedagogia. Penso que a
condição fundamental para o exercício dessas funções é a lide-
rança e a credibilidade que um professor conquista no exercício
do magistério. (MACHADO, 9/9/1993).



Em 2013 ...do VHS para DVD - revelando sonhos, diálogos e trans-
portando lembranças cinematográficas.
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Agradecemos a oportunidade de rever tantas lembranças. Agra-
decemos pelo que aprendemos, vivenciamos, sentimos e o que nos
fez sempre sonhar. Como disseo poeta português Fernando Pessoa,

Eutenho uma espécie de dever, dever de sonhar, de sonhar sem-
pre, pois sendo mais do que um expectador, de mim mesmo, eu
tenho que ter o melhor que posso. Eassim, me construo de ouro e
sedas, em salas supostas invento palco, cenário, para viver o meu
sonho em luzes brandas e músicas invencíveis.

Assimseguiu esse Projeto: perfaz-se da ideia em que imagens e
falas originalmente gravadas em VHS(ainda bem), hoje reconstituí-
das no formato DVD, são transcritas e digitadas com a colaboração
de bolsistase de funcionários da FACEDe, finalmente, documenta-
das com a colaboração dos autores pelos professoresorganizadores
da obra: Maria de Lourdes Peixoto Brandão, Terezinha de Jesus Pi-
nheiro Maciel e José Arimatea BarrosBezerra.

A feliz ideia, produzida no momento em que planejávamos o que
fazer no ano do cinquentenário, nos propôs a missão da busca por
essesarquivos perdidos, essestesouros que foram guardados em se-
gredo para, então, serem revelados no ano do cinquentenário! De-
pois de uma incessante busca no ambiente acadêmico, dentre eles
Coordenação do Curso de Pedagogia e arquivos do audiovisual da
FACED,foram encontradas seisfitas em VHSe em bom estado. Esse
material foi arquivado e catalogado adequadamente pela funcio-
nária ZéliaMadeira - hoje aposentada - técnica responsável por essa
edição das fitas VHSe pela documentação em vídeo de todos os
eventos programados. A descoberta ocorreu em janeiro de 2013,
depois de decifrarmos os códigos de arquivamento que a referida
funcionária havia deixado junto ao setor. Elá estavam as fitas... todas
guardadas em uma estante há 20 anos: a alegria aflorou imensa-
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mente desde a perspectiva de ver um pouco da história que vivemos
passar por nós novamente. Essaemoção se explicita, principalmente,
pela possibilidade de reeditar uma história. O sentido do redescobrir
foi único: eram imagens, palavras e biografias que encontravam sen-
tidos no exercício da profissão docente. Certamente, a funcionária
Zélia Madeira, que filmou e guardou os registros, nunca imaginou o
destino que teriam as referidas fitas mais de 20 anos depois de findo
o projeto História Viva da FACED.No ano do cinquentenário do Cur-
so de Pedagogia, podemos reconhecer o seu trabalho e agradecer
pela existência dessesprofissionaisque zelam pela memória e história
das instituições, seusfatos e feitos.

Hoje, após transformadas em DVD, transcritas e digitadas, podem
serapreciadas pelos autores Antônio Car/osde A/meida Machado, Ma-
ria Lúcia Lopes Dal/ago, /rismar Ho/anda de Freitas, Emt1iaMartins Vel/o-
so.Maria Nobre Damasceno e Moacir Teixeira Aguiar. Para releitura da
fala do Prof.Moacir contamos com a colaboração da Prof"Maria Luisa
de Aguiar Amorim, sobrinha do autor e docente da FACED.

Desse modo, reescrevemos parte da história do Curso de Peda-
gogia da FACED-UFC.Nessaetapa do trabalho de transcrição, con-
amos com a participação voluntária dos alunos da Graduação em

Pedagogia: Allicyane Venâncio RosalNogueira, Dayana Bezerra,Se-
bastiana Florentino da Silva, Lucas Melgaço, RayssaPinheiro de Bar-
cellos Vieira, Roger Freitas,Ana Cleide além das contribuições da fun-
cionório da Diretoria da FACEDEnoe Moraes integrante da Comissão
~rganizadora do Jubileu do Curso de Pedagogia.

O fato é que, de posse das transcrições, os textos foram toman-
do forma: diálogos foram ajustados dando suporte às ideias. Foram
oras e horas de encontros e conversas com os autores, em que mais
ma vez a emoção era percebida no olhar. Nota-se a alegria dos

autores diante da produção concluída. Como referencial para con-
"erênclc dos discursos,além das próprias transcrições, eram enviadas
cópias dos vídeos aos autores. Nesse processo, muitos revelaram a
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grande emoção de se ver nesse passado e de, igualmente, ver o
grupo que o assistiu,colegas e alunos. Não temos como expressarem
palavras a alegria e o prazer manifestados pelos autores diante dos
e-mails recebidos em reação à iniciativa proposta e da nossa luta
para transportar suasexpressõespara o livro, relatas em que revela-
vam suashistóriase em que desnudaram uma trajetória de vida para
a academia. Com simplicidade, diziam "está ficando muito bom",
"está poético", "que alegria", tudo issodiante da cinquentenária FA-
CED.Alguns jamais haviam sequer publicado pela Faculdade. Mui-
tos deles foram visitados em suascasas para que pudéssemos rever
textos e chegar à elaboração final. Nesta parte, além das palestras,
transcrevemos também as falas das apresentações das palestrantes
feitas no dia de cada evento.

Nesta parte, destacamos a participação dos professores Ma-
ria de Lourdes Ferreira Lima, que apresentou a professora Irismar
Holanda de Freitas; Maria Ivoni Pereira de Só. que saudou o pro-
fessor Antõnio Carlas de Almeida Machado; Maria Luisade Aguiar
Amorim, que fez a releitura da fala do professor Moacir Teixeira
Aguiar; José da Silva Borzacchiello, que apresentou a professo-
ra Emília Martins Velloso; e, especialmente, Antônio Carlas de AI-
meida Machado, que destacou o relevante trabalho e a história
de vida-formação da professora Maria Nobre Damasceno e fez
menção a regência do Coral da FACED pela professora Maria
Izaíra Silvino Moraes, dizendo:

[...] a bela e distinta apresentação do coral da Faculdade ... A
ProfessoraMaria IzaíraSilvinoMoraes sempre retira das coisas mais
simples canções muito belas. Eeste coral tem sido, certamente,
a marca registrada dos últimos anos na FACED.Emtodas as oca-
siões que tenho vindo aqui sinto grande prazer de ouvir o coral,
sempre com novas interpretações ou interpretações que estão se
tornando quase clássicas (MACHADO, 9/9/1993).
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A história escrita ...

Agradecemos a oportunidade de rever tantas lembranças. So-
'TlOS grata, ainda, pelo que aprendemos, pelo que vivenciamos, pelo

ue sentimos ontem e hoje, aqui e agora: a alegria dos autores, o
acolhimento para ajustes dos textos, as boas conversas que iam sur-
gindo no decorrer do tempo, as aproximações ... "livres para voar!",
como bem dissea colega IrismarHolanda em sua produção.

Que reencontros emocionantes! Outro tempo alimentado por
experiências e o afastamento da academia, de docentes aposen-
tados, alguns trilhando uma jornada e redimensionando o percurso
de um Curso e outros, por seu turno, iniciando uma vida no espaço
acadêmico na condição docente, discente e de servidor técnico-
-administrativo; todos com o objetivo de consolidar um Projeto Peda-
gógico para formação de Professores.Enfim,eiso que conseguimos!

o percurso, permitimos refazer textos e trocar palavras amigas. Cer-
+amente outros projetos virão e com outros autores-atores.



Acho que eu sou um exemplo de uma pessoa de
uma inteligência razoável, que alcançou certa ple-
nitude da vida profissional. A razão disso, talvez, seja
a abertura da gente para o aprendizado com os co-
legas, com os alunos, um aprendizado do dia a dia.
Essaabertura é que faz com que a gente preencha
tão plenamente o nosso trabalho, a nossa vida. Sin-
ceramente, eu desejo para cada um dos meus alu-
nos, principalmente, osque estão ainda começando
na vida de educador ... É isso! É essa abertura, é essa
vontade de participar, de aprender e de comparti-
lhar sempre o que se aprende.

Maria Lúcia Lopes Dallago
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elhos Tempos Atuais na Formação do
Educador: comunicação de uma prática
naFACED

Maria Lúcia Lopes Dallago

Tenciono, de início, estabelecer os limites dessa palestra, favo-
recendo uma comunicação mais espontânea. A reconstituição da
~ossacaminhada oferecerá alguns pontos de referência para uma
cnólise que se pretende sobre a formação do educador. Inicialmen-
e a opção pelo Curso Normal em colégio religioso. A preferência
elo Curso Normal para a maioria se deve à imagem do curso cien-

. 'íco como difícil e árduo, embora para ter acesso ao curso normal
candidato tivesse que se submeter a um exame vestibular, cons-

-ando de Português, Matemática, Ciências, Históriae Geografia. Nos
costidores. discutia-se a importância da vocação para ensinar, em
~eral, interpretada pelos jovens postulantes como o amor à criança

mesmo o jeito para lidar com crianças. Outras características de
::aráter igualmente idealista eram acrescentadas, como paciência
S espírito de cooperação, bem ao gosto dos autores da Didática na
eooco.

O Curso Normal, na sua proposta, procurava afinar-se com o mo-
-nento da Pedagogia Nova, pregando métodos ativos de ensino,

ae liberdade, de ensino baseado em jogos, respeito à iniciativa do
oJ no etc. A prática, no entanto, era repetitiva, conteudística e ou-
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toritária. Os dois primeiros anos de Curso Normal visavam a uma for-
mação de cultura geral, incluindo Português, Matemática, Físicae
Química, Anatomia, Desenho, Canto Orfeônico e Francês.No último
ano, estudavam-se Psicologia, Metodologia, Biologia, Higiene, Filoso-
fia da Educação, Sociologia Educacional e Antropogeografia.

A prática de ensino constava de aulas para a própria classe ou,
ocasionalmente, para a escola agregada para crianças pobres. O
final solene do curso, envolvendo discurso,dava a certeza, até mes-
mo para os mais céticos, de que estávamos preparadas para nos
assumircomo professoras.A prática docente, no entanto, imediata-
mente assumida por nós no curso primário de colégio particular foi
a ruptura na formação idealista e programada nos cursos. A com-
petência de que precisávamos para o ensino das várias disciplinas,
já que não fora conseguida no Curso Normal, era suprida na escola
pela ação supervisora,então em plena implantação, transferindo-se
para o supervisorou para outros técnicos a responsabilidade de pla-
nejar o ensino. Ao longo do tempo, essaprática em nada contribuiu
para a integração e melhor qualificação do professor;ao contrário,
passava ele a ocupar uma visão periférica do sistema escolar.

De um modo geral, a tendência pedagógica que se difundia por
meio dos planos de ensino baseava-se nos passosde Dewey, com
ênfase na atividade, no problema, na pesquisa, e na sua compro-
vação pela experimentação. O encanto desses novos comandos:
atividade, problema, experimentação, resultados, camuflavam para
nós a realidade.

Seguindo essemodelo, o planejamento era comum para as clas-
sesdo mesmo nível,obedecendo a igual ritmo de desenvolvimento e
avaliação, seguindo rigorosamente a orientação da supervisão. Em
termos práticos, visava-se a assegurar o mesmo padrão de qualida-
de do ensino que era ministrado. A ênfase se dava na questão didá-
ticometodológica, permanecendo à margem a autonomia do edu-
cador e o seu desenvolvimento como agente transformador. Pela
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importóncio que assumia a supervisão, o próprio Estado procurou for-
mar seu quadro, enviando, para os EstadosUnidosou para Minas Ge-
rais,professorescujo desempenho servia de critério para a seleção.

Dessaforma, o próprio Governo assumia como questão maior a
ormação tecnicista dos seusprofessores.Para os que aqui ficavam,

restava o Curso de Pedagogia funcionando à noite como parte da
Faculdade Católica de Filosofia,sob a coordenação dos Irmãos Ma-
istos.hoje integrada à Universidade Estadual do Ceará- UECE.

A despeito das transformações por que passava a sociedade
brasileira, a partir dos anos 1960,com o crescimento do seu parque

dustrial, a emergência do proletariado urbano e o nascimento dos
-novimentos de cultura popular, não se alterou o processo de for-
'nação do pedagogo, continuando a proposta idealista sem desfi-
o ou destinatário concreto, ou seja, a formação da consciência do

educador se faria mediada por conteúdos formalizados e relativos a
isciplinasespecificas, como Filosofia,Sociologia e Históriada Educa-

ção, sendo somente opinada no último ano feita a adaptação para
ensino por via da didática especial. Talconcepção dividia o traba-
o pedagógico entre estudos científicos e conteúdos profissionaise

récnicos.

Com suporte nessa divisão entre a elaboração de um saber pe-
dagógico e a prática, firmava-se um descompromisso com a totali-
cede do ato educativo. Ocasionalmente, éramos deparados com
i.mo ou com outra inovação, que. por seu caráter isolado, apare-
corn como novidade. Foiassimo método psicogenético fundamen-
odo em Piaget e divulgado entre nós pelo professor Lauro Oliveira

_ma, então docente de didática especial naquele curso superior.
= ra do contexto nacional nos anos de 1963a 1966 (como bolsista
•..•0 CAPES,nos EstadosUnidos da América), passou-nos despercebi-
....•0 a efervescência cultural que surgia com a nova preocupação
aos intelectuais jovens, com a participação popular no processo
o íticocultural.



Nessesanos, estudavam-se nas universidades estadunidenses as
novas abordagens tecnológicas e comporta mentais, com destaque
para as técnicas em grupos e modelos curriculares. Mesmo o estu-
do da criança e do adolescente se fazia dentro de modelos abstra-
tos, uniformizando a concepção de mundo, onde se desenvolve o
educando. Com esseenfoque, assumimosa área de Psicologia Edu-
cacional no Curso de Pedagogia, em 1965.Como primeiro desafio,
estava a quase inexistência de textos nacionais, muito menos a fa-
cilidade de periódicos. Recorremos, portanto, à literatura estrangei-
ra. Por pura intuição, o desvio de óptica que certamente resultaria
do uso exclusivo dessesautores ficava atenuado por duas maneiras:
uma, autores norte-americanos e europeus eram igualmente utiliza-
dos; a outra maneira pela qual se compensava a falta de estudos
nacionais era o uso frequente da observação pelos alunos.

Uma prática existente nos primeiros anos do curso de Pedagogia
era a avaliação global do aluno, feita ao final do semestre, envol-
vendo os professoresde cada período semestral; por essemeio, cer-
tamente se conseguia maior unidade na perspectiva da formação
do aluno, ao mesmo tempo em que possibilitava um encontro dos
vários professoresde cada semestre. No mesmo sentido integrador,
havia um trabalho final do aluno em cada disciplina ou englobando
algumas disciplinas do mesmo semestre.Vemos, assim,que, antes da
reforma universitária (1968),que fragmentou a estrutura e o funciona-
mento do ensino superior, havia maiores possibilidades de se estabe-
lecer um projeto comum na formação do pedagogo.

Destaque-se, na vida da Faculdade de Educação, no final dos
anos 1960e início dos anos 1970,os intercãmbios com agências go-
vernamentais dos Estados Unidos, por intermédio da CAPES,Vários
desses intercãmbios visavam treinamentos em dinâmicas de grupo
e cursos de mestrado, com incentivo às novas tecnologias do en-
sino, como a instrução programada. Esta era apresentada como
alternativa para a escassez de recursos materiais e humanos que
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marcavam o ensino primário em virtude da recente expansibilidade
da escolarização.

Com a graduação das primeiras turmas de pedagogos, têm-
-se notícias de recém-graduados em Volta Redonda, no Rio de
Janeiro, como técnico em educação; em Brasília, como profes-
sores da Universidade; no Piauí e na própria UFC.a nosso modo
de reconstituir a experiência pela formação do pedagogo termi-
na com a década de 1960.A preocupação central de formar o
educador generalista foi substituída, pois, por outra preocupação.
A temática fundamental, centrada no desenvolvimento do País,
e o reforço no domínio econômico estrangeiro e regime político
opressor usaram juntos as condições para a implantação do novo
modelo de pedagogo: o especialista em supervisão, orientação e
administração escolar.

a objetivo governamental era inseriras escolas no modelo de ra-
cionalização do sistemade produção capitalista. A escola, a exem-
010 da empresa privada, deveria ser eficiente. Considerando desta

ó ice. a formação do especialista se propunha ser instrumental para
o solução já parcializada de determinados problemas escolares. Era
ecessário enfatizar, na formação do especialista, as técnicas ne-

cessórios ao encaminhamento de problemas que não cabiam ao
-écnico discutir.

Até início dos anos 1980,estivemosquase que unicamente volta-
cos para as habilitações técnico-administrativas; nossaspreocupa-
cões na organização do sistemaprivilegiava os meios em detrimento
:::lOS fins,na formação do técnico e do profissionalda administração
co ensino e se descuidando da preparação do educador, iludidos,
em parte, pela necessidade de especialistas para resolveros proble-

as da educação e ensino.

Com o Parecer n° 252,de 1969,o currículo de Pedagogia consa-
::lOU uma cisão entre a parte básica e comum e a parte das habili-
• ções técnicas, prejudicando a formação geral do docente. Com



isso,a formação do pedagogo, que já era incipiente, deixou de lado
a tomada de consciência dos problemas educacionais.

Sob o mesmo enfoque, os estudos e as pesquisas ocorriam no
ãmbito da esfera individual sobre aspectos técnico-pedagógicos do
ensino. A tendência insistentede focalizar os problemas de ensino de
Educação, simplesmente nos seusaspectos psicopedagógicos, está
de certo modo relacionada ao fato de que a tecnologia do ensino
se deu basicamente com a Psicologia como fundamento da Edu-
cação e pedia que viessem à luz importantes questões recorrentes
da consideração da educação no contexto estrutural da socieda-
de. Umexemplo bastante ilustrativo refere-se à supervalorização das
questões metodológicas do ensino primário, com ênfase especial na
alfabetização pelo método global.

Procurava-se difundir, largamente, esse método entre as profes-
soras,como sendo a última palavra da ciência em matéria de alfa-
betização e, assimsendo, a única legítima. Portraz disso,se omitia a
análise de problemas tão sérioscomo os da evasão e da repetên-
cia nas primeiras sériesda escola primária. Não se cogitava então
em que a própria estrutura do ensino, sua programação curricular
global. além das variáveis socioeconômicas das crianças, atuavam
com certas condições determinantes do aproveitamento do aluno.

Mesmo reconhecendo as sérias distorções decorrentes do do-
mínio do modelo tecnológico, temos consciência de algumas con-
tribuições valiosas, como o apreço ao conhecimento, a defesa de
maior participação do aluno no ensino-aprendizagem e as novas exi-
gências com relação ao instrumental de aprendizagem, ou seja, aos
planos, currículos etc.

Todo esseemaranhado de técnicas que invadiram os cursos de
Pedagogia foi se desfazendo, à medida que a situação política do
Paísse encaminhava para a redemocratização, dando espaço ao
debate e à crítica. A crítica recaía sobre a predominância da forma
sobre o conteúdo da educação, sobre a fragmentação do ato edu-
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cativo que levava a necessidade de reaver a questão substantiva da
Educação que implica na sua dimensão política.

A década de 1980serviu como marco de um novo movimento
no contextura nacional, visando a uma nova atitude diante da for-
mação dos educadores. Sobre a compreensão de que a Educação
é um fenômeno global, o ensino e aprendizagem no plano concreto
ão poderiam acontecer de modo isolado dos demais fenômenos,

como o econômico, o social, o cultural etc. Pensarem fazer Educa-
ção fora das condições sociais e históricas representa, na verdade,
ma armadilha, capaz de desviar da explicação objetiva dela mes-

"Y'lae dos demais pontos. Por issoo entendimento da formação do
educador não pode se realizar sem uma compreensão dialética das
~eações entre ideias e da realidade, se de um lado, os homens po-
cem ser rígidos como produtos das circunstãncias e da Educação,

or outro lado, as circunstâncias são transformadas precisamente
elos homens e o próprio educador precisa sereducado, como disse
arx.

A questão epistemológica central da prática pensada por meio
a teoria e desta para pressupostosracionais, constituiu-se uma nova

= isternoloqlo e serviucomo referencial básico para o repensamento
a formação do educador. O documento que representou a nova
'oposta curricular para o curso de Pedagogia da UFCem 1986re-

..J e o referencial teórico e metodológico, finalmente adotado pelo
-.... o, após inúmeros debates e assembleias. Porserdo conhecimen-

e todos, resumiuosquatro pontos básicos nosquais se fundamen-
a opção pela escola pública: a formação do educador crítico e

prometido com a transformação da realidade social; a forma-
de educador-professor; privilegiando a docência, que é uma

cs abilitações, e definindo novas áreas de atuação do professor,
_ eja, pré-escolar, educação especial, educação de adultos e as

- ies iniciais. Por fim, o último ponto referia-se à relação entre Teoria
:ledagogia e, sem essaarticulação com o real, o saber se dissolve



em acúmulo de informações mais ou menos descoladas do modo
de existência dos educandos e dos educadores.

Portanto, o educador consciente do seu papel social e histórico
faz a crítica da teoria com suporte na prática e, graças à teoria, in-
vestiga a prática de modo amplo, sistemático e rigoroso. Por meio
deste currículo, o centro de reflexão sedesloca do como ensinarpara
pensar as relações entre Educação e Sociedade para uma dinâmica
nova a partir das discussõessobre a formação dos professores.O cur-
so de Pedagogia acompanhava, dessa forma, o pensamento social
que passou a predominar, pelo qual nos tornarmos conscientes dos
momentos antagônicos das classessociaise dos serviçosque a esco-
la presta a essesinteresses.

Os pontos suscitados a esserespeito buscaram inicialmente a crí-
tica, procurando um novo modo de fazer, ou seja, uma prática con-
sequente. Dentro dessa preocupação, a mudança na formação do
novo educador não poderia seralcançada simplesmente pela refor-
mulação da grade curricular, tampouco por considerações a nor-
mas legais e regimentos. Issoexige a revisão e possívelreformulação
da própria atitude filosófica e política do corpo de professores,do
conjunto de atos de elaborar um novo currículo, demorado e difícil.

Acostumados à segmentação do saber e a sua privatização
por habilitações, achamos difícil visualizar o saber mais global que
se funda na compreensão, mais do que na explicação. Apesar das
dificuldades, alguns pontos se destacam, caracterizando um novo
currículo do curso de Pedagogia. O delineamento das áreas de con-
ceituação ocorrem pela necessidade de responder de forma bem
mais competente aos desafios da Educação pré-escolor. da Educa-
ção de adultos e da Educação especial.

O outro elemento de destaque se refere à articulação entre te-
oria e prática; esta articulação se deve fazer, não mediante a prá-
tica por si mesma, mas por via da prática interrogada, pensada
coletivamente, resultando daí os projetos especiais. Na aplicação
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de um novo currículo, por depender do esforço coletivo dos profes-
sores e alunos do Curso de Pedagogia, há dificuldades originadas,
basicamente, do modo de se trabalhar o saber, apropriando-nos da
área ou da especialidade com a qual trabalhamos, porquanto, a
organização social do trabalho na contextura docente se faz ainda
pela lógica do capitalismo, ou seja, seguindo o modo privado de
produção do saber.

Percebemos como parte desse todo que o avanço ideológico
não se faz pelo conteúdo das nossasdisciplinas, mas sim pela práti-
ca pedagógica dos seusrepresentantes. A crítica que se faz acerca
dessasrelações abre caminho para uma nova fase, para outra re-
ação pedagógica. Chegamos, enfim, a consciência de que o pro-
cesso educativo de formação do professor não cabe nas fronteiras
estreitas das habilitações, de departamentos, ou mesmo de uma fa-
culdade. A realidade, essa sim, por sua natureza totalizante, servirá
de referencial básico a tão grande empreendimento. Do contrário,
perguntamos, como o grande poeta Mário Quintana: para onde irá
a procissão dos postes unidos pelos espíritoa mesma solidão?

Ao final, como não sou de muita despedida, inclusive porque eu
10U ficar aqui dentro mesmo, eu quero só dizer que a minha vida,
escrita por outra pessoa, ficou bonita. Ficou testemunhado, pelo re-
ato que a Lulu fez, que a gente não depende de QI alto ou de ser
gênio para viver a nossavida profissionalplenamente. Acho que eu
sou um exemplo de uma pessoa de uma inteligência razoável, que
a cançou certa plenitude da vida profissional.A razão disso, talvez,
seja a abertura da gente para o aprendizado com os colegas, com
osalunos, um aprendizado do dia a dia. Essaabertura é que faz com
que a gente preencha tão plenamente o nosso trabalho, a nossa
-ido. Sinceramente, eu desejo para cada um dos meus alunos, prin-
cipalmente, os que estão ainda começando na vida de educador ...
É isso!É essa abertura, é essa vontade de participar, de aprender e
de compartilhar sempre o que se aprende.



Não é fácil falar do que me fez como profissio-

nal durante quase 42 anos de atividades ligadas ao
sistema educacional. Todas elas foram dedicados à
busca do crescimento pessoal, mediante o desen-

volvimento profissional que aconteceu de forma tão
bem sucedida, que não se sabe onde começa e
onde termina ...

Irismar Holanda de Freitas
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IRISMAR... 42 anos dedicados a educação

Maria de Lourdes Ferreira Lima

Conheci Irismarpor ocasião de um Curso de Preparação de Pro-
fessoresSupervisores,ministrado pelo Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos - INEP,na cidade do Recife. Lá nem na mesma turma
ficamos. Ao voltarmos, ela ficou trabalhando junto à Secretária de
Educação e eu junto às escolas. Convivência, mesmo, viemos a ter
na Faculdade de Educação- FACED.Inclusive trabalhamos a mesma
disciplina "Estágio", em um semestre.

Mas o que eu poderia dizer sobre ela? É uma pessoa que se ca-
racteriza pela energia com que se desincumbia de suastarefas. Sua
preocupação com o trabalho, com o desempenho dos alunos, era
tão ansiosa, que eu ficava a pensar o que teria sido quando, aos 18
e 19anos, lá em Aquiraz-CE, iniciava o magistério.

É isso que ela é. Sabe dar-se ao que lhe entregam com
responsabilidade e competência.

Fortaleza, 24 de junho de 1991





As Marcas do Tempo da Formação Docente ...
Um Ser Livre Para Voar

Irismar Holanda de Freitas

Inicio a minha fala, indagando: o que representou mais de 40
anos de trabalho iniciados na escola rural e encerrados na acade-
mia, desenvolvendo atos docentes na Faculdade de Educação - FA-
CEDda Universidade Federal do Ceará - UFC?

Separar o trabalho da vida foi difícil, porque muito jovem, quan-
do me formei, comecei a trabalhar no interior e fui trilhando cami-
nhos diferenciados. Cheguei à FACEDcarregada de experiências
bem sucedidas. Ao ingressarno magistério superior na UFC,realizeiali
docência por dez anos.

Não é fácil falar do que me fez como profissionaldurante quase
42anos de atividades ligadas ao sistemaeducacional. Todaselas fo-
ram dedicadas à busca do crescimento pessoal, mediante o desen-
volvimento profissionalque aconteceu de forma tão bem sucedida,
que não sesabe onde começa e onde termina ...

Convivendo com essesucesso,encontrei grandes concorrentes e
fortes obstáculos, mas determinada a ser diferente, aqui estou. Hoje
um ser livre para voar.

43
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As marcas do tempo da formação docente: do primário ao Curso
Normal

Iniciei meus estudos com uma professora diploma da na escola
pública, situada na orla turística, na praia do Iguape, em Aquiraz, à
época uma vila de pescadores onde morava. Anos depois, passei
a residir em uma propriedade rural, situada no mesmo Município, no
sítioCajueiro do Ministro.

Em casa, para dar continuidade aos nossosestudos, foi contra-
tada uma professora particular, leiga, que foi morar conosco. Essa
oportunidade foi servindo aos parentes e aos vizinhosmais próximos.

Em 1940,fui para o internato Patronato Juvenal de Carvalho, em
Cascavel. Aosoito anos de idade, realizeitambém meusestudosno Co-
légio Sagrado Coração de Jesus,em Guaramiranga. Depoisvim para
a cidade de Fortalezaonde convivi com a educação promovida no
Colégio Santa Cecília e em seguida no Colégio Imaculada Conceição.

Sempre interna, durante dez anos, adquiri conhecimentos básicos
do curso Primárioao curso Normal- uma formação religiosa pautada
no temor a Deus,que tinha como propósitos a formação e o caráter
fundado na dignidade, na seriedade, no discernimento dos fatos e
das pessoas, no sistema repressivo, sem conversação; tudo issodire-
cionado para o crescimento, para tornar-me digna como pessoa e
profissionalcompetente.

Ser professora não foi opção minha. Acostumei-me desde cedo
ao ouvir minha mãe que dizia assimpra mim: "você vai serprofessora
para ser independente e ajudar aos outros". Então, desde jovem, na
faixa de dez a doze anos, já estava ouvindo isso.Pouco a pouco me
identifiquei com aquilo que mais tarde se tornaria opção de vida.

Conclui o Curso Normal em 1949.No segundo semestre do ano
seguinte, iniciei na função docente na mesma sala de aula que fora
construída para que se tornasse o local de minha experiência como
professora, concretizando-se assimo sonho de minha mãe.
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No campo profissional- é interessante o que falo =, os princípios
pedagógicos priorizados no curso Normal nunca me valeram, ao
passo que possoafirmar que foi a velha carta de ABC e a tabuada
constituíram os pilaresda experiência inicial.

Nessetipo de escola isolada, eram matriculadas crianças da al-
fabetização à 3° série; no mínimo 30 crianças por vez. Foram sete
anos de trabalho solitário e cansativo para uma jovem que tinha a
cabeça cheia de sonhose que começava a desejar atingir um está-
dio maisevoluído, um cerco maior, que viessefacilitar o crescimento
profissionale pessoalque se alistavam pela margem dos saberes pe-
dagógicos sociaisda vida. Issoentre os anos de 1950e 1957.

1957: O encontro com as artes e recreação numa escola multi-
graduada

Em1957,decidi-me irpara Escolade Aplicação, anexo ao Instituto
Justiniano de Serpo. em Fortaleza, assumindo parceria com outra
professora numa classe de jardim de infância. Dada a amplitude do
ensino na escola multigraduada, fui iniciada com crianças de cinco
e seisanos, onde as atividades de discriminação motora e visual e o
desenvolvimento das habilidades das artes e atitudes se intercala-
vam à recreação dirigida e o traço especializado. Ali, a criatividade
constituía o centro de interesse,energia e individualidade de cada
criança, criando um mundo propício ao desenvolvimento infantil.
Pouco a pouco me aprofundava na nova temática ,direcionando-
-me mais para a área da recreação, o que me deu o ensejo de par-
icipar de um curso de aperfeiçoamento para professoresde recrea-
ção e jogos patrocinado pelo MEC/INEP,no Riode Janeiro, em 1960.

Numa mesa de estudos e de troca de experiências entre repre-
sentantes de todos os estados, só daqui de Fortaleza éramos seis
professores.Na parte teórica, sob a orientação da professora Rute
Gouveia, identificava-se a ideia de que Recrear é Educar, pois se



a recreação permite criar e satisfazos fins estéticos do ser humano,
confere as ricas possibilidades culturais, permite escapar do desa-
gradável utilizando o excesso de energias ou diminuindo a tensão
emocional. Uma experiência complementar, atividade compensa-
dora que escapa a impulsosagressivos,fuga de pressão social, que
propõe distração a monotonia e ansiedade.

Destaca-se que o Curso era organizado com uma carga horária
intensa, dedicada ao ensino e à aprendizagem e também à prática
de jogos e recreação da época, quando se estudou Psicologia da
infância e da adolescência, tudo issoapropriado a cada fase de
desenvolvimento. Mereceram destaque as atividades de artes pro-
priamente ditas, desenvolvidas sob a orientação do professorAugus-
to Rodrigues na escolinha de Artes do Brasil.Visitase estágios foram
realizados nos vários setoresde recreação, não só no Riode Janeiro,
como também em Belo Horizonte e São Paulo.

Ao retornar ao Estado e à Instituição de origem, implantamos na
escola de Aplicação a área de jogos e recreação em todas as sé-
riese turnos, afastando-me desde então das atividades regulares em
sala de aula e engajando-me com o grupo especializado na forma-
ção de professoresrecriadores nas escolas da Capital. Concomitan-
temente às atividades da escola, fui recreadora do SESC.
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o encontro com professores leigos

Osanos passaram-se e, com eles, começaram os questionamen-
tos da escola pública. As estatísticas chocavam quando compara-
vam os índices elevados de professoresleigos existentes no País,sen-
do o Nordeste a região com incidência mais acentuada.

Foi assim que o MEC promoveu, junto às secretarias de Educa-
ção de cada Estado, uma programação para treinamento de pro-
fessoresleigos em todo o território Nacional. No Ceará, a secretaria
convocou professoresprimários de suasprincipais cidades que, com
igual número de representantes selecionados das escolas da Capital,
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formava-se o contingente que seria preparado para desencadear o
processo de reciclagem de professorado leigos do Estado do Ceará.
Referida preparação contou com a participação dos docentes do
Programa de AssistênciaBrasileiraAmericana ao EnsinoElementar - PA-
BAEE.Naquela época, o Brasilcomeçava a consolidar osacordos bila-
teraiscom osEUAque sófoi aprovado no CongressoBrasileiroem 1957.

Em1958,professoresde Belo Horizonte,sobretudo, iam para osEUA
para serem treinados. Voltavam a Capital mineira com a missão de
formar supervisoresque, mais tarde, seriam espalhados em todo o Bra-
sil,a partir dessesprofessorestreinados em Belo Horizontee nos EUA.

A formação das duplas de professores- um da capital e outro do
interior - que seriam responsáveis pelo treinamento em cada uma das
cidades selecionadas, incluía o conhecimento individual de novas
tecnologias com manuseio e uso de todo o material didático pre-
parado para tal fim, que serviria de base para o trabalho em atendi-
mento ao objetivo pretendido pela campanha da erradicação do
analfabetismo que se desencadeava no Paísno início de 1963.Além
das aulas regulares, era nossa responsabilidade promover toda a in-
fraestrutura e orientá-Ios na formação de Artes e Cultura.

No fim do dia do treinamento já eram evidentes as transforma-
ções ocorridas, surgindo, então, um novo papel para a vida de todos
nós. Treinar o professorado leigo e não assistido passou a ser, então,
a minha existência. Era o embrião da supervisão pedagógica que
assimcomeçava a se formar.

Logo em seguida, em maio do mesmo ano, realizou-se a sele-
ção de professores que deveriam participar do I Encontro de Pro-
fessoresSupervisoresdo Recife, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São
Paulo, sob o patrocínio do MEC/INEPno período de julho/dezembro
de 1963.Terminaram o curso 30 professoresdo Estado e, dentre eles,
encontrei alguns que participaram do treinamento acima citado, no
~ecife, juntamente com um grupo pernambucano, do curso ao qual

e ofereci para aprofundar conhecimentos teóricos. Emtodos os lu-
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gares, ao mesmo tempo em que discutíamos sobre a nossa prática,
nossasexperiências, construíamos também material didático neces-
sário ao começo da missãopara a qual nos preparamos em toda a
faculdade. O estágio foi realizado nas escolas da periferia do Recife.
Foium misto de estudo e trabalho, sob a coordenação da professora
Graziele Peregrino, no Centro Regional de PesquisaBrasileira.Vivía-
mos em um período revolucionário em 1964e foi nesse clima que
a Secretaria de Educação começou a estruturação do Sistema Su-
perior do Estado, a qual foi se aperfeiçoando através do tempo. O
contingente de 52 professoressupervisoresformados nosvários cursos
realizados no Paísem 1963,acrescido depois dos remanescentes do
curso do PABAE,constitui o primeiro grupo de supervisoresdo Ceará
lotado no Departamento de Ensinodo 10 Grau da Secretaria de Edu-
cação, sob a coordenação da professora Maria Antonieta Cais de
Oliveira. Formada a equipe central que coordenaria a implantação
da atividade supervisora, as superintendências regionais de ensino
- que hoje constituem as 14 Delegacias Regionaisde Ensinoespalha-
das por todo o Estado, usando, para isso,a escolha da 10 colocada
em cada um dos cursos realizados na época - requisitou a minha
integração à equipe. Durante oito anos, empenhei-me com todas
as minhas forças e entusiasmo, sem escolher as conveniências, des-
locando-me para o interior sempre que se fazia necessário e acre-
ditando ser esse um dos caminhos para os professores oriundos de
escolas públicas, sobretudo do aperfeiçoamento cada vez maior do
professorado leigo que existia nas escolas não só do interior como na
Capital. Dessafase, podemos concluir, surgiuo professorsupervisor.

A criação do centro de magistério responsável por ministrarcurso
de formação centrava-se no modo como ensinar, ou seja, em um
cunho essencialmente metodológico dos cursos de formação dos
supervisores.O supervisorse vê destacado neste período pela com-
petência em métodos e técnicas de ensino.

O direcionamento dado a priori para quase todos os superviso-
res do ensino primário, de cunho paternalista e fiscal, fora uma con-
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sequência da filosofia paterna lista mantida pelo programa original.
Seguidos de outros que se propunham à formação de professores
supervisores,cada vez mais especializados na área de currículo. Esses
cursosforam patrocinados pelo MEC/INEPno Centro Regional de Pes-
quisas Educacionais João Pinheiro, em Belo Horizonte, no período de
maio a dezembro 1966, ministrados em regime intensivo. O programa
adotava "pacotes" metodológicos acríticos, passados e repassados
uniformemente para centenas de professores primários brasileirosde
realidades diferentes, os quais recebiam como formação uniformi-
zada em termos de objetivos, conteúdos e métodos, deixando os
docentes com a responsabilidade de ajustá-Ios às diversidades pre-
sentes nas diferentes regiões. Diante dos fatos vividos, com a sede de
descobrir novas formas de fazer o velho, quebrava-se a uniformidade
de papéis, ensejando discussões profundas e abrindo-nos para um
encontro, proporcionando-nos a oportunidade do rompimento do
processo de alienação em que fomos submetidos ao longo da vida
pessoal e profissional, tornando-me mais crítica com o rompimento
das atividades iniciadas. Gravações eram feitas, inquietações de-
monstradas, ajuda e incentivo nos eram dados, na ânsia de vencer o
tempo que parecia trabalhar contra nós.

Em 1968, ingressei na Universidade, no curso de Pedagogia, na
época agregado à UFC1.Essefoi um período muito tumultuado no
Paíse para qual o trabalhador tinha que reivindicar mais vagas no
EnsinoSuperior e os docentes por melhores condições de trabalho e
salário digno. Lembro-me de uma greve que durou um mês e com
odas as categorias mobilizadas. Reunimos todos os professorese to-
dos que ali estavam presentes para debates e estudos da conjuntura
que atingiam diversos setores. O movimento era nossoe consagrou-
-se com a Reforma Universitária que em parte, respondeu às reivindi-
cações da época .

.E.A antiga Faculdade de Filosofiados Maristas, antes de ser incluída na estrutura
ao Universidade Estadual do Ceará, permaneceu por algum tempo como faculda-
ae agregada à UFC.



A Universidade expandiu-se, e o que era, até então, de uma eli-
te, passou a ter mais a participação das classes populares. Graças
à nova Lei, fui graduada em 1971como especialista na área de Ad-
ministração Escolar e no Magistério, consolidando a formação que
gradativamente vinha realizando durante anos.

Antes de descobrir a vida universitária, considero importante re-
gistrar algumas atividades que desenvolvi como docente da discipli-
na Recreação Infantil no curso de professoressupervisoresno qual eu
era bolsista; do treinamento dado a bolsista no curso de Pedagogia,
no curso de professoressupervisoresno Recife; de Recreação Infantil
para professoresprivados do Estado em Fortaleza em 1964;e das dis-
ciplinas Currículo e Supervisão, no 4° curso de administradores escola-
res pela Secretaria de Educação em 1969.Trabalhei também como
membro do grupo de trabalho que sugeriu medidas e propostas para
a implantação da Lei5692,na qualidade de representante do Depar-
tamento de 2° grau em 1972;do grupo de trabalho para a revisão de
currículo, e como da equipe de formação do serviço de supervisão
do Estado em 1974e 1975,dentre outras equipes. Logo a seguir fui
coordenadora da equipe de coordenação da elaboração de currí-
culo para asclassesde alfabetização e, finalmente coordenadora do
curso de treinamento para docentes universitáriosdo Crato.
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Concluída a graduação em 1971,no início de 1972,iniciei a do-
cência no ensino superior na Faculdade de Educação da Universida-
de Federal da Paraíba - UFPB,ministrando as disciplinas Metodologia
da Linguagem - área para qual fiz concurso - e Supervisão Escolar e
Currículos e Programas- área implantada por mim, na UFPB,em de-
corrência da implementação da Lei 5692/71, que indicava a inclu-
são das habilitações educacionais na formação do pedagogo.

Atividade Universitária ... implementando a habilitação em Super-
visão Escolar
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Recordo, dessa época, o fato de o governo do Estado da Paraí-
ba firmara convênio com a Universidade para que servissede suporte
à Secretaria de Educação, naquele momento, para implantação da
equipe de Supervisão Escolar junto às unidades escolares do referido
Estado. Foiassimque, de um momento para outro, os planos de então,
da docência no ensino superior na UFPBpassaram a integrar a ativida-
de de cunho técnico junto ao grupo de estudo e discussão da nova
Lei de Ensino junto a Secretaria de Educação. Foi um ano de muito
trabalho, estudos, debates, cursos, encontros, seminários na UFPB.

Na FACED- UFC,desse período, vale destacar: a docência no Curso
de formação de professor para Escola denominada "COMPLEXO EDU-
CACIONAL", que era considerado referência e modelo para a Educação
pública; docência no treinamento de professoresdo 10grau, realizado na
FACED;docente na disciplina Supervisão na escola de 10grau e membro
da comissão responsável pela elaboração do Projeto do Regulamento
do EstágioSupervisionado para o Curso de Pedagogia na FACED.

Em 1975,já como professora assistente promovida pelo concurso,
'nicioro o Mestrado em Educação na Universidade Federal do Rio
de Janeiro - UFRJ,na área de Supervisor Escolar como aluna espe-
cial. Passo, no ano seguinte, a integrar oficialmente a pós-graduação
como aluna regular na Universidade de Campinas, (UNICAMP) ten-
do como área de pesquisa - Administração e Supervisão escolar, ao
=iesmo tempo em que realizava a parte teórica com pesquisas, semi-
nários e debates, o que iria amadurecer o tema que seria da minha
issertoçôo de Mestrado.

Como uma das vivências que me permitiram ampliar o raio de
mho ação na área de Supervisão destaco o tempo da Licença Sa-
á ica realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFR-
S constituindo-se um intercâmbio cultural vivido entre resistências e
pturas diante dos debates promovidos à época sobre os rumos da
....pervisão Escolar na perspectiva Curricular.

Eisa minha história e as marcas deixadas junto à área de Super-
ão Escolar.



Tenho procurado na minha vida ver o lado bom
das coisas, das experiências. As discussões e confron-
tos havidos na Faculdade, ainda que dolorosos, em
mim deixaram um saldo positivo pela aprendizagem
que realizei como gente, cidadã e professora.

Emília Marfins Velloso



Mil Maneiras de Falar de EMíLlA

José Borzacchiello da Silva

Eu teria mil maneiras de falar de Emília,essa pessoa tão maravi-
hosa que alegra e completa nossasvidas. Pessoano sentido rogeria-
no, que ela tanto prega. Pessoaque buscou-se ao máximo, compre-
endendo e assimilando suasemoções como se fora o D.I.B.S.(Axline,
V. "DIBSem busca de simesmo"). Dessabusca e dessa preocupação
com o futuro, com o amanhã dimensionado na prática do hoje, é
que se constrói e se edifica cotidianamente EMíLlA.Optei por mesclar
"f/ashs" da companheira, da professora, da amiga, da administrado-
ra e da militante EMíLlA.

Conhecemo-nos na UNIFORpor meio de amigos comuns - Antero
Coelho Neto e Carlos D'Alge - em 1977.Rapidamente, tornamo-nos
amigos, confidentes ... A paixão, essa grande paixão, só mais tarde
brotou amadurecida pelo tempo, na hora certa. Vivemos numa es-
pécie de cumplicidade que, segundo Fernando Pessoa,existe entre
mãos direita e esquerda.

A coragem de EMíLlAsurpreende. Alguns, mais desavisados, che-
gam a pensar que é fruto do inconsciente ou pura manifestação de
ngenuidade. Engano, aliás, grande engano. A coragem, o compro-
misso,a alegria e a paixão provam a têmpera dessa querida profes-
sora, aparentemente frágil, e estão pautados em princípios alicerça-
dos, sinalizadores de sua vida.

Essasqualidades têm origem em sua família que lhe deu uma for-
mação segura, livre e também responsável, uma formação na qual
a paixão esteve e está sempre presente. O pai, Sr.Aprígio, português
do Minho, reproduziu o eterno sonho lusitano de enamorar-se pela
colônia. Sua paixão pela Amazônia levou-o a embrenhar-se selva
adentro até o fim de seusdias. A mãe - Dona Domingas - espanhola
de origem, nasceu na colônia Benjamim Constant, em Bragança -
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PA e viveu com seus familiares o apogeu daquela região. O casal
vislumbrava o melhor para seusfilhos- a educação - por issoEMíLlA
teve liberdade de fazer o que queria e onde queria. Batizou-secres-
cida, fez o ginásio no Colégio Santo Antônio em Belém e o Clássico
no Colégio São José, no Recife.

Em Belém, uma pessoa muito especial - tia Aurora - irmã de seu
pai, influenciou muito a vida de Emília.Tia Aurora fazia tudo pelos
sobrinhos, filhos do seu único irmão, especialmente EMíLlA Mulher
elegante e fina da sociedade portuguesa de Belém, desenvolveu
em sua sobrinha predileta o gosto pela arte, pelo novo, uma enorme
paixão pelas viagens. EMíLlAguarda um enorme carinho por ela. Em
nossa casa, cada canto revela uma lembrança de Dona Aurora.

EMíLlA quando menina - muito esperta e inteligente, foi apeli-
dada de "Rui Barbosa" do Colégio StOAntônio de Belém. Em 1955
ganhou o prêmio viagem ao Riode Janeiro para participar do XXXVI
Congresso Eucarístico Internacional, por ter sido vencedora em gin-
cana que envolveu os grandes colégios de Belém.

Na escola, EMíLlAsempre se destacou. Orgulho para os pais, an-
gústia para as irmãs e colegas que não apresentavam o mesmo de-
sempenho.

No Recife, no Colégio São José, EMíLlA preparando-se para a
vida religiosa, estudou e participou ativamente de movimentos cul-
turais - Paulo Freire, iniciava sua pedagogia, Ariano Suassuna leva-
va várias peças! - naquela cidade de grande agitação intelectual e
projeção nacional.

Da experiência religiosa na Congregação das Dorotéias, EMíLlA
avalia sempre como algo que lhe foi muito importante e que valeu
a pena. Tranquila, sem conflito, permanece atenta aos seus princí-
pios religiososque não são antagônicos à sua prática política. Sua fé
e admiração por Paulo Frassinetti,fundadora da Congregação das
Dorotéias- permanecem inabaladas. EMíLlAconsegue ter fé, ser pie-
dosa, sem ser piegas.
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Seria enfadonho enumerar fatos e mais fatos que evidenciam as
múltiplas qualidades de Emília.Sua vida é um compromisso com o
inconformismo, uma constante busca de novos desafios.

Seu itinerário inclui Belém, sua cidade de origem, Recife, Rio,São
Paulo e Fortaleza, esta realmente sua cidade sentimental. Em Forta-
leza, estabeleceu o seu mundo de trabalho com maior intensidade.
Nela, numa incessante atividade de diálogo, sempre à procura de
novos interlocutores, seguiu um percurso e submeteu-se a um severo
exercício intelectual de forte base humanista francesa. Estesubstrato
garante-lhe fluidez, facilidade de compreensão e expressão de fatos,
pessoas,acontecimentos etc ...

À FACED,EMíLlAdedicou a exuberância e a plenitude de sua
maturidade político-administrativa, cultural e intelectual. Sua simpli-
cidade espanta! Incapaz de diferenciar um vigilante, um funcionário
de apoio de uma autoridade acadêmica. Numa sociedade com-
plexa e hipócrita onde tudo e todos têm cores, nomes, posições e
lugares, essecomportamento lhe trouxe e traz alguns infortúnios.

Na FACED,em particular, e na UFCcomo um todo, na UNIFOR,
na ADUFC,enfim, por onde passou e passa EMíLlAperfaz um mundo
de relações fortes calcado na admiração e no respeito. Citar nomes
alvez seja inoportuno, mas seria injusto ignorar o carinho e a gratidão

que EMíLlAnutre por Lúcia e Adil. amizade mais do que fraterna que
a liga à Estrelae à touro. enfim a todos vocês que habitam nosso
mundo. Os nomes de vocês são pronunciados diariamente em nossa
casa. Vocês povoam nosso cotidiano. Difícil um dia em que não se
ala com admiração e respeito dos companheiros de trabalho, sem

distinção.

Apresentá-Ia é para mim deveras gratificante. Estabelecemos
e experimentamos situações tão interessantes que fazem com que
cada dia valha mais do que o outro e seja vivido intensamente. Nes-
a aparente confusão, onde o mundo do trabalho invade a esfera
o doméstico, constituímos nossocotidiano.
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Para EMíLlA aposentadoria não significa ruptura, ao contrário,
atenta aos seusprincípios, ela acredita que deve abrir lugar aos no-
vos, sem que issosignifique encerrar sua carreira.

Percebo, na verdade, EMíLlAmais inquieta do que nunca. Seu
temperamento sempre instigante vem à baila e, em poucos segun-
dos de debate, é possívela aposentada acomodada converter-se
na mais calorosa interlocutora.

EMíLlA continue maravilhosa! Não permita que sua aposen-
tadoria impeça que você continue alegrando e completando
nossasvidas.

Fortaleza, 18de setembro de 1991
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Ponto de Partida

Professora Emília Martins Velloso

"Tenho para minha vida

A busca como medida

O encontro como chegada

Ecomo ponto de partida"

(Gianfrancesco Guarnieri)

Sexta-feira, 13 de setembro de 1991. Tomo conhecimento de
que minha aposentadoria havia sido publicada no Diário Oficial da
União no dia 10. Uma tumultuada mistura de sentimentos e a certe-
za de eu não me sentir desligada desta Faculdade. Os 26 anos em
que minha vida tem se confundido com ela tornaram-na indissolu-
velmente parte de mim e nem a aposentadoria consegue romper
este vínculo.

Em vez de falar do passado, eu quero pensar no futuro, preo-
cupar-me com o vir-a-ser da Faculdade de Educação da UFC, "um
futuro verdadeiro que não é nem passado, nem presente mas uma
verdadeira criação, participação na invenção do futuro", como diz
Garaudy (Paro/e d' homme). Sinto que sou o passado e o presente
desta Faculdade e ela é meu presente e meu passado, quando a
+rago em mim; mas tento romper com os condicionamentos quando
deixando o que é velho - o passado - busco o futuro - a juventude".
posentando-me, sinto contribuir com a renovação da Faculdade e

com a construção do seu futuro e creio - "crer é aceitar a surpresa!"
- que ela romperá os seus condicionamentos passados e construirá

go novo - a construção contínua de uma verdade coletiva que



As suas últimas cartas são tão lindas. que imagino ser esse. um
momento muito importante de sua vida. É como se você resga-
tasse a filósofa que o corre-corre da vida burocrática vinha há
muito esmagando. Não que você não tenha sabido administrar
com sensibilidade! É que a racionalidade requerida pela ativida-
de administrativa superpõe-se ao livre pensar e sentir.Aproveito a
ocasião para refletir um pouco sobre o significado da confiança
que depositei em você e no que você representava. quando de-
cidi apoiar a sua candidatura à Diretoria da Faculdade de Edu-
cação. Quero ainda compreender o que a sua ação político-ad-
ministrativa significou para o coletivo que formamos. Amei desde
o primeiro instante. o seu humanismo. a seriedade e a dedicação
com que você encarava o trabalho pedagógico. No plano indi-
vidual. estava diante de alguém com tantas qualidades! Não é
necessário falar da sua coragem em desafiar dogmas. precon-
ceitos e ideologias. A sua trajetória de vida o diz muito melhor do
que qualquer análise. Como intelectual. estava diante de alguém
sempre preocupada em atualizar o pensamento e fazer dele um
instrumento de concatenização com o tempo histórico presente.
sem que issosignificassepuro modismo. No plano político. alguém
capaz de resgatar a possibilidade de diálogo profissional e po-
lítico entre grupos e pessoas fragmentadas e diferenciadas por
práticas e princípios teóricos. Ao final do seutrabalho vejo quanto
fui feliz na minha escolha. a qual possibilitou também a mim. um
amadurecimento profissional. político e existencial. que ainda.
não sei. devidamente. dimensionar. Para o conjunto que forma-
mos. possibilitou a explicitação das diferenças. a "publicação"
de ideias. de projetos políticos e de intenções. Falar assim. não
é entender que o clima social criado. possa ser atribuído à sua
ação pessoal e sim.que a sua ação individual representava uma
sínteseimportante do que o coletivo que você representava. exi-
gia. Mas as categorias sociológicas não têm rosto. daí porque
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não é "minha" nem "sua". mas nossa e essa parece ser a verdadeira
necessidade da Faculdade de Educação agora.

Umturbilhão de sentimentos me invade desde junho. quando co-
mecei a planejar a aposentadoria. e a reflexão sobre a vida. acerca
do término de uma prática profissionalque culminou com administra-
ção da FACED.Essessentimentos foram percebidos. então. por uma
colega e querida amiga que. em carta do dia 23 de julho. assim se
referia:
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aqui e ali nas práticas sociais,ganham as ações individuaisum
significadoparticular.É assim,compreendendo a dinâmica com-
plexa que rege as mediações "indivíduo"/ "coletividade" - que
atribuoao trabalho que você realizou,umvalorde foro individual.
Tenhoorgulho de você Emília,de ter confiado na fertilidade de
suaaçâo pedagógica e digo como aquela canção: "Começa-
ria tudo outra vez...Parabéns!

Ficaria muito feliz se esse sentimento fosse o da maioria da FA-
CEDque apostou no meu conhecimento, no meu trabalho e no meu
amor por esta Faculdade, e pela educação. Assim,ao concluir essa
etapa de minha vida, tomo-a como "ponto de partida" rumo ao fu-
turo que, para mim, é o novo, é a juventude, é a esperança.

É a mesma esperança que tive quando aos 13 anos escolhi tra-
balhar com a juventude. Eucomeçava a minha vida de militante na
Juventude Estudantil Católica - JEC- descobri que a educação era
a forma mais eficiente de "melhorar o mundo" e de dedicar a minha
vida em algo importante que ultrapassasse as contingências e que
marcasse uma ação no mundo. Porvia do "testemunho", do "ver, do
julgar, do agir", começa minha vida de "professora", preocupada
em "ajudar os outros" e assimsubstituindo ocasionalmente professo-
rasdo Jardim da Infância e do 1o Grau quando chegavam atrasadas
ou faltavam, no Colégio Santo Antônio, em Belém, onde estudava.
Dediquei-me ao trabalho da Ação Católica e, mergulhando no estu-
do da Filosofiahumanista-cristã, descobri o "humanismo integral" de
intelectuais católicos como Jacques Maritain, Chesterton, FultonShe-
en, Bergson,Peguy, Leon Bloy,Mauriac, Claudel e outros. Imbuída de
que "o trabalho do estudante é estudar", interessei-me nas lições das
coisas ao par das lições dos livros. Na Ação Católica, o trabalho era
visto como "construção do mundo" como contribuição do homem
na obra de Deuse entreguei-me apaixonadamente a essetrabalho,
que, acreditava, tinha suas últimas consequências no serviço dos ir-
mãos. A convivência com intelectuais, operários, enriqueceram-me
muito e despertaram-me para a necessidade do "coletivo", "de não



se poder ir além sozinha", mas com os outros. Ao terminar o 2° grau,
fiz o vestibular e ingresseina Congregação das Doroteias no Recife.
Fuisubstituirna 40 série ginasial uma professora queridíssima e quase
que minha "vocação" para professora ia "para o brejo". Consegui
superar as dificuldades, "crendo que toda a agressão é uma busca
de diálogo", apaixonei-me pela sala de aula e esta passou a sera mi-
nha vida e até a minha condição de equilíbrio. Tímida, tremia só em
pensar que falaria em público. No plano pessoal, vencer a timidez,
aceitar-me com minhas limitações, foi uma das maiores lutas empre-
endidas em pelo menos quinze anos da minha vida. Trabalhei depois
em Alagoa Grande, na Paraíba, poucos meses,e obtive sucesso.Pri-
vilegiava uma dimensão humanista, da escola nova, julgando fun-
damental conhecer o aluno tanto quanto conhecer os conteúdos
a eles ministrados. Graduei-me em Ciências Religiosas,no Recife, e
fazia o Curso de Pedagogia quando vim transferida para Fortaleza.
Também cursava" Doutrina Social da Igreja". Estudeium ano na Fa-
culdade Católica e por intervenção da prof" Lireda Facó, transferi-
-me para o Departamento de Educação da UFC.D~ Zélia Camur-
ça examinou rigorosamente meu processo e me aceitaram só com
as disciplinas cursadas no Recife. Era o ano de 1965.Fuinovamente
transferida para Belém onde as alunas estavam com problemas. Ia lá
passar um ano mas terminei passando três,que, diga-se, foi o período
mais rico de minhas experiências no 2° grau. Coordenava o Curso
Normal e ensinava disciplinas pedagógicas. O Colégio vivia experi-
ências de "autogoverno", onde o Grêmio estudantil exercia sua incrí-
velliderança, onde os pais interferiam na escola. Foiuma experiência
linda aquela do Santo Antônio! Lembro-me até hoje com saudades.
Claro que houve dificuldades sobretudo com algumas freiras retró-
gradas que não aceitavam as inovações. A experiência terminou por
intervenção da Superiora maior que nos transferiu a todas. Vim nova-
mente para Fortaleza, continuei meus estudos aqui nesta Faculdade,
ao mesmo tempo em que ensinava no Colégio Doroteias. É quando

60 PONTO DE PARTIDA



EMÍLlA MARTINS VELLOSO 61

conheço Estrela,minha aluna no Curso Normal e posteriormente co-
ordenadora do 10 grau do Colégio. Fizemosentão um trabalho muito
bom realizando projetos de integração do 10 grau com o Curso Nor-
mal. Dirigia peças de teatro infantil como "Pluft, o fantasminha", de
Maria Clara Machado, com alunas do Curso Normal. O mesmo já
havia feito em Belém. EscreviaAutos para as solenidades e encena-
va-os. Nessa época, quatro pessoas de minha família trabalhavam
com Teatro (iniciado nos Centros Populares de Cultura) e eu também
desenvolvi minha paixão por teatro. Trabalhava com pintura, posters,
enriquecendo as paredes dos colégios com mensagens. Nesseperí-
odo, também trabalhavam no Colégio Doroteias alguns professores
que depois se tornaram docentes desta Faculdade. Lembro-me bem
de Susana,Fernando, Aécio, Antônio Carlos, Lúcia e TerezinhaMaciel,
entre outros. Experiência interessante nesseperíodo foi a contribuição
em cursos de Educação Psicossexualpara crianças e conferências
para pais e mestres em vários colégios da Cidade. Era um trabalho
gratificante e no qual poderia estar até hoje.

Nas décadas de 1960e 1970,o meu grande campo de estudo e
ensino foi a Psicologia da Educação. Havia sido aluna da Prof" Lucia
Dallago, com quem muito aprendi e que me despertou para esse
estudo. Passeia frequentar todos os cursos de extensão sobre o as-
sunto e a ler muito. Em 1969fui aluna do Prof Leonel Pinto, com quem
aprofundei ainda mais os estudos, sobretudo no que se referem à
aplicação dos conhecimentos psicológicos aos estados emocionais,
ao controle de agradabilidade e à obtenção, por mim, de um co-

ecimento sobre equilíbrio da ansiedade que muito me tem ajuda-
::0. A contribuição de Leonel na minha vida foi muito importante e
e e talvez desconheça o quanto me ajudou.

Fuimonitora, em Psicologiada Educação, dos professoresPe.Frota,
- rques, Layrton. Era representante estudantil junto ao Departamen-
- oJ quando saída Congregação das Doroteias. Foium momento mui-
- difícil na minha vida romper com os condicionamentos religiosose



enfrentar o mercado de trabalho e a luta pela sobrevivência, por não
querer depender do apoio familiar. A ajuda de TerezinhaMaciel, Lúcia
e Adil Dallago e Leonel Correa Pinto, foi fundamental, bem como a
dos professoresem DEque, só mais tarde vim a saber, tiravam uma
parcela de seu salário que eu recebia na secretaria como "Bolsa" e
em troca da qual eu desenvolvia trabalhos de apoio a eles. Partici-
pava de pesquisas com os professoresAnchieta e Hélio, colaborava
com o professor Gomes Pereira, então Diretor da Comissão para De-
senvolvimento das Faculdades de Educação (CORDEFE),entidade a
qual muito me dediquei naqueles anos. Presidia 1a Jornada Estudantil
de Administração Escolar na qual Antônio Carlos Machado (Diretor)
livrou-me de embaraços com órgãos de segurança nacional, e subs-
titui a prof" Teresinha Correa num Convênio da SUDENEcom a UFC,
viajando com Susana Vasconcelos e Maria das Graças Oliveira (da
SUDENE)para o Maranhão e o Piauí na implantação da Reforma de
Ensinoda Lei 5.692/71. Concluído o Curso de Pedagogia, fui selecio-
nada pelo Departamento de Ciências Sociais e Filosofiapara minis-
trar Introdução à Psicologia no Básico e, em 1973, fui indica da por
professores desta Faculdade para trabalhar na UNIFORcomo pro-
fessora e posteriormente como técnica da Unidade de Planejamen-
to, Controle e Avaliação de Programas, onde desenvolvi excelente
companheirismo.

O ingresso na UNIFORsignificou o contato com o tecnicismo que
até então mal conhecia, a aquisição de conhecimentos e experi-
ências, o estabelecimento de grandes amizades que me acompa-
nham até hoje.

O desejo de estudar, de aperfeiçoar-me que me levou a deixar o
2° grau transformou-se em busca pelo Mestrado em Educação a ser
cursado, inicialmente, na França.

O Concurso para Auxiliar de Ensinoem 1973, nesta Faculdade,
mudou o rumo das coisas... Contratada em 20 horas, continuei o tra-
balho na UNIFORe aqui passei a lecionar Psicologia na Licenciatura,
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no Ciclo Básico, nas Licenciaturas em períodos especiais, no Curso
Complementar de Formação de Professoresdas Disciplinas Especiali-
zadas, em equipes de supervisão de Prática de Ensino,etc.

No início de 1975,fui selecionada para cursar o Mestrado na PUC/
RIOpor ser credenciado pela CAPESe eu depender da Bolsapor ter
20 h, na UFCe ter de demitir-me da UNIFORque, àquela época, não
apoiava a saída de professorespara pós-graduação. Emdois anos e
meio voltei com título de Mestre e com a dissertação marcada pela
temporalidade, refletindo a temática em voga na época. É bom re-
cordar que, quando me submeti a concurso nesta Faculdade, eu
ainda lecionava no Colégio Oliveira Paiva e no Capistrano de Abreu
graças à indicação do professor Adil Dallago.

Durante o Mestrado, o Paísvivia o período de repressão e o Riode
Janeiro - inclusive a PUC- era uma caixa de ressonãncia dos aconte-
cimentos e das lutas políticas. As contribuições dos professoresHilton
Japiassu e Lourdinha Fávero foram fundamentais a uma compreen-
são maior da realidade social e educacional, o que deu prossegui-
mento a um trabalho de conscientização que recebeu na gradua-
ção nas aulas da prof" Célia Guabiraba.

A intensa participação em seminários, movimentos, na vida cul-
ural do Rio,em Psicodrama, uma rápida terapia analítica, curso de

desenvolvimento pessoal com Pelletier, transformaram-me.

Ao voltar à FACED,no segundo semestre de 1977,eu era outra
na concepção que tinha da escola, do ensino, da sociedade e da
minha própria prática como cidadã e educadora. Estavaentão com
40 h, de trabalho. O salário era baixo e precisei trabalhar à noite na

NIFOR,então exclusivamente em cursos/seminários para professores
desta. Foinessa experiência que construí amizades que até hoje me
sôo caras e por que não dizer, com José Borzacchiello da Silva.

Conhecer o José, viver com ele foi e é uma experiência rica e
rosclnonte. Com ele descobri e tenho construído o amor ao outro

omo existência concreta e, por esseamor, sou convidada a sair de



64 PONTO DE PARTIDA

mim mesma, ultrapassar minhas forças, meus limites e encontrar nele
aquilo que me falta para existir mais plenamente. Juntos, descobri
uma Fortaleza que eu olhava mas não via, uma sociedade que eu
constituía mas não compreendia. Com ele, comecei a participar ati-
vamente dos movimentos sociais e das lutas maiores, como campa-
nhas eleitorais, ecológicas, pelas "diretas já" etc. A sociedade brasi-
leira efervescia e reeduquei-me para uma nova prática, inclusive de
revisão dos conteúdos e adesão aos conteúdos críticos. Continuei,
entretanto, aplicando os meus conhecimentos humanistas adquiri-
dos não só na Pedagogia católica, na Psicologia e Escolanovismo,
mas também no conhecimento do Rogerianismo. Sempre privilegiei
o educar, conviver com o aluno, transmitir-lhe experiências inclusive
de vida pessoal e não só ensinar, instruir.Issofez com que durante mi-
nha vida de professora jamais tivesse situações desgastantes na sala
de aula. Também os conhecimentos técnicos (sobre avaliação, por
exemplo) sempre consegui usá-Iose aliá-Ios a conteúdos críticos. Re-
almente eu sempre buscava uma sínteseem tudo o que conhecia,
visando a melhorar a qualidade do ensino. Desde a adolescência, eu
havia aprendido máximas de santos que muito me ajudaram como
"( ...) pouse, como abelhas, em todas as flores, mas só tire de cada
uma o que lhe convém" ou "pega-se mais moscas com uma colher
de mel do que com um barril de vinagre". Durante vários anos, fui es-
colhida pelos concludentes como paraninfa ou patrona. Para os jo-
vens colegas que chegam agora, dou-Ihes um segredo: dedicação.
É incrível como o ser humano é sensívelà dedicação. Dizia o prof Sá
Barreto, na minha adolescência: "O serhumano se ajoelha diante da
santidade, inclina-se perante a ciência, mas só se entrega à bonda-
de". Minha paixão pelo ensino foi tão grande e deu-me tanto prazer
que muitas vezes quase me senti culpada em ser paga para ensinar,
julgando que talvez eu devesse pagar para ensinar. Isto levou-me
também a gostar de trabalhar com Treinamento de Pessoalsempre
que essasexperiências não conflitassem com minhas obrigações de
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docente. Em uma delas, com os DAI da UFC,surgiu a ideia dos servi-
dores solicitarem ao Reitor representação no Conselho Universitário,
até então, algo impensável. Se não me engano, a UFCfoi a primeira
a inovar nessesentido. Eessegrupo constituiu a primeira diretoria do
que viria a ser a ASAUFC.

Tenho procurado na minha vida ver o lado bom das coisas, das
experiências. As discussõese confrontos havidos na Faculdade, ain-
da que dolorosos, em mim deixaram um saldo positivo pela aprendi-
zagem que realizei como gente, cidadã e professora.

O ingresso na ADUFC,por influência sobretudo de Helena Carta-
xo que, delicadamente, insistentemente, convidava-me para as ati-
vidades da Associação, tem tido um significado importante na minha
vida.

A "universidade" concretizou-se para mim nas práticas das reu-
niões, assembleias e campanhas da ADUFC, onde, certamente, se
passa a ter uma visão melhor da Instituição, convivendo com cole-
gas de áreas e posições diferentes. Não posso desprezar o caráter
educativo das próprias greves, pelo menos na minha história pessoal.
Sou grata à Helena Cartaxo pela insistência em me levar para o mo-
vimento docente.

Após o Mestrado, por necessidade do Departamento, passei a
ensinar Didática, Didática do EnsinoSuperior em vários Cursosde Es-
pecialização e Mestrado, Orientação Vocacional - assunto de mi-
nha dissertação - e supervisão de Prática de Ensino.Inúmeras vezes
viajei para dar cursosdesta Faculdade, ora em Roraima, Crato ou em
João Pessoa.Sempre procurei contribuir em todas as atividades des-
ta Faculdade, quer como estudante, quer como professora. Minha
carga horária média sempre foi 14 horas/aula e isso, lamento hoje,
rwiabilizou a minha dedicação à pesquisa. Além de professora, fiz
oarte do colegiado da Coordenação do Curso de Pedagogia, che-
-ei o Departamento de Teoria e Prática entre 1984e 1986e, finalmen-
-e, em 1987,mesmo não estando nos meus planos, assumia Direção
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da Faculdade, eleita que fui num pleito paritário disputadíssimo, que
todos acompanharam.

Muitas habilidades que me dão prazer - escrever, ler, pintar,
costurar - foram sacrificadas pelas atividades destes anos. A apo-
sentadoria aos 30 anos de trabalho, que mais precisamente são
35, surge como um convite à liberdade, à possibilidade de tempo
para pensar, para refletir e realizar outras atividades que também
dão prazer.

Possodizer que ser Diretora desta casa foi uma experiência muito
rica e gratificante, e o foi sobretudo pela oportunidade de vivenciar
uma administração participativa, amiga, sobretudo com Laura Vieira
com as coordenações de Curso e alguns Departamentos. Sefoi uma
experiência rica nem sempre foi fácil. A crise que atravessava o Paíse
a Universidade e que se agrava a cada ano, retirando recursos para
a educação, torna o trabalho de um dirigente difícil. No âmbito da
Universidade, não podemos desconhecer as dificuldades do "corpo-
rativismo" que àsvezessacrifica a instituição. A burocracia - traduzida
em papéis, assinaturas,reuniões numerosas - retiram o tempo precio-
so que deveria ser gasto sobretudo com as atividades-fim da Institui-
ção. Aliam-se a essasdificuldades os problemas de relacionamento
interpessoal sobretudo entre funcionários, e que sempre precisamos
intermediar. Há o "terrível cotidiano" de ver se os prédios estão lim-
pos, se todos estão no trabalho, se o que foi determinado dias atrás já
foi feito. Perde-se, para sersincera, um tempo imenso por omissão de
servidores e professoresque não cumprem seuscompromissos com a
Instituição. Tem-seque, muitas vezes, intervir para resolver uma situa-
ção, colocando a Instituição acima dos próprios sentimentos. Exigem
de nós muita paciência com aqueles que insistemem não vislumbrar
o todo, parecendo se sentirem incomodados, percebendo o poder
como mando e não como expressão de manifestação coletiva; pa-
ciência com aqueles que, absorvidos pelo legalismo, confundem às
vezes o essencial com o acessório.
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Por isso,sou muito grata a todos aqueles que, compreendendo
essas questões tiveram paciência e compreensão com as nossas
atitudes.

Dei a esta Faculdade o melhor de mim e, se não ofereci tudo
o que todos necessitavam, foi por limitação pessoal e dificuldades
conjunturais.

Dá-me alegria ter tido o discernimento suficiente para não con-
fundir minha ação de diretora com a intensa participação política
na ADUFCe conseguir respeito e prestígio nos colegiados de Univer-
sidade, mesmo quando defendia posições diferentes daquelas da
Reitoria.

Ese "envelhecer é enternecer-se" (Tristãode Athayde) creio que
envelheci, na ternura que sinto por vocês. meus amigos, neste mo-
mento. Aposentar-me entretanto, como o faço em meio a uma das
crisesmais graves do Brasilsignifica, antes de tudo, continuação da
luta pela educação e pela justiça social, e é nesse sentido que a
aposentaria, para mim, não é um ponto de chegada mas um ponto
de partida.

Fortaleza, 18de setembro de 1991



Maria Nobre Damasceno

Ao longo da travessia de meio século como
educadora, sempre estive apaixonada pela mi-
nha prática. Em todos os níveis de ensino onde
exerci o magistério, me dediquei com total paixão
ao meu ofício.



Todosa conhecem por MARIA - uma camponesa-educadora

Antônio Carlos de Almeida Machado

o Projeto "HistóriaViva da FACED"registrahoje o depoimento da
professoraMaria Nobre Damasceno. Fiqueimuito satisfeitoe honrado
por ser o convidado da professora Maria EstrelaAraújo Fernandes,
coordenadora do Curso de Pedagogia, para fazer a apresentação
da referida professora.Todosa conhecem por Maria. O sobrenome
Nobre vem de sua mãe Celita; Damasceno, do pai. O nome Maria
retrata bem uma filha de camponeses, nascida em Morada Nova
(Vila de Ibicuitinga), permaneceu fiel à sua origem, simples, e mo-
desta nos costumes e empenhada no trabalho. Pouco conheço da
infância e da vida familiar de Maria. Sei,entretanto, que na adoles-
cência a família foi forçada a deixar o campo em busca da cidade
grande, à procura de melhores oportunidades para educar os filhos.
Foi com origem nessa prática sociofamiliar, que Maria elegeu sua
prática político-pedagógica.

Tenho acompanhado sua trajetória escolar desde 1965,quan-
do eu era professor e ela aluna do 3° ano do Curso Normal do
Instituto de Educação do Ceará. Simultaneamente, ela concluía
o Curso Científico no Colégio Justiniano de Serpa. Em 1966, in-
gressou no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ce-
ará (UFC).Concluiu o curso em 1969.Em 1971,fez especialização
em Psicologia da Aprendizagem na Universidade de São Paulo. E
ogo a seguir ingressou como professora na Universidade Federal
do R.G. do Norte e simultaneamente, assumiu a coordenação
da equipe de currículos da Secretaria de Educação do Estado.
Posteriormente, foi selecionada para realizar o Mestrado em Edu-
cação na Universidade Federal de Santa Maria (RS),tendo con-
cluído os estudos em 1973.Emagosto do ano seguinte (1974), foi
admitida por meio de concurso público, ao Departamento de
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Métodos e Técnicas da Faculdade de Educação (FACED)da Uni-
versidade Federal do Ceará.

O ensino, a pesquisa e a extensão universitárias,daí por diante,
preencheram o cotidiano de uma das maiores pesquisadoras dessa
geração da FACED.Em 1976,quando eu fazia pesquisa de campo
em Itapipoca, colhendo informações e dados para minha Tesede
Doutorado (PHD)na Universidade de Pitisburgh, Pensylvania (USA),
Maria passou a colaborar comigo. Nessaépoca, ela se preparava
para o Cursode Doutorado e a temática do campesinato, suaslutas,
suasrelações de trabalho, a educação, suasperspectivas de ascen-
são social e econômica interessavam muito à rigorosa pesquisadora
que ia se forjando e alargando horizontes. A rigor, foram os estudos
de Doutorado na Universidade Federal do RioGrande do Sulque per-
mitiram a pesquisadora fazer a doutoranda entender uma análise
crítica rigorosa do projeto e da prática educativa da Igreja Católica
junto ao campesinato. Esseestudo foi objeto de sua Tese de con-
clusão do Curso em 1983.Desde então, o esforço de investigação
cientifica da professora doutora se concentrou no aprofundamento
e debate da educação do trabalhador rural.

O livro publicado em 1990Pedagogia do Engajamento: trabalho,
prática educativa e consciência do campesinato, somado aos vá-
rios artigos publicados em periódicos, dezenas de comunicações e
conferencias apresentadas em eventos científicos e encontros anu-
ais de Educação, atestam o compromisso da autora com a educa-
ção do camponês. O reconhecimento de seusméritos acadêmicos
impôs-lhe responsabilidades administrativas e assessoramento supe-
rior no Comitê do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), na área de Educação.

Na UFC,foi coordenadora do Curso de Pedagogia e Coordena-
dora do Setor de Pesquisa Educacional da FACED.Na Reitoria, foi
membro do Conselho de EnsinoPesquisae Extensão (CEPE).No pIa-
no nacional, foi coordenadora do Grupo de Trabalho em Educação
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e Movimentos Sociaisno Campo da Associação Nacional de Pesqui-
sa e Pós-Graduação em Educação (ANPED)

O depoimento que a professora Maria Nobre Damasceno nos
az hoje é mais do que uma aula, pois é um exemplo eloquente de

cidadania, vida acadêmica e devotamento ao estudo e à docên-
cia. É o depoimento de uma camponesa educadora, camponesa
Dela fidelidade e origem e educadora por profissão.

Fortaleza,20de novembro de 1991





Sonhos e Percalços da Travessia

Maria Nobre Damasceno

o passar dos ciclos da vida provoca em nossamemória uma ine-
vitável "erosão". Estemomento nos possibilita um regressoao passa-
do, numa tentativa de reaver aspectos relevantes da vida pessoal e
profissional que o tempo teima em apagar. Não tenho a pretensão
de fazer uma memória, resistobastante a essaideia, não fizmemorial
110ritual de entrada, naquela época ainda não era moda, agora a
Foculdode encontra um modo de pedir um tipo de memorial como
ritual de saída, o que não deixa de serinusitado. Pensoque a resistên-
cia se prende ao fato de que, ao narrar, você não se atém apenas
aos aspectos acadêmicos, tendo que falar de sua vida e principal-
-nente de suasemoções: implica mexer em várias peças do baú.

Ao articular essedepoimento que denominei - "Sonhos e Percal-
ços da Travessia",o qual segundo a fala carinhosa de Antônio Carlos

oderia ser o testemunho de "uma camponesa educadora", identi-
~ uei três grandes eixos: a origem na vida camponesa: a formação
escolor inteiramente realizada na escola pública, e a atuação profis-

'1alque passa por todos os níveisdo sistema de ensino do primário
:: nós-graduação (também concretizada no sistema público, com
s sódicos exceções).
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1) O primeiro foco é a vida familiar camponesa. Nasci e me criei
no sertão nordestino, uma região de caatinga. Então início realçan-
do essacircunstância que foi fundamental em minha formação, visto
que, ensejou um tipo de educação extraescolar visceralmente ligado
ao trabalho no campo e à cultura popular. Souoriunda de família de
pequenos produtores rurais que tinha uma propriedade denomina-
da Cajueiro situada às margens do RioPalhano, nossopequeno Nilo.
Neste ambiente crescemos juntos e aprendendo a viver e trabalhar.

Detenho-me nas lições aprendidas naquela fase da vida, que
pode ser traduzida em aprendizagem pessoal, mas, principalmente,
no aprendizado do viver com o outro, com os familiares e grupos
camponeses. Essaaprendizagem camponesa passa por vários nú-
cleos que são fortes no processo formativo.

No cenário da vida camponesa, as relações são muito valoriza-
das, inclusive no que diz respeito ao trabalho, que assume relevân-
cia fundamental; aí, com certeza, se pode falar em trabalho como
princípio educativo. A prática produtiva no sertão pressupõe uma
aprendizagem que envolve o processo de trabalho; este enseja um
saber prático inerente à forma como são realizadas as atividades
agropastoris e, ainda, às formas de utilização de ferramentas usadas
na labuta cotidiana.

A criança camponesa começa a aprender a trabalhar mui-
to cedo. Hoje há estudos antropológicos e sociológicos mostrando
como ocorre esseprocesso formativo, que tem como ponto de par-
tida o aprendizado dos filho(a)s com os pais; convém sublinhar que,
na execução de tais atividades, existe uma diferenciação bastan-
te nítida por sexo e idade por parte dos membros da família. Desse
modo, às mulheres e crianças são atribuídas tarefas consideradas
mais apropriadas, como o plantio, a colheita; participam também
da debulha, da farinhada (atividades coletivas); além de cuidarem
dos animais e realizarem grande parte da lida doméstica e o fabri-
co de utensíliosartesanais. Na visão do sertanejo, o homem possui
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maior força física. Então, ele deve assumiras ocupações mais pesa-
das como desmatamento, cercamento, preparo do terreno, tratos
culturais, dentre outros.

Destaco o fato de que esta aprendizagem no trabalho envol-
ve o continuum que obedece às faixas etárias das crianças até a
juventude. Assemelha-seàquilo que é feito nas comunidades primiti-
vas- onde a cada idade correspondem tarefas apropriadas ao está-
dio evolutivo e ao sexo do aprendiz; assim,aos sete anos, fazem cer-
tas atividades, já aos dez, as tarefas são diferentes com maior nívelde
exigência; dessa forma, ao atingir a idade adulta, pessoa está pronta
para assumiras responsabilidades requeridas para um sermaduro.

Nessesentido, consideramos a experiência camponesa de fun-
damental importância para o desenvolvimento da personalidade e
a aquisição de determinadas habilidades e virtudes, como sincerida-
de, simplicidade, compromisso, dedicação. O convívio com a dure-
za do semi-árido os sacrifícios necessários para assegurar a sobrevi-
ência, forjam o caráter fortalecido pela tenacidade, a coragem,
ue fazem do sertanejo um forte.

Outro núcleo importante reside no âmbito comunitário, no asso-
iotlvlsrno.na convivência com a vizinhança e os parentes; com efei-

• ,na produção familiar camponesa uma das constantes na região
e contra-se na tradição do associarem-se e as formas que assumem
e sa associação têm variado consideravelmente no tempo e no es-

aço. Umdos momentos marcantes em nossamemória era o "adjun-
". que consiste na troca de dias de serviço entre os vizinhos.Além

ce ser um evento importante para a produção, valia também pelo
:;.'"'controque resultava em muita alegria. Trata-sede uma das formas
ce solidariedade mais antigas, que, segundo os estudiosos, tem ori-
;;e na tradição dos três povos formadores - indígenas, africanos e

eros. Um dos vizinhosquer realizar uma tarefa importante de modo
eis rápido, por exemplo - a broca para situar um novo roçado, en-

combina com alguns companheiros, ficam o dia trabalhando



juntos; geralmente o almoço é uma festa. Ao fim do dia, planejam
a ida para fazer uma atividade conjunta noutra propriedade de um
dos parceiros e, assim,a roda vai girando. Hoje essamodalidade de
ajuda mútua é conhecida por mutirão.

Então, chamo a atenção para o fato de que há uma diferença
fundamental na formação realizada no meio camponês e no meio
urbano. No ambiente urbano, uma parte das famílias, por motivos
bem conhecidos, se dedicam pouco à educação dos filhos.Emnos-
sa óptica de análise, a prática de formação contínua realizada no
contexto familiar e comunitário rural foi alterada (ou abandonada)
no meio urbano. O modo de relacionar-se é muito individualizado e a
vivência do trabalho praticamente desaparece e, em decorrência,
as responsabilidades ao longo do desenvolvimento da criança e do
jovem. A família urbana atribui a educação à escola mas esta, por
seu turno, acaba não realizando a tarefa, se concentrado na trans-
missãodo saber formal; o desencontro da educação familiar em re-
lação à escolar resulta quase sempre numa juventude desajustada,
confusa, que parece ter perdido o rumo.

Para rematar essa parte, digo que a experiência de vida cam-
ponesa, a participação no trabalho, nos conduziu ainda na infância
a vivenciar a cultura. Desde cedo, nossa formação foi forjada me-
diante a imersão na cultura popular do sertão nordestino, em todo
este rico tecido de que a maioria tem uma pálida e distorcida ideia
por meio da mídia. Vivi intensamente essa cultura popular, literatu-
ra popular (cordel), quadrilhas juninas, bumba-meu-boi, quermesses,
novenário, elementos culturais que ainda povoam meu imaginário.

2) A seguir procura-se focar o segundo eixo, qual seja, a forma-
ção escolar que, conforme antecipei foi inteiramente realizada no
sistemapúblico, inicialmente na escola rural, repleta de dificuldades,
porém, por um dessesmilagres, cheguei ao doutorado.

A escola que frequentei ficava numa fazenda distante cerca de
quatro quilômetros de onde morávamos, tinha prédio próprio, em-
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bora precário e as condições pedagógicas situavam-se no mesmo
padrão das demais. Basta dizer que a maioria não tinha lousa, havia
apenas algumas mesas e cadeiras simplesque serviam para os estu-
dantes sentarem-se e escreverem. Issosignifica que a professora e os
alunos não possuíam condições para realizar uma atividade peda-
gógica minimamente aceitável.

O material didático era restrito a lápis, borracha e caderno. Na-
turalmente, nem todos tinham recursos financeiros para adquirir, por
isso,muitas professorasapelavam para a solidariedade dos alunos e
dividiam lápis ou borracha para que dois ou mais pudessem usar. A
inexistência de material didático fazia a professora buscar opções
como usar pedrinhas e palitos para o ensino da Matemática. As pró-
prias mães faziam os cadernos. Obtinham papel aimaço, cortavam
as folhas ao meio costuravam na máquina, estava pronto o caderno,
no qual o aluno copiava o pequeno texto ditado pela professora,
retirado de algum livro didático que ela conseguia; este servia de
base para o estudo da linguagem, noções de EstudosSociaise Ciên-
cias. Parte das crianças tinha algum material de estudo, a Carta de
ABC e a Cartilha do Povo, que a família obtinha sempre que possível,
principalmente em feiras livres.Na verdade, a literatura que circulava
usualmente era constituída dos folhetos e romances da literatura po-
oular, hoje chamado de cordel. Sempre que papai ia à feira, trazia
algum livreto para a leitura. Foi graças a essa literatura que consoli-
damos o ato de ler.

A necessidade e o interesse pelos estudos são considerados
omo a razão pela qual a família tomou a decisão de mudar-se para

=ortaleza em 1956.Eracristalino o fato de que o estudo seria a princi-
a arma para superar as dificuldades no meio urbano. A partir deste,

díamos realizar os sonhos, aprender mais ofícios, conquistar outros
esoocos. Esta clareza tinha vindo dos nossospais que sempre fala-

e levávamos a sério o que diziam -somos pobres, o tesouro que
- demos deixar para vocês é o estudo.



A primeira escola que frequentamos no meio urbano, pertinho de
casa, era pequena e se enquadrava na categoria de escola reuni-
da. Prédio simples,na verdade, uma casa adaptada para servirde
escola, tanto que entre as salasde aula havia portas que permitiam
a comunicação. Era,contudo, uma boa escola que atendia ao cri-
tério da distribuição por série;possuíaas condições básicas para fun-
cionar; as professoraseram formadas, competentes, demonstraram
interessee cuidado com a aprendizagem dos alunos. Como gostava
de estudar, me sentia muito bem naquele ambiente; ali tinha apenas
até a 3° série. No ano seguinte, fomos orientados a ir para o grupo
escolar, que possuíao primário completo.

A seguir, passamos a estudar mais distante de casa, em Paran-
gaba. Trata-sedo Grupo EscolarMoreira de Sousa,uma escola muito
boa para os padrões da época, especialmente para quem nunca
tinha posto os pés numa instituição como aquela. Um prédio escolar
espaçoso, com muitas salasde aulas, corredores internos e externos,
pátios para convivência e brincadeiras, setores para o pessoal da
gestão e secretaria, salaspara professorese reuniões; contudo nada
alegrou mais do que encontrar uma boa biblioteca.

Na verdade, até aquele momento, gostava de estudar, de ler,
mas nunca havia entrado num local assimrepleto de todo tipo de
livros. Foi uma festa para os olhos e principalmente para a mente.
Revolvendo a memória, é possívelsentir a emoção de poder manu-
sear tantos livros,alguns ilustrados com imagens tão lindas, "o Livro
dos Porquês" atiçava a curiosidade; consultar tantas enciclopédias;
com certeza a que mais chamou a atenção e despertou uma pai-
xão imorredoura foi o Tesouro da Juventude. Ali era possívelencon-
trar todos os assuntos;as luzesdo conhecimento que tanto buscava.
Estainstituição de ensino, além de condições físicase pedagógicas
adequadas, também primava por ter tanto uma direção excelente
quanto um corpo docente preparado e empenhado em desenvol-
ver uma educação de qualidade.
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É a altura de lembrar que o primário naquele tempo represen-
tava o fim de um ciclo. Quem terminava não passava direto para o
ciclo seguinte, que era o ginasial; portanto era preciso se preparar e
realizar um rito de passagem chamado Exame de Admissão. Então
fiza seleção para Colégio Estadual Justiniano de Serpa; convém re-
alçar que, quando cursei o ginasial e o médio, tive a sorte de obter
uma educação de qualidade. Foi a época do movimento "os ca-
beças chatas", que valorizava o talento cearense, uma época de
influência multicultural que buscava desenvolver aqui uma escola
de base piagetiana; desse modo, tal abordagem pedagógica foi
importantíssima para a formação, não só no campo da Linguagem,
mas também da Matemática e outras áreas do conhecimento.

O certo é que, ao ingressarno 2° grau, tinha avançado o bastan-
e nosestudos,graças à qualidade dos professorese ao esforço para

aprender. Realizei,simultaneamente o clássico (um tipo de cientifico
direcionado para as Ciências Humanas) e o Curso Normal (este no
nstituto de Educação do Ceará)). Tanto num quanto noutro, travei
contato com grandes mestres que posteriormente reencontraria na
Universidadecomo o Prof.Antônio Carlos de Almeida Machado, que
à época já havia feito o Mestrado e que passou a ser referência em
minha formação e atividade acadêmica.

A paixão pela Educação e pela escola pública encontra anco-
ragem na realidade vivida pela família. Primeiro,desde o princípio,

avia clareza do papel que a Educação podia representar para o
crescimento pessoal e profissionale, sobretudo, na melhoria da qua-
dade de vida. Tinha fé na Educação, na crença de que esta tem
ma dimensão transformadora.

Eveio o vestibular para a Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras
::a UFC,e o encontro prazeroso com Cecília Meireles e o tema (da
redação) - "a importância da natureza como lenitivo da dor huma-
a". A seleção e aprovação foram tranquilas, pois, no Clássico e no
ormal os mestreshaviam trazido algumas luzesda Filosofia,Sociolo-
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gia, Literatura e outros conhecimentos que permitiam enxergar me-
lhor e ver além.

O período da universidade foi o encontro com o saber mais am-
plo, mais universal- os grandes debates, a busca pela qualificação
profissional,que muito motivava. Por outro lado, foi o período da di-
tadura, que se acirrou com o AI-5 em 1968,um período de grandes
embates e conflitos ideológicos, um tempo de trevas posto que a
medusa impiedosa, com seustentáculos, dominava quase tudo.

Vale destacar o fato de que, apesar do momento, na Educação,
o clima era de seriedade em relação aos estudos, imprimida pela
maioria dos professoresque tentavam criar um ambiente acadêmi-
co a despeito dos contratempos. Enfatizoque boa parte dos docen-
tes não se curvou aos ditames da fragmentação do conhecimento,
racionalidade, eficiência e competência técnica. Além de Antônio
Carlos havia outros mestres,como Lucia Lopes (hoje Dallago); muitos
logo obtiveram o Doutorado, embora predominassem aqueles que
detinham o notório saber como Valnir Chagas, Moacir Aguiar, Leonel
C. Pinto, Lireda Facó, dentre outros.

Imagino que muitos vão considerar esta opinião ousada, porém,
em minha percepção, a Faculdade de Educação da UFC nunca
se constituiu num centro irradiador do tecnicismo. Mesmo no auge
desta tendência pedagógica, aqui ela não encontrou terreno fértil,
creio que issose prende ao fato de haver alguns humanistas em nos-
so meio acadêmico do quilate de Moacir Aguiar, além do pessoal
das Ciências Sociais que atuavam na Educação. Isto não siqnifico
que não tenha havido defensores do tecnicismo e até behavioristas
ferrenhos em nossomeio, contudo, passaram como meteoros e não
deixaram grandes marcas, tampouco seguidores.

De acordo com o modelo da Reforma Universitária,concebida
pelo Prof. Valnir Chagas, que foi o mentor e primeiro gestor da uni-
dade de Educação na UFC,esta deveria desenvolver o processo for-
mativo com suporte em dois eixos fundamentais: i) a formação do
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educador-generalista, possuidor de cultura geral para atuar como
professordo Curso Normal e de algumas disciplinasdo CursoGinasial
e 2°. Grau; ii} a formação do especialista em Educação, no início
com as modalidades de Administração Escolar,Orientação Educa-
cional e Supervisão Escolar,para exercerem funções corresponden-
es no âmbito das escolas.

Conforme demonstra a Prof.?Maria EstrelaFernandesa formação
realizada pela Faculdade de Educação, posteriormente, veio a co-
nhecer o terceiro "momento pedagógico", influenciado pela aber-
ura política e pelo movimento docente no contexto nacional. Acres-

cento a produção cientifica da pós-graduação, e de outros centros
de pesquisa em Educação, bem como a consequente publicação
de trabalhos, que se caracteriza por questionamentos sobre a Edu-
cação e o papel do educador na sociedade; com destaque para
a Editora Cortez e Editora Moraes que a partir de 1975,num ato de
coragem, passa a divulgar essa produção inovadora e crítica sobre
a Educação e áreas correlatas.

Umpouco depois de haver concluído a Pedagogia e uma "espe-
cialização" em Psicologia da Aprendizagem na USp,fui estimulada a
fozer seleção para a UFRNna unidade de Educação que acabava

e ser criada. Fiza seleção e iniciei minhas atividades como profes-
sorouniversitária;noutro horário, exercia a função de técnica educa-
cionol na Secretaria de Educação daquele Estado.

Logo a seguir, tomei conhecimento da seleção que ia ocorrer
ooro o Mestrado na Faculdade Interamericana de Educação no Rio
Grande do Sul. Submeti-me à seleção, fui selecionada e realizei o
curso, concluído ao final de 1973.Retornei para a UFRNe, em 1974,
-z concurso e fui aprovada para Faculdade de Educação da UFC.
ssumiem agosto e aqui permaneci até a aposentadoria.

Ainda na década de 1970,desenvolvi diversasatividades em en-
: 1")0, extensão, consultoria e pesquisa, além de colaborar com as ati-

dades do nosso Mestrado, que acabara de ser fundado; destaco
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com orgulho o fato de que fui membro da comissão que pensou e
participou da instalação do referido curso que se iniciou em 1978.

Eratempo de buscar aprofundamento para dar conta das ativi-
dades requeridas pela academia. Fuiselecionada para três institui-
ções, sendo duas no Exterior(Universidadede Berkeley,na Califórnia
e Caen, na França), optei para realizaro Doutoramento na UFRGque
possuíauma área de aprofundamento em Educação Rural;o curso
foi feito entre 1979e 1983.Foi um período de muito estudo, grande
aprendizado e crescimento pessoal e profissional,especialmente no
campo da pesquisa a qual passeia me dedicar com afinco.

3) Passoa abordar o terceiro eixo -a atuação profissional. Ain-
da durante a Escola Normal, comecei minha carreira de educa-
dora. Consegui uma vaga para ser voluntária como monitora da
educação de adultos. Já integrava o grupo de jovens na paróquia
onde morava. Fazia uns trabalhos comunitários de sorte que, assim,
adquiri experiência. Visitava as famílias de uma favela. Foi quando
apareceu a possibilidade de trabalhar com educação de adultos.
Como conhecia as famílias falei para dar aula à noite na escolinha
do Círculo Operário, que ficava próximo. Fiza matrícula eram 30
alunos (quase todos operários da construção civil) e passei a desen-
volver um trabalho demais interessante. Não ensinava só a alfabeti-
zação, mas, também, trabalhava com eles noções de Matemática
e Ciências.

Quando estava concluindo o Normal, surgiu um concurso para
ProfessorPrimárioda Prefeiturade Fortaleza,me candidatei e fui apro-
vada numa boa colocação. Fuinomeada professora EP1r de modo
que, ao entrar para ser aluna da Pedagogia (1965),já pertencia ao
quadro do magistério municipal. Exercipor alguns anos a função de
professora primária - com certeza uma rica experiência.

Relatei antes que tive experiências profissionaisnoutros estados.
Na verdade, iniciei minha carreira universitária na UFRN;posterior-
mente, mediante concurso, passei a integrar o quadro docente da
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Faculdade de Educação da UFC.Por tratar-se de uma longa e exi-
tosa experiência profissional,julgo interessante me deter nesta parte.

Já havia trabalhado utilizando a pedagogia freireana; ao ingres-
sar na Faculdade de Educação, me associei à colega Lulu (Maria
Luisade Aguiar Amorim). Planejamos e desenvolvemos uma prática
de educação de adultos usando os principais passosdo SistemaPau-
lo Freire,na favela São Miguel, que foi super-importante. Quer dizer,
aquela maravilha que é partir das cenas culturais, das fichas de cul-
tura; com certeza o trabalho foi muito legal, porque utilizamos nosso
conhecimento tanto prático quanto teórico, quer dizer, nessaaltura,
já tínhamos experiência como educadoras e tínhamos também base
teórica.

Osvários anos de dedicação inclusiva à Universidade permitiram
desenvolver atividades diversas no âmbito do ensino, extensão, pes-
quisa, consultoria, e, outrossimno campo da gestão; assumipor duas
vezes a coordenação do curso de Pedagogia. Nesta função, coor-
denei o Colegiado que tinha como meta reformular o currículo do
referido curso, haja vista a necessidade de adequar a formação do
pedagogo às novas exigências de uma sociedade que se democra-
tizava; tentamos planejar e implantar, com a participação do con-
junto de professores,uma proposta inovadora, com destaque para
uma visão crítica e comprometida do educador (tendo como eixo
a relação teoria-prática); que visava superar os resquícios da com-
partimentalização do conhecimento, da racionalidade instrumental,
eficiência e competência técnica.

Ao longo da travessia de meio século como educadora, sempre
estive apaixonada pela minha prática. Emtodos os níveisde ensino
onde exerci o magistério, me dediquei com total paixão ao meu ofí-
cio. Ressaltoo trabalho com a educação popular no contexto do
\l\estrado e Doutorado em Educação, envolvendo ensino e pesqui-
sa. Reafirmo que sempre considerei uma suprema ventura o ofício
de ser mestra, a missãode ser educadora, que se faz cotidianamen-



te mediante o encontro de mentes, ideais, sonhos e sentimentos. Se
num só encontro podemos realizar milagres, imaginem encontros
que acontecem durante dezenas e dezenas de anos! Quantas pes-
soasfomos capazes de encontrar, de influenciar, de ajudar a educar,
que hoje ocupam funções de destaque no cenário educacional de
nossoimenso Paíse até no Exterior!

Como friseiantes, após o Doutorado, além do ensino, aliei ao tra-
balho como professora, que sempre foi minha paixão, a atividade
de pesquisa. Na trajetória de pesquisa, participei de vários projetos
apoiados pelo CNPq. Passoa destacar os mais relevantes: Prática
Educativa e Consciência do Campesinato (1980/83);Trabalho e Es-
cola no Meio Rural (1985/87); Educação e Hegemonia, o trabalho e
as práticas sócio educativas em assentamentos (1988/92); Saber e
Prática Social do Educador (1993/96); Escola e Cultura: resistência e
identidade (1997/98); Juventude, Sociedade e Cultura (1999/2000);
Entreo Sonho e a Realidade: educação e perspectivas de trabalho
para osjovens face à reestruturação produtiva (2000/2003);Juventu-
de e diversidade cultural (2004/2006);Juventude e formação: práti-
cas socioeducativas realizadas por instâncias sociais no contexto da
sociedade contemporânea (2007/10).

Na prática de pesquisa realizada com os colegas e estudantes
(de graduação e pós-graduação), esta atividade sempre teve o
caráter formativo. Trabalhamos em equipe, formando grupo de pes-
quisadores e entendendo a pesquisa como atividade coletiva e for-
madora. Todas as pesquisas,desde a primeira até a última, tiveram
como foco a busca da relação entre a Educação (seja dentro da
escola, seja fora da escola) e o meio social. Esseé o eixo. Istosignifica
entender que a Educação é uma prática social que não se concre-
tiza no vazio, se realiza na sociedade civil, e, como parte da socie-
dade civil, é necessariamente contraditória pois tanto pode servir
aos interessesde quem quer dominar como aos interessesde seus
destinatários. Então, ela pode realizar esse movimento. Como parte
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da sociedade civil, é movimento e a minha categoria de análise mais
importante consiste em entender a sociedade como movimento e
compreender a educação como parte desse movimento, algo que
está em mudança e o conhecimento em permanente elaboração.

A reflexão inicial acerca da vida camponesa constitui a principal
razão para o interesse e a dedicação ao estudo concernente ao
movimento social no campo e à educação no meio rural; tentei, ao
longo da travessia,fazer uma radiografia e apontar alguns caminhos,
relativos a este campo de conhecimento.

Preliminarmente, é importante reconhecer que a Educação no
campo expressa, senão apenas no espaço escolar, mas também
nas diversas formas de manifestação dos movimentos sociais. Essa
convicção é o fio condutor de minha reflexão e prática de campo-
nesa educadora e pesquisadora engajada, na qual boa parte dos
trabalhos em ensino e pesquisa se concentra no entendimento das
inter-relações Educação, escola, comunidade e movimentos sociais.
Então, as pesquisas foram voltadas para os movimentos populares,
para a escola. Nessepercurso, investigamos escolas, movimentos de
bairro, Comunidade Eclesialde Base(CEBs),sindicatos e o Movimen-
to de Trabalhadores SemTerra (MST).

Procurei identificar, ao longo dessa trajetória, quais modificações
se fazem necessáriasna Educação rural e buscar opções com base
no que indicam os grupos sociais, na certeza de que há uma edu-
cação que não se restringe à escola, produzida pelos movimentos
originados no campesinato. Um caminho possívelpara a gradativa
articulação dos saberes reside objetivamente no confronto do saber
elaborado, gestado na atividade científica (conhecimento dito uni-
versaltrabalhado pela escola) com aquele propiciado na atividade
produtiva e política dos trabalhadores, especialmente no contexto
110 movimento social popular.

Com efeito, a estrutura socioeconômica não produz apenas a
rnaterialidade, mas também a subjetividade "o modo capitalista de



pensar". Emcontra posição, utilizando o instrumental da pesquisa, há
alguns anos estou investigando o saber que os próprios trabalhado-
res produzem no seu cotidiano; nestes estudos, destaco o saber da
prática social, elaborado no exercício produtivo e político dos ato-
res sociais, especialmente dos camponeses, com base no qual este
transmite aos descendentes sua atividade produtiva, suashistóriasde
vida e de lutas; ensina-os a interpretar e viver sua realidade e a exer-
cer suascapacidades criativas.

Vale informar que, nas últimas pesquisas, reunimos outros interes-
ses pois passamos a trabalhar também com a juventude (inclusive
rural), mas dentro da mesma perspectiva de movimento, focando as
culturas juvenis, as relações da juventude com diversasesferas - igre-
jas, escolas, movimentos e organizações juvenis.

Tenho um conjunto significativo de pesquisas na área da Edu-
cação rural; as pesquisas neste campo enfatizam duas vertentes
principais: i) a análise da educação fundamental realizada pela
escola rural, apesar de se reconhecer que a escola pública ru-
ral efetivamente existente é limitada e precária, as pesquisas de-
monstram que essa instituição tem papel social, especialmente no
que concerne à divulgação do saber universal para a população
desfavorecida; ii) e a educação efetivada por meio dos movimen-
tos sociais, inclusive do MST(Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra).

Como fruto das pesquisas, advogo a necessidade de uma efe-
tiva articulação entre a prática pedagógica realizada pela escola
e os movimentos sociais, o que implica produzir a base de conheci-
mentos científicos necessários ao avanço produtivo e organizativo
dos assentamentos; desenvolver uma proposta de educação que
proporcione aos jovens experiências concretas de transformação da
realidade; educar sujeitoscom capacidade e consciência organiza-
tive. e formar sujeitossociais que saibam constituir uma vida racional
e produtiva.
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o percurso concernente à atividade de investigação, a dedica-
ção de tantos anos ao trabalho neste campo, levaram-me, de uma
forma bem natural, ao reconhecimento da comunidade científica
nacional que, em consequência me escolheu em duas ocasiões
para representá-Ia no Comitê Científico da área de Educação, do
organismo mais notório da Ciência do País- o Conselho Nacional de
Pesquisa(CNPq).Além de integrar o referido Comitê, durante muitos
anos, fui consultora desta conceituada agência de fomento e de
várias fundações de pesquisa dos estados das regiões Norte e Nor-
deste, incluindo a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa- FUN-
CAP. Em decorrência, tive efetiva participação na ANPED(Associa-
ção Nacional de Pesquisae Pós-Graduação em Educação), onde,
por algumas vezes, coordenei o grupo de trabalho Educação Rural,
depois Educação e Movimentos Sociaisno Campo. Ainda, como um
dos frutos, publiquei mais de uma dezena de livros (parte deles em
equipe) e dezenas de artigos.

Para finalizar, penso que a narrativa revela uma história de vida
toda norteada pela paixão, pelo envolvimento, compromisso políti-
co com a educação pública, com a Educação popular e, especial-
mente, com a pesquisa.



Vivi outra geração, com outras ideias ... De-
sejaria iniciar retornando para momentos antes
de entrar na Universidade, na sua história, no seu
segredo.

Moacir Teixeira de Aguiar
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MOACIR AGUIAR: Meu tio, Meu pai e Meu mestre 000 um
filósofo-educador

Maria Luisa de Aguiar Amorim

Foidifícil retrabalhar este texto embora tenha participado de sua
apresentação, há 21 anos! Lembro-me que não gostei de minha pró-
pria participação, que em lugar de ajudar, interrompeu muito o curso
da apresentação. É difícil organizar a fala de um professor mais anti-
go marcado pelo sofrimento. Àsvezeso pensamento deriva ... foge. E
meu papel, nada fácil, era fazê-Io retornar, retomar os temas em de-
senvolvimento. Tentei reorganizar esta apresentação já trabalhada
ambém por velhas gravações, difíceis de ouvir e reescrever. Cortei

pontos que não chegariam à compreensão por ficarem subentendi-
dos, pensamentos incompletos, um ou outro personagem cujo nome
desconhecia (embora tenha procurado suprirjunto a amigos minhas
próprias lacunas); alguns pontos deixei de lado, como anúncios de
obras que ele gostaria, mas que não foram publicadas, outros deixei.
O tom coloquial foi mantido. Erroscometo, mas agradeço a opor-
·unidade de homenagear aquele educador-filósofo, poucas vezes
compreendido, que foi meu tio, meu pai e meu mestre, desta que foi
sua sempre, Luísa.

Fortaleza, julho de 2013
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eninos Eu Vi"...um filósofo e educador

Moacir Teixeira de Aguiar

Vivi outra geração, com outras ideias ... Desejaria iniciar retor-
ando para momentos antes de entrar na Universidade, na sua
istório. no seu segredo. Eu preferia dizer alguma coisa sobre a

=ortaleza em que eu vivi; as ideias e os costumes daquele tempo.
=: como foi difícil essa transformação que vai até assombrar mui-
+asdas nossas colegas e aqueles que foram ou poderiam ter sido
'11eusalunos.

Eu lembro a Fortaleza do meu tempo. Vou começar pela infân-
cia, quando a cidade tinha talvez menos de 70 mil habitantes, era

ma cidade provinciana, nos seus hábitos e costumes corriqueiros
e intelectuais. Seushábitos e costumes marcaram inegavelmente a
minha vida, a nossavida, apesar da diferença temporal que hoje nos
separa dela. A família, naquela época, compreendia não apenas o
·'1l1ãoe a irmã, mas, os irmãos, os primos, ossobrinhos,os tios,os avôs.
::ra enorme a família... Umverdadeiro clã, como diz o professorAntô-
~o Carlos - eram verdadeiros agregados. Na nossaFortaleza issona
.....écada de 20, jantávamos às 17 horas, às 5 horas da tarde Eunão
e se issoé importante. Mas parece ser e muito. Edepois, nos reunía-
ostodos nas calçadas para conversar com os vizinhos.Ascalçadas



eram quase sempre de pedras, mesmo nas praças mais nobres da
cidade, calçadas e calçamentos.

O Centro, o Jacarecanga ... O Benfica, nesta sala, onde eu estou
falando, quando eu era menino ... visualizava-se a Gentilândia. No
meu tempo, no nosso tempo, nós assistíamosàs corridas de cavalo
trepados nas árvores... nas árvores! Euquero chamar atenção como
o mundo, como Fortaleza mudou. Possofalar também de outros lo-
cais: o Joaquim Távora etc. Mas, está bom.

Fale da sua escola ... (Fala da professora Maria Luisa)

Muito cedo entrávamos para a escola, eu não vou continuar a
falar sobre a Fortaleza porque seria um não terminar. O colégio pri-
mário que eu frequentei, pela primeira vez, foi o Colégio NossaSenho-
ra da Vitória, inserido numa sociedade, como já disse, provinciana,
secularmente empobrecida, centrada intelectual e politicamente
na Praça do Ferreira.Quer dizer, todo mundo na Praça ... Todos nós,
quando terminávamos as aulas, médicos, professores e etc., íamos
conversar na Praça do Ferreira.Eraali o ponto de encontro.

A escola primária, a escola primária que eu vivi, não era ainda a
Escola Nova, eu queria chamar bem a atenção sobre isso,nós está-
vamos em 29, 28, 27 eu tinha 8, 9 anos, não tínhamos ainda a Escola
Nova. Ea minha escola não seguia as orientações dos clássicos: de
Decroly, de Dewey ... e do nossoAnísioTeixeira;mas uma coisa eu tive
a ocasião de ver - foi o reflexo da reforma de Lourenço Filhona Esco-
la Normal, muito cedo ele implantou a chamada Escola Nova. Em
1922,como diretor da Instrução Pública e como professor de Psicolo-
gia e Pedagogia na Escola Normal. Foio grande renovador da épo-
ca. Pode-se hoje contestar, parece que o Saviani o faz, não é?... Em
muitos aspectos, a Escola Nova, na época, representava uma trans-
formação nos velhos métodos da disciplina marcadamente austera,
do castigo, da palmatória, da prisão, do cocorote. do puxavante de
orelha, não é? Euainda peguei l!m pouco disso.A minha escola já era
intermediária entre a Escola Nova e a EscolaTradicional, mas, vez por
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outra, a professorasezangava e dava um cocorote num menino, por
pequenas coisas... Mais tarde, numa pesquisa que eu fiz pelo interior
do Estado, vi com os meus próprios olhos, não foi somente na minha
escola, aqui eu estou apenas dando um salto no tempo. Euvi ainda
o usoda palmatória: menino apanhando com palmatória. Eupróprio
cheguei a mostrar à Maria Luísae aos amigos uma palmatória que
eu trouxe do interior do Estado, de Massapê... Na minha escola, en-
tretanto, a professora era amável, simpática e procurava atenuar o
mais possívelos excessosda escola tradicional; nós devemos muito a
ela apesar do seu tradicionalismo.

Sei. Eo Liceu?(Fala da professoraMaria Luisa)

Escolasdas boas famíliasexistiam. Eas chamavam, assim,porque
geralmente atraíam muito as chamadas famílias tradicionais. Vou ci-
tar algumas apenas para dar uma ideia. Daquelas famílias de cujos
filhoseu fui colega, dos Tóvoros. inclusive daquele que foi mais tarde
governador do Estado.

Fala do Liceu, da Juventude Integralista, o que foi isso... (in-
terrompe a professora Maria Luisa) O nome de todas as famílias
tradicionais ... Diz algumas aí, é interessante! (Fala do professor
Antônio Carlos Machado) As famílias chamadas importantes. Eu
não estou apoiando isso não, estou dizendo o que se passou,
foi isso que se passou. Então, eram os Studart, não sei se vocês
ouviram falar ... Mas aqui vamos falar dos Gentil de Aguiar. Aqui
morava o avô de um dos meus primos, ou de parte dos meus pri-
mos, na casa que hoje é a Universidade Federal do Ceará, pelo
menos a reitoria, não digo o todo, houve reformas, mas a casa
era na reitoria. Os Salgado da Fonseca, os Ferreira Gomes, talvez
se liguem ao governador, não tenho certeza, os Picanços, todo
aquele pessoal, os Diogo ... Vocês tão vendo que era uma elite
muito ... mas eu não quero dizer com isso que a nossa professora
chamava a elite. É que as próprias famílias a procuravam; ela
-·"ha um carisma muito grande, atraia.



Eufalarei das escolas que muito mais tarde ganharam um cunho
popular ... mais tarde. Havia nesta escola uma coisa muito interessan-
te, onde não parecia se manifestar preconceito algum, nem político;
a gente podia ser a política que quisesse,não havia preconceito de
cor (?). Falo issoporque às vezes eu tenho medo, por ter sido educa-
do numa família com certo preconceito, que me viessem dela sen-
timentos entranhados na cultura. Mas a escola deveria trabalhar o
preconceito de cor e o preconceito também religioso, não é? No
entanto, havia realmente uma professora de religião, mas para quem
quisesse,não havia obrigação, não havia nada.

Eutenho de falar sobre o Liceu. O Liceu não foi e nem é o esta-
belecimento de hoje, Deusme livre que digam que eu estou dizendo
que o Liceu hoje é um estabelecimento ... como o povo diz mesmo?
Mas, eu não estou dizendo. Mas, naquele tempo, era um estabeleci-
mento de alto nível. Eufizo meu primeiro exame de admissão em 31.
Etrês meses depois, fiz o primeiro ano, é muito interessante observar
os fenômenos ... O curso seriado era feito em cinco anos... Eu entrei
no segundo ano, fiz o exame de admissão e por um aspecto da lei,
três meses depois, passei para o 2°; eu só cursei como aluno no Liceu
4 anos.

Entre os mestres,naquele tempo, um nome que vocês nunca ou-
viram falar, foi o mestre Djacir de Menezes, que ensinou Lógica. Po-
rém, o maior matemático que nós tivemos em nossa terra, nenhum
o sobrepujou, eu afirmo sem medo de errar, o professor Manuel Ávila
Goulart. É interessante a gente observar como a vida, às vezes, é
infeliz; homem do valor como o dele, entre outros, foram totalmente
esquecidos, nem no Liceu você ouve falar. Quem é Manuel Goulart o
grande o professor?Tudo na vida é assim.Outro dia, uma pessoa me
dizia no Rio Grande do Sul, em Gramado ninguém ... ninguém não,
ai já é exagero, pouca gente se lembra de Getúlio Vargas no meio
da mocidade. No entanto, o nome de Getúlio é um nome que não
podemos negar a importância; podemos criticar, mas não podemos
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negar que ele ficou ligado à história do Paíspara ser esquecido em
qualquer circunstância. Outros professores,que talvez vocês possam
lembrar, é o professor Otávio de Farias,Hermenegildo Firmeza,Jader
de Carvalho, que é o pai deste Senador. O Joder. eu quero até falar
um pouco mais, porque, entre todos os professores, ele era o único
marxista, era o único com quem nós brigávamos; e ao mesmo tem-
po, era o mais estimado deles. E eu devo fazer justiça ao Jader de
Carvalho, ele tinha um respeito enorme pelos estudantes que estuda-
vam muito, que liam muito. Convidava-os para ir à sua casa. Pouco
importava se nós estivéssemoscontra, que fizéssemosobjeções, nun-
ca se colocava totalmente contra a gente ... O nossogrande proble-
ma com o marxismo naquele tempo era uma questão filosófica, nós
éramos jovens espiritualistase eu vou dizer, claramente, católicos! Eo
marxismo era a condenação das religiões no nosso modo de ver de
então. Daí, o nosso choque.

Quero lembrar ... A juventude Integralista (Fala da professora Ma-
ria Luisa) Integralismo ... bem, a figura central que influiu sobre a nossa
entrada para o Integralismo foi, sem dúvida, o Padre Helder Câmera.
Filósofo, sociólogo, político. E o que é o integralismo? É difícil definir
uma corrente que foi passageira, de poucos anos na nossavida, mas
de qualquer maneira, eu vou ser sincero, eu não vou mentir para os
meus colegas, para os meus amigos. Nós ficaríamos devendo muito.
O quê? Devemos muito o amor ao estudo; foram eles que manda-
ram ensinar, às vezes, para combater, o marxismo, mas nós estudáva-
mos. Quantas vezes eu não fiquei até alta noite lendo para fazer uma
conferência para criticar o Dr. Djacir Menezes, que nós não o tínha-
mos como marxista, mas o tínhamos como cientista-filósofo! Euquero
chamar a atenção para esseaspecto; e por esselado, foi altamente
útil, quer dizer, nós ficávamos tendo uma ideia geral do País.Fizemos
uma ideia geral da unidade do País, lemos quase todos os autores:
Gilberto Freyre, Nina Rodrigues, o PlínioSalgado, nem se fala, o Rea-
le...O Integralismo tinha alguns grandes nomes, tinha. Para mim, entre



eles,estava o Plínio,mas não era um grande político. Interessante, fez
um movimento político, mas não tinha tanto talento político. Ele foi
iludido e enganado pelo Getúlio facilmente; não tinha grande valor
político. Mas um nome maior intelectualmente, ainda hoje, um gran-
de nome no País,é do professorMiguel Reale. Etambém o do profes-
sorSan Thiago Dantas, a pessoa do San Thiago Dantas. Eueu não sei
se vocês já esqueceram, também, mas eu acho que o Nicolino, aqui,
se lembra bem dele. Ele foi Integralista? (Fala do professor Antônio
Carlos Almeida Machado) Foi.O SanThiago Dantas foi um dos líderes
do Integralismo, e tinha muita gente grande, é... e ele foi grande.
Depois, como todos nós vimos que o movimento ia fracassar, como
fracassou, e não tinha condições de resolver uma filosofia, uma so-
ciologia tão solidamente estruturada como o marxismo, por mais que
nós o desejássemos... O próprio Gustavo Barroso,para mim... estava
lado a lado. Gustavo Barroso que publicou liA terra do sol" era, na
minha opinião, um grande nome. Critica-se muito o Gustavo porque
ele que foi influenciado pelo fascismo e muito, viu! Hoje, sinto profun-
da aversão. Mas, em verdade, o que se combatia era mais o capita-
lismojudaico. O Integralismo era contra o capitalismo internacional,
não chegava a ser contra o capitalismo em geral. Mas, infelizmente,
o Gustavo Barrosoachava que o capitalismo internacional era lide-
rado pelos judeus e ele tem esse ódio dos judeus, que nunca senti.
Os meus grandes mestres foram todos judeus; Jackson, por exemplo,
era judeu. Não é issomesmo, Nicolino? Eufalo com o Nicolino porque
se eu sei, ele também sabe ... Na época, eu era católico e apesar
disso, nós estudávamos Eu não vou aqui descrever o tomismo de
Jackson de Figueiredo nem o tomismo de Alceu de Amoroso Lima,
um grande nome, o Tristão de Ataíde. O Tristão não chegou a ser
integralista, issoaí é uma ilusão. Ele foi católico e defende o que a
maioria dos intelectuais católicos defendiam: o Integralismo. A maio-
ria dos intelectuais católicos defendia o Integralismo, mesmo quando
não eram, como é o caso de Alceu na época; depois, nós vimos,
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principalmente quando se manifestou a revolução de 64, que ele
viu que o Integralismo pregava muito a ordem, a disciplina, que esse
negócio de ordem e disciplina acabava em ditadura. E,além disso,o
Integralismo também decepcionou muito, com essahistóriade fideli-
dade ao chefe nacional, o chefe nacional fazia lembrar Fuhrer, fazia
lembrar Duce e issocontribuiu muito para acabar definitivamente.

Nessaetapa da minha juventude para o começo da faculdade
de Direito, eu digo a vocês. nós tivemos dois fatos que nosabalaram:
um foi a revolução de 1935,chefiada pelo Prestes,e a de 1938,não
foi só de integra listas, mas foi liderada por um integralista, o nosso
amigo BelmiroValdez... que eu nunca o conheci. Mas o Integralismo
estava morto! Ehoje só entra como documento histórico.

No Liceu eu fui amigo e adversário terrível, é preciso dizer, de um
grande aluno que se tornou depois um grande professore sié pouco
o que é eu digo, não é porque ele esteja presente, o sogro do Nico-
lino. Hugo Mendonça, Lopes Mendonça foi um dos melhores alunos
do Liceu. Não seise ele é amigo dele hoje, se não é, ou como é que
é, se ele morreu... é, morreu, mas ele deve ter guardado pelo menos
a consciência da dignidade, da moralidade e do amor ao marxismo
que ele tinha. Nós discutíamos muito e eu aprendi muito com ele e
ambém dissemuita coisa, que eu não seise ele aprendeu ou não.

Ainda continua no Integralismo, o professorJoão Alfredo Monte-
neqro: professordesta universidade, escreveu um livro que aqui está:
'O Integralismo no Cearó". Não é? Trata-se de um momento sério,
oi com o conhecimento filosófico, o histórico que ele fez, ele não

. 'a fazer sobre qualquer coisa, e se eu quisesseme esconder de ter
sido integra lista não podia mais; porque ele me botou nos primeiros

lanos lá, nem que eu quisesseme esconder não podia, e aliás, não
enho a menor intenção, fui e fui.

Como foi que você reviu isso, como foi que você superou? (Fala
da professora Maria Luísa) Ah! Não foi muito fácil: na proporção em

ue se vai estudando, vai lendo, vai vendo que não é essa a solu-



ção. Bem, eu posso dizer que a minha primeira crise ideológica foi
a crise religiosa, e lamento e digo para vocês. sem nenhum cons-
trangimento, lamento essa crise! Naquela época, com muita ... com
muita prudência. Conta como você supera isso (fala da professo-
ra Maria luísa). Maria Luísa,não é muito fácil a gente acreditar e a
gente superar, não é? A primeira coisa que severificou com a grande
guerra ...foi a própria decepção. A própria crise religiosa foi a primeira
coisa que me abalou. Eufui um homem que cheguei até ser "filho de
Maria" e dizer issoé preciso ter coragem, mas eu tenho coragem de
dizer e no dia em que botei seu símbolo, eu senti na minha cabeça:-
será que eu continuarei com isso?Foio primeiro momento da minha
dúvida religiosa. Eeu que ia ler Descartes, o filósofo da dúvida, como
é que eu ia me aguentar com isso?Estavacomeçando a ver, porque
justiça seja feita, a gente, lia muito; o Helder e outros botavam para
a gente ler Descartes. A gente que não lia estava errada, porque
um dos defeitos da época, eu não sei se é de vocês, é não ler ou
ler pouco. Vejo uma tendência para ler só Marx...Marx, Gramsci ou
então ...Mas a gente lia tudo. Para ver a continuidade, até onde che-
gava. Isto eu não estou acusando, estou apenas chamando aten-
ção ... eu não sei nem como está a posição dos marxistas,nessemo-
mento, depois da crise da União Soviética. Eposso dizer que ontem,
antes de ontem, li no Jornal do Brasilque o professor Leandro Konder
vai publicar um livro sobre o marxismo, e a pergunta é esta: - Qual a
consequência disto? É continuarmos radicais como éramos? Mais ou
menos isso.Ou, então, teremos de fazer uma modificação.

Sim. Mas volte para sua conversão ... desconversão! Como foi?
No religioso, em quem você se fundamentou? Filosoficamente, quem
foi? (fala da professoraMaria luísa)

Minha desconversão ... está aqui. Ora, como foi! A primeira pes-
soa quando eu deixei a Igreja - deixei a Igreja não porque não admi-
re a Igreja, mas lamento ter perdido a fé. Eestou causando malestar
à minha senhora, viu? As pessoassão amigas dela e eu desejaria ter
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fé porque a gente é mais feliz, sabe? Não faz mal dizer não, a gente
é mais feliz, viu? Euera mais feliz quando eu tinha fé, mas hoje como
eu não tenho, também estou conformado.

Agora, do ponto de vista filosófico, o filósofo que me encantou foi
Henri Bergson, lamento não poder falar sobre ele. Bergsonera um es-
piritualista. Eleera de alto nível e influenciou muito a chamada reno-
vação espiritualista no começo do século XX.Todosessesreceberam
a influência de Bergson.

Do Bergson para o Husserl como foi? (fala da professora Maria
Luisa)

Bem... do Bergon para o Husserl,eu fui deixando, fui lendo ... É por-
que, Maria Luisa,quando a gente tem uma biblioteca vai adquirindo
ivros e, lendo, acabei ficando entusiasmado com a fenomenologia
e com o existencialismo, porque o existencialismo não deixa de ser
uma fenomenologia, de certo ponto de vista. Se pudesse ainda ter
+empo para publicar (tenho trabalhos sobre a fenomenologia) um
vro sobre o Husserl,o faria.

Do que você gosta no Husserl? (fala da professora Maria Luisa).

Euainda o admiro. Ainda hoje o admiro. É um idealismo transcen-
cento I, Maria Luisa,para explicar toda essa passagem, é duro, não
e? Um pouco duro. Publiquei um trabalho meu pela Faculdade de
.....,'reito.

Eudevo parar aqui: Ainda tinha alguma coisa (fala do professor
tônio Carlos de Almeida Machado)

Eudevo muito à Filosofia,mais do que à Educação. Mas tenho a
~zer muitas coisas, uma delas foi meu encontro com Padre Leonel
....cnco. Outro, e este de muito maior envergadura, foi o encontro
= ....1"J1 Jean Paul Sartre, que vocês podem não conhecer a obra, mas

em que foi um homem de ... eu conversei com ele, mas não foi
- -' fácil. Línguas,eu domino algumas, leio, escrevo e entendo bem o

cês. por exemplo, mas falar, sinto dificuldades. Então fizemosuma



entrevista com ele. Entre outras questões, pergunto em que consiste
seu esforço de aproximar o existencialismo ao marxismo. São pontos
de vista afinados. Outra pergunta: - Na França há três correntes exis-
tencialistas. E banquei o repórter: Como o especialista convive na
França com as três correntes? A de Gabriel Marcel, a de Kierkegaard
e a de Heidegger. Heidegger não é religioso; é ateu, mas é subjetivis-
ta. É muito interessante.

Outra pergunta: quais são os pontos de contato que fazem o
laço entre vossa doutrina existencialista com o pensamento socialis-
ta alemão? Elecompleta que o ponto de contato dele é Heidegger.
Agora há um ponto que ele nos critica (e me honra muito ser critica-
do por Sartre) quando ele diz que nós somos muito presos ao pensa-
mento europeu. Enão foi só aqui não, chega a São Paulo! Eleestava
esperando encontrar na Revista Filosófica Brasileiraum trabalho de
origem brasileira.

Depois volte para contar uma evolução. Como é que você vem
para a Escola Normal? (fala da professoraMaria Luísa)

Educação ... voltando no tempo, nós assistimosà Reforma Fran-
cisco Campos que vocês estudaram aqui. Não estudaram? Eupassei
por ela, eu passei, eu vivi... eu fiz uma greve contra ela! Essesfatos é
que são bons. Eu,o teu sogro (Nicolino) fizemos uma greve, não foi?
Era um absurdo, na perspectiva do aluno: era que nós tínhamos 5
anos de curso seriado ia passar para 8 e eles se dividiam: um ginasial,
com 4 anos e, salve engano, um complementar de 2 anos. Com-
preendiam um clássico e um científico; um pré-médico e um pré-
-juridico. No clássico se matriculavam principalmente os alunos que
iam para Direito, para Letras e etc. e o científico, está claro, Medici-
na, Engenharia etc. entendeu? Nósfizemosa greve, mas houve uma
dissidência. Um sobralense... sobralense é bicho danado! Então veja,
fez um discurso a favor da reforma, que ele leu muito; a reforma, nós
não tínhamos lido, nós éramos poucos (enfraquecidos pela falta de
leitura), por isso,acabou a coisa amenizando, acabando a greve. Eu
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não passei pela Reforma Francisco Campos porque não tinha feito o
10 ano só fiz os 4 anos. Todos os demais colegas, seu genro também
só fez os 4 anos, mas os outros fizeram.

- O que você quer agora Maria Luísa?Você não contou o seu tra-
balho na escola normal ou... Os principais momentos aqui eu assisti,
alguns fatos eu posso contar. Um foi o concurso, o célebre concurso
havido na Escola Normal em que entre os competidores estava a
Dona Edite Braga... a Dona Edite Braga, vocês talvez nunca ouviram
falar nela, se eu não me engano, mãe de uma moça chamada ... É ...
Hebe Braga. D. Edite era uma senhora talentosa, de valor, viu? Euma
escolanovista a Lourenço Filho.D. Edite tinha como competidor o Dr.
Joaquim Moreira de Sousa.Olha ... Euqueria que vocês vissemo que
era um concurso naquele tempo. Era como fosse um grande comí-
cio do Lula hoje, do Brizolaou de qualquer outro viu? Todo o pessoal
ó torcendo, não é? Então, era interessante, tanto integra lista, como

comunista, torciam pelo Moreira de Sousa que não era nem uma
coisa nem outra, era democrata, liberal, sei lá. Mas, ele conseguiu
sua simpatia e a dona Edite... Ela talvez tenha morrido do coração
das vaias que levou e eu acho que até injustas, viu? Porque como
coce ... a pessoa subir naquela ... e descer debaixo de vaia? Foram
-nuito sériosessesconcursos.

Euquero lembrar o seu valor, ela fez uma tese brilhante, as ideias
dela estavam baseadas na Escola Nova, de Lourenço Filho.Fizeram
ma campanha muito forte, mas ... Enfim,a coisa foi tão grave, que

:J é o então Interventor Carneiro de Mendonça foi assistirpara man-
-er a ordem lá. Mas, o concurso acabou empatado, e como ela já
estava na cadeira, ganhou o concurso. O Dr. Joaquim Moreira de
Souso. cunhado do Dr. Raul Barbosa, se eu não estou enganado, ex-
-governador. Foiembora do Ceará, e ainda fez dois trabalhos sobre
:: Ceará. Mas esta mágoa, esta mágoa! Pelo que eu conversei com
= e, muitos anos depois, ele levará ao túmulo, pois, não podia conce-
cer como perder o concurso, mas perdeu.



102 "MENINOS Eu VI': ..UM FILÓSOFO E EDUCADOR

Outras duas grandes figuras vão ainda trazer uma terceira: uma
foi o professor Filgueiras Lima, pai do proprietário desse Colégio, o
Colégio Lourenço Filho.Olha, o Filgueirasera um rapaz brilhante, inte-
ligente, e tal. Fundou um Colégio, também, baseado totalmente nas
EscolasNovas. Foientão que eu fui aprender Decroly ... Não sei...o tal
"centro de interesses".Elenão era deweyano, mas na teoria pregava
Dewey, entretanto, na hora da prática ele... era mais Decroly do que
Dewey, não é? Filgueirasfoi uma grande figura. Euquero lembrar que
ele fez concurso com o Dr. Herivaldo Costa, mas Filgueirasganhou o
concurso. Há muita história.

O teste ABC? (Fala da professora Maria Luisa)

Técnico ...de educação da Prefeitura, sempre me dediquei muito
à educação. Emais tarde, Secretário de Educação, eu próprio dirigia
um inquérito pedagógico social. Visava saber (hoje eu não seicomo
é que está a situação), por exemplo: distribuição dos alunos nas es-
colas municipais de Fortaleza (sócomo exemplo, para vocês verem)
segundo as sériesdo currículo escolar, do segundo semestre de 1952;
olha, estamos com 40 anos (é, foi há 40 anos passados). No primeiro
ano havia 2.921alunos, já no segundo, 529:ai é que aparece o gran-
de problema; não sei como é que está hoje, olhem! Essedocumento
é um documento que eu guardo para ver como é que fica isso,não
é? No segundo ano, quantos alunos já tinham evadido! No terceiro
ano, 284alunos nas escolas municipais da prefeitura e no quarto ano
228. Por ai se pode ter uma ideia. E hoje como é que está? Vocês
devem saber. Ainda continua isso?A pirâmide!

É interessante observar, eu fiz também uma pesquisa eu não sei
se vale a pena repetir, mas vocês lerão depois quando eu publicar.
A idade em que os alunos entravam na escola. Entravam até cedo,
viu? Entravam com 7 e 8 anos, mas saiam logo. Entravam, os pais
botavam os filhosna escola, mas tiravam logo, pelo menos foi assim.

Agora, nota-se... A distribuição dos alunos nas escolas municipais
segundo as dificuldades encontradas nas matérias dos currículos. Os
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meninos ah ... os rapazes, sexo masculino, encontravam dificuldades
em Português em 15%:e as meninas tinham menos dificuldade 6,9%.
Em Matemática, os meninos, interessante, tinham menos dificulda-
des 7,4, mas as meninas tinham mais dificuldades em Matemática.
- As meninas ainda têm hoje mais dificuldade em Matemática? Issoé
algo orgânico, psicológico ou é apenas uma questâo social? Vocês
que são mestres é... Não faz mal ver essasmudanças.

Rapidamente eu tenho a dizer algo a respeito da renda men-
sal dos pais... Ganhavam pouco. As casas, eu me preocupei até em
saber como eram as casas das crianças: havia casas de tijolos, mas
outra parte era barro, cimento, mas tinha até mosaico e assoalho,
tudo em porcentagem muito baixa. Eassim por diante, eu não vou
falar de todos não. Euquero dizer que a gente se preocupava muito
em saber a situação dos estudantes. Outros estudos, outras pesquisas
que fizemos foi justamente fazer o que estava na moda, eu digo na
moda! Eunão sei nem se eu cometo um erro: aplicar teste, teste de
inteligência, o teste querido, era o teste ABC de Lourenço Filho. Eu
como era Secretário ... "como estava na moda", eu não sei bem por
que mandei aplicar nas escolas, aqueles desenhos para ver... Issoem
52. De qualquer maneira, foi um esforço que eu fiz nessa época não
é? E... Tinha uma professora que se dedicava muito a isso,aos testes
ABC: Maria LuízaSidô. Ela era ... Hoje eu não sei se ela é professora,
o que ela foi. mas naquela época ela era ... e procurava se atualizar.

Euquero lembrar a vocês também uma pesquisa sobre o Ensino
ormal e eu quero dizer uma coisa interessante. A Escola Normal foi

'undodo por José de Barcelos, em 1884,no mesmo ano em que se
deu a libertação dos escravos. Olha, que coincidência interessante!

qui no Ceará! Foino dia 25 de março de 1884,José Barcelos assume
u Escola Normal.

Agora a fundação ... Espere ai. Pois conte sobre a universidade,
a fundação dessa universidade. Da Faculdade de Educação (fala da

rofessora Maria Luísa).
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Bem, eu quero falar ligeiramente sobre a Universidade porque
muita gente já deve ter falado da universidade e eu já estou vendo
o tempo correr...

Como é criada a Universidade? Você participou ou não? (Fala
do professorAntônio Carlos Machado) Eunão participei diretamente
da criação, eu não participei. Trabalhei por ela, mas não quer dizer
eu tenha sido fundador ...dessa eu não fui, fui chamado depois, você
talvez tenha participado da fundação. Quero ainda lembrar nomes
que não devem ser esquecidos, alguns deles não são nem meus
amigos, mas a justiça deve ser feita, quer se goste ou não, quer a
ideia, seja a favor, seja contra. O professor Valnir Chagas não me
era simpático aqui; como era do Antônio Carlos. Talvez ele tenha
trazido o Antônio Carlos para essauniversidade. Ele,talvez tenha tido
seusmotivos para que eu não tenha sido fundador dessa faculdade,
entendeu? Mas eu não guardo nenhuma magoa disso,porque de-
pois ele me chamou e tal se não tivessechamado eu não ia guardar
essasmagoas todas não ... E eu quero dizer que a faculdade deve
muito ao Valnir. É a sua opinião Antônio Carlos? Elepode seracusa-
do, como foi, de ter sido do governo, na época da revolução, com-
partilhado um projeto de universidade e de faculdade de educação
no período militar. Eleteve a Faculdade como coordenador e peda-
gogo. Mas eu quero lembrar também o nome do Hesíodo Facó; eu
acho que o Hesíodonão foi como o Valnir, mas também foi um nome
de muito valor.

E o Antônio Martins Filho?(Fala da professoraMaria luisa)
Eh!ah bem ... Eunão falo do Martins filho porque todo mundo já

falou, Maria Luísa.Antônio Martins Filhofoi uma figura excepcional e
é preciso que eu diga ... quer que eu diga a verdade? Eunão dava
nada pelo Antônio Martins Filho.Eunão dava nada! Elefoi meu co-
lega, professor no Liceu como eu... Entendeu? E nós nunca demos
esse valor a ele, viu? Era um homem vivo... Inteligente e tal. Nada
mais do que isso!Eume lembro no governo de Faustinode Albuquer-



MOACIR TEIXEIRA DE AGUIAR 105

que. Entrando na Faculdade estavam: o filho dele, Valmir Albuquer-
que, Paulo Bonavides (pra mim, a maior figura do Ceará atual, fora
o Djacir Menezes). Estavam conversando ... e o Antônio Martins Filho
também; estavam falando sobre a universidade, issoa altura ainda
de, de 40 e tal. E eu disse, meu Deus, eles estão ficando doidos! Eu
não acreditava que o Martins, nem que o Ceará, comportasse uma
universidade. Eu digo a verdade para vocês, mas eu me enganei!
Redondamente! Mas o Paulo me disse:Vai surgira universidade. Ai eu
fiquei calado porque eu conheço o Paulo, ele é um homem de larga
visão. Mas a surpresa foi quando vimos a ... universidade edificada!
"Do universal para o regional".

Euqueria muito agradecer. Quer falar sobre a Faculdade de Edu-
cação (fala da professora Maria Luísa)

Olhe vocês me desculpem por não ter aprofundado na parte de
educação porque eu estou vendo que eu estou com hora e meia,
já. Mas eu posso fazer um pedido a vocês: se forem marxistas leiam
vtorx. mas não leiam apenas Marx. Se forem antimarxistas não leiam
apenas os antimarxistas leiam também os marxistas. Nas minhas ex-
oeriências, eu comecei lá desde os grandes e continuei, Kant me
deu um grande sopro na vida. São Tomás dizia que a razão humana
oodia provar pela inteligência a existência de Deus; na dialética, a
crítica da razão pura, Kant diz a razão não prova nada, tanto prova a
':avor como prova contra e quem prova a favor e prova contra, não
é? Nada prova. Eissotudo vai desconjuntando a gente até chegar
ao Husserlque fez uma obra brilhantíssima,mas eu não encontro uma
oassagem dele afirmando a existência de Deus.Dizem que ele como
oessoa humana acreditava em Deus, mas a filosofia dele não nos
Clavacondição final a uma afirmação divina e teológica.

Portanto eu agradeço a presença, sobretudo a delicadeza e
ondade dessa grande professora que é a Estrela,porque ela ... hoje

e fizuma previsão para ela, mas não vou dizer a previsão porque ela
ez assim...um sinal, mas ela ainda vai muito longe nessa faculdade,
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não é? Edizer e agradecer aos alunos que eu não pude mencionar ...
eu tive alunos, por exemplo, que influíram tanto sobre mim. Então,
eu quero agradecer a vocês a presença, a presença também das
minhas amigas e meus amigos que aqui estão que vieram assistirum
assunto talvez até ... não muito agradável, que foi a história da vida
de um professor que muito sofreu também e eu não vou contar sen-
timento aqui nem vocês querem saber, não é? Eque recebeu tam-
bém muitas homenagens na sua carreira. Teve o pró e teve o contra;
teve o polo norte, teve o polo sule eu... a vocês, um beijo e um muito
obrigado.
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Pelos Caminhos do Saber. .. ANTONIO CARLOS um
educador-gesfor

Maria Ivoni Pereira de Sá

No ano em que a Faculdade de Educação da Universidade Fe-
deral do Ceará (UFC)comemora três décadas de existência, nada
maisjusto e adequado do que registrar fatos significativos de sua his-
tória, com base no depoimento daqueles que, juntamente com os
alunos e os funcionários, constituíram esta casa, assumindo em gran-
de parte o ônus e os louros do Projeto Educacional que hoje se de-
senvolve no Estadodo Ceará.

Hoje o Projeto - "História Viva da FACED" registra o depoimen-
to do professorAntônio Carlos de Almeida Machado, seu ex-diretor;
trata-se de um homem cuja vida é um exemplo inconteste de que
pelas vias da educação a pessoa humana pode assumiras rédeas
do seu destino, ascender na escala social e contribuir na formação
de uma sociedade melhor.

Conheci o professorAntônio Carlosem 1965,quando era aluna do
Curso de Pedagogia. Àquela época, tínhamos um reduzido número
de professores,todos, porém, cuidadosamente escolhidos pelo Dou-
.or Valnir Chagas, fundador e primeiro chefe do Departamento de
::ducação da Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras.Doutor Valnir
= colhia seuscolaboradores com um cuidado todo especial e bus-
cevo nessaspessoasmais do que a competência profissionalmani-
2S a, o seu potencial para crescer, o seucompromisso com o projeto
ecucccioncl por ele esboçado para o Estado do Ceará, numa uni-
ers'dcde que tinha por lema "O universal pelo regional".

dentificando no professorAntônio Carlos os requisitoshá pouco
ressose uma total disponibilidade para prosseguir seus estudos;
uscá-Io no magistério de segundo grau para enviá-Io, por força



de acordos internacionais firmados com o Brasilpara cursar nos Esta-
dos Unidoso Mestrado em Educação, Retornando ao Brasil,em 1965,
ingressando em seguida na Universidade Federal do Ceará, como
professor assistente, lotado no Departamento de Educação da Fa-
culdade de Filosofia,Ciências e Letras.Conheciam-no nessa época
como professor da disciplina Currículos e Programas. Docente dedi-
cado, muito responsável, em alguns momentos era levado a desafiar
os alunos na busca de soluções para os problemas que tão bem sa-
bia colocar.

Na década de 1970,foi eleito por seuspares para a Vice-Diretoria
da recém-criada Faculdade de Educação (FACED),assumindo pos-
teriormente a Diretoria, por haver sido o seu titular, professorAntônio
Gomes Pereira, nomeado pelo ReitorWalter de Moura Cântídio para
a função de Pró-Reitorde Graduação da UFC.Em 1974,achando
que era chegado o momento de nova parada para estudo, refle-
xão e enriquecimento de sua formação acadêmica, mais uma vez
retornou aos EstadosUnidos,para realizar o Curso de Doutorado em
Educação.

Em 1977, retornou à Faculdade com o título obtido na Uni-
versidade de Pittsburgh. Aqui chegando, já se instalara o Curso
de Mestrado em Educação por força do trabalho e dedicação
dos professores Francisco de AssisMendes Goes, então chefe do
Departamento de Educação; Leonel Correia Pinto; Raimundo Hélio
Leite; LouisErnestBarrilleaux; José Anchieta Esmeraldo Barreto, seu
primeiro coordenador.

Concluído o trabalho de implantação, a equipe organizadora do
Curso de Mestrado, pelo fato de reconhecer no professor Antônio
Carlos alguém comprometido com aquele projeto de educação, es-
colheu para sero segundo coordenador. Em 1983,com a divisão do
Centro de EstudosSociais Aplicados (CESA),ressurge a Faculdade
de Educação da UFC,e o professor Antônio Carlos Machado é no-
meado pelo ReitorJoséde Anchieta EsmeraldoBarreto, diretor desta
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unidade de ensino, cargo para o qual posteriormente foi eleito para
o segundo mandato.

Não deveria, sob pena de me tornar cansativa continuar, por lon-
go tempo, relatando fatos sobre a vida profissionaldo conferencista
de hoje; não poderia, no entanto encerrar este relato sem ressaltar
minha admiração de ex-aluna e colega por um homem que sou-
be, pelos caminhos do saber, realizar o seu projeto de crescimen-
to pessoal e contribuição social, bem como soube permanecer leal
aos seusamigos e colegas, como o doutor Valnir Chagas e Anchieta
Barreto, que, entre outros, acreditaram no seu potencial e o distingui-
ram. Ao professor Antônio Carlos Machado, os meus respeitos pela
maneira correta como soube se conduzir e a minha admiração pelo
trabalho realizado no ãmbito da educação.

Fortaleza, 9 de setembro de 1993



Estou consciente de que a tarefa ou o "risco" de
educar se concretiza, fundamentalmente, na sala

de aula, mediante a eficácia do professor, investido
plenamente de suas funções de mentor principal do
processo educativo.

Antônio Car/os de A/meida Machado



Alternativas na Formação do Educador:
o curso de Pedagogia da FACED-UFC

Antônio Carlos de Almeida Machado

Introdução - O Reencontro na FACED

Inicialmente, agradeço à Direção da Faculdade de Educação
.....a Universidade Federal do Ceará (UFC)o convite para vir falar nesta
:étima sessãodo Seminário da HistóriaViva da Faculdade de Educa-
côo (FACED).Na verdade, desde o ano passado, a ProfessoraMaria
=srela Araújo Fernandes,Vice Diretora, vem insistindona minha vinda
:::esta casa. Volto à Faculdade com este objetivo, mas sempre ia re-
rcrdondo. mesmo porque precisava usufruiro mais possívela minha
:ondição de aposentado.

Desejo agradecer a todos os que estão aqui- funcionários, alu-
s. professores, colegas e amigos de outras instituições- mas, de
odo particular, aos meus colegas da primeira geração, entre os

::: aiso ProfessorMoacir Aguiar, que ontem me telefonou interessado
_ saber o que eu iria falar aqui, inclusive na expectativa de tam-
ém poder dar o seu depoimento ou confirmar ou reforçar aquilo

::: e porventura eu poderia dizer.

Agradeço, também, à ProfessoraIvone Sáas palavras que me
~ ·giu. É uma colega que, todos aqui presentes conhecem, em uma
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convivência de muitos anos. Proferiu palavras que, certamente, ul-
trapassaram minha estatura física e, possivelmente, profissional. Fico
lisonjeado e agradeço as suas palavras de carinho e de reconheci-
mento pelo trabalho que aqui realizei. Agradeço também a bela e
distinta apresentação do coral da Faculdade. A ProfessoraMaria Iza-
íraSilvinoMoraes sempre retira das coisas mais simplescanções muito
belas. Eeste coral tem sido, certamente, a marca registrada dos últi-
mos anos na FACED.Emtodas as ocasiões que tenho vindo aqui, sin-
to grande prazer de ouvir o coral, sempre com novas interpretações
ou interpretações que estão se tornando quase clássicas. É claro que
não vou nomear aqui todas as pessoasdesta comunidade acadêmi-
ca. Citei o ProfessorMoacir Aguiar, representante da primeira gera-
ção de docentes, e agradeci também a presença do meu amigo o
ProfessorRené Barreira (Diretor do Centro Humanidades), que sempre
está presente nos momentos em que eu sou homenageado ou dirijo
a palavra aos meus colegas.
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1 O Tema em Questão ...

o tema "Alternativas na Formação do Educador: O caso da
FACED"é, a rigor, uma síntesede três dissertações que foram apre-
sentadas no Curso de Mestrado desta Faculdade acerca do Curso
de Pedagogia. Na primeira e na terceira partes, analiso o Curso de
Pedagogia, minhas convicções sobre o referido curso, afinal o que
aprendi como Professordo Curso de Pedagogia, Diretor desta Fa-
culdade, Chefe do Departamento e Coordenador de Curso. Não
sei se aquilo que vou expor coincide com o que os professores,alu-
nos e funcionários pensam do referido Curso.Talvezeu não seja nem
suficientemente claro ou convincente no que vou dizer; entretanto
atendi, emocionado, ao convite desta Faculdade para participar do
Projeto HistóriaViva da FACEDem sua sétima sessão,na qualidade
de expositor.



ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA MACHADO 113

A emoção se prende ao fato de se estar comemorando, neste
ano de 1993,o trigésimo aniversário de implantação do Curso de
Pedagogia. Esteperíodo coincide com ostrinta anos de vínculo que
mantenho com esta instituição, na qual ingressei formalmente em
fevereiro de 1965,após ter concluído o Curso de Mestrado em Edu-
cação na Universidade de Wisconsin- Milwaukee (USA).Possodi-
zer, entretanto, que meu compromisso com o Curso de Pedagogia
tem origem em 1963,primeiro ano de funcionamento do referido
curso. Emsetembro daquele ano, por indicação do ProfessorValnir
Chagas, na época docente da UFC,membro do Conselho Federal
de Educação (CFE),posteriormente, professor da Universidade de
Brasília(UNB),iniciei meus estudos de Mestrado em Educação, no
Programa do Governo Federal para formação de professores em
nível de pós-graduação para o recém-instalado Curso de Pedago-
gia da UFC.

Quanto ao tema: "Alternativas na Formação do Educador - o
Cursode Pedagogia da FACED-UFC",eu mesmo o sugeri à coorde-
nadora do projeto HistóriaViva, ProfessoraMaria EstrelaAraújo Fer-
nandes. Pareceu-me que este seria o momento excepcionalmente
oportuno para se fazer uma reflexão sobre a trajetória do curso de
Pedagogia desta Faculdade, que ao longo de 30 anos formou cen-
tenas de educadores profissionais.Com certeza, a maioria desses
educadores contribuiu ou continua contribuindo, com seu esforço
e trabalho, na configuração do projeto educativo do Estado do
Ceará, seja nas salas de aula, nos movimentos docentes ou nas
estruturas de planejamento, direção, controle e avaliação do sis-
ema de ensino.

Nesta reflexão, explicito um pouco o que a vivência no Curso
de Pedagogia me ensinou acerca da sua natureza. Meus interlo-
cutores preferidos são os alunos e, possivelmente, a nova geração
dos professoresque ingressaram na Faculdade nos últimos anos e
com os quais tive pouca ou nenhuma convivência, os colegas do



passado mais distante ou mais recente que testemunharam minha
capacidade de aprender no ofício de ensinar, minha disposição
de assimilar o novo para resguardar o permanente e meu esforço
em preservar a essência no confronto com as aparências. Com isso
quero dizer que aquilo que ensinamos aos nossosalunos é fruto do
que somos capazes de fazer coletivamente em cada momento his-
tórico. Portanto, no movimento da história, é necessário olhar para o
futuro, cultivar a ousadia do presente e ter consciência da memória
do passado.
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2 Estudos sistemáticos acerca do Curso de Pedagogia

Pelomenos trêsdissertações aprovadas no Cursode Mestrado da
Faculdade de Educação elegeram como objeto de estudo o Curso
de Pedagogia. Refiro-me às pesquisasdas ProfessorasMaria Ângela
Teófilo Albuquerque, Cleide Maria Quevedo Quixadá Viana e Ma-
ria EstrelaAraújo Fernandes. Tive a oportunidade de integrar, como
orienta dor, as comissõesde orientação das dissertações da Professo-
ra Ângela e da ProfessoraEstrela.Neste item, pretendo apresentar,
de forma sucinta, o que as três pesquisasensinam sobre o curso de
Pedagogia, com base na oferta aos alunos das disciplinas obrigató-
riase optativas.

2.1 Primeiro Período(l963-1968)- Formação do Educador Gene-
ralista "Pedagogo"

A dissertação da professora Maria Ângela Teófilo Albuquerque
analisa a situação dos profissionaisegressosdo Curso de Pedagogia
em função das oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho,
bem como da qualidade da formação que receberam. O universo
da pesquisa compreende os formados entre 1966e 1978, tendo a
maioria dos alunos pesquisados concluído o curso com pelo menos
duas habilitações: a de Magistério, que era obrigatória, e outra em
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Administração Escolar,Orientação Educacional ou SupervisãoEsco-
lar. Indagados sobre a importância das áreas de conhecimento es-
tudadas durante o Curso em relação ao desempenho profissional,
os concludentes indicaram a seguinte ordem. Primeiro,psicologia-
-orientação educacional; segundo, ensino-currículo; terceiro, admi-
nistração-planejamento; quarto, fundamentos da educação; e quin-
to, quantificação da educação. Gostariam que o Curso fossemais
adequado à realidade local, com disciplinas práticas e estágios
proveitosos.RelaçõesHumanase Dinâmica de Grupo são propostas
como disciplinasque deveriam integrar o currículo.

2.2 Segundo Período ( 1969-1980) - Formação do Especialista
em Educação

A professora Cleide Viana, graduada nas áreas de Ensinocom
abilitação em Orientação Educacional por esta Faculdade, em

sua dissertação de mestrado, intitulada "Orientação Educacional:
Críticas e Perspectivas", estuda a formação e a prática do Orien-
~ador Educacional e questiona a validade de se formar o orien-
·ador especialista. A pesquisa foi realizada em 1984, tendo como
amostra orientadoras educacionais em exercício na rede pública
de ensino, que haviam sido graduadas pela UFCentre 1975 e 1981.

ém do questionário aplicado às orientadoras, a pesquisadora
examinou o programa das disciplinas específicas da habilitação
em Orientação Educacional e entrevistou os professores dessas
:l·sciplinas.Segundo a autora, o estudo discute a adequação en-
+e a formação dada no Curso de Pedagogia e a prática profis-
.: nal dos orientadores educacionais egressos do referido Curso.
Conclui a autora que predomina na formação dessesprofissionais
_""'1alinha tradicional liberal. Tal tendência, segundo a autora, pro-
: "a ajustar o educando ao meio, sem levá-Io a refletir e avaliar
: ···camente a realidade.



116 ALTERNATIVAS NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR: O CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC

2.3 Terceiro Período ( 1980...) - Formação do Educador Generalista
Crítico

A dissertação da ProfessoraMaria EstrelaAraújo Fernandescarac-
teriza o desenvolvimento histórico do Cursode Pedagogia da UFCem
trêsperíodos.Temcomo base o estudo minucioso de fontes documen-
tais e relatórios, depoimentos de vários professorese alunos do curso,
além de uma vasta bibliografia. O primeiro período, de 1963a 1968,
caracteriza-se pela formação do educador generalista. Segundo a
autora, a formação do educador generalista "pedagogo" adota o
modelo das faculdades de FilosofiaCiências e Letras.Seu perfil pro-
fissionalcaracteriza-se por uma cultura geral na área de educação,
com predominância na formação psicológica de linha cognitivista ou
behaviorista. O Curso,em si,não proporcionava uma visão crítica da
sociedade nem da educação, pois as leiturasprescritasse fundavam
no idealismo ou no positivismo.Esseperíodo tem início com a Reforma
Universitária regulada pela lei 5.540/68, votada pelo Congresso Na-
cional, já, submetido à tutela do regime militar iniciado com o golpe
de 1964.. A autora acentua que, se alguns alunos tinham uma visão
crítica, esta era decorrente, sobretudo, do movimento estudantil e da
participação em movimentos de cultura popular.

O segundo período (1969a 1980)é o da formação do especia-
lista em Educação. A autora demonstra que esse período tem iní-
cio com a Reforma Universitáriaregulada pela lei 5.540/68.O caráter
tecnicista da Universidade que o regime militar implanta no Paístem
por fundamentos os princípios de racionalidade, eficiência e produ-
tividade. Emconsequência, o Parecer do Conselho Federal de Edu-
cação -CFE que estabelece o novo currículo do curso de Pedago-
gia obedece à lógica da divisão social do trabalho na sociedade
capitalista, na medida em que cria as habilitações de Magistério.
Administração Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional
e Inspeção Escolar. São funções privativas dos "especialistas" em
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Educação. Treiná-Iosmediante currículos correspondentes a estas
habilitações, com ênfase no exercício de tarefas específicas, esvazia
a formação do Pedagogo do seu conteúdo fundamental. A autora
concluí que osespecialistas formados pela Faculdade de Educação
da UFC,nesseperíodo, eram, sem dúvida, ingênuos em relação ao
papel político da educação.

O terceiro período começa em 1980e caracteriza-se pela forma-
ção do educador generalista-crítico. Tem início nos primeiros anos
da década de 1980e coincide com o esforço de reflexão crítica
e elaboração teórica que se fazia nacionalmente sobre a forma-
ção do educador. A crítica incide sobre a formação do especialis-
ta como vimos no item anterior. A elaboração teórica deveria partir
do entendimento da educação como prática social, historicamente
determinada, cuja natureza política e teleológica deveria ser posta
a serviço da transformação das relações de produção. Estasideias
eram veiculadas e debatidas nas conferências brasileirasde Educa-
ção, nos encontros e seminários regionais e nacionais que tratavam
da formação de recursoshumanos para Educação, nas associações
de educadores e nosmovimentos estudantis e, em grande parte, da
produção acadêmica e publicações nas áreas de Educação dessa
época.

Simultaneamente, ocorriam grandes mobilizações de docentes
de todos os níveis, que lutavam pela melhoria das condições de tra-
balho e aumento salarial, pela eleição direta para a escolha dos di-
rigentes de escolas e universidades, pelo fortalecimento dos colegia-
dos acadêmicos, a descentralização e democratização do poder
nos instituições de ensino superior. Estavamsendo criadas, portanto,
condições objetivas para que oscursosde Pedagogia promovessem
as reformas institucionais, curriculares e metodológicas capazes de
oropiciar a formação do novo educador, dotado de sólida forma-
ção teórico-prática, comprometido com a educação pública de
Doa qualidade, posta a serviço dos interessesda maioria da popula-
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ção, apto a exercer diferentes funções no sistema educacional, sem
os limites e privilégios corporativistas instaurados pela divisão social
do trabalho, por via das habilitações.

O curso de Pedagogia da UFCtrabalhou sistematicamente nes-
ta direção, desde o início da década, participando ativamente dos
debates nacionais e exercendo visível liderança, nas discussõesre-
gionais. Internamente, o seminário Educação em Debate realizado
em março de 1981marca, possivelmente, o início do longo proces-
so de análise e refiexão sobre o curso de Pedagogia, processo esse
que, a partir de 1984,assumiu características e posições cada vez
mais nítidas e precisas sobre a reformulação do currículo, seuspres-
supostose diretrizes.O seminário, realizado na Casa José de Alencar,
em setembro de 1985,consolidou essasdiretrizese desencadeou, no
âmbito da Coordenação do Curso, o trabalho de elaboração de
uma proposta curricular, que servirá de base para as discussõesque
se estenderam por todo o ano de 1986nas diferentes instâncias de
deliberação coletiva da FACED,e culminou com a aprovação do
novo currículo pelo Conselho Departamental, no fim do ano. Aprova-
do em 1977pelo Conselho Universitário,o novo currículo entrou em
vigor em agosto de 1978.

Ao apresentar a sua Dissertação de Mestrado em 1990,a Profes-
sora Maria EstrelaAraújo Fernandes escreve, a título de conclusão:
O novo currículo, considerado teoricamente como uma proposta
avançada, tem encontrado inúmeros obstáculos práticos provoca-
dos pela resistência de alguns professoresou pela falta de prepara-
ção teórica de outros, assimcomo pelo pouco envolvimento e exi-
gências dos alunos em relação à qualidade do ensino. A formação
do educador generalista considerado crítico é, portanto uma busca
iniciada nesta década, mas ainda não atingida na sua prática. O
que predomina é a formação de um intelectual despreparado, com
poucas possibilidades de vir a ser comprometido com os interesses
da classe trabalhadora, embora seja sensibilizadopara isso.
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Após a síntese que as três dissertações de mestrado me permi-
tiram elaborar sobre o Curso de Pedagogia da UFC, duas tentam
demonstrar a natureza conservadora dos estudos curriculares minis-
trados aos alunos com base numa leitura ingênua da sociedade e
da educação. Nessesentido, faço algumas considerações, a fim de
ampliar a discussão e contribuir para torná-Ia mais consistente. To-
marei como pontos de referência os três momentos assinalados pela
ProfessoraEstrela,por conta da abrangência histórica que os reveste.

3 O Curso de Pedagogia da FACED-UFC - reflexões sobre a dinâ-
mica da trajetória curricular

Primeiro,o Curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia,Ciên-
cias e Letras: tentativa de elaboração de uma teoria da educação
orasileira. Segundo, o Curso de Pedagogia do Centro de EstudosSo-
ciais Aplicados (CESA)l:Resistênciado humanismo moderno, às pres-
sõesda tecnoburocracia estatal. Terceiro, o Curso de Pedagogia da
=aculdade de Educação a partir de 1981:a unidade fragmentada.
=stestemas, portanto, serão desenvolvidos a seguir. Tenho algumas
estatísticas, porque, ao elaborar a segunda parte, pesquisei o histó-
·co escolar de alunos que concluíram o curso em 1966.Emseguida,
alunos de duas turmas da década de 1970:um terminou o curso em
973e o outro em 1977,e finalmente, dois alunos da década de 1980

e 1990:um aluno que iniciou o curso iniciou em 1980e tendo con-
r- uído em 1983e outro que fez o curso a partir de 1990.A primeira
- rmo. por sinal, do novo currículo e que terminou agora em agos-
- deste ano. Selecionei, então, essescurrículos e tentei comparar o
c.ie os alunos tinham realmente estudado em função do currículo
ser bastante amplo em termos de disciplinas, mas limitado na oferta
e razão da carência de docentes. Em consequência, os alunos,

:) Centro de EstudosSociaisAplicados ( CESA)era constituído pela Faculdade de
::..;eito. Faculdade de Ciências Economicas, Administração e Contabilidade e Fa-
=_ dade de Educação.



120 ALTERNATIVAS NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR: O CURSO DE PEDAGOGIA DA FACED-UFC

geralmente terminam por cursar as mesmas disciplinas. Com base
nestes currículos, tem-se uma ideia mais clara daquilo que real-
mente se ensinou, pelo menos em termos de grandes linhas na
Faculdade de Educação. Fizuma divisão dessas disciplinas, agru-
pando-as nas áreas de Biopsicologia, Estudos Histórico-Filosóficos
da Educação, Estudos Sócioculturais da Educação, Estudos Téc-
nico-Profissionais e Estatística Educacional. Às vezes algumas ou-
tras disciplinas, tais como o Francês e o Inglês, são ofertadas; mas
é em torno dessas grandes áreas que consegui organizar esses
históricos escolares.

É necessário distinguir duas fases na formação do pedagogo se-
gundo o modelo das Faculdades de Filosofia,Ciências e Letras.A pri-
meira tem início com a criação do Curso de Pedagogia na década
de 1940e se prolonga até 1962.Nesta fase, cerca de 47% (quarenta
e sete por cento) da formação do pedagogo consistia de estudos
histórico-filosóficose socioculturais da Educação. A área biopsicoló-
gica ocupava 23% (vinte e três por cento), das disciplinas técnico-
-profissionais12%.Cerca de 18%(dezoito por cento) eram disciplinas
optativas. Estefoi o currículo do Curso de Pedagogia que eu mesmo
fiz, na antiga Faculdade Católica de Filosofia,dirigida pelos Irmãos
Maristas,na qual me formei em Pedagogia.

Tanto a educação quanto o educando eram tratados numa
perspectiva universal,abstrata, erradicada do seu meio socioeconô-
mico. político e cultural. A rigor, pouco se falava ou discutia sobre a
educação brasileira e menos ainda sobre a criança que frequen-
ta as nossasescolas. Ficávamos atentos, entretanto, às exposições
dos professoressobre a Maiêutica Socrática, os Diálogos de Platão
e a Lógica Aristotélica. A Suma Teológica (Santo Tomás) era a pró-
pria verdade e a Psicologia das Faculdades Mentais representava
avanços sobre a Psicologia como estudo da alma. O Behaviorismo
era atacado duramente por seu caráter materialista. Pouco se lia,
mas anotava-se bastante o que os professoresexpunham. A História
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da Educação Brasileiranão ia além do período caracterizado pelo
trabalho pedagógico de evangelização e educação dos padres
Jesuítas. Mesmo assim, em 1962,os alunos fizeram greve por cer-
ca de dois mesesem razão da mensalidade, que era inexpressiva,
comparando-se com os valores cobrados pela indústria do ensino
de nossosdias.

A segunda fase teve início em 1963com a aprovação, pelo Con-
selho Federal de Educação (CFE),do novo currículo do Cursode Pe-
dagogia. Esta representa um avanço considerável em relação ao
currículo anterior, mormente pela criação das disciplinas optativas
e pela inclusão de várias matérias que tratam especificamente da
Educação brasileira. Isto não é gratuito, porquanto, o início de 1960
foi marcado por um movimento nacionalista comovente e mobiliza-
dor, cujo objetivo principal era a defesa da economia e da cultura
nacional contra o avanço do capitalismo multinacional da década
de 1950,inclusiveem seusaspectos culturais.

Os movimentos populares, sindicais e estudantis se identifica-
vam com a luta pelas reformas de base, entre as quais a reforma
agrária, a reforma trabalhista, a reforma educacional e a reforma
universitária. A crítica ao ensino superior se manifestava de várias
formas, inclusive com encenações montadas pela União Nacional
dos Estudantes (UNE),que percorriam o Paíscriticando os conteú-
dos de ensino defasados, a metodologia expositiva, os livrosdidáti-
cos desatualizados, as bibliotecas empobrecidas e as relações de
poder configuradas pelo domínio da cátedra, e pela inexpressível
representação estudantil nos órgãos de deliberação coletiva. Por-
'onto. as pressõesdos movimentos populares e, em particular, do
movimento estudantil e docente haveriam de produzir alterações
na própria concepção de universidade, na sua estrutura interna,
""assuasrelações com a comunidade e nosseuscurrículos,O exem-

o mais expressivoe de maior visibilidade foi a criação da Universi-
dade de Brasília.
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Portanto, o Curso de Pedagogia da UFC,que começou a fun-
cionar em 1963, foi implantado em um momento rico da história
contemporânea do Brasilem termos de ideias, propostas e lutas por
mudanças. Nessesentido, o exame do histórico escolar da primeira
turma de alunos que concluiu o curso em 1966revela a existência de
várias disciplinas que tratam, especificamente, da Sociedade e da
Educação brasileira, tais como: Introdução à Educação, Evolução
da Educação no Brasil,Cultura Brasileira,HistóriaSocial, Econômica
e Política do Brasil,Organização Social; Teoria e Pratica da Escolade
PrimeiroGrau; Teoria e Prática da EscolaMédia e Currículose Progra-
mas.A Prática de Ensinoque, a partir de então, passa a ser realizada
nas escolas e na comunidade, era igualmente nova na estrutura cur-
ricular. Portanto, um terço da formação do pedagogo neste período,
é constituído por disciplinas que lidam especificamente com a Edu-
cação, a Cultura e a Sociedade brasileira. Autores nacionais eram
bastantes lidoscomo Fernando de Azevedo, AnísioTeixeira,Lourenço
Filho, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Álvaro Vieira Pinto, Darcy
Ribeiro, bem como sociólogos e economistas ligados ao Centro de
Estudospara a América Latina (CEPAL);Estudiososda Teoria da De-
pendência e mentores do nacionalismo desenvolvimentista ocupa-
ram espaço significativo nas bibliotecas e estudo de professores e
alunos. Não seria presunção, ou ingenuidade, pensar esta fase como
tendo por característica principal a tentativa de elaboração de uma
Teoria da Educação brasileira. Não foi por acaso que, no meio estu-
dantil, surgiram as lideranças mais combativas, que se opuseram à
violência da ditadura militar imposta em 1964,sacrificando-se com
a prisão, o exílio e a própria vida. Lutava-se pela liberdade, demo-
cracia e Estado de Direito. Em consequência, a universidade, seus
currículos, professores e alunos foram duramente atingidos pela le-
gislação outorgada a partir de 1964,após a renúncia do presidente
Jânio Quadros e a deposição do vice-presidente João Goulart, con-
siderado comunista pelos militares e partidos da oposição.
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3.1 A Resistência do Humanismo Moderno às pressões da tecno-
burocracia estatal

A respeito do período que começa em 1969,isto é, a formação
do especialista em Educação, as três dissertações citadas neste tra-
balho demonstram de forma inequívoca a mentalidade tecnicista
do pedagogo dos anos 1970,gerada pela universidade tecnocrá-
tica instaurada pelo Governo Militar. O currículo do curso de Peda-
gogia decorrente do Parecer n° 252 de 1969do Conselho Federal
de Educação, que cria as habilitações de Administração Escolar,
Orientação Educacional, Supervisão Escolar, Inspeção Escolare ou-
tras habilitações a critério da universidade, empobrece o estudo
dos fundamentos histórico-filosóficos e socioculturais da Educação,
prevalentes no currículo anterior, e concentra o ensino em discipli-
nas técnico-profissionalizante. A título de exemplo confrontei o his-
tórico escolar de alunos que concluíram o curso em 1963,1966,1973
e 1977.

Em 1966,os fundamentos histórico-filosóficos e socioculturais da
Educação representavam 48%(quarenta e oito por cento) dos cré-
ditos cursados, enquanto 24%(vinte e quatro por cento) era constitu-
ídos por disciplinas da área técnico-profissional e quantitativa. Entre
1973e 1977,em média, a área de fundamentos cai de 44% (qua-
renta e quatro por cento) para 32%(trinta e dois por cento); a área
técnico-profissional e quantitativa cresce para 45% (quarenta e cin-
co por cento) e as disciplinas optativas caem para 23%(vinte e três
por cento) do total de créditos cursados. Essamentalização massiva
do tecnicismo se manifesta na prática pedagógica dos educadores;
como demonstra a pesquisa da ProfessoraCleide Quixadá Quevedo
Viana. O mais grave, entretanto, é que os alunos se queixam de que
as disciplinas não são suficientemente práticas, como revela a pes-
quisa da professora Ângela de SousaTeófiloAlbuquerque. Pelo visto,
gostariam que a área de fundamentos histórico-filosóficose sociocul-
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turais fosse suprimida em beneficio de disciplinas que os tornassem
mais competentes; isto é, técnicos especializados.

Pessoalmente,creio ter me identificado, nesseperíodo, com o gru-
po de professoresque cultivavam ospressupostos,princípiose práticas
da educação humanista moderna, fundada na liberdade, na auto-
nomia e no cultivo da razão, da inteligência e da sensibilidade, isto
é, de uma escola democrática, de boa qualidade para todos, sem
distinção de classesocial, cor ou atributos discriminatóriosoutros.

Criticavam a modelagem do comportamento humano, a auto-
matização de respostase a servidão da mente. Combatiam e recu-
savam publicações do tipo Engenharia da Instrução, manuais de Ins-
trução Programada, todas financiadas pelo Ministério da Educação
e Cultura (MEC),e enviadas em grande número de exemplares para
as bibliotecas de Educação. Apoiavam-se em Piaget, Karl Rogers,
Alexander Neill, Macarenko, John Dewey, Lauro de Oliveira Lima e,
no fim da década, em Paulo Freiree nos clássicosda Educação bra-
sileira, já citado neste trabalho. Resistiamà criação do Colégio de
Aplicação, convencidos de que os estágios deveriam ser feitos nas
escolas da comunidade e não se deixavam seduzir pela moda, en-
tão vigente nas universidades, que instalavam laboratórios de ensino
e centros de tecnologia educacional. Finalmente, não posso esque-
cer o impacto que senti quando, ao reassumira disciplina Currículos
e Programas, em agosto de 1977,após três anos de ausência para
cursar o Doutorado (PHD)em Educação, na Universidade de Pittsbur-
gh (USA),constatei o desânimo dos alunos em relação às questões
de caráter mais teórico e polêmico. Ao desalento deles, editam-se
um evidente receio de se manifestar, defender um ponto de vista
divergente do oficial tido como certo e verdadeiro.

Naquele momento, dei-me conta de como os nossosalunos ha-
viam mudado, de como a relação docente - discentes havia es-
vaziado seu conteúdo questionador e polêmico mais enriquecido.
Não posso afirmar, entretanto, que o tecnicismo tenha se tornado
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hegemônico na Faculdade, nesse período. A discussão e aprova-
ção da proposta de criação do curso de Mestrado em Educação
em 1976,de concepção eminentemente humanista, representa o
vigor que esta corrente defendia. Os efeitos do tecnicismo, entre-
tanto, sobre osconcludentes do curso de Pedagogia são evidentes.
Isto ocorria, particularmente, nos que se habilitavam em Administra-
ção Escolare Supervisão Escolar,esta última controlada por docen-
tes que eram influenciados de forma marcante pelo Programa de
Avaliação da Escola Elementar (PAVAE)e ingressado na Faculdade
no início de 1970.

Emrelação à reforma do currículo para formação do educador
globalista crítico das décadas de 1980e 1990,examinei o histórico
escolar de duas alunas que concluíram Pedagogia neste período. O
histórico escolar da aluna que iniciou o curso em 1980e concluiu em
1983mostra um aumento de 4%(quatro por cento) a favor dos estu-
dos histórico-filosóficose socioculturais e um decréscimo de 7%(sete
por cento) na área técnico-profissional e quantitativa.

Asdisciplinasda área biopsicológica, que nosanos 1970represen-
tavam em média 24%(vinte e quatro por cento) dos estudos realiza-
dos, também regrediram, passando para 17%(dezessete por cento)
dos créditos a partir de 1980.Ressalte-seque estasalteraçôes na com-
posição dos estudosrealizadospelos alunosnão decorriam da reforma
da estruturacurricular. Estasó ocorreu em 1986,sendo implantada em
1987.Foientão que, tanto do ponto de vista formal como sob o prisma
operocionol. o novo educador começou a serformado.

O exame do histórico escolar de uma aluna integrante da primei-
ra turma deste novo currículo que concluiu o Cursoem junho de 1993
demonstra aumento considerável do número de disciplinas obrigató-
rias. Emmédia, os alunos concludentes de 1966a 1986cursavam 15
disciplinas obrigatórias correspondentes a 170créditos. O novo cur-
rículo prescrevia apenas 46 créditos das disciplinas obrigatórias. As
outras disciplinas eram optativas.
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o peso relativo das áreas de estudo que compõem o histórico es-
colar também foi alterado substancialmente. Asáreas de Biopsicolo-
gia que representavam em média 71% (setenta e um por cento) dos
estudos realizados antes da reforma de 1986foram reduzidos para
15%.Os fundamentos histórico-filosóficos e socioculturais que antes
da reforma representavam, em média, 28%aumentou para 34%.A
área técnico-profissional não altera muito embora decresça de 36%
(trinta e seispor cento) no período anterior para 34%(trinta e quatro
por cento) no período subsequente.

O que muda radicalmente nesta última área; entretanto, isto é,
a técnica-profissional são as disciplinas que habilitam para o exercí-
cio das funções de Administração Escolar,Orientação Educacional
e SupervisãoEscolar.Asdisciplinas que habilitam para o exercício de
magistério são ampliadas mediante estudos de aprofundamento em
Educação Especial, Educação Pré-Escolare Educação de Adultos.
Finalmente, a reforma introduz uma nova área de estudos constituída
pelos Projetos Especiais e Seminários. Esta área representa 14%dos
créditos concluídos.

Do ponto de vista da estrutura, são essasas principais alterações
ocorridas no currículo do Curso de Pedagogia desde 1987.Do ponto
de vista conceitual, isto é, em relação às diretrizes, princípios e
objetivos que devem nortear as escolhas dos conteúdos e a postura
teórica e metodológica dos docentes, percebe-se, na nova propos-
ta, a influência marcante da Pedagogia Histórico-Crítica, pautada
por princípios que asseguram ao pedagogo:

1. Compreender a escola como instituição social encarregada
da socialização do saber produzido pela humanidade e da
luta da população visando universalizar uma educação de
qualidade para todos;
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2. Participar, efetivamente, do processo de criação de uma es-
cola democrática, que responda aos interessesda maioria da
população e que compreenda a educação brasileira,sobre-
tudo a escola pública, como realidade concreta posta em
um âmbito histórico e social especifico;

3. Sólida formação teórico-metodológica que permita a leitura
crítica das teorias que interpretam a realidade, no esforço
de distinguir entre elas aquelas que traduzem de modo mais
cientifico a realidade. A proposta curricular insiste,ainda, na
necessidade de que seja superada a dicotomia entre teoria e
prática fundada no princípio de que as mudanças só podem
seefetivar mediante a prática fundada em uma teoria consis-
tente e sólida.

Se, do ponto de vista de sua concepção, o novo currículo ex-
prime uma visão razoavelmente unitária e orgânica da educação,
cujos elementos fundamentais são o seu caráter histórico e social e a
efesa da escola pública, democrática e de boa qualidade, com-

orornetido com os interessesda maioria da população, há de se
refletir sobre a forma pela qual esta proposta está sendo posta em
rática.

Vimos que, esgotadas as condições que mantinham a educa-
côo tecnicista da década de 1970,na década de 1980,o curso de
=>edagogiapassa por um longo período de transição que se conclui
com a reforma de 1986.Todo este período de transição foi marcado
celo aguçamento das contradições e conflitos que ensejaram radi-
::alismosque interferiram, inclusive,nas próprias relações institucionais
_ nterpessooís. Sefoi um período rico de aprendizagem democrática
='"'l que as questões e impasseseram discutidas coletivamente em
_ .ersosníveis,inclusive nas assembleiasde professores,alunos e fun-
: nórios. não há indicadores de que as deliberações tenham sidos
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suficientemente assimiladaspor todos. Significa concluir que, na prá-
tica, não há indicação de que as mudanças propostas e aprovadas
estejam ocorrendo exatamente como se esperava.

Daí a dificuldade de se praticar o ideário do novo currículo, unifi-
cado na concepção, mas visivelmente fragmentado na execução.
A própria grade curricular, constituída por inúmeras disciplinas, dei-
xa implícita a fragmentação do saber, apesar da tentativa que se
fez de agrupá-Ias em blocos, cujo unidade seria mediatizada pelas
disciplinas ProjetosEspeciais.Infelizmente isto não ocorreu. Acredito,
entretanto, que esta ainda seja a estratégia para a integração dos
conteúdos curriculares.

Consideração final

Finalizando esta minha apresentação-depoimento, quero since-
ramente que as fases do radicalismo tenham sido superadas defini-
tivamente nesta Faculdade. Sobretudo, espero e confio em que a
nova geração de docentes que ingressaram na FACEDnos últimos
anos seja suficientemente lúcida e autônoma para não perder a vi-
são de totalidade que a formação do educador requer, nem sucum-
bir às pressõesda razão corporativista, ou da lógica fragmentada.
Ainda é cedo para se avaliar com segurança a mentalidade e a
prática do pedagogo dos anos 1990,formados nos moldes do novo
currículo de Pedagogia. Certamente será um educador diferencia-
do, comprometido com a escola pública democrática, universal e
de boa qualidade.

Estouconsciente de que a tarefa ou o "risco" de educar se con-
cretiza, fundamentalmente, na sala de aula, mediante a eficácia do
professor,investido plenamente de suasfunções de mentor principal
do processo educativo. Serdiretor, supervisor,orientador ou proprie-
tário de escolinha não deve ser o horizonte principal dos jovens que
fazem opção pelo curso de Pedagogia. Pensoque a condição fun-
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da mental para o exercício dessasfunções é a liderança e a credibi-
lidade que o professorconquista no exercício do magistério. Por isso,
no exercício como ProfessorChefe de departamento, Coordenador
de Cursoe Diretor da Faculdade de Educação e Pró-Reitor,pró-tem-
po, jamais perdi o contato direto com reais alunos. Era na sala de
aula que me realizava como educador.
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Representando a Primeira Turma do Curso
de Pedagogia em seu Jubileu de Ouro

Maria Susana Vasconcelos limenez

Em abril do corrente ano, assumi,a convite da ProfessoraIsabel
FilgueirasLima Ciasca, atual diretora da Faculdade de Educação -
FACED,a honra de representar o grupo de alunos que compuseram
a primeira turma do Cursode Pedagogia da Universidade Federal do
Ceará, na abertura do programa comemorativo de seu Jubileu.

Fomos 14 jovens que, em 1963,aqui entramos para comungar
o frescor das coisas que começam a ser. E,deste lugar, demos cur-
so às nossasvidas profissionaise nos espalhamos pela heterogenei-
dade das situações e experiências para onde nos conduziram nos-
sas escolhas, dialeticamente conjugadas ao acaso, às forças da
objetividade.

O convite para representar minha turma nessa memorável cele-
bração teve, para mim, um significado particularmente especial.

Primeiramente, porque, passados 50 anos, me encontrei ali em
nome de colegas que me elegeram a primeira representante dis-
cente do Curso de Pedagogia junto aos ConselhosSuperioresda Fa-
culdade de Filosofia,Ciências e Letras, da UFC,à qual, nossoCurso
vinculou-se em seus primeiros tempos. Não poderia, nesse resgate,
deixar de fazer menção à Madu - Maria do Carmo Borges,que, co-



migo, fez par nessarepresentação e que, infelizmente, faleceu cedo
demais, tendo ainda concluído na FACEDseu curso de mestrado.

Emsegundo lugar, porque carrego comigo a marca, talvez até
um tanto bizarra, de, ao longo desses cinquenta anos, jamais ter
me distanciado da FACED,sequer fisicamente. Ainda no presente
semestre (2013.2),estarei, junto a jovens colegas, ministrando aula,
no contexto de uma disciplina da Linha Marxismo, Educação e
Luta de Classes, com a qual, após me aposentar desta Casa, nos
idos dos anos de 1990,venho colaborando de forma voluntária e
militante.

E, lasf buf nof tecst, pra tomar de empréstimo uma expressão
especialmente cara ao ProfessorValnir Chagas, por oferecer-me a
oportunidade de pôr em relevo o inestimável valor dos professores
que nos formaram naqueles tempos muito ricos como também, mui-
to duros.

Ainda, em larga medida, incontaminados pelos modismos pro-
dutivistas, avessosao conhecimento-historicamente-produzido, que,
posteriormente, viriam a invadir, em dimensões globais, o espaço da
formação docente, aqueles professoresprezavam o conhecimento
científico e tentaram contribuir para que nos apropriássemos do sa-
ber maiselevado disposto no campo da Antropologia, da História,da
Filosofia,da Psicoloqio. da Sociologia, ao lado das Ciências mais pró-
prias da Administração Educacional e do manejo da sala de aulas.

Ainda mais, nos dois primeiros anos do curso, chamados básicos,
se não me falha a memória, nós,alunos, misturados àqueles do curso
de Geografia, ainda gozamos do privilégio de receber osensinamen-
tos de grandes professores ligados à área das Ciências Biológicas e
Fisiológicas.

Com efeito, encontramos na sabedoria, no rigor, na competên-
cia, aliada ao inconfundível sensode humanismo da ProfessoraZélia
Camurça, uma ilustração por demais feliz das qualidades de nossos
antigos mestres.Devo reconhecer que, em alguns momentos, nossa
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imaturidade de então, certamente, nos deixou aquém do alcance
de suaslições.

Para concluir, quero honrar a memória dos alunos da turma que
aqui ingressouem 1963e que não maisse encontram entre nós;além
da Madu, Iracira, uma espécie de mentora de todas nós, amadu-
recida politicamente na militância da JUC e da Ação Popular, sem
jamais perder a ternura ou a alegria. Faço votos de que para esses
e para todos os outros, onde e como quer que se encontrem hoje, a
vida tenha valido ou esteja valendo a pena.

Sigamos, então, rumo ao futuro do Curso de Pedagogia e pros-
sigamos, primordialmente, no sentido de um futuro social, que, me-
diante o suporte da educação, efetive as mais plenas possibilidades
de realização do gênero humano.

Fortaleza, 28 de agosto de 2013
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Relembrando Uma Jornada

Terezinha de Jesus Pinheiro MacieZ

De que são feitos os dias,
De pequenos desejos,
Vagarosas saudades,

Silenciosas lembranças.

Cecília Meireles

o curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universi-
dade Federal do Ceará completa cinquenta (50)anos de existência.
Osgestores atuais decidiram comemorar o evento. Para tal, pediram
a colaboração de ex-alunos e ex-professores.Na qualidade de per-
tencente aos dois grupos, fui solicitada a colaborar, relembrando os
fatos da época de estudante. Tento cumprir a tarefa, registrando o
que ficou guardado no baú das lembranças. Reconheço que, cin-
quenta anos depois, minha a memória está muito rarefeita entre as
brumas do passado: entretanto, contei com a ajuda de várias cole-
gas de classe para avivar alguns eventos.'

Transportei-me para março de 1964. Manhã ensolarada. Jovens
cheios de energia, expectativas e esperanças enfileiravam-se para
passarpor um pequeno portão a fim de adentrar o território da Facul-
dade de Filosofia,Ciências e Letras. O rito de entrada basicamente
consistiu em ser marcado na testa de cada novato, por um aluno
veterano, as letras RU,que significavam reforma universitária. Pas-

I Desejo expressarmeus agradecimentos a todas as colegas que contribuíram com
a rememoração dos fatos. De modo especial agradeço às colegas Bruhilda Teles,
Clélia Cavalcante, Ivoni Pereira de Só e Lúcia Antero.



sado o primeiro momento, fomos encaminhados para os diferentes
blocos de salas de aula, para ouvirmos informações e palestras de
boas-vindas.

Permitam-me apresentar nossa turma. Elaera composta de trinta
(30)alunos, sendo vinte e nove mulheres e um hornern-. Tratava-se de
uma turma muito heterogênea, pois havia jovens oriundos da zona
rural e outros tipicamente urbanos; alguns vindos de famílias de clas-
se média e alguns de classe mais pobre. Alguns contavam com pais
intelectuais e outros cujos genitores não ultrapassavam a educação
primária (terminologia da época). Predominavam no grupo, entre-
tanto, sentimentos de respeito, amizade e colaboração. Percebia-se
claramente um espírito de grupo. Éramosum grupo alegre e de muito
humor. Qualquer fato mais inusitado era motivo de gargalhadas.

Iniciamos nossos estudos universitários como "cobaias" de um
projeto-piloto, que posteriormente se tornou o novo modelo de curso
e de currículo adotado como parte da reforma universitária de 1968.
Neste novo sistema, o curso compreendia dois ciclos: o ciclo básico e
o ciclo profissional. As disciplinas eram classificadas em obrigatórias
(A) e optativas (B), sendo oferecidas semestralmente. Foi adotado
também o sistema de crédito: as disciplinas com noventa horas aula
(90 h/a) por semestre equivaliam a seis (6) créditos; as de sessenta
(60h/a) horas valiam quatro (4) créditos. As disciplinas obrigatórias re-
presentavam cerca de 90%do currículo. Em decorrência deste fato,
nós alunas cursávamos as mesmas disciplinas, o que permitia que as
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2 Compunham a segunda turma de Pedagogia os seguintes alunos: Aloylson
Gregório de Toledo Pinto, Ana Maria Cerqueira, Antônia Annete Bezerra Ximenes,
Célia Maria Castro, Clélia Cavalcante Soles.Darcy Augusta Vieira Leite, EdirlesAzim
Sarriune, Estela Maria de Moura, Francisca Eneida Mourão, Helena Claudia Frota
de Holanda, Gizelda Mesquita, Inês de Maria Lopes Cavalcante, Jocília Bezerra
Monteiro, Joseneide Franklin Cavalcante, Laura Tavares da Silva, Lisbela Cabral
Ramos, Maria Bruhilda Telles.Maria do Socorro Cavalcante, Maria Cira Petrola de
Meio Jarge, Maria Cleide de Abreu, Maria Gercelina Oliveira, Maria Ivoni Pereira
de Só, Maria Josenilde Braga Costa, Maria Lúcia Antero, Maria Lúcia de Souza e
Silva,Maria Zilmarde Matos Carneiro, Marilene Carvalho, Neda Maria Carneiro Leão
Matos, Rita Lúcia Costa Eleutério, Tereza Maria Antunes, Terezinha de JesusPinheiro
Macie!, Vanda Maria Ribeiro Costa.
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alunas continuassem sempre juntas em cada semestre. Dito de outra
maneira, não havia ainda a fragmentação da turma. Atualmente,
este sistema parece óbvio, mas para nós foi uma grande novidade.

Mil novecentos sessentae quatro (1964)foi um ano diferente para
todos nós: estudo de disciplinas novas para a maioria dos compo-
nentes da classe. Professoresensinando por meio dos mais variados
métodos; mudanças de docentes no final de cada semestre (regime
semestral de ensino); novas disciplinas no semestre seguinte; novo
sistema de avaliação baseado em quatro tipos de instrumentos de
avaliação: nota parcial de conhecimento (NPC), nota de trabalho
individual (NTI),nota de julgamento final (NJF);e conceito final (CF).
Enfim, novos fatos e desafios a cada dia. Um deles foi a escolha do
curso que seriaseguido após o ciclo básico: Pedagogia e Geografia.
Emgeral, o estudo desde o primeiro semestre e as disciplinas Introdu-
ção à Educação e Introdução à Geografia ajudavam os alunos a
esclarecerem suasvocações: educador ou geógrafo.

Nesta volta ao passado, é imprescindível que seja registrado o
excelente relacionamento entre professore aluno. Os docentes que
trabalhavam em regime de tempo integral e dedicação exclusiva
permaneciam em seusgabinetes disponíveispara atender e orientar
os estudantes em qualquer momento do expediente. O colegiado
do curso era composto por professores com uma visão de mundo
ampla. Em sua maioria, seguiam uma filosofia humanista. Portado-
res de grande conhecimento em seuscampos de estudo e de gran-
de cultura geral, não só nos impressionavam por sua competência,
como também nos incentivavam a crescer como pessoas e como
profissionais.Vale ressaltar que tivemos a sorte de ter professoresre-
cém-chegados de seuscursos de mestrado que se destacavam por
suas novas ideias, por atitudes de abertura e respeito não só para
com os alunos, mas, também, junto à comunidade acadêmica lo-
cal. Havia preocupação por parte dos mestresem ensinar, orientar,
numa palavra, formar educadores competentes.



Chegamos à Universidade com a experiência de secundaristas.
Poucos de nós sabíamos usar corretamente a biblioteca. Importan-
te é lembrar que tínhamos por parte da bibliotecária Fernandina
Fernandes orientações para usarmos com propriedade o acervo.
Ela nos ensinava a fazer consulta, leitura e organização dos estu-
dos. Sempre nos dizia: "Por favor, não procurem os livros apenas
indicando suascaracterísticas físicas, como alguns alunos faziam".
(Só para relembrar: "Eu quero o livro azul de capa dura" ou "eu
quero aquele livro pequeno de capa branca com vermelho adotado
pelo professor X")

Havia por parte do corpo docente a preocupação de formar
novos educadores da melhor forma possível. Assimfoi que na primei-
ra aula da disciplina Introdução à Educação, quando a professora
perguntou a cada aluno por que havia escolhido fazer Pedagogia,
a colega Célia Ponte respondeu com firmeza e segurança: porque
quero ter uma escola. A colega fundou a escola pretendida com
sucessoe hoje o seu colégio é um dos melhores estabelecimentos de
ensino da cidade. Esteé apenas um exemplo de como muitos dos
alunos sabiam exatamente o que queriam para o futuro.

Focalizando o quotidiano do grupo, lembrei-me de algumas pas-
sagens que ficaram indelevelmente registradas na minha memória.
Vejamos alguns dos episódios lembrados.

A primeira disciplina que cursamos foi Introdução à Educação,
ministrada pela Ora. Zélia Sá Viana Camurça, cuja postura era sem-
pre muito formal, muito exigente, numa palavra, muito profissional.
Elanosensinou a produzir um trabalho científico, como organizar cor-
retamente uma referência bibliográfica, como elaborar fichas de lei-
tura e muito mais. Neste processo, após indicar todos os elementos
de uma referência, questionou a turma: "Estáfaltando um elemento.
Quem sabe"? Todos nós tentamos descobrir, mas ninguém acertou.
Depois de ouvir várias tentativas de acerto, ela nos diz: "É o ponto".
Imaginem a reação da turma.
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Outro episódio hilário que ocorreu com a mesma professora foi
que certo dia ela começou escrevendo o esquema da aula em um
quadro de gizsuspensonum cavalete. De repente, o vento sopra por
trás do quadro que se desequilibra, enquanto ela tenta segurá-Io.
A esta altura, foi um corre-corre de alunos para ajudá-Ia. Passado
o incidente, a professora volta-se para a classe e diz solenemente:
"Desculpem"! A gargalhada foi geral.

É importante registrar, cinquenta anos depois, que a professora
objetivava nostransformar em verdadeiros universitários,nos fazendo
conhecer instituiçõessociais,a planejar osestudos, analisar as leituras
feitas, a produzir resenhas de livrose nos pôr em contato com a lite-
ratura clássica nacional nos campos da Educação e da Sociologia.

Fato inusitado para nós novatos na universidade foram as aulas
de Introdução à Psicologia, oferecidas por dois professores (padre
José Maria Frota e Prof. Francisco José do Amaral Vieira). O primei-
ro, espiritualista; o segundo materialista. O primeiro falava do espíri-
to, das dimensões metafísicas do ser humano. O segundo afirmava
"que alma, que espírito, que nada, o que existe é matéria e ener-
gia". A nós restava estudar pelo caderno com as anotações das
aulas do Padre, para fazer suas provas; e estudar pelo caderno de
anotações das aulas do outro professor para fazer as provas passa-
das por ele.

Outra disciplina oferecida pelo professorAmaral era FisiologiaHu-
mana. Na qualidade de professor e pesquisador, ele mantinha um
laboratório de Psicologia Experimental e do Comportamento e in-
centivava as alunas a trabalharem experiências com gatos, ratos e
sapos. No início, era um deus-nos-acuda. As alunas mais medrosas
reclamavam, choravam, mas nada fazia o mestre deixar de exigir
que fizéssemosas tais experiências. Depois do choque inicial, já vi-
vendo o processo de acomodação, a turma era dividida em grupos:
o que trabalhava com gatos, o que trabalhava com ratos e o que
trabalhava com sapos. Na realidade o maior objetivo do Professor
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era nos levar a ter postura científica, a experimentar na realidade a
relação teoria e prática.

Impossívelesquecer as aulas de Inglês Ie 11,ministradas pela pro-
fessora Odirene Costa, sempre pontual, tanto na classe quanto no
laboratório de línguas, exigindo de cada aluno, a cada momento,
pronúncia e entonaçção corretas. Ela dava atenção individual a
cada aluno. Com ela só não aprendia inglês quem realmente não
quisesse.

A disciplina Matemática (na realidade era Cálculo) era ofere-
cida pelo Instituto de Matemática, mas aulas eram ministradas por
acadêmicos do último ano do curso de Matemática. Os alunos que
lecionavam eram: Luciano PinheiroKlein,EunirMoreira e LucasBarbosa.
Como eram também alunos da universidade ensinavam com paci-
ência. Tentavam acalmar as alunas dizendo: "tenham calma, o difícil
nós aprendemos agora, o impossível, logo depois". Não sei se todas
as alunas aprenderam Matemática, mas a parceria deu resultado,
pois duas alunas da turma casaram com dois dos professores.

O professorOlavo de Sampaio ensinava Introdução à Sociologia.
Faz-sesempre lembrado por ter sido denunciado como subversivo,
ter sido preso e ter saído do cenário universitário. Vale registrar que o
professorSampaio nunca falou de política em classe. Sumiu nas bru-
mas da revolução e nunca mais soubemos notícias dele.

Tivemos uma disciplina de Introdução à Economia, ministrada
pelo professor Almir Caiado Fraga, que se esmerou para que com-
preendêssemos a importância da Economia no mundo moderno. Ele
levava exemplos e exercícios do cotidiano para que a nossapercep-
ção da matéria nos levasse a aplicá-Ia na vida real.

Recém-saído do seminário dos jesuítas, o professor Antônio Go-
mes Pereira possuía uma memória privilegiada e uma cultura geral
fora do comum. Eraconsiderado um excelente professor.Ofereceu-
-nos três (3) disciplinas: Históriada Educação I e 11e, Educação e His-
tória na Cultura Ocidental. Destacou-se como um grande incentiva-
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dor junto aos alunos que queriam continuar os estudos em nível de
pós-graduação.

Lembrado por se comunicar muito pouco em português, o pro-
fessorestadunidense David Locke exigia que os alunos reproduzissem
nas provas o que estava escrito no livro adotado, incluindo os pon-
tos e vírgulas. Facilmente ficava nervoso e desabafava com outro
colega dos EUA,(ambos vieram para o Brasilpor intermédio do pro-
grama Corpo da Paz (Peace Corp). Um dia disse ao colega "vou
embora, não aguento mais, sinto que estou dando aula numa classe
de índios". O desabafo foi feito em inglês em um dos corredores da
faculdade. Uma aluna (Vanda Maria Ribeiro Costa), que falava e
compreendia muito bem a língua inglesa, ouviu e imediatamente fa-
lou para as colegas. Quando o professorentrou em classe, as alunas
ao mesmo tempo colocaram a mão na boca e começaram a gritar
como índios... Sem comentários ...

Minha classe teve o privilégio de ter aulas do doutor Valnir Cha-
gas. Profundo conhecedor das leiseducacionais, possuidor de gran-
de cultura geral e dono de memória privilegiada, oferecia-nos a inter-
pretação das leisde forma prática e significativa. Da forma como ele
ensinava legislação da educação, até diminuía a aridez do assunto.

Entre os professoresque retornaram do mestrado vale lembrar o
professor Antônio Carlos de Almeida Machado, sempre muito firme
em suas afirmações e exigente nas avaliações. Ofereceu-nos duas
disciplinas: Didática e Currículos e Programas. Quem não se lembra
das leituras da Didática Magna do Comenius e do livro da Dalila
Sperb sobre currículos e programas?

Creio que se existem aulas que não foram esquecidas: foram as
da professora Lúcia Dallago, inovadora tanto no conteúdo quan-
to na metodologia de ensino. Ainda nos anos sessenta (60) ela já
nos direcionava para assistira filmes a fim de discuti-Ios em classe,
escolhia textos de autores com pontos de vista diferentes para ana-
lisarmos temas específicos. Proporcionava-nos verdadeiros júris em
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classe. Era uma mestra muito querida. Possuidora de inteligência
privilegiada, de elevado grau de competência e compromisso. Sa-
bia ser mestra e amiga dos alunos. Numa só expressão: uma profis-
sional vocacionada.

Cursamosas disciplinas Psicologia da Personalidade e Introdução
à Orientação Educacional com o professor Adil Dallago. Suasaulas
eram ricas em exemplos e de aplicação da teoria na vida real. O
professordemonstrava ser um verdadeiro orientador educacional.

Importante é lembrar a atuação da professora Lirêda Facó, que
lecionou a disciplina Administração Escolar e, posteriormente, orga-
nizou a habilitação em Administração Escolar. Como mestra, desta-
cou-se pela organização, domínio do conhecimento no campo em
que atuava e disponibilidade para ajudar aos alunos. Como pessoa,
destacava-se pelo seu sorrisoe sinceridade sobre o que observava e
expressava.

Uma das disciplinas mais interessantes que tivemos foi Antropolo-
gia Cultural, ministrada pelo professor Francisco Alencar. Ele objeti-
vava nos fazer conhecer e analisar novos conceitos e instituições na
perspectiva antropológica. Certo dia resolveu nos levar para conhe-
cer um terreiro de umbanda. A entrada ao ambiente foi chocante
para alguns alunos. Nele havia um altar sobre o qual se via imagens
de santos (Santa Bárbara, São Jorge, São Sebastião), velas acesas,
plantas, recipiente com água etc. A mãe-de-santo focalizou o olhar
em algumas pessoasdo grupo e lá pr'as tantas uma estudante ficou
atuada recebendo uma entidade. O comportamento da aluna mu-
dou completamente: a fala, movimentos e olhar. Grande parte do
grupo ficou apavorada e começou a se dirigir para a saída. Eassim,
não foi possívelconcluir devidamente a visita.

Creio que nenhum aluno do nosso grupo se esqueceu do entu-
siasmo do professor Moacir Aguiar falando da Filosofiacontemporâ-
nea. Certa vez, peripateticamente, deslocando-se de um lado para
outro da sala, olhando para o verde das árvores, completamente
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absorto, a classe em silêncio, de repente a Vanda Ribeiro Costa lhe
dirige uma pergunta sobre Jean Paul Sartre. O professor tomou um
susto tão grande que quase se desequilibrou. Imaginem a reação
dos alunos: uma gargalhada geral. De fato, ele era um verdadeiro
filosofo.

Nossa professora de Estatística aplicada à Educação sofria de
gagueira. Sua comunicação em classe era bastante precária. Certo
dia ela escreveu no quadro uma fórmula matemática bem grande e
perguntou a uma aluna que sentava na primeira fila (que por ironia
do destino era eu) qual a operação que ela faria em primeiro lugar
para resolver a tal fórmula. A aluna, insegura e sem ter a menor ideia
do que deveria fazer, responde: eu faria ao mesmo tempo as fato-
rações, divisões e multiplicações. A professora olhou furiosa para o
grupo e reagiu com a seguinte expressão: "Au, au, au, aunalfabeta".
A classe toda repetiu: "Au, eu. ou. aunalfabeta". A professora não
se controlou, tomou todo o seu material de aula e deixou a classe.
Imaginem a reação das alunas... Foium misto de medo e humor. Na
aula seguinte, ela começou a explicar matéria nova e a classe per-
manecia totalmente calada. Depois de alguns minutos ela pergun-
tou: "Estão entendendo?". A classe permaneceu calada. Perguntou
novamente: "Alguém tem alguma dúvida?". A classe permanecia
calada. Mais alguns minutos, ela perguntou novamente: "Estoufalan-
do português?" Neste momento, a Vanda Maria Costa levantou-se e
falou: "professora ninguém tem dúvida, porque a ignorância é tama-
nha, que não sabemos nem fazer perguntas". Pensem na reação da
classe e da professora!

Minha memória recuperou fatos do momento político em que es-
tava mergulhado o País.Passeatas organizadas por estudantes na
Avenida da Universidade, que quase sempre terminavam em corre-
riaspara se livrarem da polícia e da prisão. Nessesmomentos, os estu-
dantes não só corriam, mas pulavam muros, entravam em casas de
pessoas desconhecidas e faziam o que fosse possível para escapar
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dos militares. A situação política do Paísnos fez viver sob uma cortina
de medo.

O estudo no período em que fizemos o curso de graduação
parece ter sido levado muito a sério. Durante muitos sábados, ví-
nhamos em grupo para o primeiro bloco da Faculdade (que ficava
aberto para que os alunos pudessem estudar) para em conjunto
lermos e trocarmos ideias com os autores e as colegas. Nessesen-
contros, aprendíamos a dialogar com autores nacionais e estran-
geiros. Para rememorar, cito alguns: Arnold Gesell, Arthur Jersild,
B.F.Skinner,Myra Y Lopez, Sigmund Freud, Paul Monroe, Lourenzo
Luzuriaga, Frederick Eby, Edward M.Burns,George Kneller, Francisco
Arroyo, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, Gilberto Freyre,Sérgio
Buarque de Holanda, Anísio Teixeira, Florestan Fernandes, Maria
Alice Foracchi, EmileDurkheim, Donald Pierson,William Kilpatrick, João
Amós Comênio, Jean Jacques Rousseau,Pestalozzi,Frederick Froebel.
Maria Montessori, J.Herbart, John Dewey e muitos outros. Velhos tem-
pos. Estudávamos lendo os autores originais. Líamoslivrosinteiros, não
apenas textos sobre os autores.

Lembro-me agora do segundo semestre de 1966,em que reali-
zamos várias atividades (bingos, rifas, tarde de entretenimento para
crianças na Cidade da Criança) para angariarmos dinheiro para fa-
zer uma viagem no final do curso. Fizemosuma excursão com parte
da nossaclasse (Bruhilda, Cleide, Jocília, Josenilde, Lisbela,Terezinha
Maciel e outras) para Belo Horizonte, Brosílio. São Paulo e Rio de Ja-
neiro, em fevereiro de 1967.Viajamos de ônibus, nos hospedamos em
alojamentos de estudantes ou em casa de famílias. Foium momento
de descobertas e crescimento. Eu diria que foi um dos aconteci-
mentos importantes da nossa turma.

Por acaso alguém da nossa classe se esqueceu da sineta que
anunciava o inicio e final das aulas? Ainda vivíamos a época em que
os alunos precediam o professor na classe. Na realidade, era consi-
derado desrespeito e falta de compromisso chegar atrasado à aula.
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Não posso deixar de registrar os intervalos das aulas na segunda
feira, que se constituíram em momentos especiais para os comentá-
riosdos eventos do final de semana. Cada pequeno grupo (em geral
as equipes) se reunia no pátio à sombra das árvores da escola para
contar e curtir as novidades relacionadas às matinês do cine São l.uiz.
às soirées do clube Maguari, às tertúlias que eram realizadas no CEU
(Clube do Estudante Universitário)nas noites de sextasfeiras, e, obvia-
mente, o andamento dos namoros.

Creio que, não só para mim, mas para todos os alunos da segun-
da turma, o curso de Pedagogia foi realmente uma escola de vida
e de profissão. Grande parte do grupo graduou-se em dezembro
de 1967.Outras alunas somente completaram todos os créditos em
1968.Nossosprofessores nos consideravam alunos preparados para
enfrentar a realidade das escolas. Alguns alunos, ao completarem
sua graduação, foram imediatamente contratados para ensinar na
Universidade. Da nossa turma tornaram-se professores universitários
seisalunos. Outros, por conta do famigerado Ato Institucional núme-
ro 53 ficaram fora das nomeações ocorridas em 1967esperando por
concursos, que só aconteceram em 1969.

Ainda como testemunho da amizade que ficou entre o nossogru-
po, vale salientar que há mais de cinco anos nos reunimos quatro ve-
zes por ano para rir, rememorar os tempos passados e "fazer apostas
para o futuro".

Finalmente uma lembrança que deixou saudades foi a partida
para outra dimensão e para outras jornadas das colegas: Gizelda
Mesquita, Joseneide Franklin Cavalcante, Laura Tavares da Silva,
Maria Cira Petrola de Meio Jorge e Rita Lúcia Costa Eleutério.

E o tempo passou e agora, cinquenta anos depois, tudo é lem-
brança. A jornada de ontem representa apenas parte do dever de

3o Ato Institucional número cinco (5),entre outrasmedidas, instituiua obrigatoriedade
de concursos públicos para todos os que pretendessem trabalhar em instituição
pública.



casa. Resta-nos completar a jornada, fazendo o que nos recomenda
o grande poeta gaúcho Mario Quintana que um dia escreveu sobre
O Tempo.

148 RELEMBRANDO UMA JORNADA

A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são seis horas!
Quando se vê, já é sexta-feira!
Quando se vê, já é natal ...
Quando se vê, já terminou o ano ...
Quando se vê perdemos o amor da nossa vida.
Quando se vê passaram 50 anos!
Agora é tarde demais para ser reprovado ...
Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava
o relógio.
Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca
dourada e inútil das horas ...

Seguraria o amor que está a minha frente e diria que eu o amo ...

Etem mais: não deixe de fazer algo de que gosta devido à
falta de tempo.

Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz.

A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente,
nunca mais voltará.

Fortaleza, agosto, 2013
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Uma Formatura em 1968: a turma de
Pedagogia da UFC

Maria Luisa de Aguiar Amorim, a Lulu.

Fomosa última turma de uma época em que fazíamos uma tur-
ma. Eissoé muito mais importante do que parece. Logo em seguida,
a Reforma Universitária (de 1968),que se ensaiava, incluiria a matrí-
cula por disciplina, onde cada um seria convencido do melhor que
seria seguir o próprio ritmo, escolher disciplinas segundo o interesse
próprio etc. etc. Tudo parecia muito novo e lógico, mas a lógica que
se seguia incluía num projeto maior: a ideia de fragmentar a união e

ebilitar a força estudantil. A ideia de Compus Universitárioinovava
m espaço adequado, amplo, facilitando a racionalidade e a inter-
isciplinaridade dos saberes, encobrindo a estratégia que reforçava
desarticulação da organização estudantil. Já não estaríamos próxi-
os às residências, dirigindo-nos às praças. Enfim,o Pici tornaria bem
ais difícil as mobilizações e passeatas. Bem melhor era sairdo Benfi-
a e adjacências, do que lá daquele fim de mundo, difícil de andar
de identificar na arquitetura do tudo igual. Só muito recentemente

ali por meados dos anos 1980}a organização curricular por turmas
oltou a ser adotada. O perigo passara.

Tudo ou quase tudo foi detonado, até o histórico prédio da
E, no Rio de Janeiro; mas, então, aqui, no Ceará, toda a Uni-



versidade vibrava e participava dos encontros nacionais e locais:
no CEU ou mesmo nas mesas do Estoril... Afinal, nada mal juntar
luta e festa (que mal há em ser também festivo?). No 10 de abri
de 1964a dura verdade de uma pseudo-revolução, um golpe mili-
tar começava; e para que se desse crédito, registrou-se antecipa-
damente no dia 31 de março, driblando a coincidência com o Dia
da Mentira. Era apenas o começo dos militares no poder, como
deuses sobre o tempo!

A sociedade não se entregou facilmente. Parecia que sua classe
política perdia essa hegemonia (sua capacidade de direção e do-
mínio) e entregava à burocracia técnico- militar o poder. Lembro-me
de ir à calçada, pois, frente à minha casa, passaria o novo presiden-
te Marechal Deodoro da Fonseca, oh! sorry,era o Castello Branco,
Humberto de Alencar Castello Branco. Crianças e jovens escolares
uniformizados e, se a memória não falha, de bandeirinhas, acena-
vam, desde o antigo Aeroporto até Deussabe onde ... passando na
minha porta, em carro aberto, lá na Barão do RioBranco.

Bem, parte das classes médias se entregou assustada, em pro-
cissõesde Tradição, Família e Propriedade e/ou doando ouro para
o Brasil(- Onde foram parar as duplas alianças de viúva de minha
mãe? Eonde ficou acumulado o GBOEX,um tal seguro que muitos
fizeram e nada viram?).

Outra parte das classesmédias mobilizou-se, como em nenhum
outro momento de nossa história: intelectuais, artistas, estudantes,
professores, profissionais liberais, trabalhadores, enfim, essa classe
de gente viva, sonhadora e sedenta por justiça, se articulava de
modos vários.

O medo maior, no entanto, parecia velho; tal qual aquele: "o
espectro do comunismo ronda a...América Latina" ...Cuba fizera nos
anos 50 (59)sua revolução socialista que ainda hoje, apesar da ago-
nia de seu líder maior, da fragilidade pós-queda do muro de Berlim,
abala o espaço político em acomodações nada suaves. Naquele
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tempo, o medo do "espectro" trouxe para nossaspraias navios es-
tadunidenses armados para qualquer eventualidade ... Eraa própria
sociedade capitalista brasileira que precisou ser defendida. Eonde
estavam nossasclassestrabalhadoras?

Não pretendo reviver, dissertarou elaborar qualquer análise polí-
tica mais consistente. Apenas relembrar que em 1968se dava o gol-
pe no golpe, o endurecimento da situação: crimes, prisões,arbítrio,
torturas à loucura! Sofrimentos de familiares e amigos: desapareci-
mento e morte de suspeitos. Estava instaurado o terror, pelo poder,
com leis e sem possibilidade de defesas, o habeas corpus inexiste.
Torturadores,dedos-duros mais, medo até de amigos ...

Ah! Éramosjovens. Entre sonhos e fantasias, vivíamos nossasre-
alidades, nossas ilusões e nossos ideais mais sublimes, nossos anos
dourados! Tínhamosentre 21,22 ou 25 anos. Umou outro mais velho,
mais velha, nunca mais que 30 anos. Issosem contar a mobiliza-
ção dos estudantes secundaristas, de 15, 16, 17 anos. O clima da
Faculdade era muito vivo: alunos faziam debates sobre "Cristo e
Marx". Ah, esse foi genial. Outros, mais engajados, ouviam atentos
os debates e iam a Encontros Nacionais de Estudantes {voltavam
calados, falando baixinho pra outros engajados; - afinal, em quem
confiar?}. Outros, tantos, participavam de atividades políticas mo-
oillzodoros. conscientizadoras de matizes diferentes. Outros, simples-
'Tlente, acompanhavam, procurando não ser fura-greves ou coisa
oorecido. Caíamos em ciladas rnis. violentamente violadas. Assim,
com uma das nossas,o incidente {por acaso?} de segurar algo que

e deram numa corrida de passeata e polícia. Pega ladrão pegou
a menina e machucou-a por toda a vida. Foi um luto calado em
c asse, vivido nos olhares, cadê?

Nossaformatura, já histórica, não houve. Não foi lido discurso,se-
""'ão30 anos depois, pelo mesmo menino, o Galba, me parece. Já
senhor. lindo discurso escutamos, tão depois! E agora, quando nos
o eparamos para a comemoração dos 40anos de formados, lembra-



mos a formatura de 68. Esó quando preparávamos nossa festa, nos
demos conta de que, não apenas colamos grau sem formalidades,
sem encontro com formandos de outras áreas; fomos não apenas
isolados para evitar confusões ou possíveisprotestos, atos, vozes. Eu,
por exemplo, pensava que havia colado grau com minhas colegas
e meus colegas na própria sala de aula. Então, foi que percebemos
que a classe fora toda fragmentada: uns colaram grau na Reitoria,
outros na sala de aula, outros alhures... A direita é sempre mais astuta
do que se pensa! Muito mais sagaz e precavida, porque vive arma-
da, tensa, preparada para golpear.

Éramos quantas equipes? Cinco: a da Estrela, com a Ana Ca-
valcante, Maria Angélica, Socorro Lustosa e o Assis? A da dona
Lena, com a Marli, Eliane Dayse, Neíse; a da Socorro Carneiro, com
a Onésia, a Socorro Memória, a Lucimar (que fez algumas disci-
plinas conosco),e a Magnólia; a da Vera Beatriz com a Sonia, a
Mirian, a Gláucia Menezes, a Maria de Jesuse a Darcy; e a equipe
Espeto, de quem? - da Coquinha, da Lulu, da Macy, da Help e da
... hum ah! da Salete, Cocão. A Nádia de qual equipe era? Sobre-
vivemos, a maioria, e mostramos, todas, ao que viemos; estamos
na luta, uns na labuta outras ... aqui. Alegres. Ninguém vendeu sua
alma; umas dão mais, outras, o que podem na sua conjuntura.
Sofridas, umas mais, outras menos. Mas, íntegras, dignas. A custo,
aprendemos, tanto!

Incrível geração. Como sobreviver, passar, sofrer, ultrapassar e
participar de tantas mudanças? Ideias nunca tão ferrenhamente
postas em ação: um ideal societário de justiça, tão possível, tão pro-
[etóvel. quase palpável! Liberdade social, liberdade política, liberda-
de sexual, nunca dantes tão ousadamente vividas! Sexo e política,
através de Marcuse, tiveram Freud e Marx como respaldo! Quando,
em outra época, estudante deu tanto palpite na universidade que
queríamos? É claro que não temos a universidade que queremos,
mas já nos atrevemos muito: questionamos seu currículo, seu autori-
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tarismo, sua alienação política, com seu isolamento social. Empobre-
cemos, é verdade; mas, ainda que por um fio, se sustenta a universi-
dade pública e gratuita, como única porta de entrada (ainda que
apertada) às possibilidades de acesso ao saber fundamentado, ao
saber como instrumento de poder para as classesoprimidas. Emais:
lutamos pela libertação da mulher, antes tão romanticamente frágil!
Está bom que a mulher pagou e paga um preço alto. Afinal, desde
o começo, o capitalismo lhe usaria como mão de obra barata; mas,
agora, as classes médias, na maioria, seriam chamadas ao trabalho
e a levariam à participação nas empresas, tornando-a executiva,
profissional liberal e na política, profissional, conduzindo-a a cargos
de primeira linha! Estácerto que a mulher acumulou e acumula pa-
péis, umas mais outras menos, conforme o grau de importância des-
tes papéis. Umas e outras se liberam de tarefas domésticas; como
antes e sempre, seusmaridos, companheiros, amores, namorados ou
parceiros o fazem; a propalada participação masculina ainda não
se consumou. Contudo, ah! Saudades do tempo em que o homem
nõo repartia contas (mas eles queriam nos levar inteiras!) ou simples-
mente eram gentis, como uns poucos, ainda nos acariciam com um
··po: "Iadies firsth!" Bobagens ...

Fomos à luta, ao trabalho, vivemos o "paz e amor" (umas mais,
utras menos), dormimos de sleeping bag, sonhamos, provamos a

.,.úsica, osodores, a visão, perspectivas equivocadas ou não. O amor
re do pecado, pelo menos. Abrimos portas, sim! Enos fizemos mu-
eres, mães, pais ou simplesmente professoras, mulheres de saberes

.....os livros,da vida, das tradições e ousadias...Sabemo-nos mais sensí-
eis, mais corajosas, críticas, autocríticas ou, simplesmente, mulheres

e omens, seres mais belos e vivos, menos assustados e mais corajo-
s.Valeu? É claro que valeu e está valendo. Afinal, nos sabemos to-

zeoores de história, tecemos nossosdias, preparamos nossasmanhãs.
fazemos nossopresente. Somos mais possuidoresde nossasvidas

...•estinos.Às vezes ele nos prega peças, e como! Mas, que valentes



somos! Choramos, rezamos, conversamos, extravasamos, até esgo-
tar, e rir de tudo outra vez. Chega. É festa, 1968não acabou. Esabe
por quê? Ele foi tão rico que contá-Io não o esgota. Estásempre aí
como referência histórica que umas simples pedagogas, com honor,
ousam comemorar.
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Turma 1967-1970: Vestindo a Pele
da Memória

Maria Mercedes Capelo Alvite
Maria TeresaAlbuquerque Guimarães

Brecht

Nós pedimos com insistência:
Não digam nunca: isso é natural!
Diante dos acontecimentos de cada dia.
Numa época em que reina a confusão.
Em que corre sangue,
Em que se ordena a desordem,
Em que o arbitrário tem força de lei,
Em que a humanidade se desumaniza,
Não digam nunca: isso é natural!

A turma de Pedagogia 1967-1970viveu um Brasilde exceção: dis-
solução do Congresso Nacional, supressãodas liberdades individuais,
censura, repressão, medo.

O AISdecretado pelo Marechal Arthur da Costa e Silvaem 1968,
com cassação dos direitos políticos e individuais, gerou uma maior
instabilidade e insegurança na população com um agigantamento
da repressão de todas as formas de expressão contrárias aos ditames
do golpe militar de 1964.Essemomento político interferiu na participa-
ção da juventude em diferentes setoresda cultura, pela introjeção do
medo de tudo e de todos. Reuniões despretensiosas de colegas de
equipe criavam desconfianças e temores nos próprios componentes,
sempre atentos a "olheiros" ou a qualquer estranho nas proximidades
do grupo. Escritores,compositores, cineastas, teatrólogos, professores,
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intelectuais de um modo geral, ninguém ficava imune às pressões do
sistema. Em todos os setores e lugares existiam pessoas encarregadas
de observar qualquer atitude "suspeita", e delatar. É preciso que seja
dito que esse ano de 1968foi um ano marcante em muitos países, com
uma revolução nos costumes e uma quebra de paradigmas. Há quem
diga que foi um ano que não terminou, dada sua importância na que-
bra de tabus e preconceitos. Pessoasse aglutinavam em torno de lutas
pela liberdade em todos os aspectos que possam ser imaginados.

Livre,
vestindo a pele do dia,
o torturado caminha

com seu corpo tatuado
de violência e poesia.

Mas ele não marcha só.
Apenas segue na frente
na direção da utopia.

Affonso Romano de Sant"Anna

Nacionalmente, os movimentos estudantis, nos planos secundário
e universitário, sofreram pressões e repressões. Líderes foram presos.
Assembleias estudantis e passeatas aconteciam mesmo sendo proi-
bidas e reprimidas. Evidentemente, que essas medidas contribuíram
para que muitos estudantes, por medo, sequer participassem das
manifestações da categoria.

A ditadura que se instalara no Paísdeixava rastros de destruição.
Perseguições, prisões, torturas, assassinatos. Houve ainda os que se exi-
laram por absoluta falta de condições de atuação e sobrevivência.

Professores e alunos eram levados a silenciar, a temer expor suas
posições. Era um momento de muito medo e recuo.
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A política de exceção influenciou toda a estrutura acadêmica
de nossauniversidade, determinando alterações curriculares que difi-
cultavam a formação de turmas, já que as disciplinas passaram a ser
semestrais,o que gerava a dispersão de grupos originalmente coesos.

Chora a nossa pátria mãe gentil
Choram Marias e Clarices

No solo do Brasil

Mas sei que uma dor assim pungente
Não há de ser inutilmente

A esperança dança
Na corda bamba de sombrinha

Em cada passo dessa linha
Pode se machucar.

Azar! A esperança equilibrista
Sabe que o show de todo artista

Tem que continuar

João Bosco e Aldir Blanc

Embora a turma 1967-1970tenha tido bons professores,o momen-
to político não favorecia um maior aprofundamento de questões
político-sociais ou fundamentais para qualquer cidadão. Não havia
interesseem formar serespensantes. Com a imprensa censurada e as
melhores publicações sujeitas a contínuos cortes, ficava difícil dar-se
conta da real situação política do País,mesmo que continuassem
- no plano local e nacional - reações e enfrentamentos à ordem
vigente. Jornais de outros países é que informavam das prisõese tor-
turas que aconteciam no Brasil.

Uma característica que nos chama atenção até hoje é que na
nossa turma os grupos de trabalho eram fixos e as pessoas natural-
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mente se sentavam sempre do lado direito ou esquerdo da sala por
algum tipo de afinidade não declarada ou explicitada, sendo pos-
sível, contudo, identificar pontos comuns entre os participantes de
cada um dos lados. Era meio estranho porque, embora a convivên-
cia fosse fácil entre os lados, havia uma espécie de acordo tácito
quanto à ocupação espacial na sala de aula. Existiamainda as cha-
madas "igrejinhas"ou grupos fechados que adoravam estar sempre
juntos nos trabalhos de grupo, nos momentos de estudo, lanches, ou
em atividades de lazer aos finaisde semana. Outro ponto a serdesta-
cado era que apenas parte da turma já trabalhava e, na sua maio-
ria, com educação, o que representava maior facilidade para os
que detinham alguma experiência profissional.Afora isso,o trabalhar
imprimia certo respeito entre os pares e professores. Uma geração
cheia de sonhose paixões, que acreditava poder mudar o País,fazer
história. Fazia-seuma leitura ingênua da realidade.

Merecem ser lembradas, também, as brincadeiras constantes,
feitas até mesmo com os professores,que criavam um ambiente des-
contraído mas não desrespeitoso. Apesar disso,não podemos deixar
de mencionar a responsabilidade com que a maioria encarava o
curso, os estudos, os trabalhos de um modo geral.

O espaço físiconaqueles anos era agradável. Como o número de
alunos do Cursode Pedagogia era pequeno e não havia necessidade
de tantas salasde aula, o verde predominava nos arredores dos pré-
dios. O velho bosque com muitas mangueiras e bancos acolhedores.
Quantas lembranças, conversas, segredos compartilhados, cenas inu-
sitadas...Tempos bons... Lamentavelmente, alguns de nósjá partiram.

De que são feitos os dias?
- De pequenos desejos,
vagarosas saudades,

silenciosas lembranças.

Cecília Meireles
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E o laboratório? Irresponsabilidade com aquelas expenencias
com animais?! A maior parte dos alunos participava até com certo
constrangimento, em razão da falta de confiança quanto ao nosso
preparo e à própria justeza e utilidade de semelhantes procedimen-
tos. E aquelas provas orais da mesma disciplina? Maior nota para
quem primeiro levantasse o braço e gritasse a resposta. Eos tímidos?!
São tantos os questionamentos ...

A participação em encontros acadêmicos locais e regionais liga-
dos à Educação, exposições no Museu de Arte da UFC,foram alguns
dos momentos que congregaram muitos alunos e professoresda tur-
ma. Uma excursão realizada a Salvador ao final do curso fechou com
chave de ouro as vivências dessa classe. Afora as programações cul-
turais, aconteceram muitos momentos deliciosos de uma convivên-
cia fraterna e carinhosa entre colegas, tendo tido acolhida amigável
até para três pessoasalheias ao grupo.

Bom proveito, menin@. Ao trabalho!
Tenssomente mil anos para tua tarefa:

sonhar nossos sonhos
fazer o que não fizemos
desfazer o que fizemos

reconstruir o que destruímos
até agora.

Sonhar novos sonhos.

ElícioPontes

A turma 1967-1970produziu amizades que se estenderam e se
solidiflcororn ao longo dos anos e da vida. Quantas históriasde amor,
de encontros e desencontros ... Como na vida, as teias se tecem e
:e desfazem sem que se possam apontar responsabilidades, esco-

as, forças outras do cosmos que muitas vezes fogem à compreen-
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são. Hoje, muitos são os amigos de todos os momentos que partilham
perdas, tristezase alegrias. Dada a cumplicidade e empatia criadas,
apesar de momentâneas distâncias, a profundidade dos vínculos
possibilita o restabelecimento imediato da intimidade tão logo se re-
encontrem, mesmo quando a ausência é mais longa.

Nenhum tempo é tempo
bastante para a ciência

de ver, rever.

Tempo, contratempo
anulam-se, mas o sonho

resta, de viver.



Memórias de Meu Tempo de Aluna
na FACED (1968 - 1971)

Lindyr Saldanha

Escrever sobre minhas memórias na Faculdade de Educação -
-=ACEDda Universidade Federal do Ceará - UFCé como voltar à in-
'óncio. ou abrir um antigo álbum de velhas fotos em preto e branco

om fatos ocorridos há muito tempo, coloridos com emoção e sau-
ade ... Naqueles tempos, havia mais tranquilidade, maior proximida-

:::1e,acho que mais afeto.

A Faculdade se compunha fisicamente de um só prédio grande,
bloco 123, e a casinha em anexo onde funcionava o Laborató-

'0 de Psicologia do ProfessorFrancisco José do Amaral Vieira, onde
tualmente funciona o novo auditório. Assim como as instalações,
"população" era também pequena e todos se conheciam. Ro-

eada de árvores e vegetação, a FACEDera um local agradável
corno um sítio.Silenciosa, nem parecia estar situada próxima a uma
~.enido movimentada. Nosaltos ficava a pequena biblioteca, com
:J as salas- a do acervo e a de leitura. Embaixo as salasde aula. Os
-otessores se localizavam nos gabinetes e a Sala de Reuniõesera no
ai do corredor.

A Diretoria tinha uma sala pequena ao lado da Secretaria e Co-
- denação. Não havendo informática, ouvia-se o alegre ruído das
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máquinas de escrever. Era o território sagrado regido pelo Direto"
Gomes e a Secretária Dona Darcy. Tudo era organizado e arquivado
em fichários e os diários de classe eram em formas de livros.Mesmo
sem computadores tudo funcionava. Os processos estavam sempre
prontos a tempo. Coisa difícil de imaginar para o mundo atual.

As classesarrumadas em estilosconferência, logo se enchiam de
alegres alunos pela manhã e à tarde. As carteiras tinham formatos
diferentes, mais amplas e o saudoso quadro de giz era o recurso di-
dático mais usado.

Com a divulgação das idéias de Carl Rogers, as carteiras foram
dispostas em alegres e produtivos círculos e as aulas foram invadidas
pela metodologia da Dinâmica em Grupo.

O compus do Benfica era tranqüilo. Ainda não vivíamos esse rei-
nado da insegurança. Podíamos lanchar nas cantinas das Casas de
Cultura e deixar nossospertences nas carteiras.

Havendo deixado a disciplina rígida do Colégio Justiniano de Ser-
po. onde estive por dez anos, com a vida regulada por horários e vi-
giada por bedel, a liberdade na FACEDera um sonho. Estávamosem
1968,tempos difíceis, por causa de rigidez e censuras, mas éramos
jovens e inocentes de consequências e nossoobjetivo era estudar.

A FACEDfoi assim definida por uma colega de classe - "Se não
fosse esta Faculdade não sei como suportaria as pressões (da famí-
lia), aqui é o lugar onde a gente esquece as tristezase recarrega as
energias". E era mesmo. O clima de amizade, a compreensão dos
professores era muito bom para nossa juventude criada na " lei de
Chico de Brito". a qual nossospais seguiam como a um guru. Nunca
descobri quem foi o célebre autor desta lei, mas sinto que ela está
em falta nesse mundo de hoje, onde os filhos sem disciplina e sem
torço arruínam juventudes à falta de diretrizes.

Quanto a mim, criei meus filhos segundo Alexander S. Neill e sua
Liberdade Responsável, até issofoi presente da minha velha FACED...
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Os nossosprofessoreseram velhos ou jovens, mas todos eram jo-
vens espiritualmente e entusiasmados pelo que faziam. Alguns faziam
linha dura, mas era sem perder a ternura jamais! Havia nesse mo-
delo um dedicado grupo: a querida Ora. Zélia, a saudosa o. Lirêda,
a valente O. Lúcia Oallago. Havia os facilitadores rogerianos, os psi-
cólogos, os padres (LuisMoreira e Pe. Frota) e os jovens ex-alunos e
docentes iniciantes (TerezinhaMaciel, Ivoni Sá). Toda essa gente nos
"apertava" com carinho e persistência para produzirmos trabalhos
avaliados com NPC (nota parcial de conhecimento, eram três!) NTI
(nota de trabalho individual) , NEF( nota de exame final) e ainda nos
julgavam ao final do semestre (NJF).

A gente sofria, mas adorava aquele trabalho todo! Aos trabalhos
eram feitos exigências - ao menos 15 consultas e 20 páginas - e o
então jovem Anchieta Esmeraldo Barreto nos ensinou Metodologia
Científica para deixarmos de escrever trabalhos infantis. Suaaliada, a
maravilhosa Fernandina Fernandes Lino, veio da biblioteca para dar
rumo científico às nossascitações e tudo ficou mais fácil.

O currículo era rico e interessante. Havia experiências de labora-
tório com direito a caixa de Skinner.Estasaulas do ProfessorAmaral
Vieira eram excelentes. Sempre me interesseipor Psicologia e então
ínhamos Introdução à Psicologia, Psicologia da Criança, Psicologia

do Adolescente e a da Aprendizagem, a Psicopatologia (com o Pro-
fessor Leonel Correia Pinto- o velho Leonel e o método Gestáltico
Fenomenológico Existencial-GFE)e da Personalidade (com o nosso
querido Adil Oallago, que era um misto de pai e orientador educa-
cional). Havia muito de administração escolar com a excelente re-
gência de Oona Lirêda Facó e Ivoni Sá. Eos ensinos se chamavam
rnetodologias, sob o comando de Maria TeresaAlbuquerque. Tivemos
até uma Teacher dos EUA- a ProfessoraMarian Johnson - do Corpo

a Paz, cujas aulas era um número, pois elas eram num português
ierrfvel. dado com a ajuda dos alunos, resultando em genética de

ruzamento de gado, sendo chamado de galinha ("esse é galinha



e esse é galinha macho") e que transformava as aulas num show
de piadas. Como a disciplina era Biologia Educacional, havia termos
como, menstruaccion, coraccion e ácksidó desoxiribo - nu - c/éico!
Só risadas! Mas era bom, e tiramos ótimas notas pois o assunto era
fascinante. Foiaí que defini meu interesse por Educação Sexual, pro-
duzindo o trabalho "Aparelhos sexuaismasculinos e femininos", para
escândalos dos colegas que descreviam inofensivos aparelhos cir-
culatórios, estômagos e verminoses. Eu era chocante com a minha
"falta de compostura" e atrevimento (um assunto desses!) e sofria
bul/ying por isso.

A turma era a maior parte das vezes feminina. No Curso Básico,
havia seisrapazes, mas foram para Ciências Sociais. No restante do
Curso, eram só mulheres. Em 1970,entrou o único homem - Emanuel
José Cabral - que era muito amigo, desenhava bem e era super
divertido.

Foram excelentes tempos aqueles na FACED.Fizamizades, co-
nheci pessoas maravilhosas. Fui bolsista da biblioteca, onde, sob o
comando de Fernandina Fernandes Uno e Ulian Pimentel Gomes,
trabalhei com Taís,Raimundinha e Odete, todas grandes amigas. Fui
aluna de excelentes professores e monitora de Psicologia, com Pro-
fessorAdil, ProfessorSarques, ProfessorLayrfon e Pe. Frota.

Hoje, após 42 anos, olho para trás e tenho saudades, como nas
canções daquele tempo em que felizeséramos, mas não sabíamos.

A minha velha FACEDcresceu e mudou; é a lei da vida. Os anti-
gos professores se aposentaram, alguns faleceram. Todos deixaram
saudades. Afinal, sou uma romântica incurável e issoé ótimo.

Minha velha turma se separou, nunca mais vi as colegas. Talveza
maioria já se aposentou. Eu,que temia ser professora, saípara serjar-
dineira, mas desisti e, após três anos pelo campus da Faculdade de
FilosofiaCatólica (Seminário da Prainha) e Unifor (anos 2 e 3), voltei à
FACEDem 1975,como professora.
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Não seise issofoi bom para a FACED.Para mim, foi tudo. Foiuma
vida retribuindo o que recebi. São 38 anos de trabalho. Em breve
serei aposentada, porém, a FACEDsempre terá um lugar na minha
memória e no meu coração.

Prof" LindyrSaldanha Duarte, Aluna no período de 1968a 1971e atualmente
Prof" adjunta II Depto. de Fundamentos da Educação.





Resenha de um Tempo na FACED

TeresaMaria Monteiro Pereira

Introdução

Como ex-aluna e professora da Faculdade de Educação (FA-
CED)da Universidade Federal do Ceará (UFC),fui "intimada" a escre-
er um artigo para o livro que vai homenagear os 50 anos de existên-

cia do nossocurso de Pedagogia, resgatando imagens, ou memórias
desse meio século de existência. Relembrando e escrevendo minhas
recordações, senti como se, ao escrevê-Ias, estivesseIhesdando um

ovo significado. Acredito mesmo que, no início, por ser uma jovem
estudante, talvez eu não tivesse uma compreensão mais aprofunda-
cc das coisas a que assistie de muitas outras das quais participei.

ediante essesrelatos, refaço a existência da minha vida como alu-
a, professora e testemunha de uma época. Tentei pintar um que-

JO, mas compreendo que foi mais um esboço diante da singula-
~dade de cada momento. Acredito, como disse José Saramago,
~ ·camente, habitamos um espaço, mas, sentimentalmente, somos
coilcdos por uma memória". Assim,o sentimento excede o que es-

- evernos. assimcomo a linguagem extrapola a situação contextual.
: '110 li certa vez, o trabalho da leitura de fatos passados deverá ser
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compreendido como a recepção de uma herança, para que, es-
clarecendo o passado, possamos ter melhor compreensão do hoje,
analisando osaspectos perdidos no tempo, as melhoras e os agravos
para um melhor planejamento do futuro.
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Organizando o meu relato, confesso que demorei a selecionar o
que descrever, haja vista que essasmemórias vão integrar o registro
nos anais da Instituição. Ao remexer memórias aquietadas no baú
das minhas lembranças, porém, deixei-as fluir, escolhendo aquelas
que se destacaram e que podiam serregistradas. Acredito que essas
e muitas outras não publicadas marcaram minha trajetória pelos ca-
minhos da UFC.

Os momentos em destaque dessa volta no tempo estão ligados
ao meu despertar para o que ocorria na vida política do País,ao
contexto da época, aos laços interpessoais,à recordação dos meus
mestres-professorese ao início da minha carreira docente. O come-
ço do meu relato situa o que a juventude universitária assistiu,curtiu,
compartilhou e, no contexto político, é válido recordar que perten-
cemos à geração que testemunhou e participou dos "Anos Rebel-
des", no contexto histórico em que estudantes e professoresforam
perseguidos por quem governava o Brasil.Nessetempo, mergulha-
dos no medo, lutamos e sobrevivemos, cada um ao seu modo, ainda
que nem todos tenham conseguido. Essaé mais uma razão, para
homenageá-Ios, mesmo sem citar seusnomes, não deixando o que
ocorreu cair no esquecimento. Afinal, como alunos da Faculdade de
Educação da UFC,fomos contemporâneos de colegas que sofreram
repressão da ditadura militar, enquanto outros simplesmente "desa-
pareceram" nas dependências do Destacamento de Operações
e Informações (DOI) e do Centro de Operações de Defesa Interna
(CODI).Assimcomo nós,eles partilhavam dos mesmosideais, na bus-
ca de um Brasilmelhor, mas, corajosamente, foram mais longe, em
defesa de um país mais soberano e mais justo.
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"Caminhando contra o vento": rebobinando um tempo

Ao ingressarna UFC,vivíamos o "milagre econômico" (1969-1973),
com taxas de crescimento que oscilavam entre sete e treze por cen-
to. Os acontecimentos mais marcantes desse ano foram: a descida
do homem na lua e as comemorações do milésimo gol de Pelé, pois,
acima de "qualquer coisa", somos o país do futebol.

Naquele momento, o povo embalado pela propaganda ufanis-
ta do governo militar, cantava, com Dom e Ravel, "Eu te amo, meu
Brasil"e osslogans "Ninguém maissegura este país", "Brasil,ame-o ou
deixe-o" eram as palavras de ordem.

No ano anterior, em 1968, o 111Festival Internacional da Canção,
consagrou a música Pra não Dizer que não Falei das Flores, mais co-
nhecida por Caminhando, de Geraldo Vandré. A composição se tor-
nou o novo 'hino nacional' da resistência do movimento civil e estu-
dantil contra a ditadura militar. É óbvio que foi censurada. O refrão
"Vem, vamos embora / Que esperar não é saber / Quem sabe faz a
hora, / Não espera acontecer" foi interpretado como uma convoca-
ção à luta armada contra o governo militar. No festival, Caminhando
ficou com a segunda colocação ganhando Sabió, de Chico Buar-
que e Tom Jobirn. que foi muito vaiada pelo público presente, que
exigia o primeiro lugar para a música de Vandré.

Ainda em 69, os Beatles nos brindaram com o disco Abbey Road,
um dos maiores sucessosde toda a carreira do grupo, sendo também
o último disco gravado por eles, que, no ano seguinte, se separaram
para grande comoção e tristezados fãs.Acontece o festival de Woo-
dstock. A expressão "sexo, drogas e rock in'roll" se encheu de signifi-
cado, nos três dias desse festival, em Bethel, no Estado de Nova York.
A filosofia hippie chegava ao Brasilna montagem da peça "Hair",
musical encenado pela primeira vez em 1969. A frase, 'Faça amor,
nõo faça guerra' é o grito do movimento hippie que vinha se opor à
guerra do Vietnam, à sociedade de consumo e aos regimes militares.



Os jovens de todo o mundo se unem para pedir liberdade, paz e
amor num grande movimento contra o establishment. Era a contra
cultura.

O 'amor livre' continuava após a descoberta da pílula. Ainda
não havia informações precisas a respeito de doenças sexualmente
transmissíveis,como a Aids. As gíriasbabado, barra, bicho, bicho-gri-
lo, chocante, pornô, transa faziam parte de vocabulário de qualquer
jovem antenado com o seu tempo. É o ano de lançamento do jornal
O Pasquim, a maior publicação opositora ao governo militar lançada
no País,que fez com que as palavras "putz" e "duca" fossem incor-
poradas às outras gírias já existentes no vocabulário brasileiro; Vera
Fisheré eleita MissBrasile Leila Dinizse transforma em musa nacional
pela postura irreverente e corajosa de dizer o que pensava. A era
do disco estourava no mundo inteiro, atingindo o seu auge no ano
seguinte. Eraa época das discotecas, inspiradas no filme 'Os Embalos
de Sábado à Noite'. Os ídolos internacionais eram os cantores Rod
Stewart, Janis Joplin e o guitarrista Jimi Hendrix. Enquanto isso,o Bra-
sil que vivia entre a Jovem Guarda e o Tropicalismo, assisteà parti-
da de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que só retornariam em 1972.
A ditadura militar os considerou subversivose "Aquele abraço" foi o
samba-saudação que Gilberto Gil deixou ao partir para o exílio em
Londres. Tanto eles quanto Chico Buarque de Hollanda, Edu Lobo e
Geraldo Vandré deixam voluntariamente o País.

Nas salas de cinema, o filme Love Story fazia as pia teias chora-
rem em todas as exibições. O disco anual de Roberto Carlas trazia
"As curvas da estrada de Santos". Os músicos Vinicius de Moraes, Ro-
berto Certos. Tim Maia, Maria Bethânia, Jorge Ben, ElisRegina, Clara
Nunes, João Gilberto, Rita Lee, Gal Costa, Tom Jobim. ErasmoCertos.
Jair Rodrigues e Raul Seixas faziam sucesso. Os festivais de música
popular brasileira eram destaques na programação televisiva e ge-
ravam comoção entre a juventude. Acontecem a primeira exibição
do Jornal Nacional e o surgimento da TVCultura. Na televisão, as no-
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velas já dominavam a programação e "Beto Rockfeller" estreava. A
TV em cores começa a se difundir no Brasile os programas nacionais
como Chico City, Vila Sésamo, Sítio do Pica-Pau-Amarelo e A Grande
Família faziam o maior sucesso e Jorge Amado lançava Tenda dos
milagres.

No ano seguinte, o educador brasileiro Paulo Freire que se en-
contrava exilado em Genebra, com muitos outros brasileiros, funda o
Instituto de Ação Cultural-IDAC e publica o livro Pedagogia do Opri-
mido. No Brasil,fervilhava uma atividade cultural de fazer as décadas
posteriores morrerem de inveja.

Anos rebeldes: o contexto político do ano de 1969

O ano de 1969 foi o marco do início de mudanças entre o mo-
vimento estudantil brasileiro e a ditadura militar, bem como para as
comunidades universitárias em geral. Entrava em vigor a Reforma
universitório'. decretada, pela lei 5.540 de novembro de 1968. O AI-5
abria as portas para uma intensificação da repressão e o decreto-
-lei n° 477 de 26 de fevereiro, de 1969, permitia o enquadramento
de professores, funcionários e estudantes universitários em "infrações
disciplinares". Professores foram aposentados compulsoriamente. Na
Universidade de São Paulo (USP)intelectuais tiveram que abandonar
a cátedra. Começava a censura de livros, periódicos e novelas.

Foi nesse contexto que ingressei como estudante na UFC. Viven-
ciávamos os Anos de Chumbo da ditadura militar (1969-1974), sob o

A reforma universitáriade 1968aboliu o antigo sistemade cátedra, que dificultava
o funcionamento das universidades na maioria dos países latinos, e abriu espaço
para a criação de programas de pós-graduação, pesquisa científica e para a
contratação de professoresem regime de tempo integral. A reforma educacional de
1968,juntamente com a inquietude de certos setoresgovernamentais com relação
ao desenvolvimento científico e tecnológico, permitiu que a educação brasileira
desenvolvesse o maior sistema de pós-graduação e pesquisa científica entre os
paísesem desenvolvimento. Ainda que a concessão política tenha estado sempre
presente nas Instituições Superiores,ela normalmente não conduz a polarizações
partidárias radicais e insuperáveis.



o ciclo básico da Pedagogia
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comando do general EmílioGarrastazu Médici. O Ato Constituciona
N° 5 imperava no País,com os direitos civis suspensos.Esseperíodo
passou para a história como a época mais violenta do regime militar,
que se impôs por 21 anos, no Brasil.Caracterizou-se principalmente
pela violação dos Direito Humanos. Despiu o cidadão brasileiro de
toda e qualquer proteção que a Constituição lhe garantia. É a au-
sência de um pleno Estado de direito. O governo militar podia tudo
"sem as limitações previstas na Constituição", como rezava o art. 3°,
do AI-S. O presidente tinha ainda poderes para suspender os direitos
políticos por dez anos, de qualquer brasileiro; cassar mandatos de
deputados federais, estaduais e vereadores; proibir manifestações
populares de caráter político e impor a censura prévia para jornais,
revistas, livros, peças de teatro e músicas. A censura foi legalizada
pelo Decreto-lei n ° 1.077de 26/01/1970. Somente em 13de outubro
de 1978,no governo do general ErnestoGeisel, o AI-5 foi revogado.
O general Médici é escolhido para presidente e veio para organizar
a anarquia que provinha da caserna, permitindo que os militares di-
reitistasradicais se expressassemem seu governo.

Na década seguinte (1970), as organizações guerrilheiras urba-
nas foram destruídas ou completamente desarticuladas. Com o fim
da ditadura, das perseguições, da volta dos exilados o Brasilrecu-
perou a liberdade de viver e falar. Hoje, muitos daqueles estudan-
tes e líderes estudantis que lutaram contra a ditadura, são colegas-
-professores da UFC.

Ingressarno ensino universitário era desafiador. Uma prova de su-
cesso nos estudos, uma vitória, um motivo para se sentir bem e um
orgulho para a família.

Recém-saída do Curso Normal do Colégio das freiras Doroteias,
que frequentei desde o Jardim da Infância, defrontei-me com um
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novo mundo, mais adulto, com poucas regras e com uma liberdade
de que não desfrutava no Colégio que frequentava. O ensino misto
foi também uma novidade, apesar da população masculina ser mi-
noria nos cursosde Pedagogia.

A escolha do curso foi motivada pelo interessepessoal e pela ad-
miração por algumas mestras, freiras e leigas, com quem aprendi a
amar o ensino. Além do mais, rebobinando minhas memórias, nunca
me vi interessada em nenhuma outra profissão.

As aulas do primeiro semestre do ano 1969foram dadas em um
prédio da Rua Barão do Rio Branco, no turno da tarde, onde funcio-
nava o curso básico de Geografia e Ciências Sociais.À noite funcio-
nava o curso de Jornalismo. O prédio situava-se entre as ruas Pedro
Pereira e Pedro I, se não me falha a memória. Adorávamos o local
porque além do ser estratégico para compras e cinemas, nos possi-
bilitava participar de toda a movimentação estudantil, como pas-
seatas, discursos-relãmpagos, panfletagem e que geralmente acon-
~eciam no centro da Cidade. As passeatas de maior importância
tinham inicio no campus do Benfica e muitas seguiam pela Barão,
em direção a uma das praças do centro da Cidade, dentre elas pra-
ças do Ferreiro.José de Alencar, da Lagoinha ou da Estação. Nestes
oercursos.as palavras de ordem eram gritadas e pichadas: Abaixo a
Ditadura! Estudantes unidos contra a ditadura.

Todo esse clima era motivado pelo grande número de estudan-
°esdos vários cursos,reunidos e liderados principalmente pelos alunos
de Ciências Sociais.Sentíamo-nos envolvidos pelo clima de rebeldia

ontra o regime. Osconvites para reuniões, e passeatas, organizadas
com frequência, corria a boca miúda pelos corredores do Curso Bá-
sico. Lembro bem da Rosada Fonseca organizando greves e encon-
+os. no prédio do ciclo básico.

O professor mais lembrado do primeiro semestre foi o André
....aguette, de Introdução à Filosofia,que despertou inúmeras "paixo-
. es" entre nós.A maioria das alunas suspiravadiante das colocações



filosóficas, do charme e da finesse do referido professor,sempre aten-
cioso e educado.
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A Pedagogia no campus do BENFICA

o curso de Pedagogia de UFC,criado em 1963,era administra-
do pelo Departamento de Educação da Faculdade de Filosofia,Ci-
ências e Letras. Planejado e implantado pelo Prof. Raimundo Valnir
Cavalcante Chagas, membro do Conselho Federal de Educação e
assessordo Reitor Martins Filhopara assuntosde Legislação, ele resol-
veu projetar o Curso de Educação em caráter experimental, com um
ciclo básico e outro profissional, funcionando com matrículas por dis-
ciplina e sistema de créditos, antevendo a reforma universitária que
se iniciaria em 1968.

Naquele momento, o Curso de Pedagogia funcionava, como já
expressei, com um ciclo básico destinado a ministrar uma formação
geral comum aos cursosde Geografia, Pedagogia e Ciências Sociais,
durante dois semestres,após os quais a turma se distribuía pelos cur-
sosde Pedagogia e Geografia, ficando para depois o Curso de Ci-
ências Sociais.

No final da década de 1960e início da década de 1970,foi cria-
da a Faculdade de Educação constituída por dois Departamentos:
Fundamentos da Educação e Departamento de Métodos e Técnicas
de Ensino.

Inicialmente a gestão da Faculdade foi assumida pelos Profes-
sores Antônio Gomes Pereira (Diretor) e Antonio Carlos de Almeida
Machado (Vice Diretor). Quando o ProfessorGomes Pereira assumiu
a Pró-Reitoria de Graduação, o ProfessorAntônio Carlos Machado
passou a Diretor da FACED.

Aproximadamente em 1973,numa nova etapa de Reforma Uni-
versitária foi implantada a estrutura de centros universitários: Centro
de Humanidades, Centro de Ciências, Centro de Ciências Agrárias,
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Centro de Tecnologia, Centro de Ciências da Saúde e Centro de
EstudosSociais Aplicados do qual a então Faculdade de Educação
passou a serum Departamento de Educação que ministrava o Curso
de Pedagogia.

Em 1983,nova alteração na estrutura da UFCrecriou as Faculda-
des, ficando então, na FACED,os Departamentos de Fundamentos
de Educação com 30 professores,o Departamento de Teoria e Prá-
tica de Ensino,com aproximadamente, 20 professorese o Departa-
mento de EstudosEspecializados,com 15docentes, ao qual cabia a
coordenação do Curso de Mestrado em Educação.

Ocupávamos os dois últimos prédios, atrás das Casas de Cultu-
ra no Compus do Benfica. Cercado de árvores frutíferas, o local era
quase bucólico e muito ventilado. Naquela época, não havia o con-
forto dos aparelhos de ar condicionado, mas o clima era mais ame-
no, havia maisárvores, menos asfalto. Quando as árvores se enchiam
de frutas - mangas variadas, sapotis e azeitonas roxas - era uma ani-
mação. As árvores eram tão numerosas que chamávamos de Bos-
que o espaço entre os blocos e as Casas de Cultura.

Na parte superior do último Bloco, funcionava a Biblioteca
ireda Facó, à época dirigido pela bibliotecária Fernandina Fer-

nondes. sempre solícita, falando baixinho, nos orientando e nos
ensinando como pesquisar, usar e cuidar dos livros. Muito cedo,
as alunas do curso de Pedagogia, que frequentavam de forma
assídua a biblioteca, aprenderam a localizar os livros por assuntos
ou áreas de estudo, nas estantes enfileiradas. Aprendíamos tam-
oérn a utilizar com agilidade os fichários. Não havia internet. nem
::omputador e, antes do trabalho intelectual, vinha o braçal, pois
...s pesquisas, os estudos, eram feitos utilizando livros e tínhamos
:: e carregá-Ios para onde fôssemos estudar. Recordo-me do de-
:apontamento da Fernandina sempre que encontrávamos livros
com folhas, ou capítulos arrancados e íamos lhe perguntar se ha-
'0 outro exemplar disponível.



Acredito que "esse crime" decorria ou decorre, da impossibilida-
de de levar emprestados todos os livros, ou periódicos necessários
e, também, aos horários muito limitados para uso das bibliotecas da
UFC.Sempre considerei um absurdo os horários de funcionamento
das nossasbibliotecas. Fecham cedo e não abrem nos fins de se-
mana. Muitos estudantes não tinham recursos financeiros, local ade-
quado, ou disponibilidade de tempo durante a semana para estudar
e elaborar seus trabalhos acadêmicos. Nada justifica o vandalismo,
mas irracionalidade pode criar transgressores.

Havia escassezno número de exemplares utilizadosnas disciplinas
do Curso e não havia o Google. Quem não podia comprar os livros
necessários tinha que se valer dos empréstimos da biblioteca, ou da
boa vontade de alguma colega que os tivesse.Tudo era estudado,
resumido, copiado, escrito, utilizando-se as antigas máquinas de es-
crever, ou escrevendo à mão, nos cadernos, ou nas famosas folhas
de papel almaço. Computadores com os malfadados Ctrl+c e Ctrl+v
ainda não existiam. Acredito que o esforço de ler, resumir, decorar,
comparar possibilitasseum aprendizado de melhor qualidade, aper-
feiçoando a ortografia e melhorando a forma de escrever mediante
o treino manual na elaboração dos trabalhos. Nem assim,porém, os
plágios eram evitados. Lembro-me de uma colega que copiou um
capítulo inteirinho, tal qual encontrou no livro e recebeu a seguinte
nota: "Dez para o autor e zero para a aluna". O professorera Antonio
Gomes Pereira, que substituía a Ora. Zélia Camurça numa disciplina
que cursávamos.

Por falar em Gomes Pereira, foi na sua gestão, como diretor, que
a nossabiblioteca se encheu de livros.Como homem de visão, gran-
de idealista e administrador, empenhou-se na aquisição de livros e
periódicos, nacionais e internacionais, para melhorar o nossoacervo.
Afinal, uma boa biblioteca é de fundamental importância para qual-
quer instituição de ensino. Como tão bem disseMonteiro Lobato "um
país se faz com homens e livros". Nunca esquecerei os caminhões
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sendo descarregados. Pilhase pilhas sendo colocadas em todos os
ocais vazios da biblioteca, com dezenas de exemplares dos mais
variados assuntos, utilizados nas disciplinas do curso de Pedagogia.
Acredito que as listas entregues pelos professores resultaram nessa
maciça e maravilhosa aquisição. Foiuma festa!

Não havia no Benfica a movimentação, o "fervilhamento" que
sentíamos e vivenciávamos no prédio da Barão do Rio Branco. Na
calma do último Bloco da Rua Waldery Uchoa, teve início a parte
profissionalizante do nossocurso. A localização esmaeceu a eferves-
cência da luta estudantil. Foi aí que a turma passou a se conhecer
melhor e as amizades começaram a se formar. Nossosprimeiros pro-
essores.durante ossemestresque lá passamosforam Maria Lúcia Lopes
Dallago, JoséAnchieta EsmeraldoBarreto,Raimundo HélioLeite,Leonel
Correia Pinto, Padre Jose Maria Frota, Adil Dallago, José Layrton
Cavalcante, Zélia Viana de Sá Camurça, Suzana Vasconcelos, Maria
Tereza Guimarães, ErnestoNeves, Aloyson Gregório de Toledo Pinto,
Terezinha de JesusPinheiro Maciel. Francisco José do Amaral Vieira,
Padre LuizMoreira, Antônio Carlos de Almeida Machado, Maria Ivoni
Pereira de Só. Lireda Facó e Glaucenete Barrosde Oliveira.

Vivíamos no tempo em que se respeitava e admirava os professo-
res.Havia amizade entre eles e nós,embora cada aluna tivessepredi-
eçôes. Geralmente, as afinidades estavam de certa forma também
"gadas à preferência pela matéria que cada um ensinava. Fizemos
m curso de ótima qualidade. As exigências eram grandes e, na gra-
uação, líamos LIVROS.Nada de apostilas de duas folhas. A indústria
as cópias ainda era incipiente. As apostilas, provas e textos eram
imeografados. Ainda me recordo do barulho do mimeógrafo, na

selo do seu Antonio Batista, nosso "xerocador" oficial daquele tem-
00. Sentíamos o compromisso de todos os professores com o ensino
e o interesse pelo nosso aprendizado ... "vestiam a camisa" da UFC.

sdocentes com Dedicação Exclusiva(DE)ficavam geralmente nas
as salas, de segunda a sexta, nos dois períodos, estudando, pes-

uisando, escrevendo, preparando aulas e à disposição dos alunos



para orientações acadêmicas. Sou muito grata a todos os meus pro-
fessores,pelo incentivo, ajuda, orientação e exemplos que recebi.

Dentre as recordações da época, muitas estão ligadas à profes-
sora Zélia Camurça. Acredito que o mesmo aconteça com quase
todas as suasalunas em razão da sua postura muito formal. Numa de
suasprimeiras aulas, vendo-a tão protocolar, senti-me de novo diante
da autoridade das freiras do meu antigo colégio católico. Conversa-
va com ela, no final de uma aula, quando uma colega aproximou-se
da mesa da referida mestra, escovando os longos cabelos e jogan-
do-os sobre a mesa e em direção a ela. Ainda me recordo do meu
espanto. No livro de etiqueta das freiras, esse comportamento era
inadmissível.Uma completa falta de modos. Pentear cabelos somen-
te no banheiro. Lembro-me do meu olhar parado, esperando, quem
sabe, que uma madre superiora entrasse a qualquer momento, para
corrigir tal impertinência. Hoje, com a falta de modos imperando em
todo lugar, rio da minha ingenuidade daquele momento e penso na
falta que fazem hoje essasescolas que ensinavam boas maneiras.

As provas da professoraZélia,ou Ora.Zélia,como a chamávamos,
ensejavam muita ansiedade. Nunca nos sentíamos preparadas o su-
ficiente. Suasprovas imensas, que envolviam leituras obrigatórias, nos
tornavam ansiosas. Quem da turma não se lembra do "Culturão" ?
Erao apelido que dávamos ao livro Cultura Brasileira,de Fernando de
Azevedo. Numa dessas provas, no final de semestre, após ter visto a
listaimensa de perguntas, uma das nossascolegas começou a cantar
"a nós descei Divina Luz".A classe riu muito e pelo menos uma parte
da tensão foi aliviada. A mesma professora provocava risos,quando
pedia desculpas, solenemente, a cada vez que o giz escorregava da
sua mão. Lembro também de uma vez em que, usando o plural ma-
jestoso, referia-se ao esposo, utilizando o termo "nosso marido", ao
que uma colega revidou "Seu marido professora, nosso não". Todas
nós, com certeza, lembramo-nos da sua competência, cultura e do
grande conhecimento que demonstrava do conteúdo ensinado.
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Leonel Correia Pinto foi nossoprofessorde Psicologia da Aprendi-
zagem e Psicopatologia. Eraum ótimo professor.mas se impacienta-
va com perguntas pouco inteligentes. Temendo ironias. ou alguma
resposta brusca. poucas alunas se atreviam a perguntar qualquer
coisa. Certa vez. ele dava explicações sobre o comportamento in-
antil. utilizando um gráfico. Explicava o que havia na coluna verti-

cal e na coluna horizontal. Não sei se por nervosismo. ou confusão.
uma colega fez a seguinte pergunta: "Professor.o que é horizontal e
vertical?" Elefulminou a aluna com um olhar. jogou o giz no chão e
abandonou a sala.

Outro professorque nos marcou foi o Amaral Vieira. Todas gostá-
vamos de suas aulas. durante as quais bebia muita Coca-Cola. en-
quanto passeava pela sala e falava. Ele adorava nos chocar com
suas declarações bombásticas e nós adorávamos seu estilo. sua ir-
reverência. mas. sobretudo. o seu conhecimento. Era um professor
estudioso e atualizado. Um pesquisador. Detestávamos mesmo era o
seu laboratório de Psicologia Experimental. onde tínhamos que pren-
der. cortar e operar sapos e ratos com os quais nos obrigava a traba-
har. Até o cheiro do local nos enjoava. Foi.porém. uma experiência
muito interessante em razão da novidade experimental e ao aprendi-
zado que obtivemos. Lembro-me do espanto de muitas alunas ao ver
espalhadas sobre sua mesa. no Laboratório. exemplares da Revista
Playboy. que se eu não me engano. tinha a venda controlada. ou
proibida pelos censores militares. Mostrava-nos as revistase elogiava
os artigos. as entrevistas. nos incentivando a ler também. Provocou
olhares de espanto quando ofereceu na sala de aula. para quem
quisessepílulas anticoncepcionais. pois tinha uma gaveta cheia de-
as. Eratempo de nos liberarmos. dizia. O ti-ti-ti correu solto pelos cor-
redores. ante o espanto causado por tal oferecimento. Afinal. éramos
"moças de família". porém acenar com o proibido tornava as aulas
desse professor. assim como a sua personalidade. muito interessan-
es.Amaral era exótico para os padrões da época.



o ProfessorJosé Layrton Cavacante era um professor muito estu-
dioso, dono de uma grande cultura, pois lia muito de tudo e cuidava
de estar sempre atualizado no que dizia respeito à própria disciplina
e aos assuntosgerais, mas vez por outra havia atritos entre ele e os
alunos. O problema era o seu temperamento que não se encaixava
com o que pregava. Rogersera o seu mentor intelectual e o objeto
de estudo de sua dissertação de mestrado, com a Pedagogia não
diretiva. Seu temperamento, por outro lado, era diretivo. autoritário
e por vezes inflexível. Issoensejava discussõesem sala de aula que
terminavam com o professor se impacientando e impondo sua von-
tade. Aqueles de mais paciência e persistência, e que buscavam se
fazer entender, descobriam um professor:amável, bem humorado e
com ótimo papo. Fuisua monitora durante dois semestrese aprendi
muito com ele. Sou grata pelas orientações, confiança e incentivo.
Depois de me tornar professora, nos fizemos bons amigos. Dividíamos
uma sala no andar de cima do primeiro Bloco. As conversas, os de-
bates, as risadas atraíam para a nossasala muitos dos outros colegas
do mesmo corredor, que saíam de suassalase vinham para a nossa,
atraídos pelo bom humor e debates de algum assunto em pauta.

Nossosprofessores estudavam e preparavam bem suas aulas,
cada um ao seu modo. Raramente faltavam as aulas ou chegavam
atrasados. Havia respeito e amizade. Eram exigentes e demanda-
vam pontualidade na entrega dos trabalhos. Alguns eram mais di-
dáticos, outros mais amigos, alguns extremamente organizados, mas
sentíamos em todos o compromisso com a profissão, com os alunos,
com a instituição.
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o Projeto Rondon e os alunos da Pedagogia

Uma das lembranças da vida universitária está ligada à minha
participação no Projeto Rondon. O projeto foi criado em julho de
1967e extinto em 1989.Seu lema era "integrar para não entregar".



TERESA MARIA MONTEIRO PEREIRA 181

certificado está escrito que eu e os demais participantes presta-
s "relevantes serviços ao desenvolvimento brasileiro e à integra-

- o nacional" mediante o trabalho desenvolvido. Era uma ativida-
e extensionista e envolveu milhares de estudantes enquanto existiu.

esar da ideia ter um grande valor, por ter sido idealizado pela Es-
= a de Comando e Estado-Maior do Exército (em 1966),issojá seria

f;ciente para produziu desconfiança do seu real significado. Está-
mos todos com as "barbas de molho" e não era para menos. Essas

.....··vidades aconteciam durante as férias escolares e, posteriormente
e oluíram com a criação do compus avançado.

O fato é que, no período das férias, os estudantes integrantes do
rojeto se dispersavam, reduzindo desse modo o número de manifes-
ações, mas nem por issocalavam os protestos. Para enfraquecê-Ios
indo mais, o governo militar criou o Projeto Rondon, que mobilizava

estudantes para trabalharem em estados diferentes daqueles onde
estudavam. Tudo era pago pelo Governo, por meio das prefeituras
onde atuávamos: transporte, alojamento e comida. Era um troca-
-troca de estudantes de um Estado para outro, com o argumento de
ajudarmos o desenvolvimento do Brasil,atuando em áreas necessi-
+adas. Essenão era o caso das cidades do interior do RioGrande do
Sul,onde fiquei de janeiro a fevereiro de 1973. Lembro-me do Prof.

ntõnio Gomes Pereira, diretor do Curso de Pedagogia, nos incenti-
vendo a participar do Projeto. Do Curso de Pedagogia, apenas eu e
minha colega de curso e até hoje grande amiga, Luzanira Ramalho
Dantas, participamos do Rondon. Fiquei numa cidade chamada Ta-
pes, à beira da Lagoa dos Patos e Luzanira foi para lvoti. uma cida-
de de ascendência alemã, a 40 km de Porto Alegre. A ordem dos
prefeitos era nos entreter, além do mais, nem passava pela cabeça
deles que nós, nordestinos, tivéssemos algo a fazer nas cidades que
eles administravam. Vivíamos em churrascos e passeios, o que nos
fez apelidar o projeto de Rondontour. Os próprios prefeitos nos di-
ziam: "Vocês vieram aqui passear". E, no final de quase dois meses
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de passeios, festas, churrascos e muitas amizades iniciadas, os pre-
feitos nos entregaram todos os relatórios assinados e em branco. De-
veríamos entregá-Ios à Coordenação do Rondon, preenchendo-os
como desejássemos.Minha equipe contava com uma estudante de
Pedagogia, no caso, eu mesma e outros quatro estudantes dos cur-
sosde Agronomia, Economia, Biblioteconomia e Medicina. Foi uma
experiência e tanto. Devo salientar que outras equipes trabalhavam
de verdade, especialmente os sulistasque vinham para o Nordeste,
assimcomo os alunos da UFCque iam para o interior do Ceará. Em
2005,referido Projeto foi reeditado pelo presidente LuisInácio Lula da
Silvaa pedido de acadêmicos e de gestores das Universidades.

Encerrando uma etapa ...

Minha turma ainda usufruiu do sistema semestral e anual que
regia o ensino universitário da época. Issonos fez conviver intensa-
mente durante os quatro anos que frequentamos, juntas, as aulas da
Pedagogia. Lembro-me com saudade dos trabalhos em equipe, das
fofocas nos corredores, da troca de livrose anotações de aula, dos
preparativos para a festa de formatura. Os namoros também ocu-
pavam as conversas. A população da Pedagogia era predominan-
temente feminina. Por essa razão o intercâmbio com os alunos do
curso de engenharia que estudavam do outro lado da Avenida da
Universidade era intenso. O resultado não podia ser outro. Sem esfor-
ço, consigo lembrar-me de quatro colegas que casaram com alunos
da Engenharia. Era a integração universitária; sem falar das festas
para angariar dinheiro para viagens ou formaturas. Os nomes eram
bem criativos. Um deles, com duplo sentido, nos convidava para a
festa do "Curativo na Mandioca". Era promovida pela Enfermagem
e Agronomia. Ainda ouço nossasrisadas lendo essesconvites. Tudo
era festa e juventude numa cidade que ainda desconhecia a violên-
cia urbana.
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Finalmente, chegou o dia da formatura. Não quisemos a placa
nas paredes do prédio porque achávamos "brega". A solenidade de
formatura foi no Ginásio Paulo Sarasate. Orgulhosas, desfilávamos de
braços dados com pais ou namorados. Os abraços de despedida,
após a cerimônia de colação de grau, encerravam mil promessas de
encontros futuros. Ali concluíamos uma etapa importante das nossas
vidas.

Impossível é recordar meu Curso de Pedagogia e não citar mi-
nhas companheiras de percurso. Como em todas as turmas havia as
estudiosas, as inteligentes, as palhaças, as líderes, as queridinhas dos
professores, mas todas vivenciaram a amizade que o convívio estu-
dantil estimulava nos quatro anos que compartilhamos nas salas e
pátios da FACED. Com os nomes de solteiras e em ordem alfabética
foram elas: Aldira L. Araújo, Carmina A. Loio/a, Edméia T.Mourão (in
memoriam), Graça Cardoso Ferreira, Herbênia C. Rufino, Hildizete S.
Mendonça, lacy Silva, Iso Hamilria M. Barreira, Jucineide Ribeiro, Lu-
zanira Ramalho Dantas, Márcia Gomes, Margarida A/ves Dias, Mario
do Carmo I. Nunes, Marineide C. Braga, Marísia Q. M. Torquilho, Mei-
re Celi A. Freitos, Melba Ribeiro, Noélia Bentemuller, OtJ7iaLeal Luna
Carvalho, Raimunda Madalena Teles, Raimunda Moreira Pinto, Rito
Lady Farias, Rosa Carmem V. Teixeira, Rosely Barreto tvo, Sílvio Leal
Luna, Socorro Belo Rodrigues, Susana Morais Nogueira, Teresa Maria
R.do Amaral Monteiro, Teresa Odete C. Coelho e Yvaldy N. Couto
Meio.

Não sei por onde andam muitas delas, mas me lembro de to-
das. Algumas continuam participando do minha vida, outras sim-
plesmente se afastaram, ou moram em outros Estados. Algumas eu
encontro ocasionalmente. A maioria trabalhou ou ainda trabalha
na área de Educação. Outras seguiram carreiras diferentes. Uma
delas já não está entre nós. Um grupo sempre participa dos nossos
encontros anuais.
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Uma jovem professora

No final de 1973,a UFCabriu concurso para contratar professores.
Disputei uma vaga para a área de Psicologia da Educação. Resol-
vi enfrentar o desafio ajudada pelo incentivo de dois professores:
Terezinhade JesusPinheiro Maciel e Leonel Correia Pinto. A primeira
me ajudou muito no estudo e preparo da aula prática e Leonel me
deu dicas importantes para a hora da apresentação. Fuiaprovada e
teve início a minha carreira docente.

Psicologia da Aprendizagem foi a disciplina com a qual estreei
minha vida como professora universitária. Corria o ano de 1974e o
governo militar já nos deixava respirar um pouco melhor.

Ao entrar na UFCcomo docente, um Pró-reitornuma das reuniões
de boas-vindas me alertou: "Quero lhe dizer, que pense em tudo que
vai falar em sala de aula. Há "olheiros" em todas elas". Estávamos
em 1974,mas ainda precisávamos "estar atentos e fortes" como bem
destacavam os interpretes- Gal Costa e Caetano Velloso- não temos
tempo de temer a morte, dos versosde "Divino Maravilhoso". Quem
viveu aqueles tempos entendia muito bem a mensagem.

Os alunos da minha primeira turma eram estudiosos, questiona-
dores e o preparo das aulas consumia todo o meu tempo. Como eu
estudava! A convivência e a parceria entre os professores fizeram
com que eu e o professor Hélio Leite planejássemos em conjunto, o
Trabalho Individual (TI)que equivalia a uma das quatro avaliações
obrigatórias, para cada aluno, de cada disciplina naquele tempo.
A parceria das duas disciplinas - Psicologia da Adolescência e Esta-
tística da Educação foi um sucesso.Aplicamos um teste em adoles-
centes de dois colégios da Cidade, de classessociais diferentes. O
trcbalho foi avaliado de três formas. A análise estatística foi corrigido
pelo Hélio. Eu e ele avaliamos a apresentação oral dos resultados
pelas equipes. Os trabalhos escritos individualmente, com a discus-
são dos resultados, analisados à luz da Psicologia da Adolescência,
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foram corrigidos por mim. Os alunos adoraram. Hélio e eu ficamos
orgulhosos do excelente nível dos trabalhos.

Dois anos após ter sido contratada pela UFC, viajei para fa-
zer mestrado nos Estados Unidos da América. A papelada exigida
para estudar no Exteriorera desanimadora. Muita exigência, muito
detalhe, comprovantes de proficiência na língua estrangeira, docu-
mentação, traduções, passaporte, aceitação da universidade es-
trangeira, aceitação da CAPES,sem falar na organização do que
deixar para trás, preparação da bagagem e um medo enorme do
desconhecido. Foidifícil. Agradeço até hoje a ajuda do professorAn-
tônio Gomes Pereira junto à CAPESe da preciosa intervenção da
Terezinha Maciel junto à Michigan State, em razão das exigências
demandadas por aquela universidade dos EUA.Nessaépoca, viajá-
vamos apoiados pelos Acordos MEC-USAID2.Ministério da Educação
-MEC / United States Agency for International Development -USAIDe
CAPES.Essesacordos, que influenciaram muito a Reforma Universi-
tária foram encerrados em 1976.Erao final dos Acordos MEC-USAID
e da Lei n° 4464 (Lei Suplicy de Lacerda) que punha fim à autono-
mia das Universidades.Os acordos tinham o objetivo de transformar
as universidades federais em meras fundações particulares. Acabou
também com os diretórios centrais de estudantes - DCEe a própria
UNE,substituindo-os pelo Diretório Nacional de Estudantes (DNE).Os
acordos colocaram na mão dos estadunidenses, equipes formadas
por brasileirose gringos, as normas, a escolha das áreas de formação
e muito poder. Os brasileirosque integravam essasequipes pouco a
pouco iam abandonando o grupo. Dois,dos cinco americanos que

2 No caso do Acôrdo MEC- USAID.se há dado de realidade inquestionável. é seu
esoterismo. Celebrado em 23 de junho de 1965,as primeiras informações oficiais só
vieram a furo em novembro de 1966.assimmesmo de forma fragmentária e imprecisa.
Tudo muito de acordo com o cacoete norte-americano de "ultraconfidencial" ( ...)
Afinal, que há de tão grave nestes trabalhos que não pode chegar, amplamente.
ao con~ecimento do povo brasileiro} (...) GetúJio Vargas mandou inscrever no "hall"
do Pala cio da Educação: EDUCAÇAO E MATER/ADE INTERESSENAClONAL..."Fonte:
LIMA Louro de Oliveira. In: Alves. M.M. Beabá dos MEC-USAID.Rio de Janeiro. Ed.
Gemara. 1968.Prefácio.



formavam a equipe estrcnqeirc-. eram membros da Michigan State
University para onde fui e onde me informaram que havia mais de
cem brasileiros estudando por lá, oriundos das universidades fede-
rais brasileiras e selecionados pela CAPES.Poisbem, nessa época,
uma comissão da CAPES(Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoalde EnsinoSuperior) viajava para as universidades onde ha-
via candidatos querendo estudar no Exterior.Como era concedida
uma bolsa de estudo para os candidatos, cabia a essa comissão
entrevistá-Ios. Uma dessas comissões chegou na FACED,em julho
de 1975. Quem chefiava o grupo era Eva van Dirtman, uma ale-
mã, que se naturalizou argentina e morava no Brasil,segundo as
informações dos corredores e nada oficial. Anchieta, analisando as
nações envolvidas na vida dessa senhora, comentou: "Não é uma
mulher é a própria ONU". A chegada da delegação causou alvo-
roço. Afinal, era julho- férias, professores ausentes. O diretor era o
Padre Frota, também desaparecido. Darcy Maia era a secretária
do Curso. Não sabia mais o que fazer. Os professoresque contatava
diziam não poder representar a instituição porque Padre Frota não
havia nomeado ninguém oficialmente. Na ocasião, chamaram o
professor Antonio Gomes Pereira, que era Pró-Reitorda Graduação
para ajudar na solução do problema. Muito diplomático, Gomes
instalou o grupo, numa das salas da Pró-Reitoria, e lá as entrevistas
foram feitas e as dificuldades contornadas. Em agosto, na primeira
reunião do "Departamentão", Pe. Frota tentava justificar o seu "de-
saparecimento" quando por fim exclamou: "Jamais poderia espe-
rar que Eva chegasse aqui em julho, uma vez que o combinado era
setembro". Ao que Anchieta retrucou: "As Evassempre traiçoeiras".
A gargalhada foi geral.
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3 John D. Ryder, diretor da Escola de Engenharia e professor catedrático de Engenharia
Eletrônica, da Michigan State University e John M. Hunter, professor catedrático de
Economia da Michigan State University.
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Retomando a carreira docente

Quando retomei minha vida como docente na UFC,em 1984,
muitas coisas haviam mudado, tanto na área política, quanto na
vida pessoal. Nos anos 1980,a política caminhava para uma aber-
tura política "lenta e gradual" e o Curso de Pedagogia encarava
transformações. A reforma substituiu as Habilitações - Orientação
Educacional, Administração Escolar e Supervisão Escolar- por áre-
as de aprofundamento em Educação Infantil, Educação Especial,
Educação Popular e da Arte-Educação. Com a criação da área de
estudos em Educação Especial passei a lecionar em lugar das Psi-
cologias da Educação, algumas das disciplinas que compunham a
área: Introdução à Educação Especial, Distúrbiosda Linguagem e da
Fala, Psicomotricidade, Psicopedagogia e Supervisão do Estágio em
Educação Especial.

A reforma do currículo e a chegada da Maristela Lage Alencar,
em 1987,foram fundamentais para que a área de Educação Espe-
cial tomasse impulso, na FACED/UFC,pois "uma andorinha só não faz
verão", sem falar na grande experiência da referida professora, que
dirigia anteriormente, o setor de Educação Especial na Secretaria de
Educação do Estado -SEDUC.Em 1988,fundamos o Núcleo de Edu-
cação Especial -NEESP.Outras professorasse agregaram ao ensino
das disciplinas da área como Neide Fernandes Monteiro e Ana Eliza-
beth BastosMiranda (durante algum tempo). Com a fundação do
Núcleo, que tinha caráter interdepartamental, trabalharam conosco
em parceria constante duas professorasdo Curso de Psicologia - Re-
gina Cardoso Estevese Ana Maria Vieira Lage. E,ocasionalmente
alguns professores da UFCdos Cursos de Enfermagem, Medicina e
Direito. O NEESPfoi registrado na Pró-Reitoriade Extensãoem 1988.O
trabalho com Educação Especial foi recompensador, pessoal e pro-
fissionalmente. Desde o início houve muita empatia entre a professo-
ra Maristela e eu, ajudada pelo compromisso e amor que tínhamos
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pelo ensino. Havia amizade, colaboração, apoio e solidariedade en-
tre nós. Essascaracterísticas foram disseminadas entre os professores
que trabalharam conosco no Núcleo, entre as bolsitas de Iniciação
Científica, monitoras e alunas do PET- cuja linha de trabalho e estudo
era na área de Educação Especial - EE.Até hoje nos encontramos
anualmente e, por telefone, continuamos a nos comunicar, prestar
ajuda sempre que necessidade e manter uma amizade fortalecida
na ética e no bom trabalho em grupo.

EsseNúcleo que eu coordenei na década de 80 e 90 teve tra-
balhos de destaque tanto na Cidade, Fortaleza, quanto nos encon-
tros nacionais e internacionais dos quais participou representando a
FACED/UFC.Trabalhamos com as instituições cujo público-alvo eram
crianças e adolescentes com deficiência intelectual, surdos, cegos
no Município de Fortaleza. Representamos a UFCjunto ao MEC para
assuntos de Educação Especial. Coordenei como representante
MEC/UFC/FACED/NEESPa Educação Especialdo Nordeste e do Ceará
durante quatro anos, trabalhando em congressos e encontros, em
diversos Estadosdo Brasil,para lidar com o processo de inclusão nas
escolas brasileiras.Apresentamos na época um número tão significa-
tivo de trabalhos, que em um deles, só perdemos para a USP,consi-
derada a campeã na produção científica. Elaapresentou 21 contra
os 19 da UFC/NEESP.Participamos de todos os Encontros de Inicia-
ção Científica da UFC.Coordenamos e ministramos inúmeros cursos,
nos mais variados níveis- extensão, graduação e especialização - e
preparamos bolsistase alunas do Programa Especial de Treinamento-
PET,cujos estudos se concentravam na área de Educação Especial.
Hoje, a maioria delas pertence ao corpo docente dos mais diver-
sos institutos de ensino superior - IESno Ceará e no Nordeste. Na sua
maioria, são universidades federais. De 1988a 2001, o NEESPfuncio-
nou lia todo vapor", comprometido, como era, com a EE,agregan-
do, treinando, cooperando e interagindo com alunos e profissionais
locais e nacionais que trabalhavam na área, além de estudantes e
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profissionais das áreas afins, tão importantes na formação das equi-
pes multidisciplinares que trabalham com pessoas necessitadas de
ensino e cuidados especiais. Entre os trabalhos inéditos desenvolvidos
pelo NEESP/FACED,temos a alfabetização e reforço escolar de crian-
ças e adolescentes submetidos à hemodiálise, no Centro de Nefrolo-
gia de Fortaleza, nas três tardes em que se submetiam a hemodiálise.
O resultado foi tão positivo que o médico encarregado do setor nos
veio perguntar se não queríamos planejar também uma atividade
com os pacientes adultos. Posteriormente, a UNIFORdesenvolveu tra-
balho semelhante.

Alguns agradecimentos

Agradeço, verdadeiramente, às minhas colegas de turma,
Hildizete Mendonça, Luzanira Ramalho e Rosa Carmen Teixeira; às mi-
nhas colegas professoras Maria de Lourdes Peixoto Brandão, Maria de
Fátima Azevedo Ferreira Lima e Ivoni Pereira de Sá e à minha ex-aluna
e amiga Andreia Serra Azul da Fonseco. Elasforam pacientes, gene-
rosas, disponíveis e interessadas. Forneceram-me dados importantes e
refrescaram minha memória em alguns contextos. Utilizeisuas lembran-
ças e seus conhecimentos para fechar alguns relatos e fundamentar
outros. A todas, o meu mais sincero agradecimento.





Turma 1972 - 1976: uma expansão
iluminada pelo sol do meio dia

Maria de Lourdes Peixoto Brandão

Entrar na Universidade Federal do Ceará - UFCem 1972era um
sonho e ao mesmo tempo uma interrogação diante da escolha pro-
issionol.Dessemodo, a clientela da Pedagogia oscilava entre jovens
saídos do Científico (que desejavam por classificação migrar para
os cursos de Economia e Direito) e uma parte que, de fato, deseja-
va dar continuidade aos estudos iniciados em escolas normais. Dos
50 aprovados, 16adentraram o Ciclo Profissionalda Pedagogia em
1973.2e colaram grau no semestre de 1976.1.

O primeiro ano de convivência acadêmica foi realizado no Bá-
sico, então situado em uma edificação correspondente ao espaço
onde hoje encontramos o Shopping Benfica. Inicialmente, a vida aca-
dêmica foi marcada pelos rituais coletivos dos trotes que recepcio-
'lavam os alunos, com festividades marcadas pelo receio de cortar/
raspar O cabelo, ser pintado o rosto e participar de tarefas punitivas

ue nada combinavam com o que enfrentaríamos na convivência
com o Ciclo Básico, ordenado pela reforma universitária 5540/68.
.."na realidade acadêmica orientada pela indignação e incertezas
..•'ente da opção inicial, haja vista que o resultado do vestibular era

visório.A garantia da escolha do Curso, portanto, dar-se-ia ao fi-
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nal de um ano de estudo regido pela competitividade, regulada e
ordenada pelo desempenho nas provas semestrais. O currículo do
básico dava uma formação geral aos acadêmicos independente-
mente da 10 escolha. Para se entender a complexidade do ocorrido,
os alunos da Pedagogia poderiam escolher, dependendo de sua re-
classificação ao final do 10 ano, outros cursos da área de humanida-
des, dentre os quais os mais concorridos eram o Direito e a Economia.
Nessaépoca, cursávamos disciplinas de Cálculo I e Estatística I com
colegas das engenharias, ministradas respectivamente pelos profes-
soresAzim,pelo monitor Loureiro (do Institutode Matemática) e Adilina
(da Estatística). Imaginem pedagogos dando conta de integrais e
funções ... foi um tempo de reprovações. Na época, tínhamos como
coordenador o ProfessorMoreira Campos e era um orgulho para nós
estudantes conviver com o Poeta e Escritor.Sempre elegante, cortês
e, acima de tudo, um grande gestor, mantinha a ordem e ouvia os
reclamos dos alunos. A imensa cantina era o centro da vida acadê-
mica em que estudantes de áreas diversasse reuniam para trocas de
ideias. Era o ponto de integração e formação interdisciplinar, cons-
tituído numa relação confusa e provisória: não tínhamos uma casa
com endereço. Nosso destino físico ainda dependia de uma média
aritmética classificatória. Neste período, tivemos o prazer de convi-
ver com grandes professores da UFC,dentre eles: Isolda Bezerra de
Menezes (Introdução aos Fundamentos Psicológicos); Mirtes Amorim
(Introdução aos Fundamentos Filosóficos); Tereza Haguetfe (Introdu-
ção aos Fundamentos Sociológicos); Marcondes Rosa (Língua Por-
tuguesa I). No caso da Língua Portuguesa I, todos os docentes eram
auxiliados por tutores com encontros semanais feitos junto ao Curso
de Letras Vernáculas, no sentido de garantir uma produção textual
significativa no Trabalho Individual - TI.Um aspecto interessante sobre
esses encontros promovidos e de grande relevãncia para o aluno
ingressante foram os temas sugeridos, os quais não tinham quaisquer
relações com o que se pretendia ser como profissional. O tema sor-
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reodo para mim, dentre os indicados, foi O Futebol como Meio de
Comunicação das Massas! O problema enfrentado foi me deparar
com um assunto que não fazia parte de minha vida, o que me levou
a ler revistas como a Placar. Como jamais havia ido a um estádio de
'utebol. passei a entrevistar pessoas que iam ao Presidente Vargas -
':JVe, assim, consegui narrar como se lá estivesse. O resultado foi ma-
ravilhoso. Outra temática abordada sobre o conhecimento popular
;oi o sorteado para Fátima Azevedo: Para-choques de Caminhão.
=oro a realização da tarefa, muitas vezes acompanhei a colega à
uo Conde d IEu para realizar entrevistas com os caminhoneiros sobre
- as mensagens gravadas nos seus carros de transporte de cargas e

e mercadorias vendidas no Mercado Central.

Ao final do básico, muitas alterações se deram em uma turma
arcada de reprovações na disciplina Cálculo I e que, apesar de ser

Jma turma disciplinada, fazia suas desordens. Dentre elas, destaco
cenas bem interessantes de um fato registrado: em um sábado, 18
oras, após a aula de Cálculo I - regida pelo desejo de aprender e

emor diante de uma reprovação - estava a nossa turma constitu-
o a por alunos da Pedagogia e engenharias. Os meninos davam as
resenços e saíam, sem que o professor percebesse, para um bar-

~ ho próximo à Faculdade de Economia. Retornavam à sala para
::onfirmar a presença ao final da aula. O acontecimento: diante do

adro com soluções de exercícios de integrais, um deles perguntou:
Professor,o que significam estas estrelinhas no quadro?" (indagando

sobre os asteriscos demonstrando correlações no desenvolvimento
.....as questões). O professor notou o tom da embriaguez do aluno e
c-ontornente respondeu: "É uma constelação!" (Turma do Professor

zirn. 1972.2).

O segundo fato demonstra nossa inexperiência em seminários
ncodêrnicos. Fizemos 16 cartazes para apresentar um tema em uma

ra. Depois de uma noite sem dormir na casa da Iremar Campos,
-egrante da equipe, não deu tempo de apresentar o seminário so-
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bre Rogerse Piaget (Turmada professora Isolda Bezerrade Menezes
(1973.1).

No final do 2° semestre - diante do fato das reprovações em Cál-
culo I =, recordo o primeiro ato político dessa turma. Munidos de um
abaixo-assinado e com o apoio do ProfessorMoreira Campos, fomos
ao Coordenador do Curso de Pedagogia da FACEDà época, Profes-
sor Antônio Carlos de Almeida Machado, para solicitar a exclusão e
substituição da disciplina Cálculo I no currículo do Curso de Pedago-
gia pela disciplina Matemática Aplicada à Educação, fato ocorrido
logo após adentramos no Ciclo Profissional,em 1973.2.O Ciclo Pro-
fissional,como chamavam o tempo no Curso, foi demarcado pela
reforma universitária regulada pela lei 5.540/68,de caráter tecnicista,
fundado no regime militar implantado no Paíse dentro dos princípios
de racionalidade, eficiência e produtividade.

O ato da supressãoda reprovação no Cálculo I em nossoshistó-
ricos garantiu a inclusão da aprovação nessa nova disciplina, minis-
trada à época pelo professor José Anchieta Esmeraldo Barreto. Um
detalhe à parte: fomos a primeira turma oficial do turno vespertino.
Osdocentes iam à FACEDapenas para nos dar aula, pois concentra-
vam as horas de trabalho no horário matutino.

Foi exatamente em 1973.2que se deram as admissões de alu-
nos estrangeiros e transferidos vindos de outras Instituições de Ensi-
no Superior - IES.No caso específico, tivemos dois integrantes novos
na turma: Nazilde (irmã Salomé), vinda da Universidade Federal do
RioGrande do Norte, e Michel Perron, missionáriovindo de Quebec,
Canadá. Sobre o Michel, trago lembranças incríveis. Ele dinamizou
a turma com o seu ritmo de estudo e de produção dos trabalhos
solicitados. Sempre os entregava na aula seguinte e deixava os ou-
tros membros da turma sem justificativas para atrasos. Outro fato a
contar sobre ele: todo ano, no período de recesso das férias, o co-
lega ia à Quebec, sua terra natal. Fotografava o ambiente escolar,
descrevia o trabalho que havia desenvolvido com as crianças de
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sua escola e, ao retornar à UFC, fazia uma reunião para contar a
viagem. Sempre nos trazia lembranças do lugar para presentear os
colegas. Lembro a folha de bordo de metal, símbolo do Canadá,
que recebi de presente.

Doisaspectos da gestão acadêmica não podem seresquecidos:
o sistema de matrícula que passara a ser administrado pelo Núcleo
de Processamento de Dados - NPD.O procedimento consistia na per-
furação correta de códigos, correspondendo às disciplinas ofertadas
e escolhidas para o semestre em um cartão individual, instalando o
regime seriado. Assim, quando furávamos o código errado no car-
tão-matrícula, tínhamos que ir ao campus do PICI,sede do NPD,para
pedir outro material de perfuração, uma vez que em cada um cons-
tavam informações do aluno, tais como a data de entrada na UFC,
a classificação no vestibular, dentre outros dados relevantes. Enfim,
nossosnomes foram substituídospor números e a matrícula passou a
sercontrolada pelo computador. Chamo atenção sobre a ordem da
codificação ainda executada para toda disciplina criada nos cursos,
regime a gestão disciplinar instituída naquela época. Até um palito
de fósforo vinha junto ao envelope para auxiliar no ato da matrícula!
Apesar da tendência instalada - negação do sistema anualizado - a
nossa turma quebrava esseprotocolo e se reunia antes de efetivar a
matrícula para fazer um planejamento diante da oferta e garantir a
perrnonêncio do grupo, como uma turma, fato ocorrido até o último
semestre. É importante lembrar que desde o início os alunos do Cur-
so de Pedagogia tinham o seu rendimento acadêmico avaliado por
meio de conceitos representados pela sigla EBRIM(Excelente, Bom,
Regular, Insuficiente e Mau).

Sobre o fato de sermosum código, Fátima Azevedo lembra muito
bem a situação ocorrida no primeiro dia de aula do Ciclo Profissional.
Deu-se na disciplina Sociologia da Educação, ministrada pela profes-
sora Dra. Zélia Camurça. Essadocente, ao adentrar a sala, foi logo
solicitando que todos se levantassem e escrevessem o seu nome, o
seunúmero, exercitando uma chamada diferente. Deu-seum silêncio
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profundo diante do impacto gerado ao olharmos um quadro cheio
de números em substituição dos nossosnomes, de forma a registrar
a nossapresença na aula. Emseguida, a professora fez uma grande
preleção sobre a condição do ser social e a condição instituída de
anonimato.

Neste período se deu a convivência com o filósofo professorMo-
acir TeixeiraAguiar, à época interlocutor de PaulSartre no Brasil.Das
lembranças, guardo a vivência como monitora voluntária da disci-
plina Filosofiada Educação, auxiliando na burocracia dos registros
de frequências e dos conteúdos ministrados em cada aula no diário
de classe. A condição da Monitoria era tão valorizada que, mesmo
antes da sua institucionalização como Programa de Bolsasna UFC
ela já existia de fato com o caráter volitivo. Nesta perspectiva, tive
o prazer de ter Lindyr Saldanha como monitora da disciplina Psico-
logia da Educação 1-Infância, à época ministrada pelo Pe. José
Maria Frota.

Outro lugar das minhas recordações foi a implementação da
Lei 5692/72, que instituiu as Habilitações Educacionais- Orientação
Educacional, Supervisão Escolar (da qual fui aluna) e Administração
Escolar. Segundo Machado (1993),0 currículo do Curso de Peda-
gogia decorrente do Parecer 252 de 1969, que cria as Habilitações
Educacionais, reduz o estudo dos fundamentos históricos-filosóficos
e socioculturais da educação, prevalentes no currículo anterior,
e concentra o ensino em disciplinas técnico-profissionalizante. Os
docentes que implementaram e consolidaram as referidas Habilita-
ções foram: área de Supervisão (Júlia de Figueiredo Rocha e Maria
de Lourdes Ferreira Lima); área de Orientação Educacional (Glau-
cenete Barros de Oliveira, Noélia Picanço Machado, Layrton Ca-
valcante, Adil Oallago); e na área de Administração Escolar (Lireda
Facó, AssisGoes e Ivone Sá).

Sobre a Professora Lireda Facó, fundadora da disciplina Admi-
nistração Escolar e, posteriormente, quando do advento da pri-
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meira reforma do Curso de Pedagogia, organizou a habilitação
em Administração Escolar, quando da reforma do currículo pelo
Parecer n. 252 do então Conselho Federal de Educação, que criou
as especializações em Supervisão, Administração Escolar e Orien-
ação Educacional.

A Profa. Lirêda pela vasta e ao mesmo tempo profunda cultura
de que era possuidora representava um marco em todas as tur-
mas de alunos onde lecionava. Como pessoa era de uma simpa-
tia e disponibilidade ímpares. No que se refere a sua formação
acadêmica, concluiu o Bacharelado em Direito na Faculdade
de Direito do Ceará, ao mesmo tempo em que graduava-se em
Bacharel pela Faculdade Católica de Filosofia, mantida pela
Congregação Marista. Na década de 70, na Universidade de
Tulaine- EUAconcluiu o mestrado em administração da educa-
ção, retornando à Fortaleza. Aqui elaborou importante tese na
área de educação a ser defendida para obtenção do título de
LivreDocente, o que infelizmente não se concluiu em virtude do
seu prematuro falecimento, o que nos deixou órfãos dessesvalo-
rososensinamentos, tendo falecido aos 61anos de idade (Fonte:
Registrosda Prof. Ivone Sá, Fortaleza, julho 2013).

Reafirmoque a postura e ideais pedagógicos assumidosà época
or nossosprofessores,diante da tendência da formação de espe-

ciolistos. foi de assegurar a Reforma Curricular de 1972 dando um
·om diferenciado às determinações oficiais. Essefato está expresso
a fala transcrita a seguir, do ProfessorAntõnio Cortes de Almeida
achado (2013):

Pessoalmente, creio ter me identificado nesse período com o
grupo de professoresque cultivavam os pressupostos,princípios
e práticas da educação humanista moderna, fundada na liber-
dade e na autonomia e no cultivo da razão, da inteligência e
da sensibilidade, não faziam uma opção pela escola do traba-
lhador, mas falavam bastante de uma escola democrática, de
boa qualidade para todos. [...) Recusavam a modelagem do
comportamento humano, a automatização de respostase a ser-
vidão da mente, combatiam e desprezavam as publicações do
tipo engenharia da instrução, de objetivos, manuais de instruções
programada, todas financiadas pelo MEC, e enviadas em gran-



des números de exemplares para as bibliotecas de educação.
Apoiavam-se em Piaget. Karl Rogers, Alexander Neill, Maka-
renko. Dewey, Lauro de Oliveira Lima e já no fim da década em
Paulo Freire,e nos clássicos da educação brasileiras [...). resis-
tiam a criação do colégio de aplicação, convencido de que os
estágios deveriam ser feitos nas escolas da comunidade e não
se deixavam seduzir pela moda então vigente nas universida-
des, que instalavam laboratórios de ensino e centro de tecnolo-
gia educacional.
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Apesar da tendência anunciada, houve algumas expenen-
cios bem-sucedidas para o exercício da crítica acerca dos usose
desusos da tecnologia educacional na formação docente. Este
encontro se deu na disciplina Didática Geral, momento em que
estudamos a dinâmica do Planejamento educacional, o ensino
instrucional e técnicas de dinâmicas de grupo e estudo, dentre
outros ensaios didáticos. Quanto aos Manuais Didáticos distribuí-
dos pelo MEC-USAID,disponibilizados nas bibliotecas universitárias,
recordo-me daqueles de Ensino de Ciências e Matemática usa-
dos na disciplina Metod%gias do Ensino. Eleseram interessantes
e passíveisde adaptações e de ajustes nas vivências dos estágios
curriculares, coordenados à época pelas professoras Mercedes
Capelo Alvite e Lúcia Lopes Dallago.

Não poderia deixar de relembrar outros momentos que
marcaram profundamente a convivência da turma no Curso
de Pedagogia.

• Na didática Geral. à época ministrada pela professoraTere-
zinha Maciel. recém-chegada de Pós-Graduação na Michi-
gan State University.Além dos ensinamentos e práticas, toda
semana promovia encontros com toda turma para vivenciar
dinâmicas de grupo, visando à formação do serdocente e à
promoção de vivências e relações saudáveis de convivência.
Foimuito interessante.
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• Outra vivência, de cunho avaliativo, foram os Encontros Didá-
ticos promovidos por nossa turma para o coletivo dos profes-
soresda FACED,realizados em uma sala-auditório ao final de
cada semestre. No momento, eram apresentadas pesquisas
acadêmicas de caráter voluntário, articuladas pelas discipli-
nas cursadas no semestre em que eram avaliados trabalhos
acadêmicos propositivos e que permitiam uma constante
avaliação curricular.

• A Tetê, como delicadamente chamávamos a nossa que-
rida Professora Maria Teresa Albuquerque Guimarães, res-
ponsável pelas disciplinas Ensino da Linguagem e Ensino da
Matemática, sempre nos alertando: "Meninas, vocês não
podem ler Paulo Freireaqui na sala!". íamos para o bosque,
onde hoje fica a quadra da FACED, e lá constituíamos o
lugar freireano.

• Dentre as festas organizadas com o apoio da Lindyr Duarte,
então monitora voluntária do Pe. José Maria Frota Frota, pro-
fessorde Introdução à Educação, destaco a do dia do pro-
fessor do ano de 1974, na qual Efímia Meimaridou Rola (de
origem Grega) encenou a dança do filme Zorba, o Grego.
Foi lindo! Nessedia, a homenageada especial foi a Dra. Zélia
SáViana Camurça, sempre bem vestida, portando suasgran-
des sacolas abarrotadas de livrose um broche que chamava
atenção pelo formato de um elefante. Certamente para dar
sorte!

• As pesquisas coordenadas pelos professores Tereza Ama-
ral Monteiro (Disciplina Psicologia da Educação), Hélio Leite
(Disciplina Medidas Educacionais) e Lairton Cavalcante (da
Disciplina Psicopedagogia), da qual participamos, na condi-
ção de aplicadores e colaboradores, na fase de tabulação e
análise de testes psicológicos aplicados em crianças de uma
Escolada Rede Municipal de Maranguape, Ceará.



• As vivências com a professorada área de Estrutura e Funci -
namento do Ensino, Joseneide FranklinCavalcante, que,
época, dividiu a nossa turma em dois grupos para exerci c
experiências de aprendizagens diferenciadas, sejam: um g -
po coordenado por contratos individuais (do qual fiz parte
de orientação rogeriana e outro com estudo presencial corr
aulas expositivassobre osmesmostemas. Ao final da experiên-
cia, procedeu-se a uma análise de desempenho e foi divulga-
do o resultado para a turma.

• O encontro com a jovem professora Maria Nobre Damas-
ceno. que nos conquistou pelo seu rigor acadêmico, o es-
tímulo à produção científica, a disponibilidade de fontes
que àquela época eram limitadas na área de Currículos
e Programas e, acima de tudo, a simplicidade diante da
sabedoria; ensinamentos que perduraram até os dias atu-
ais e que me introduziram nas discussões sobre a Educa-
ção no campo e defendidas publicamente no caminhar
da formação acadêmica contando sempre com as suas
orientações.

• As aulas com o professor Leonel Correia Pinto, na disciplina
Psicologia da Aprendizagem, em que assumia pedagogica-
mente o processo de construção e aplicação do método por
ele criado e denominado Gestalt-fenomeno/ógico-Existencial
- GFE, dando destaque para o livro didático adotado de au-
toria do professor;

É importante destacar a grande contribuição do referido profes-
sor, por meio de depoimento escrito da professora Ivone Só. que a
seguir relato:

O Prof. Leonel Correia ingressou na Faculdade de Educação
da UFCem 1970, por aprovação em concurso de Provas e Tí-
tulos, Psicólogo Clínico, Professorde Psicologia da Educação e
Pesquisador na mesma área, na qual descobriu uma nova for-
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ma de Avaliação da aprendizagem que qualifica a o conhe-
cimento ainda não captado pelos instrumentos de avaliação
até então existentes, como "conhecimentos não observáveis'.
Intensificando as suas investigações construiu a escala natural.
de avaliação testada em 'várias escolas de ensino fundamen-
tal e adotada pelo Colégio Redentorista, aqui em Fortaleza. Em
seguida organizou a Metodologia da Compreensão Existencial,
voltada para a formação do Homem integrado consigo mes-
mo e com o seu ambiente. O cerne do método era a integra-
ção CSA onde C=conhecimento; S=a sentimento e A= a ação.
Por esse caminho o Autor pretende que a ação do indívíduo
ocorra não apenas pelo conhecimento frio obtido na escola
mas, analisando a luz de uma consciência bem formada que
o torna responsável pelos seusatos. O Mestrado em Educação,
em suas primeiras turmas teve como bases três estudos acima
ressaltados que compunham a Metodologia da Compreensão
Existencial. Dr. e LivreDocente pela PUC/RSe Mestre em Psi-
cologia pela PUC/R( fonte: Ivone Pereira de Sá, Fortaleza, julho
/2013).

A convivência diária com o prof. Leonel possibilitou aprendiza-
genssignificativas que marcaram profundamente nossaslembranças
e nossosatos pedagógicos - criativo, reflexivo e ético, como bem
dizia o dar-se conta da realidade- o saber ser.

Osjogos universitáriosforam a válvula de escape de acadêmicos
cue tinham apenas os grupos de estudos - as equipes, a nossa cho-

ada POLLY - como forma de organização. Recebemos algumas
-aças: uma delas pelo tênis de mesa, angariada pela Iremar Santos
Jumont Campos. A torcida era grande. Monitorada por Jambra, ti-
- a direito a megafone e apitos. A representação estudantil nos
:::entrosAcadêmicos era a outra forma de organização. Fizparte
::essemovimento. O aspecto crítico dele era a lista de candidatos
:: eleição. A universidade, por meio da Pró-Reitoria de AssuntosEs-
_dantis, enviava a relação nominal dos alunos que tinham média
cisfotórío para ser candidato. A nossa turma, como sempre, esta-
:J bem representada.
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[...] na graduação, as disciplinas da área de História da Edu-
cação em geral eram distantes da realidade educacional de
nosso país e em alguns momentos interessantes, pois geravam
curiosidade sob o modo de organização da educação de
outras civilizações e de culturas ocidentais que iluminaram a
nossa educação, como a França, Inglaterra e dos nossosco-
lonizadores, assumindo caráter mais ilustrativo que formativo.
Posteriormente, essesconteúdos foram retomados na disciplina
Estruturae Funcionamento do Ensino,em que SistemasEduca-
cionais da Europa, do Japão, dentre outros, foram estudados.
Tivemoscomo professoresLuciano Gaspar, do Curso de Letras,
responsável pela disciplina Historia da Educação I; e Ernesto
Neves, pela disciplina Evolução da História da Educação do
Departamento de Educação. [...] No que se refere ao Brasil,
estudávamos a evolução da educação brasileira numa linha
cronológica, a partir dos Jesuítas... e por razão de tempo ou de
interesse ou por ausência de pesquisas não fora trabalhada a
história da educação no Ceará. Naquela época, o aluno não
tinha a visão de totalidade do seu projeto formativo e dessa
forma não tinha o que solicitar - seguia o programa pré-esta-
belecido pelo professor.Quem anunciou a necessidade de es-
tudarmos a Históriada Educação no Ceará foi a professora de
Sociologia da Educação, Dra.ZéliaSá V. Camurça que integra-
va o Instituto Histórico do Ceará. Na visão dela, para entender
o social, tínhamos que estudar a história situada. O contexto
político em que se deu a minha formação ainda era fechado
e a Lei 5692/71 era a grande novidade. (CAVALCANTE,2012,
pp. 3- 4).

Sobre os estudos referentes aos fundamentos da educação, re-
cordo-me do depoimento escrito apresentado por mim e transcrito
pela professora Maria Juraci Maia Cavalcante, ao discutir a trajetó-
ria do ensino da História da Educação no Curso de Pedagogia da
FACED:
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Finalizando, não poderia deixar de falar no Programa de Monito-
rio. instalado na UFCno ano de 1973.Como a nossa turma estudava
à tarde, fomos gradativamente assumindo todas as vagas de mo-
nitoria que iam surgindo no Curso de Pedagogia. Fui monitora em
rês áreas: Sociologia da Educação, sob a tutoria da professora Ora.

Zélia Sá Viana Camurça (1973.2-1974.2);Currículos e Programas, sob
a tutoria da Professora Maria Nobre Oamasceno (1974.2- 1975.2);e
=>rática de Ensino, sob a supervisão da ProfessoraTutora Susana Vas-
concelos Jimenez (1976.1 - 1976.2). Além da minha participação,
nteqrororn o Grupo de Monitores da FACEOno período de 1973 à
976 os alunos: Michel Perron, Fátima Azevedo, Efímia Meimaridou
ôlo. Luzia Siqueira de Vasconcelos e Iremar Santos Oumont Cam-

oos. O fato marcante é que a referida vivência acadêmica promo-
.eu uma formação que culminou com o exercício da docência no
ensino superior.

Enfim,a festa! A colação de grau com direito a foto coletiva. Um
ccontecirnento importante: enquanto todos nós, concludentes, es-
-ávamos organizados nas escadas da Concha Acústica para a foto
comemorativa, fomos puxados, de repente, pelo fio do flash! Todos
; ram caindo em direção à base da escadaria! Imaginem a queda!
:::om alguns reclamos e raladuras, retornamos à posição inicial para
:: foto histórica que ora apresento.
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Figura 1- foto da Colação de Grau na Reitoria da UFC-
Turma de Pedagogia (1976.1).

Arquivo próprio da autora.

No clima das comemorações (julho de 1976),houve um grande
programa de atividades festivas, tudo muito organizado pela comis-
são coordenada pela Iremar Santos: missa na cripta da Catedral,
celebrada pelo Pe. José Maria Frota, nossoprofessor,e coquetel no
Paço Municipal da Prefeitura de Fortaleza. Daquela época, lembro-
-me dos quitutes da Auridéa, do culto organizado pela Gercina, do
churrasco organizado na casa da Luzia Vasconcelos e, ainda, do
jantar oferecido na residência da nossaParaninfa, a professoraMaria
Nobre Damasceno.
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Finalizoeste depoimento agradecendo a todas as pessoas que
contribuíram para a nossa formação. Dou especial destaque à ser-
vidora Darcy, secretária do Curso durante muitos anos; a todas as
professoras e todos os professores, pelos ensinamentos e experiên-
cias, representados, respectivamente, pela nossa paraninfa, a pro-
fessora Maria Nobre Damasceno, e pelo nosso patrono, o professor
e ex-reitor Raimundo Hélio Leite; aos colegas da turma que colaram
grau em 20 de julho de 1976, pelo convívio e amizade: Anna Maria
Barroso Rodrigues, Efímia Meimaridou Rôlo. Gercina Lopes Fonteles,
Flávio Victor Hollanda Arantes, Iremar Santos Dumont Campos, Lêda
FeijoBenevidesMagalhães, LuziaSiqueiraVasconcelos, LuizRivaldo de
Holanda, Maria de Fátima Braga Azevedo, Maria ElizabethGonçalves
Menezes, Maria Lindalva de Castro, Maria de Lourdes Cavalcante
Peixoto, Marina Almeida Chaves, Michel Perron, Nasilde de Oliveira
Soares, Neide Augusta Marques Rocha, Norma Beltrão Pinto e Pedro
Soaresde Oliveira.

Em tempo, gostaria de agradecer à Fátima Azevedo pelas infor-
mações e lembranças relatadas, à colega LuziaSiqueira Vasconcelos
que, mesmo distante- em Campinas-SP- contou-me fatos e feitos via
e-moil. e à professora Ivoni Pereira de Sá, que me permitiram compor
a presente história de nossa turma.

Referências Bibliográficas

CAVALCANTE,Maria Juraci Maia. O Ensino de História da Educação:
da tradição dos manuais aos recortes temáticos, temporais e espa-
ciais sob novos protagonismos. UFC,disponibilizado em: http://www.
sbhe.org.br/novo/congressos/cbheS/pdf/3S.pdf.





Curso de Pedagogia: Espaço/Tempo
de Sonhos, Aprendizados e de Lutas

Ercília Maria Braga de Olinda

É uma honra fazer parte do registro de memórias relacionadas
ao Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará, sobretu-
do pela oportunidade de fazer um balanço sobre os aprendizados
experienciais que fiz, interpretando o significado mais profundo que
instituições. eventos, teorias, ideias e pessoas tiveram na minha for-
mação pessoal e profissional. Tenho muito orgulho de dizer que sou
pedagoga e que me esforço a cada dia em ser uma educadora
popular vinculada aos movimentos sociais e aos anseios emancipa-
rónos. que apostam numa sociedade justa, propiciadora de oportu-
idodes e garantidora de direitos °

As narrativas autobiográficas são formas de escrita de si (dimen-
sôo singular), mas que abrem veredas para o a escrita coletiva (di-
-nensõo plural). Muitos são os caminhos para tecer os fios que dão
coerêncio e significado às vivências que temos ao longo da vida.
Escolhiolhar para a professora-pesquisadora que sou hoje, pergun-
to-ido: como me tornei no que sou? Como o Curso de Pedagogia
- laborou para este design?

Tomando o presente como ponto de partida, vejo-me como uma
ofissionaldedicada à divulgação, defesa e promoção dos direitos

207



humanos, sobretudo de crianças e de adolescentes, os educa na
e socioeducandos que mais permanentemente estão presentes •....._
minha práxis pedagógica. Sou uma profissionalda Educação enqo-
jada na formação de pedagogos e de pedagogas dedicados a:
aos processoseducativos escolares e não escolares em que as cios-
ses populares são sujeitos aprendentes e ensinantes. Supervisiono _
Estágio Curricular, sempre o vinculando à atividade de extensão c.

de pesquisa. Oriento trabalhos de conclusão de curso, dissertoções
e tesesque se ocupam das temáticas da(s) juventude(s) e da espi -
tualidade na perspectiva da Educação em DireitosHumanos. Com
estes saberes e fazeres foram se constituindo? O que foi fundan e
para o que sou hoje? Sigamos os fios da minha trajetória escolar e
acadêmica.

Sou técnica em Química, formada pela Escola Técnica Federa
do Ceará. De 1980a 1982,fizo Curso de Química na UFCcom a per-
manente sensação de que estava no local errado. A participação
ativa no Movimento Estudantile na militância partidária de esquerda
impulsionava-me para outras temáticas ligadas às relações huma-
nas. Assim,em agosto de 1982,iniciei o Cursode Pedagogia. Naque-
la época, vários professoresretornavam de doutorados no Exteriore
traziam uma visão histórico-crítica da educação, transformando as
orientações curriculares do curso, antes centrada numa abordagerr
psicológica e técnica, numa visão mais sociopolítica.

Minha turma se dividia entre as duas tendências, apesar de
conservarmos um sentido de união e de ajuda mútua muito forte.
Juntamente com a turma que nos antecedeu, fundamos o Centro
Acadêmico Paulo Freire.Tânia Batista, hoje professora lotada no De-
partamento de EstudosEspecializados, participou destes momentos
iniciais da organização estudantil no Curso de Pedagogia, e per-
manece como presença muito querida no meu dia a dia. Naquela
época, entre os estudantes de Pedagogia, havia muita divergência
teórica e política, porém a escolha do nome do C.A foi unânime.
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Nossasreuniões eram precedidas por conversas aconchegantes no
pequeno bosque que tínhamos com árvores frondosas e muitos pás-
saros a nos saudar permanentemente. Poucas árvores resistiram à
formação "devastadora" de nossosarquitetos e dirigentes, que não
tiveram sensibilidade para poupar aquelas vidas que criavam uma
ambiência de tranquilidade.

Paulo Freireacompanhou nossageração, nutrindo-nos de sonhos
e de confiança na capacidade do ser humano "ser mais", superan-
do as situações adversas pela organização e pela educação, numa
dinâmica da ação-reflexão-ação tão bem sintetizada na expressão
"palavração". Fomos apresentados a Freire pela professora Maria
LuisaAmorim, nossa Lulu.Sempre encantadora, Lulunos ensinou que
a militância exige preparo, daí termos estudado todos os livrosdispo-
níveisdo Educador pernambucano na época. Participei como bol-
sista de um projeto de extensão desenvolvido no bairro São Miguel
(Grande Messejana). Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de
vivenciar todos os momentos do "Método Paulo Freirede Alfabetiza-
ção." Durante um mês,circulamos nas ruas esburacadas e sem sane-
amento, adentrando os botecos e visitando casas simplesde pessoas
que nos acolhiam com todo carinho, vendo em nós o apoio que
jamais tiveram das autoridades públicas. Fizemoso levantamento do
universo vocabular e a codificação das situações existenciais, para,
em seguida, formarmos uma turma de alfabetização de adultos. Os
primeiros circulos de cultura que realizamos com donas de casa e
com trabalhadores da construção civil nos mostraram a magia da
descoberta da pronúncia da palavra e da riqueza da leitura do mun-
do realizada por pessoas com muitos saberes, mas que tinham sido
calados pela "cultura do silêncio" instalada e perpetuada por uma
sociedade perversa, etnocêntrica, machista e, em grande medida,
demofóbica. Infelizmente, por motivos familiares, não pude seguir
com o grupo até o final do projeto, mas tudo o que vivi naqueles dois
mesesvaleram por um curso inteiro de educação popular.
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Em seguida, fui bolsista do Pró-Docente Rural, projeto de ex-
tensão coordenado pelas professoras Terezinha Vieira e Lourdinha
Brandão. Todosos sábados, íamos para Aquiraz e ministrávamos au-
las de Linguagem para professoras da zona rural. Foi outro grande
aprendizado e outra forma de vivenciar os postulados freireanos. Nas
reuniões de planejamento semanal, procurávamos formas de tra-
balhar os conteúdos previstos, partindo do universo vocabular dos
educandos, problematizando suas afirmações e estimulando o de-
senvolvimento da linguagem oral e da escrita. Criei vínculos afetivos
tão fortes com aquela comunidade que até hoje participo das festi-
vidades anuais de São Sebastião.

Quantas imagens fabulosas me vêm à cabeça neste momento:
a generosidade do professor Moacir Teixeira Aguiar nos conduzin-
do pelas sendas do pensamento filosófico. Como ele se encantava
quando conseguíamos apreender o fundamental do pensamento
de um filósofo! Ele nos lembrava de que o fazer educativo é sem-
pre tributário de um pensar filosófico. O professor José Ferreira de
Alencar nos conduzia no campo historiográfico com uma visão mar-
xiana de mundo. Tínhamos muito respeito pela luta que ele havia
empreendido contra a ditadura militar; resistência que o levou à
prisão, à tortura e ao exílio na Suécia. Com esta figura ímpar, apren-
demos a olhar para os fenômenos sociais e políticos na sua totalida-
de, tendo no conceito de ideologia uma grande ferramenta para
a denúncia das tramas opressivas. Tínhamos conversas infindáveis
sobre o papel da religião na história. Mesmo aderindo totalmente
às ideias marxistas-Ieninistas,acreditava em Deuse no seu poder de
transformar o interior das pessoas,para que, de fato, elas pudessem
transformar o mundo. Eudizia que ele só morreria quando estivesse
acreditando em Deus. Ele ria e dizia: "ficarei para a eternidade".
Alencar era uma pessoa tão boa, um exemplo de verdadeiro cris-
tão, que teve a coragem de viver a experiência de sentir Deus nos
últimos dias de sua vida.
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Na minha trajetória acadêmica, fui estimulada a buscar o rigor
científico, articulando teoria e prática, porém esqueceram que so-
mos seresmultidimensionais. Pouco tratamos do aprendizado do sen-
tir,do saber escutar, da sabedoria de estar com o outro e também de
nosconhecer. Quando já era professora do Departamento de Teoria
e Prática do Ensinoda Faculdade de Educação, tive a oportunidade
de conviver com colegas que entendiam que a permanente busca
humana para ser o que se é implica a tensão de saber-se finito, mas
de vislumbrar-secomo espírito imortal. As dimensões estéticas, éticas
e espirituaiscomeçaram a se fazer presentes na formação do peda-
gogo pela práxis pedagógica das professorasNoélia Picanço, Izaíra
Silvino,Ângela Unhares, Kelma Matos, João Figueiredo, ElvisMatos,
LuisBotelho, Tãnia Viana e tantos outros que insistemnuma perspec-
tiva de formação multirreferencial em que os saberes advindos da
Arte, da Filosofia,da Religião e do sensocomum se comunicam com
os saberes científicos. Neste ponto, preciso fazer uma menção espe-
cial à importância da professora IzaíraSilvinoe as palavras que me
vêm à mente são: "decência e belezura de mãos dadas". Com esta
educadora, pude fazer uma síntesedo melhor que tinha aprendido
na minha formação inicial, o que me levou a articular a luta social
pela peleja interior da autotransformação. Izaírafoi e é minha mestra
querida e minha "mãe preta".

Conforme explicitado na apresentação da coletânea por
mim organizada e intitulada de Artes do Sentir: Trajetórias de vida
e Formaçõo, encontrei no universo da pesquisa (auto)biográfica
o paradigma de pesquisa, de formação e de intervenção social
que me permite articular todas as dimensões do humano. Nas
pesquisas que oriento, há espaço para a consideração de sin-
gularidades e de subjetividades, sem que precisemos enveredar
por uma perspectiva intimista, descolada do plural e do social.

esta abordagem, há, sobretudo, campo fecundo para os senti-
mentos, que não estão dissociados da razão. Pensamos e agimos
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como sujeitos inteiros, plenos, que produzem sua vida cotidiana-
mente, representando este caminhar por meio de narrativas de
si que, por sua vez, estão povoadas de outros. Os procedimentos
que utilizamos oferecem um espaço/tempo de criatividade e de
liberdade para os narradores, ao mesmo tempo em que convi-
dam para um estado de "atenção consciente' como presença a
si mesmo no mundo.

As teorias que tratam dos modos como a memória se institui, se
conserva ou se rompe, partilhadas por mim, orientam para o cuida-
do com uma perspectiva saudosistaque considera o passado como
um tempo em que tudo era melhor do que hoje. Confesso que, no
atual momento, olho para a época em que fiz Pedagogia e vejo
algumas coisas ausentes no momento atual: a luta conjunta entre os
três segmentos que fazem a universidade; a presença de lideranças
que agregavam todo um coletivo; a preocupação com a formação
do pedagogo acima dos interessesparticulares ou de grupos e, so-
bretudo, o confronto de ideias. É certo que este último aspecto nem
sempre era vivenciado com toda tranquilidade e respeito, mas o po-
sitivo era que havia espaço para ideias diferentes. O debate não era
visto como ação de quem quer atrapalhar o andamento das ações
institucionais, mas como algo intrinsecamente vinculado à dinâmica
universitária.

Quando era aluna de Pedagogia, participava como represen-
tante discente no Departamento de Educação, unidade que con-
gregava todos os professores do curso. Aprendi sobre estrutura e
funcionamento do ensino superior, identificando todos os interesses
e posicionamentos políticos em disputa na instituição; presenciei e
participei ativamente das discussõessobre o perfil do pedagogo a
ser formado, entendendo que currículo é resultante de disputas polí-
ticas e expressaintencionalidades que devem sernegociadas. Vi nas
figuras das professorasEmíliaVeloso e EstrelaFernandesexemplos de
gestoras que incluem e que escutam opiniões diferentes da sua. Am-
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bas tinham opiniões firmes, mas respeitosamente acatavam visões
diferenciadas das suas.

Não poderia deixar de falar e de homenagear três professoras
que tiveram grande importância na minha formação: Helena Maria,
Terezinha Maciel e Meiricele Calíope. A primeira foi minha professo-
ra de Metodologia do Ensino.Até hoje a conservo como referência,
por sua calma e organização. Suasaulas eram verdadeiras oficinas
de trabalho em que desenvolvíamos capacidades e habilidades que
sequer acreditávamos ter. Com as duas últimas tive as primeiras opor-
tunidades de enveredar pelo mundo da docência e da pesquisa.
Terezinhavoltava do doutorado feito nos EstadosUnidosda América
e me convidou para uma ligeira colaboração em um levantamen-
to bibliográfico que realizava. Posteriormente, tornamo-nos parceiras
na disciplina Didática do EnsinoSuperior ofertada aos professoresda
UFC,tanto para os recém admitidos, quanto para os mais antigos.
Terezinha era nossa líder e a respeitávamos como intelectual, pro-
fessora e pessoa humana maravilhosa, sempre preocupada com os
sentimentos dos outros. Elaera assime ainda é! Meirecele convidou-
-me para ser sua monitora, dando-me a oportunidade de descobrir
a professora universitária em mim. Elaera, e ainda é, uma professora
com olhar atento a descobrir potencialidades e a investir neles. Sou-
-lhe muito grata pela confiança.

Amo o curso de Pedagogia e a ele me dedico de corpo e alma,
pois vejo o resultado de tudo o que fazemos em diferentes espaços:
nas salasde aula das escolas públicas e particulares; na atuação mi-
litantemente nas ONG, nas instituições de acolhimento e nos centros
socioeducativos para adolescentes privados de liberdade; na ges-
tão do sistema educacional e das escolas e no campo da pesquisa
educacional.

Vejo o resultado da formação no curso de Pedagogia, tanto na
condição discente, quanto na condição docente, na pessoa e na

rofissional que sou hoje, com minhas limitações, potencialidades e



realizações. O fundamental é que continuo me considerando uma
eterna aprendiz, mantendo-me aberta às relações, aos conflitos. às
alegrias dos encontros e às tristezasdos desencontros.

Tenho hoje, no curso de Pedagogia, parceiras e parceiros incon-
dicionais em quem me apoio nos momentos de dúvidas e de desen-
cantos. São pessoas queridas que nos amam, mesmo conhecendo
nossasfraquezas. Sempre receando ser injusta por deixar alguém im-
portante de fora, não nomearei a todos, no entanto, não posso dei-
xar de citar minhas queridas amigas Ana lorio e Luciane Goldberg,
presenças vivas no meu cotidiano. Com a Aninha partilho debates
teóricos, consultorias e bancas. Com Luciane, partilho as coordena-
ções do Cursode Pedagogia na modalidade a distância e do Projeto
de ExtensãoRede de Educadores em Defesa das Crianças e do Ado-
lescente (REEDUCA).Lembro, ainda, do amigo-irmão João Batistade
Albuquerque Figueiredo, com quem divido crenças, saberes e não
saberes, ministrando na graduação e na pós-graduação a disciplina
Dialogicidade e Formação Humana em Paulo Freire.

Sou muito grata a todas(os) as(os) estudantes, orientandas (os)
com quem divido sonhos e projetos pedagógicos. Elase eles reali-
mentam minhas utopias e minha jovialidade.
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Curso de Pedagogia da FACED/UFC:
do sonho à materialidade de referenciais
humanizadores

Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga

Do lugar de onde falo

Meu pai, sentado na calçada de casa, "ad-mirando" as crian-
ças voltarem da escola, com os cadernos e livros debaixo do bra-
ço, é uma cena das mais bonitas que guardo na mente e no co-
ração. Era a coerência de um homem, que frequentara a escola
apenas quinze noites, se fazendo boniteza, pois era ele que nos
dizia todos os dias: "A maior herança que um pai pode deixar para
os seusfilhosé o estudo". Nossachegada da escola era calorosa-
mente anunciada quando ele se encontrava em casa. Dizia o Seu
Cazuza, com forte vibração no tom de voz: "Lá vem os doutorzi-
nhos do papai!"

Minha mãe dizia, calma e solenemente, a cada um de seussete
filhos e quatro filhas quase todos os dias: "Estudem! Estudem que é
pra conseguirem um bom emprego e comprarem tudo o que dese-
jarem". Quando pequenos, não compreendíamos bem o significado
dessas palavras, mas elas ressoavam, dentro de nós, como alento
para a nossaesperança de mudarmos a realidade em que vivíamos.
E, de fato, quando algum de nós passava no vestibular, a alegria
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fazia morada em nossa casa. Oito de nós chegaram a se formar,
dentre os quais seisem universidades públicas.

Eassim,a partir do movimento de busca de meus pais e irmãos/
ãs maiores por uma condição de vida mais digna e humana, pela
via da educabilidade, fui aprendendo a valorizar o estudo, a so-
nhar com uma formatura, ao ponto de considerar o fato de ver
meu nome figurando na lista dos aprovados no vestibular nosjornais
da cidade de Fortaleza-CE,no do dia 26 de janeiro de 1980,como
uma das mais autênticas alegrias já vivenciadas em meu percurso
de vida.

A prática pedagógica docente-discente vivenciada no Curso de Pe-
dagogia da FACED/UFC nos anos 1980

Quando adentrei o Compus do Benfica há exatos 30 anos de
conclusão do Curso de Pedagogia, não tinha suspeições das lutas
que iria enfrentar. Dentre elas, a mais difícil: a luta para que a escola
se constitua num espaço/tempo de garantia do direito à Educação
sem condicionamento a processos,práticas e rituaisexcludentes (AR-
ROYO,2009).

Identifico o fato de que, ao longo da minha formação inicial, foi
sendo constituída a preparação para o mundo do trabalho, para a
convivência social e para a arte de viver humanamente. A valoriza-
ção da escola pública foi sesedimentando na minha existência, des-
de as relações dialéticas e dia lógicas estabelecidas com professo-
res/as, funcionários/as, coordenadores/as, bibliotecária, profissionais
da cantina e colegas de turma, na relação com situações postas na
nossaCidade, no nossoPaíse no Mundo.

Pelo fato de reconhecer, à luz de Charlot (2000,p.72), que toda
relação com o saber assume uma dimensão de identidade, ou seja,
que 11 ••• aprender faz sentido com referência à história do sujeito, às
suasexpectativas, às suasreferências, à sua concepção da vida, às
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suas relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer
dar de siaos outros", recorro a algumas imagens dos anos vividos na
rua Waldery Uchoa N° 01, Benfica.

Eternizaram-se em minha mente aqueles professoresque nos da-
vam incentivos, apontavam possibilidades de superação das nossas
imitações, ajuntavam o valor cognitivo e afetivo nas relações esta-
belecidas conosco. com base em seus saberes, seu profissionalismo,
seu estatuto institucional, como pessoas engajadas na visa social e
oolítica da Universidade.

É muito viva, por exemplo, a lembrança da professora Maria
osé de Oliveira, que, em caráter ilustrativo, para entendermos que

a aprendizagem não se efetiva por memorização mecânica, ence-
ando uma pessoa estudando Ciências, andando de um lado para

o outro, olhos pregados numa frase do livro, lendo-a e relendo-a: "O
coração é um minúsculo moco", em vez de "O coração é um mús-
culo oco".

Iniciativas ousadas de investimento em pesquisa se deu com a
Dro. Zélia Sá Viana Camurça, no terceiro semestre do Curso. Sua
oposto em nossa capacidade de análise fez com que lêssemos, na

tegra, o livro Sociedade sem Escolas, de Ivan Illich. De igual modo,
:ob a orientação da professora Carmem Capelo Feijó, analisamos o
vro Currículos e Programas, de Ralph Tyler, no decorrer de um dos

..,timos semestres.

Recém-chegada do seu curso de mestrado, a Professora Maria
túcio Lopes Oallago, entre inúmeros ensinamentos, nos fez ver que,
:::0 observarmos uma casa impecavelmente arrumada, deveremos
:::esconfiarde que, se ali vive alguma criança, possivelmente se trata
ce uma criança tolhida em seu desenvolvimento cognitivo, afetivo
:; psicomotor pela via da ludicidade. Com ela, participamos de um

-ojeto de pesquisa na Favela do Papoco, iniciativa ousada para o
eríodo, num contexto em que a validade das pesquisas qualitativas

da era questionada.
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Atendendo a um convite da ProfessoraLindyr,a professoraTerezi-
nha de JesusPinheiro Maciel, ao chegar do mestrado, nos prestigiou
com a demonstração e uso de novas tecnologias, fazendo relatos
da sua experiência realizada no PrimeiroMundo. O uso de slides era
tecnologia novíssima para aquele período. Posteriormente, tive o
privilégio de vivenciar a monitoria da disciplina Didática, ministrada,
também, em outras licenciaturas por ela, pela carismática e dinâmi-
ca Professora EstrelaAraújo Fernandes e pela efervescente Profes-
sora Júlia Figueiredo Rocha. Atribuo ao exercício da monitoria uma
contribuição decisiva para densificar a minha formação acadêmica.

As duas professoras,carinhosamente chamadas por nós de "Lur-
dinhas", professorasLourdes FerreiraLima e Maria de LourdesPeixoto
Brandão, marcaram significativamente no decorrer da regência das
disciplinas de metodologias de ensino e estágio supervisionado. As
ações e relações vividas nas salasde aula da educação básica pas-
saram a ser analisadas por nós com escuta mais sensívele acurada
orientação teórico-metodológica.

Nosso preceptor, no movimento estudantil, foi o Gustavo Mou-
ro. na ocasião, membro do Diretório Central dos Estudantes (DCE),
fato que se deu a partir do momento de adesão à primeira greve
deflagrada pelos estudantes da Universidade de Fortaleza (UNIFOR),
sob os acordes de Pra não dizer que não falei das flores, de Geraldo
Vandré.

Nesse contexto, estivemos presentes durante a invasão feita à
Reitoria, em virtude do desmerecimento à eleição de nossa queri-
da coordenadora, Maria EstrelaAraújo Fernandes, um referencial de
educadora humana, competente e comprometida com tudo o que
faz. Onde quer que venha se dando a sua atuação profissional, a
ProfessoraEstrelatestemunha o sabor do saber e corporifica as pala-
vras pelo exemplo, como nos ensina Paulo Freire(1996).

Naquele momento, eu começava a articular conceitos com a
perspectiva de educação como instrumento de transformação so-
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ciol. mesmo com relativo rigor teórico, haja vista minhas limitações,
em termos de uma práxisprogressista,esteada na formação técnica,
pedagógica, humana, política e engajamento no coletivo.

Além de professores, reconheço em Dona Élida Schirmer, que-
rida bibliotecária, uma presença competente como incentivadora
da leitura, além de excelente orientadora por ocasião de pesquisas,
formatação de Referências, digo Bibliografia, termo empregado à
época.

Umfato interessante se deu quando nossaturma homenageou o
ProfessorMoacir TeixeiraAguiar, que emocionou a todos nóscom seu
contentamento pela escolha de seu nome. Em vez de autoridades,
consideramos que mais valia reconhecer a dedicação e o compro-
missocom a universidade pública que aquele mestre nos ensinava
com seu testemunho de vida.

Localizo, portanto, o Curso de Pedagogia da FACED/UFCcomo
um referencial importante da minha esperançosa busca crítica pela
re)afirmação da escola pública. Tanto é que muito me alegrei ao

ouvir de um membro da minha banca de Mestrado em Educação
3rasileira, cursado também na FACED/UFC,a seguinte frase: "Sua
dissertação tem as qualidades e os defeitos da Faculdade de Edu-
cação". Penso que eu não poderia receber maior elogio, uma vez
que reconheço o trabalho intelectual como elemento constituinte
da profissionalidade docente, entendida como jeito de sere de estar
a profissão (FARIASat alii, 2009).

mpactos da formação pedagógico-política para o exercício
rofissional

A formação em Pedagogia, com habilitação em Supervisão Es-
::olar, me permitiu assumira docência na escola pública, a coorde-
ação pedagógica de escolas de variados perfis de gestão e com

c-opostos pedagógicas diferenciadas - fundação, escola coopera-
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tiva e escola confessional católica- trabalhar na formação de estu-
dantes do curso de Pedagogia e demais licenciaturas da Universida-
de Estadual do Ceará, onde atuo como coordenadora do Curso e
professora de Didática, Prática de Ensino,Gestão Escolar.

Dentre as funções que assumi na escola básica, aquela com a
qual mais me realizava era a que desenvolvia junto aos professores.
A percepção de um professorde Físicasobre essetrabalho é de que
nossa atuação assumia feições de referência para a prática peda-
gógica docente-discente:

Quando falo de referência quero dizer uma pessoa que inspire
outras metodologias e/ou aprimoramento das suas. Daí é que
você fez a grande diferença ... [na] leveza com que conduzia o
grupo, o amor pelo que estava fazendo aquilo tudo e como con-
duzia os conflitos que passávamos. A maneira com que você tra-
balhava os conteúdos que nos levavam a uma reflexão de nossa
prática nos mostrando um outro lado do ensino que eu, em par-
ticular não conhecia. Nunca tinha olhado com os olhos (mente)
do aluno e simcom osolhos do show (seique muito bom também
um show de aula).

Lembro-me quando você me autorizou a colocar as fórmulas na
prova (...) mostrando, assim,para os alunos que a Físicaera muito
mais que memorização de fórrnulos'.

Do ponto de vista epistemológico, avalio que a leitura de minha
atuação, feita pelo professorde Física,é decorrente, em larga medi-
da, da contribuição do curso de Pedagogia da FACED/UFC,em ter-
mos de uma prática pedagógica docente-discente propositiva da
leitura de textos e contextos, tendo como fio condutor a utopia de
que a vida venha a ser vivida com base numa ética assentada no
bem-comum.

1 Trecho da entrevista concedida pelo professor Hildegarton, no dia 11de julho de
2010.
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Marcas da presença freireana no campo-tempo de formação

A aproximação com Paulo Freirese deu no Curso de Pedagogia
e, em seguida, na Habilitação em Supervisão Escolar,da Universida-
de Federal do Ceará (1980-1985),com origem em leituras que eram
socializadas nas salas de aula por professoresque assumiam a ínflu-
ência do Educador pernambucano em suaspráticas docentes.

Em março de 1980,Paulo Freirechegava ao Brasilno retorno do
exílio de 16 anos, aquecendo a utopia dos movimentos estudantis
de construção de outro projeto societário, dos quais participávamos,
mesmo que parcialmente, em protestos encaminhados pelo Centro
Acadêmico do Curso de Pedagogia, denominado Centro Acadêmi-
co Paulo Freire.

A infiuência freireana se explicitou em mim, no primeiro momen-
to, por meio da mensagem que redigi para o convite de formatura
da turma de 1980.A mensagem, escolhida pelo coletivo de alunos
dizia assim:

Num momento em que a educação passa por um processo de
transformação e crise, não sejamos nós, educadores, alentado-
res de uma educação reforçadora de injustiças, mas estejamos
conscientes de que poderemos contribuir para uma melhor for-
mação de pessoasque terão, ou não, a chance que tivemos.

A opção por uma educação transformadora, expressa nesse
pensamento, foi mobilizadora da busca por uma maior aproximação
com os horizontesepistemológicos de Paulo Freire.

Compreendo, como Wright Mills, citado por Beaud e Weber
(2007, p.30), que o trabalho intelectual reflete o que somos, de
modo que nos fazemos presentes, por inteiro, na menor de nossas
criações intelectuais. Nossopassado, portanto, "[ ...] ressurgeno pre-
sente, infiuenciando-o e circunscreve os limites da experiência por
-ir". Nessesentido, acreditamos que, se nossa experiência profissio-
ai agrega elementos importantes nos processos de pesquisa, esta,
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por sua vez, contribui sobremaneira para o exercício reflexivo da
nossa profissão.

Nosestudos realizados no âmbito do Curso de Mestrado em Edu-
cação Brasileira(UFC)- "Escola Pública e Vontade Política.lcapuí-CE:
uma escola possível para os filhos da classe trabalhadora?" - exami-
namos a escola pública sob o ângulo da possibilidade de sua exis-
tência, de sua construção; uma escola que, existindo para o povo,
correspondesse aos seusinteresses.

Nosestudos de doutorado (UFPE),analisamos a prática pedagó-
gica docente-discente que tenha como horizonte a humanização
dos sujeitos. Arrimada com os pressupostos humanizadores de Paulo
Freire,a relação professor/a-conhecimento-estudantes foi investiga-
da com base no Ciclo do Conhecimento proposto pelo autor.

A tessitura da prática educativa desenvolvida na FACED/UFC
tem relação com meu gosto pelos estudos, com minha alegria de
estar em sala de aula como ensinante-aprendente, com meu desejo
de contribuir para que a educação de todas as crianças e jovens e
adultos do meu Paíse, principalmente, pelo interesse que desenvolvi
pela pedagogia paulofreireana.

Trata-se, portanto, de uma elaboração histórica que reverberou
na minha formação pessoal e acadêmica, no meu exercício profis-
sional e na produção do conhecimento que venho buscando, per-
cursosde uma inconclusa e, ao mesmo tempo, integral humanidade.
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Turma 1983-1986: Na Trajetória da Formação
Pedagógica - O Encontro com "Paulo Freire"
e a Luta Pelas c Diretas Já"

Zuleide Fernandes de Queiroz

Introdução

Emjaneiro de 1983 iniciava uma nova trajetória em minha vida.
No ano anterior, terminava o estudos no ensino médio e me candida-
tava ao vestibular para ingressar na Licenciatura em Pedagogia. Di-
zia para familiares e amigos que iria cursar Pedagogia, na Universida-
de Federal do Ceará - UFC,e este foi o meu maior objetivo e a minha
realização. Começo aqui a lembrar um pouco desta caminhada.

Gallego (2010,p. 20) me ajuda a apresentar a concepção meto-
do lógica de uma escrita desta natureza. Refiro-me aos estudos (auto)
biográficos que me permitem escrever sobre os tempos de formação
de professora, quando:

[...] Anos, datas, fatos históricos mais gerais ou locais, acon-
tecimentos diversos (chuva, festas, encontros, desencontros,
entre outros), precisão ou imprecisão estão presentes quando
se busca construir um texto memorialístico e ajudam a estru-
turar o fluxo das lembranças e dos tempos vividos assimcomo
o modo pelo qual os sujeitos os exteriorizam e os ordenam,
seja pela escrita, seja pela oralidade, guardadas as devidas
especificidades de um e de outro. Rememoração calçada
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E A LUTA PELAS" DIRETAS JÃ"

no passado, mas impregnada das vivências posteriores e do
momento presente, cujo narrativa pode ou não seguir uma
ordem cronológica. [...].

Foi assim que iniciei meus estudos no curso de Pedagogia da Fa-
culdade de Educação da UFC, no ano de 1983, período de grande
efervescência política no País que culminou com o fim do golpe mili-
tar e a luta pelas "diretas já", no Brasil.

Durante todo o curso de graduação, tive, juntamente com meus
colegas de turma, uma formação humano - político - pedagógica
que foi se fortalecendo a cada ação realizada nas atividades de
ensino - pesquisa - exfensão efetivadas na FACED. Não foi por acaso
que a nossa turma de formandos, ao elaborar seu convite de for-
matura - concludentes de Pedagogia 86/02 - UFC intitulou de "Os
educadores falam ..." (1986, p. 4) e, estas falas são abertas com a
seguinte apresentação:

O nosso compromisso com a transformação da realidade surgiu
de uma vivência e de uma compreensão do mundo e do indiví-
duo no seu contexto sócio - político e econômico.

Nesse caminho de compromisso, existiram trabalhos e pessoas
que contribuíram com carinho e compreensão para nosso co-
nhecimento e experiência.

Nossos agradecimentos aos nossos pais, companheiros, profes-
sores e funcionários da Faculdade de Educação - UFC, Projeto
de ação Comunitária na Periferia Urbana de Fortaleza, Pró - Do-
cente Rural, Projeto Acadêmico Pacatuba, Centro Acadêmico
Paulo Freiree aos colegas que por algum motivo não concluíram
o curso conosco.

Esta escrita é muito significativa, pois representa o percurso que
realizamos como alunos e a importãncia das ações há pouco descri-
tas para a formação em Pedagogia.
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A formação do Pedagogo na FACED/UFC, na década de 1980

Fuialuna da Faculdade de Educação da UFC,no Curso de licen-
ciatura em Pedagogia, no período de 1983a 1986.O curso tinha um
currículo com disciplinas ligadas à História da Educação, Sociologia
da Educação, Filosofia da Educação, Psicologia da Educação, as
disciplinas Metodologias do Ensinopara o ensino fundamental- séries
iniciais, EstágioSupervisionado, e disciplinas optativas. Desde o início,
algumas disciplinas marcaram a minha formação e definição da mi-



nha atuação como pedagoga. Recordo-me de que, no início do
curso, fiz"Introdução à Educação", tendo como docente o professo
OzirTesser.Tínhamosuma metodologia de debate permanente acer-
ca da Educação, com ênfase no livro do Carlos RodriguesBrandão,
intitulado O que é educação. Lembro-me de que a turma era muito
pequena, pois a sala era dividida nesta disciplina e tivemos oportuni-
dade de estudar a Educação, seu significado, suasrelações sociais,
tendo por base a teoria marxista.

Neste período, os representantes do Centro Acadêmico Paulo
Freire foram em nossa sala apresentar suas ações e convidaram à
participação. Foi assimque comecei minha vida de militância estu-
dantil, ao longo de todo o curso de graduação e na pós - gradu-
ação. Foram muitas experiências vividas. O curso e suas disciplinas
marcantes para a minha formação como Históriada Educação, mi-
nistrada pelo professorErnestoNeves, a disciplina Filosofiada Educa-
ção, com o professor Moacir, Didática, com a professora Estrela.A
Sociologia da Educação era o eixo da nossaformação, ao lado do
estudo da pedagogia de Paulo Freiree da área de movimentos so-
ciais e osSemináriosTemáticos, como atividades de extensão, e que
permitiam nossa formação voltada para a Educação Popular. No
terceiro semestre,estudamos a disciplina "Evolução da Educação no
Brasil",com o professor Carlos Alberto, que tinha um conhecimento
profundo da Históriada Educação no perfodo dos jesuítas.

Durante a graduação, em projetos de extensão e nos movi-
mentos estudantis e sociais, bem assim a contribuição dos docen-
tes da FACED,e sua orientação crítica, foram decisivas nos rumos
que tomei. Lembro-me bem de que todos os professores da Facul-
dade, em especial, aqueles que acompanharam de perto minha
formação, como da primeira doutora do Curso, a professora Maria
Nobre, posteriormente minha orientadora de iniciação à pesqui-
sa e no Mestrado; o professor Jacques Therrien, que, durante suas
aulas na graduação e no Mestrado em Educação, realizado em
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1988, permitia um estudo mais reflexivo, uma busca de relações,
de comparação.

Na graduação, tive oportunidade de participar ativamente das
discussõesacerca do novo currículo. O mais importante destas lem-
branças se refere à elaboração deste currículo que, na verdade, se
desenhava, desde nossaatuação como alunos e professoresde um
curso de formação de professorespara a educação básica, em um
país iniciando sua redemocratização. Foram anos de debates per-
manentes. Estudamos, por exemplo, a disciplina Organização Social
e Política Brasileira- OSPB,obrigatória para todos os alunos, em gran-
des encontros e debates, no Auditório da Faculdade de Direito, que
culminou com a palestra do educador Paulo Freire.Sim,era realida-
de: agora podíamos debater com liberdade de expressão e com o
educador "Paulo Freire".Apesar das críticas ao modelo acadêmico
até então instituído na referida disciplina, "de cunho formal e instru-
mental, diante das grandes questões do cenário nacional", referida
disciplina ensejou o Encontro com Paulo Freire,norteando, desde en-
tão, ações acadêmicas endereçadas à emancipação/conscienti-
zação de jovens e adultos, pela apropriação da leitura-escrita.

Não foi à toa que os estudantes do curso de Pedagogia imprimi-
ram o nome e o espirito do educador Paulo Freirena sede do Centro
Acadêmico, na época situado em uma pequena sala, espaço do
antigo laboratório de Psicologia Experimental, da Faculdade de Edu-
cação. Foi neste lugar e com a compreensão dos escritos de Freire
que idealizamos e executamos as tarefas desafiadoras - recobrir o
movimento estudantil, impedido de atuar em tempos de ditadura mi-
litar. Eraum grande desafio. Trabalhamos muito. Realizamoseventos,
eleições, participamos de comissões, representamos os estudantes
nos colegiados, realizamos o primeiro Encontro de Pedagogia. Viaja-
mos Brasilafora, participando e mobilizando os estudantes do nosso
curso no Brasile reestabelecemos os nossosEncontros Nacionais de
Estudantesde Pedagogia.
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o resgate das atividades saciopolíticas e culturais foi possívelem
função das mudanças que a própria universidade vivia, como a luta
dos professorese corpo técnico-administrativo da UFC,e de outras
universidades federais do Brasil,por melhores condições de trabalho
e política salarial, que culminou com uma grande greve, apoiada
pelos estudantes, no ano de 1984.Lembro-me de que foi a primeiro
movimento do qual tive oportunidade de participar e, na ocasião,
fui chamada a construir o Centro Acadêmico do curso de Pedago-
gia. Naquele movimento participei de um curso sobre a concepção
teórico - metodológica de Paulo Freire,sob a coordenação das pro-
fessorasMaria LuísaAmorim e Suzana Jimenez. A partir de então, es-
tabeleci toda a minha formação, atuando no movimento estudantil
e nas atividades de ensino - pesquisa - extensão, voltadas para a
formação de professorese educação popular.

Tenho que relembrar a preocupação que nossosprofessoresti-
nham com nossaformação, sempre imbuídos de lançar nossasapren-
dizagens locais em uma perspectiva comparativo - comprometida
com as questões e experiências nacionais e internacionais. Não me
possoesquecer do nossoGrupo de Pesquisa,coordenado pelos pro-
fessoresMaria Nobre Damasceno e Jacques Therrien,e do esforço
que fez para que os bolsistasda graduação pudessem participar do
Seminário Latino - Americano de Educação de Adultos, que ocorreu
em Salvador, no segundo semestre de 1986.Tivemos oportunidade
de conhecer diversos lugares e instituições de ensino, neste período,
e que me ajudaram a ver o mundo na sua relação com a realidade
vivida no Nordeste, em especial no Ceará.

Da graduação à pós-graduação: aprendi o que ensino até hoje - de-
bater a formação docente

Concluída a graduação em 1986,tive oportunidade de ingres-
sar no Programa de Pós- Graduação da FACED/UFC,no Curso de
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Mestrado em Educação Brasileira.Na ocasião, continuei minhas ati-
vidades de pesquisa, no ano de 1988,tendo a oportunidade de par-
ticipar de uma grande ação do Grupo de Pesquisade Movimentos
Sociais.Lembro-me aqui da nossaatuação junto ao Movimento Sem
Terra, que iniciava a sua organização no Ceará. Na ocasião, cons-
tituímos um grande grupo de trabalho composto por professorese
estudantes dos diversoscursosda UFC.

Nestasexperiências, tive oportunidade de trabalhar com as mu-
lheres professorasda zona rural. A experiência de pesquisa possibili-
tou o trabalho de Dissertação intitulado liA escola rural e a questão
do saber: do saber universal ao saber construído pelo homem do
campo".

Ao longo da minha formação na graduação, tive oportunidade
de atuar como monitora de Psicologia da Aprendizagem, profes-
sora Maria José Oliveira, e de Estrutura e Funcionamento do Ensi-
no, professora Silene Barrocas, responsáveis pela descoberta de ser
docente na educação superior, ser diretora do Centro Acadêmico
Paulo Freire.

Do tempo do curso de Pedagogia no espaço rural, trago lem-
branças da convivência semanal com pessoas- autores e atores das
atividades de extensão rural junto ao Programas e atividades ante-
riormente indica das e aqui destacadas pela relevância no campo
da formação docente: O PRO-DOCENTERURAL- Programa de For-
mação de ProfessoresLeigosdo Estado do Ceará, à época coorde-
nado pelas professorasTeresinhaVieira Correia e Maria de Lourdes
P. Brandão e, de forma especial, com as professoras e professores
leigos de municípios periféricos a grande Fortaleza. Posteriormente,
no ESPAÇOURBANODEFORTALEZA-em que se deu o encontro com
ação/extensão junto à periferia, coordenado pela professora Maria
uísa Aguiar, destinado à educação de jovens e adultos, fundada

'lOS aprendizados e abordagens freireanos. Foicom a referida profes-
sora e meus amigos da graduação- Melania, Luise Cristiane-em que



todos os dias, saíamos da FACEDrumo à comunidade de Messejana
na grande Fortaleza.

Do tempo da pós-graduação - ressalto que a escrita da disser-
tação significou a culminância da atuação em todas as ações re-
alizadas durante a graduação, que contou a ajuda dos professores
Maria Nobre Damasceno (orientadora) e Maria de Lourdes Peixoto
Brandão (co-orientadora).

Com este alicerce, foi então que ingresseina docência na Edu-
cação Superior- inicialmente convidada pelas professorasTerezinha
de JesusPinheiro Maciel e Meiricele Calíope Leitinho e, em seguida,
pela professora Maria EstrelaAraújo Fernandes. Com elas aprendi o
que ensino até hoje- debater a formação docente na educação
superior e a sua atuação na Universidade.

Em1998,tive a oportunidade de ingressarno Doutorado. Fuiapro-
vada em dois grandes cursos- na Faculdade de Educação da Uni-
versidade Federal da Bahia e na Faculdade de Educação da UFC.
Na ocasião, ingressei nos estudos de doutoramento na FACED/UFC
com a intenção de continuar minha formação. Na FACED,conclui
meus estudos e obtive a titulação de Doutora em Educação, tendo a
oportunidade e alargar meu campo de atuação, inicialmente, liga-
da à formação de professores,para o estudo das instituições educa-
cionais. Neste caminho, tive a orientação da professora Maria Juraci
Maia Cavalcante, que apresentou um novo campo de pesquisa e
de possibilidade de atuação profissional.No início de 2003,apresen-
tei a tese de doutorado intitulada "Em cada sala um altar, em cada
quintal uma oficina: o tradicional e o novo na história da educação
tecnológica no Cariri Cearense", publicado pela Edições UFC,em
2008.Saliento que este caminho me encheu de possibilidades futuras
de atuação e me deu respostasà atuação no meu lugar de trabalho
e militância sindical. Com a referida professora, caminho até hoje,
participando da linha de pesquisa sob sua coordenação - Linha de
Pesquisaem Históriada Educação Comparada.

232 TuRMA 1983-1986: NA TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - o ENCONTRO COM "PAULO FREIRE"

E A LUTA PELAS" DIRETAS JÁ"



ZULEIDE FERNANDES DE QUEIROZ 233

Enfim,as experiências e os professoresformadores, seja na gra-
duação e na pós - graduação, foram responsáveis pela minha de-
cisão em lecionar na Educação Superior. Foi,portanto, este cenário
formativo que me despertou e possibilitou a minha aprovação e in-
gresso como professora do Departamento de Educação da URCA
atuando, até hoje, como docente, pesquisadora e extensionista e,
como não poderia deixar de mencionar, dando continuidade à nos-
sa formação política, atuando no Sindicato dos Docentes da URCA
e nos movimentos sociais na região do Cariri cearense, lugar onde se
encontra a Universidade, no suldo Ceará.

Foram anos de aprendizagem como professora,na graduação e
em uma universidade estadual no interior do Estado. Foram anos de
construção coletiva, de crescimento institucional e pessoal.

Hoje, escrevendo estas memórias, observo que o que faço tem
ligação direta com os caminhos que foram percorridos, ao longo da
formação, e que, à medida que fui amadurecendo, seja na profissio-
nalização ou na idade, pude encontrar o "lugar" de estudo e atua-
ção como professora- pesquisadora em uma universidade.

Quero lembrar da minha formação dando ênfase ao papel de-
sempenhado pelos professores responsáveis por ela, bem como o
currículo do curso que, ao longo da nossaformação, foi alvo de re-
formulações, possibilitando uma formação na perspectiva crítico -
social.

Antes de concluir, deixo meu agradecimento aos sujeitos que
levaram à frente, como diretores, estas nossa antiga - nova Facul-
dade. Lembrando da "minha época no curso de Pedagogia", um
agradecimento especial aos professores:Antõnio Carlos de Almeida
Machado, Emília Martins Velloso e Maria Estrela Araújo Fernandes.
Quantas vezesestivemos no gabinete destes diretores, reivindicando
melhores condições de estudo e de trabalho para nossosprofessores
e espaço para atuação dos estudantes. Quantas vezes estivemos
com eles lutando pela educação de qualidade do Ceará!
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Possodizer que, em tempos de ditadura, a liberdade surgiu - na
prática dos nossosprofessores, nas lutas sociais, na busca por uma
educação pública, gratuita e de qualidade. Tudo issopara quê? Em
busca da liberdade! Parafraseando Paulo Freire, aqui termino com
o que aprendi: "A liberdade, que é uma conquista, e não uma doa-
ção, exige uma permanente busca. Busca permanente que só existe
no ato responsável de quem faz".
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Encontros, Despedidas e Reencontros:
relação afetiva e acadêmica com o Curso de
Pedagogia e a FACED

Kátia Regina Rodrigues Lima

o Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará co-
memora, neste ano, o jubileu de 50 anos. Para celebrar esse acon-
tecimento, um livro de memórias da Pedagogia é organizado e eu,
na condição de ex-aluna, fui convidada a contribuir com minhas re-
miniscências. Com esseintuito, buscarei evidenciar meus encontros,
despedidas e reencontros com o referido curso e a Faculdade de
Educação (FACED).

Minha biografia começa no interior do Estado do Ceará, Boa
Viagem, em 1964.Não foi uma data muito auspiciosa para nascer,
pois foi o ano do golpe militar no País.Parafraseando Vitor Serge, ao
escrever que a assunção do nazismo foi a longa noite do século, a
ditadura militar que durou 21 anos foi a noite longa para o Brasil.

Desta época, lembro-me também do conhecido "milagre eco-
nômico", pois nossa família conheceu certa bonança, comparada
a épocas precedentes, pois meu pai, para utilizaruma expressão da
linguagem atual, foi incluído nos mercados consumidores de eletro-
domésticos e carros, de sorte que passamos a usufruirmais do lozer.
embora os anos subsequentes tenham significado mais arrocho sala-
rial e declínio do padrão de consumo.

235



236 ENCONTROS, DESPEDIDAS E REENCONTROS: RELAÇÃO AFETlVA E ACADÊMICA COM O CURSO DE

PEDAGOGIA E A FACED

Meu encontro com o curso de Pedagogia e a Faculdade de Edu-
cação (FACED)tem início com meu ingresso na Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC),na década de 1980. Em 1983,era uma jovem
provinciana que entrava em outro mundo - a Universidade. Diferen-
temente de meu futuro marido, cuja família conheceu de perto a
repressão em virtude da militância política - pois, em 1983,recebeu
em Fortaleza, vindo de França, o corpo de um de seus membros,
FreiTito de Alencar, vítima das atrocidades do regime militar - nossa
família era "apolítica". Gramsci escreveu que, quando chegou ao
Norte era um quádruplo provinciano ao defrontar a urbanidade e a
luta de classes.Meu sentimento foi o mesmo ao ingressarno curso de
Pedagogia.

Ao ir à universidade, de bicicleta, sentia que estava indo para
outro mundo, onde havia menos cerceamento e controle. Com a
convivência nesse espaço, com as disciplinas, especialmente a Di-
dática, o relacionamento com os professorese os debates propicia-
dos pelo movimento estudantil, senti que não poderia mais conviver
com aquele "apoliticismo", que era preciso intervir, participar, ajudar
a mudar o Brasil,quiçá o mundo. Entreina diretoria do Centro Acadê-
mico Paulo Freire,como Secretária Geral na gestão LA-LE-Ll-LO-LUTA
(1986-1987),em referência à concepção de educação freireana.
Viajava para encontros estaduais e nacionais do meu curso e con-
gressosda União Nacional dos Estudantes (UNE).As viagens que fize
os eventos dos quais participei me ajudaram a conhecer um pouco
mais o Brasile suasenormes desigualdades e desmedidas potenciali-
dades, bem como consolidar laços afetivo-políticos com os compa-
nheiros e companheiras de movimento estudantil e de turma, como
os que aparecem nesta foto.
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Viagem rumo ao Encontro Nacional dos Estudantes de
Pedagogia, realizado em Cuiabá-MT, em 1985

Na universidade e no movimento estudantil, conheci a história
da luta do povo vietnamita contra os EEUU;no curso de Pedagogia,
tomei contato com Paulo Freire,Saviani e outros educadores que,
partindo de nossa realidade, apontavam a necessidade da trans-
formação social, do engajamento político e a dimensão política da
educação. O marxismo, neste período, era o que Sartre chamou de
o horizonte de nossa época - fato que seria obscurecido com a
queda do muro de Berlim,a derrota da revolução nicaraguense e a
assunção das políticas do Consenso de Washington.

A dimensão política da educação estava presente em nossoco-
tidiano, mas destacarei aqui passagens que, na minha evocação,
se fazem mais evidentes. Começarei com o momento da reformula-
ção curricular do curso de Pedagogia, no qual debatemos sobre a



concepção de currículo como prática coletiva e algo que expressa
relações de poder, que não é neutro. O panorama da reformulação
curricular é a década de 1980,na qual o movimento em torno da
"formação dos educadores" refletia sobre oscursosde formação de
professores,inclusiveo curso de Pedagogia, numa abordagem mais
crítica da educação.

A FACED,no biênio 1985-1986,foi palco de estudos e debates
sobre a reformulação curricular do curso, tendo como referência as
deliberações e encaminhamentos teórico-práticos do debate esta-
dual e nacional. A proposta curricular, discutida coletivamente em
assembléias,com a participação de alunos e professores,teve como
idéias-força: a opção pela escola pública e gratuita pautada na
ideia de educação como direito e de escola como instituição social;
a formação de um educador crítico e comprometido com a trans-
formação social; a formação do educador-professor; e a relação
teoria-prática.

Há um ditado popular que diz: recordar é viver. Nessemomen-
to, revivo o processo de reformulação curricular e faço uma leitura
atualizada de quão importantes e atuais são as idéias-força que
nortearam aquele processo. A ideia de educação como direito e
de escola como instituição social é, mais do que atual, necessária
para confrontar a ideação neoliberal de educação como serviço
e mercadoria que consta na pauta da Organização Mundial do
Comércio (OMC) e no ideário bancomundialista, que hegemoni-
zam os discursos e práticas governamentais neoliberais. O enten-
dimento de escola, seja no nível básico ou superior, como institui-
ção social, é fundamental para nortear a luta para democratizar a
educação, pois, como bem nos lembra Chauí, a instituição é uma
prática social cujo parâmetro é a sociedade e o seu reconheci-
mento, diferentemente da organização social que tem como refe-
rência o mercado.
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A formação do educador numa perspectiva de superação da
ótica tecnicista de educação - que fragmenta e hierarquiza o tra-
balho pedagógico, separando o pensar e o fazer, o ato de decidir
do de executar, expressa pela existência no currículo das habilita-
ções técnicas - apontada pela reformulação curricular à época,
ainda se faz necessária ante a formação pragmática subjacente ao
paradigma das competências, pedagogia por excelência das políti-
cas educacionais de formação de professoresnos governos neolibe-
raispós-1990.

Imprescindível também é a compreensão da docência como
base da identidade do pedagogo e da relação teoria-prática, para
evitar o equívoco de uma práxis reiterativa, expressão usada pelo
filósofo Sánchez Vázquez.

Outro momento significativo de meu contexto de formação no
curso de Pedagogia se deu com minha participação no Programa
de Capacitação de Docentes em Nível de 10 Grau para o Meio Ru-
ral, mais conhecido como PRÓ-DOCENTERURALação executada
pela Pró-Reitoriade Extensão da UFCem convênio com municípios
cearenses (Aquiraz, Cascavel, Pentecoste e Caucaia). Mencionado
programa traduzia-se em espaço de formação de professoresleigos
da zona rural, mediante processo integrado de extensão, ensino e
pesquisa, tendo como núcleo os diferentes saberes socio-econômi-
cos e culturais. Talação contava com a participação de professores
e estudantes da UFC,e docentes ruraisque logravam, dentre outras
coisas,concluir o 10 grau.

Na graduação, também fui iniciada na pesquisa mediante a par-
ticipação como bolsista de iniciação científica no projeto A Forma-
ção do Professor Leigo no Ceará, sob a orientação da professora
Maria Mercedes Capelo Alvite. A preparação para a docência no
nível superior foi ensejada, entre outras atividades, pelo programa de
monitoria, do qual fui bolsista.



Em 1987,terminei a graduação em Pedagogia e, no ano seguin-
te, tive a minha primeira experiência em um colégio pertencente à
rede particular de Fortaleza, numa sala de cerca de 50 alunos e sa-
lário aviltante.

Trabalhei em outra escola particular, então como alfabetizado-
ra, experiência ímpar de acompanhamento pedagógico da apro-
priação/construção da leitura e da escrita, de 1989a agosto de
1990,quando recebi proposta de trabalho para o Instituto Educa-
cional de Alencar, carinhosamente chamado pela comunidade es-
colar de Escolinha.

Na Escolinha,ocorreu meu encontro definitivo com a educação.
A organização da escola era pensada objetivando a dimensão pe-
dagógica: salasde aula variando entre 20 e 25 alunos (até a 4°série)
e de no máximo 30 alunos (da 5° a 8° série). Foi pioneira na aceita-
ção de portadores de deficiências (desde a década de 1970),in-
tegrando-os à sala de aula regular, trabalhando sua socialização e
suaspotencialidades. A metodologia de ensino pautava-se por uma
abordagem crítica da realidade e na compreensão da importância
da apropriação/construção dos conhecimentos para a leitura e in-
tervenção nesta realidade. A prática avaliativa fugia dos padrões
convencionais e classificatórios.

Em 1993,fiz concurso na rede estadual de ensino para o cargo
de Orientadora de Aprendizagem no sistema de telensino, criado
em 1974,tendo como usuáriasas prefeituras dos municípios cearen-
ses. O objetivo era atender as carências de professores e escolas
nas regiões mais longínquas, tendo sido universalizado em 1993pelo
então governador Ciro Gomes para toda a rede estadual. Nessa
modalidade de ensino, caracterizada pelo tecnicismo educacio-
nal, os orientadores de aprendizagem, de 5° a 8° séries,mesmo ten-
do uma formação específica, trabalhavam de forma polivalente. As
condições laborais eram as mais adversas possíveis- polivalência,
ensino pela TV,muitas vezessem som, número reduzidíssimode ma-
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nual de apoio e caderno de atividades, baixos saláriose, por último
- mas não menos importante - ocorria a substituição do profes-
sor pelo recurso tecnológico. Foi após essa experiência que resolvi
eleger como objeto de estudo no âmbito do mestrado o Telensino,
e o discurso associado a sua universalização - a democratização
do saber - e as efetivas condições de trabalho (estruturais,peda-
gógicas, psicológicas). Foi quando retomei meus laços afetivos e
acadêmicos com a FACEDe ingressei no Mestrado em Educação
da UFC,em 1994.Estainvestigação resultou em minha dissertação
de mestrado, trabalho pioneiro sobre o sistema de telensino com
enfoque mais crítico.

No final de 1994,fiz o primeiro concurso para ingressocomo do-
cente no ensino superior na área de educação. Assumi,em 1995,na
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA, e fui morar na cidade
de Camocim, localização de um dos campi dessa IES.Camocim é
uma pequena cidade praiana, com 60 mil habitantes, lugar aprazí-
vel. porém, como em vários municípios do Ceará e do Nordeste, a
universidade vive a tensão entre autonomia e práticas oligárquicas e
clientelísticas locais.

Em anos posteriores, passei a lecionar na Universidade Regional
do Cariri-URCA,que fica no sul do Ceará e integra o conjunto de
instituições de ensino superior pública do âmbito estadual, na qual
fui aprovada em novo concurso público. Na graduação da referida
instituição, ministrei aulas nos cursos de licenciaturas e no curso de
Pedagogia.

Nesseínterim,participei da fundação e da primeira gestão do Sin-
dicato dos Docentes da URCA-SINDURCA,seção sindicaldo ANDES,na
condição de Secretária-Geral, fundamental instrumento de organi-
zação da consciência política, de conquista de melhores condições
de trabalho (concurso público para docente e técnico-administrati-
vo, melhoria salarial, biblioteca, política de assistênciaestudantil etc)
e defesa da autonomia universitária.
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PEDAGOGIA E A FACED

Coordenei, após eleição direta, o curso de Pedagogia, de 2000
a 2001, quando me afastei para cursar doutorado na Universidade
Federal de São Carlos-UFSCar.Na Coordenação do curso, procurei
o trabalho coletivo e o diálogo como método de trabalho com es-
tudantes e professores.Nesseperíodo, pude sentir mais de perto os
entraves causados pela burocracia, que subverte a verdadeira ten-
dência educativa - situar o técnico-administrativo a serviço do pe-
dagógico.

No início de 2001,fui para São Carlos, cidade universitária agra-
dabilíssima e com boas condições de trabalho na Universidade. Foi
um tempo de estudo e solidão, longe de casa e da família. Vivía-
mos no Brasilo final do segundo mandato de Fernando Henrique
Cardoso, que terminaria em 2002. FHC se elegera presidente do
Brasil,tendo como plataforma um plano ambicioso que não se res-
tringia ao combate à inflação. Sob o mote de estabilidade mone-
tária, foi implementada uma contrarreforma do Estado, que signifi-
cou privatização, desregulamentação financeira, flexibilização das
leis trabalhistas, tornando o Paísmais vulnerável às crises e dando
continuidade ao projeto de Collor de Meio. Essareforma teve sé-
rios"rebatimentos" no campo educacional, que se tornaram objeto
de investigação em meu doutoramento. Concluídos os créditos e
a pesquisa de campo na UNICAMP,retornei para o Crato, onde
terminei a redação da versão final da tese, defendida em 2005,inti-
tulada A Reforma do Estado e da Educaçõo no Governo Fernando
Henrique Cardoso: o ENEMcomo mecanismo de consolidação da
reforma. O trabalho investigou a reforma do Estado e da educação
no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2000)e a centrali-
dade do Exame Nacional do EnsinoMédio-ENEM no contexto da
política de acesso ao ensino superior, analisando sua relação com
a consolidação da reforma do ensino médio e superior e o vínculo
entre o discurso democratizador associado ao ENEMe a elabora-
ção de um novo pacto social.
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Em2006,passeia residirem Fortaleza. Retornei à Universidade Es-
tadual Vale do Acaraú-UVA e passei a lecionar em Sobral. Primeira-
mente, nos cursosde licenciaturas e depois no curso de Pedagogia.

O ano de 2007 marcou mais um reencontro com a FACEDe a
Universidade Federal do Ceará. Passeia integrar, como professora
colaboradora da pós-graduação, a linha de pesquisa Trabalho e
Educação. O ingresso no programa de pós-graduação possibilitou
a participação em grupo de pesquisa já consolidado, a participa-
ção em bancas de mestrado e doutorado, orientações de disser-
tações e teses, bem como a prática da elaboração coletiva do
conhecimento.

Finalizo essa viagem reflexiva por minhas memórias, parafrase-
ando o compositor Gilberto Gil, ao exprimir a idéia de que, na fase
tropicalista, a Bahia lhe deu régua e compasso. No meu caso, posso
afirmar: meu caminho pelo mundo eu mesma traço, a universidade,
em particular, o Curso de Pedagogia e a Faculdade de Educação,
já me deram régua e compasso.

Aquele abraço!





A Turma de 1988 na Década das Mudanças

Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca
Josemeire Medeiros Silve ira de Meio

Escreversobre a turma de 1988da Faculdade de Educação é
fazer uma viagem de mais de 25 anos. Quando passamos no exa-
me vestibular, em 1984,para Pedagogia, na Universidade Federal
do Ceará, os dois primeiros semestres eram cursados onde hoje
funciona o curso de Ciências Sociais, na Rua Paulino Nogueira. Era
o Ciclo Básico. Tivemos disciplinas de Introdução à Educação, In-
trodução à Filosofia, Introdução à Sociologia, bem como Língua
Portuguesa I, no primeiro semestre. No segundo, tivemos Introdu-
ção à Economia, Língua Portuguesa 11. Introdução à Psicologia e
História da Educação I.

a momento político era muito singular. Havíamos saído do perí-
odo militar, mas, ao mesmo tempo estaria presente, a incerteza de
que aqueles anos, de fato, haviam ido embora. Todo cuidado era
pouco!

Éramosmuito jovens e lembramo-nos dos conselhos que diziam
para não nos envolvermos em questões políticas, evitarmos aglome-
rados de pessoas e outras coisas do tipo. Aconteceu, porém, uma
situação completamente inesperada para nós:após pouco mais de
um mês de aula, estourava uma greve, motivada pelo aumento do
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preço do "bandejão" do Restaurante Universitário.Foi uma parada
de aproximadamente um mês. Quando voltamos, tivemos mais um
mês de aula e outro movimento se iniciava, desta vez dos professo-
res,por questões salariais.Ficamos apreensivas diante da possibilida-
de de perder o curso e termos que fazer o concurso vestibular nova-
mente. Foientão que o Reitor,Prof.JoséAnchieta Esmeraldo Barreto,
considerou nulo o semestre.Todosos nossoshistóricos tem "matrícula
institucional" no semestre 1984-1.Vivenciamos outras greves, mas ne-
nhuma teve a mesma consequência e o impacto em nós como no
primeiro semestre.

Na década de 1980,vivenciamos na FACEDuma efervescência
de concepções, teorias e práticas pedagógicas de tendências va-
riadas. Os estudos e discussõescom diferentes abordagens propicia-
ram o desenvolvimento de um pensamento e uma ação de forma
crítica acerca da realidade política e educacional da época. Muitas
vezes, as decisões foram tomadas após debates acalorados entre a
comunidade acadêmica. Assim, produzimos conhecimentos e pro-
movemos mudanças de atitude - tanto de cunho institucional quan-
to profissionale pessoal.

Na faculdade havia três departamentos, distintos - responsáveis
por áreas específicas do saber pedagógico - mas interdependentes,
a saber: 1.Fundamentos da Educação; 2. Teoria e Prática de Ensino;
e 3. Estudo Especializados. Cada um realizava reuniões de colegia-
do, onde, além dos docentes, havia a presença de discentes, eleitos
pela comunidade acadêmica. Nessesencontros, conversávamos e
discutíamos vários assuntos,dentre eles questões administrativas da
FACED,o processo de ensino e aprendizagem, aprofundamento de
estudos, projetos de pesquisa, atividades de extensão e produção
científica.

A Faculdade de Educação oferecia cursos de Pós-Gradua-
ção Lato Sensu (especializações) e Stricto Sensu (Mestrado). Em
1982, criou-se o curso de especialização denominado Contro-
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te de Qualidade no Ensino-Aprendizagem (CQEA). Um dos cur-
sos de Especialização mais procurados era em Metodologia da
Compreensão Existencial (ofertado pela primeira vez em 1988),
de autoria do professor doutor Leonel Correia Pinto - docente-
-livre da FACED/UFC.

A Metodologia da Compreensão Existencialoriginou-se em 1974
e recebeu inicialmente o nome de método G.F.E - Gestáltico-Feno-
menológico e Existencial.Estametodologia considera o sercomo um
todo, intentando ao conhecimento profundo do próprio ser que se
é: só sendo, a pessoa é capaz de ultrapassar-se. Ela trabalha com
as dimensões CSA(Conhecimento-Sentimento-Ação) - instâncias psí-
quicas inerentes ao ser humano, que enfocam, respectivamente, a
lógica; a psicológica e a lógica da ação. A subjetividade é comple-
tamente aceita, visto que o saber vivencial é anterior ao teórico e
prático. Assim,considera a inter-relação incessante das dimensões
pessoal e social.

° saber compreensivo não é dado somente na intelecção,
mas na inteireza do psiquismo: na vivência, no sabor das coi-
sas e no poder ou na ação exercidos sobre o mundo. (...) (PIN-
TO, 1984, p. 28)

o Mestrado em Educação teve seusprimórdios em 1977,de ca-
ráter teórico-metodológico predominantemente humanista. Segun-
do registro apresentado na Revista Educaçõo em Debate (1983,p.
169),a partir de 1979,ocorreram as primeiras dissertações de Mestra-
do da Faculdade de Educação da UFC.

Em 1977 tinha início a primeira Turma de Mestrandos integrada por
vinte alunos oriundos de diferentes cursos da Universidade. Nesse
Mestrado, visava-se a que os professores-alunos, uma vez aperfei-
çoados, voltassem como melhores mestres às salas de aula. Por
isso, se enfatizou no Curso a "Psicologia da Aprendizagem Huma-
na", o Método Gestáltico, Fenomenológico e Existencial (G.F.E) e
a Avaliação Humanística, bem como a Pesquisa em Educação.
(PINTO e SÁ, 1991, p. 75).
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No final dos anos 1980,o Mestrado assumiu perspectiva crítico-
-dialética, baseada no materialismo histórico e dialético. Essanova
concepção defende a noção de que

o saber educacional tem sua fonte primordial na sociedade, na
luta incessante do homem pela busca dos meios de sobrevivên-
cia, mediada esta luta por relações sociais determinadas que
abrangem uma ampla gama de relações econõmicas, políticas
e culturais. (TESSER,1989,p. 183).

o curso de Pedagogia tinha duração de quatro anos (oito se-
mestres). A estrutura curricular possibilitava ao discente, a partir do
7° semestre de estudos, a escolha de uma habilitação escolar, a
saber: 1. Administração Escolar; 2. Supervisão Escolar; e 3. Orien-
tação Educacional. A primeira dirigia-se a pessoas que tinham in-
teresse em assumir a função de diretores de escola; a segunda
para quem pretendia trabalhar como supervisor/coordenador; e
a terceira, era voltada prioritariamente para o trabalho de atendi-
mento psicológico do aluno. Não era obrigatório fazer habilitação,
mas a maioria optava por uma delas. Havia também os que cur-
savam mais de uma!

No final dos anos de 1980,a diretora da FACED,Prof.°EmíliaMartins
Veloso, e a coordenadora do curso de Pedagogia, a Prof.° Maria
Estrela Fernandes de Araújo, conseguiram sistematizar um docu-
mento com mudanças na estrutura curricular do curso, atendendo
aos anseios da comunidade acadêmica. Várias destas mudanças
foram efetivadas, dentre as quais a retirada das habilitações, com-
preendidas como saber-fazer fragmentado: resquícios do tecnicis-
mo educacional.

Vale mencionar que, nos anos 1980,os universitáriosainda eram
obrigados a cursar a disciplina Estudo de Problemas Brasileiros,ofer-
tada em dois semestres:EPBI e EPB11. Eraexigência da Lei 5.540,de
1968,com a intenção de defender o patriotismo e moralismo, me-
diante a da análise de textos e de situações-problema - previamente
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direcionados. Osdebates em sala de aula sobre as questões políticas
e econômicas do Paíseram contidos.

Além dessadisciplina, também havia a obrigatoriedade de cursar
dois semestresde Educação Física.Deslocávamo-nos semanalmen-
te, para o Campus do Piei. a fim de desenvolver essa atividade. Os
grupos eram bem heterogêneos, formados por alunos dos diferentes
cursossuperioresda UFC.Podíamos escolher a modalidade esportiva
(vôlei, basquete, handebol) ou ginástica.

Um dos eventos mais divulgados na FACEDera a Semana da
Educação. A programação constava de palestras, apresentação de
trabalhos, minicursos e oficinas da área. A I Semana de Educação
remonta ao início dos anos 1980.A 11 Semana de Educação acon-
teceu no período de 18 a 21 de setembro de 1985e foi promovida
pelo Centro Acadêmico Paulo Freire - do Curso de Pedagogia da
UFC- e pelo Centro Acadêmico Lauro de Oliveira Lima - da UECE.A
111 Semana de Educação realizou-se entre os dias 21 e 24 de outubro
de 1987,também promovido pelos CA dos cursosde Pedagogia da
UFCe UECE.De 18a 22 de outubro de 1988,ocorreu a IVSemana de
Educação, com o tema: Perspectivas de uma nova LOBparo educa-
ção, organizada pelos CA dos cursosde pedagogia da UFC,UECEe
UNIFOR.Eram momentos de intenso aprendizado e de ampliação de
laços de amizade.

No segundo semestre de 1987, foi incluída a disciplina Arte e
Educação no currículo de Pedagogia, ministrada pela professora
Maria IzaíraSilvinode Moraes. Foi um grande marco na FACED,por-
que nos propiciou a compreensão mais profunda da arte e educa-
ção, possibilitando a liberação de ideics. pensamento, movimento;
aprimoramento da atenção e concentração; desenvolvimento da
sensibilidade, da afetividade, criatividade, desinibição, senso crí-
ico; melhoria das formas de expressão; apropriação, geração e

socialização de saberes estéticos e vivenciais, fundamentais para
a comunicação humana. Enfim, pudemos perceber a importância
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do conhecimento artístico na vida, no trabalho e na formação do
educador.

Desde essa mudança, houve uma ampliação significativa de
produções científicas e trabalhos na área. Merecem destaque o cur-
so de Arte e Educação no Projeto de Extensão Pró-Docente Rural e
Projeto Integração Universidade e o Ensino de 1°.E 2°. Graus.

O Pró-Docente Rural era um projeto de extensão da Universidade
Federal do Ceará (UFC-PREx),que congregava professores e estu-
dantes universitários de cursos diferentes da UFC,com o objetivo de
capacitar docentes para o ensino de 1°.grau no meio rural, ressaltan-
do o domínio do saber (o que ensinar) e os procedimentos didáticos
(como ensinar). Em 1988,as professoras da FACEDMaria de Lourdes
Peixoto Brandão (coordenadora do Pró-Docente Rural)e Maria Izaíra
Silvino de Moraes coordenaram o curso de Arte e Educação para
os professores de 1°.Grau da cidade de Caucaia, vinculado a esse
projeto (UFC-PREx-FACED).

A seleção para integrar esse grupo como alunos bolsistasconsi-
derava dois critérios: ter concluído a disciplina Arte-Educação (curso
de Pedagogia) e atingir boa classificação resultante da média das
notas apresentadas no histórico escolar. Os encontros realizavam-se
aos sábados, de 7 h às 11 h, no Colégio Luzardo Viana. íamos no
ônibus da UFC- ocasião em que conversávamos e socializávamos
saberes com outros colegas universitários.

Nossaintenção era acrescentar aos professoresda zona rural um
saber-ARTEcomo condição básica para liberação do pensar acerca
do saber-FAZER,de forma criativa, crítica, comprometida e compe-
tente, para que tivessem condições de assumirseu papel transforma-
dor na sociedade. A cultura/arte se juntaria, assim,à ação-reflexão
do professor rural como forma de expressão do pensamento. A ideia
era gerar multiplica dores- arte-educadores que desenvolvessem o
trabalho pedagógico, considerando seus alunos de forma integral:
seusconhecimentos, sua sensibilidade, sua experiência/vivência e a
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relação social. Enfim,visávamos a favorecer o conhecimento e trans-
formação do EU-COM-OS-OUTROS-NO-MUNDO.

Trabalhamos o conceito de arte (saber estético: na vida, na es-
cola, no trabalho); a arte na escola: o saber-fazer oficial; o saber-
-fazer expresso; e as linguagens estéticas: Literatura, Música, Teatro,
Dança, Pintura, Escultura.O método que norteou essecurso foi a Me-
todologia da Compreensão Existencial.No decorrer do processo, foi
possívelperceber muitas mudanças, tanto por parte das professoras
quanto dos alunos bolsistasdo projeto, decorrentes da socialização
de saberes.

No final do primeiro semestre, realizamos o ISábado Cultural, para
divulgar as produções artísticas e promover oficinas de arte para to-
dos os integrantes dos demais cursos. Ao término das atividades do
segundo semestre, organizamos o 11Sábado Cultural, com o tema
"Educação e Saúde". A programação constou de um painel com
médicos, agentes de saúde e professoresda comunidade de Cau-
caia. Depois foi exibido o filme do I Sábado Cultural. O encontro ter-
minou com a exposição das obras de arte criadas pelos alunos do
curso de Arte e Educação.

O projeto de extensão denominado "Projeto Integração Univer-
sidade e o Ensinode 1°. e 2°. grau", coordenado pelas professoras
Maria de Lourdes Peixoto Brandão e Maria Izaíra Silvino de Moraes,
consistia em promover o curso de Arte e Educação para alunos do
curso pedagógico da Escola Municipal de 2°. Grau Filgueiras Lima
(única escola municipal de Fortaleza com ensino de 2°. grau), no
período de abril de 1989 a junho de 1990. Foi decidido iniciar for-
malmente as ações junto ao Colégio e às norma listas, mediante
a arte, por concebê-Ia como saber-instrumento, condição para
transformação das práticas educativas a serem implementadas no
Colégio pelos estagiários do curso de Pedagogia. Nesta perspecti-
va, o saber-arte-cultura incorpora o conhecimento, o sentimento e
a ação como condições básicas para compreensão do ser como
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processo-dimensão individual/formação e dimensão social/exercí-
cio do magistério.

Neste processo educativo, a arte deixa de ser ativismo e pas-
sa a assumiro seu papel na constituição do saber - mediação da
cultura - saber socialmente produzido por via da arte-educação-
-currículo, transformando o ato de ensinar e a escola em espaços
de produções coletivas. Ou seja: o conhecimento (existência/
competência técnica), do sentimento (expressão/compromisso
social) e ação (competência/opção político-pedagógica). Utili-
zamos a mesma metodologia do curso de arte e educação em
Caucaia (Metodologia da Compreensão Existencial) e trabalha-
mos a arte como saber estético conhecimento vivencial e estra-
tégia pedagógica.

A cerimônia de colação de grau da nossaturma foi na Concha
Acústica da Reitoriada UFC,em 15de julho de 1988.Nossogrupo ca-
racterizou-sepelas diferentes concepções de educação, documen-
tadas no Convite de Formatura. Nele estão expressoscinco concei-
tos de educação com os respectivos formandos, defendendo suas
ideias, apresentadas a seguir:

1. Educação é um processo de desenvolvimento integral da pes-
soa que visa dar oportunidades e opções conscientes, que reali-
za-se na plenitude quando torna-se social;

2. Educação é um processo contínuo de descobertas e troca de
experiências pessoaisna busca da realização do serhumano;

3. A educação tem como finalidade desenvolver todas as poten-
cialidades do indivíduo, transformando-o num homem integral e
conhecedor de sie de sua realidade sendo capaz de modifica

4. Educação é a descoberta e transformação do EU,no MUNDO
com os OUTROS,sendo capaz de construir um novo homem,
uma nova sociedade;

5. A educação é um ato político capaz de pensar as relações en-
tre as classesde uma dada sociedade, objetivando tornar o ho-
mem sujeito e construtor da história na busca da transformação
radical da sociedade capitalista, que gera a situação de opres-
são por ele vivenciada.
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Vale salientar que essasdiferentes formas de pensar a educação
eram respeitadas na turma e havia benquerença entre os colegas.
Grande parte desse grupo trabalha com educação. Desse, duas
tornaram-se professorasda FACED/UFC:Maria Isabel FilgueirasLima
Ciasca e Tânia Maria Batistade Lima.

Temos ótimas recordações desse tempo de graduação. Que-
remos homenagear todos os nossosprofessores, pela capacidade
de motivar e sensibilizar os alunos sobre a importância e valoriza-
ção da educação; que tiveram intensiva influência na nossa for-
mação pessoal e profissional. Não nos esquecemos dos textos da-
tilografados entregues para nós, alunos (ainda guardamos alguns
desses valiosos documentos!) - parte de tese defendida por eles;
trechos retirados de livros, devidamente referenciados; ou escritos
produzidos especialmente para nossa turma - que nos incitavam a
ler, aprofundar estudos, ampliar conhecimentos, discutir e elaborar
novas formas de pensar e agir. Acabávamos também estabele-
cendo relação de amizade! Citamos, a seguir, os que lecionaram
em nossaturma: Leonel Correia Pinto, Maria IzaíraSilvinode Moraes,
Maria de Lourdes Peixoto Brandão, Maria Ivoni Pereira Sá, Silene
Barrocas Tavares, Maria José de Oliveira, Terezinha Vieira Correia,
Meirecele Calíope Leitinho, Gláucia Maria de Menezes Ferreira,
Padre Brendan Colleman McDonald, Padre Luiz Moreira, Nicolino
Trompieri Filho, RuiVerlaine Oliveira Moreira, Rita Albuquerque, Rui
Martinho Rodrigues, André Haguette, Ângela Therrien, Evilásio
Almeida Ramos, Maria Luíza Chaves, Lúcia Lopes Dallago, Maria

obre Damasceno, Laura Maria SousaVieira, Adil Dallago, Terezinha
de JesusPinheiroMaciel.

A todos, os nossosmais profundos e sincerosagradecimentos.
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Eu, Pedagogo de Mim!

Inicialmente, expresso minha gratidão e a alegria pelo convite
da Comissão Organizadora deste livro comemorativo do Jubileu do
curso de Pedagogia, da Universidade Federal do Ceará - UFC,para,
na qualidade de ex-estudante e professordesse curso, escrever algu-
mas das minhas memórias a ele relacionadas.

Procurei, durante dias e noites, a letra, a melodia e a harmonia
deste artigo.

Há anos,venho me buscando ...me perdendo ...me encontrando ...

Paulo Meireles Barguil

Eu sou eu e minhas circunstâncias.
(ORTEGA Y GASSET)

Caçador de mim
Sérgio Magrão e LuisCorlos Só

Por tanto amor, por tanta emoção
A vida me fez assim
Doce ou atroz, manso ou feroz
Eu,caçador de mim

Presoa canções
Entregue a paixões que nunca tiveram fim
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Vou me encontrar longe do meu lugar
Eu,caçador de mim

Nada a temer, senão o correr da luta
Nada a fazer, senão esquecer o medo
Abrir o peito à força numa procura
Fugir às armadilhas da mata escura

Longe se vai sonhando demais
Mas onde se chega assim?
Vou descobrir o que me faz sentir

Eu, caçador de mim

Ciente da impossibilidade de expressaro achado, ainda maisem
palavras - encantadoras, dúbias, estéreis, enganadoras ... - propo-
nho-me, tal como na vida, a brincar de recortar e colar imagens,
sabores, cores, sonse emoções. É indispensável, nessefolguedo, ter
humildade e perseverança para assoprar os véus internos, que difi-
cultam o contemplação do mundo ... É necessário, ainda, ter cora-
gem e retirar as pedras que carregamos, tornando árdua a nossa
caminhada, impossívelo nossovoo ...

Etmologicamente, o termo Pedagogia vem do grego antigo Pai-
dós (criança) e Agogé (condução). É interessante perceber que, há
séculos, o (per)curso, o currículo representa, mediante conteúdo e
forma, os ideais de cada sociedade. Em Esparta,Agogé designava
o rigoroso regime de treinamento a que todos osseuscidadãos eram
submetidos, à exceção dos primogênitos das famílias reinantes, des-
tinando ao aprendizado de técnicas militares,caça, dança, canto e
traquejo social, bem como ao desenvolvimento da lealdade à sua
cultura. Paideia designa, inicialmente, "criação de meninos" e, de-
pois, conforme Jaeger (2013,p. 354), "I...] todas as formas e criações
espirituais e ao tesouro completo da sua tradição, tal como nós o
designamos por Bildung ou pela palavra latina, cultura.".
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o vocábulo pedagogo, do latim paedagogus e do grego pai-
dagogos - paidós (criança) e agogos (guia, líder) ou agein (guiar)
- designava, inicialmente, o escravo que levava o filho do senhor aos
locais em que o conhecimento era socializado, e, em época poste-
rior, quem tinha a responsabilidade de ensiná-Io.

Adulto, conhecimento e criança são componentes indispensá-
veis em qualquer universo pedagógico, o qual se anuncia repleto
de possibilidades - pois varia de acordo com objetivos, conteúdos,
estratégias e recursos- para o desenvolvimento dos sujeitose a trans-
formação (ou manutenção) da sociedade em que se encontram.

Dividi o texto em três seções - graduação, pós-graduação e do-
cência - privilegiando momentos distintos da minha trajetória profis-
sional, relacionadas ao curso de Pedagogia da FACED/UFC.

Graduação

Foino dia 06 de fevereiro de 1990,momentos antes de colar grau
como Bacharel em Computação, da UFC,na concha acústica da

FC,que vi afixado, nas paredes da Reitoria, o resultado do exame
.estioulor. no qual logrei êxito para o curso de Pedagogia. Duasgran-
es alegrias, fim e início, no mesmo espaço-tempo, tal como uma

oencõo celestial. ..

[...] será sempre um mistério para mim os motivos que me fize-
ram prestar vestibular para Pedagogia. Tenho algumas suspeitas
e intuições, as quais são como diminutos pedaços de um grande
quebra-cabeça, que nunca montarei por completo, pois, quan-
do a figura começa a se formar, lembro-me de outros pedaços
que estão guardados em algum canto e começo tudo de novo!
(BARGUIL, 2000, p. 54).

o primeiro pedaço que escolho é o fato de que, aos dez anos,
~o final do 10 semestre da 4° série, fui comunicado pelos meus pais
ce que, ante a iminência, cada vez mais translúcida, de ser "convi-
....ado" a receber na secretaria a transferência no final do ano letivo,
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iria mudar de colégio. Sempre acreditei que a saída de um estabe-
lecimento para outro, tanto pelos motivos como pela forma como
ocorreu, me deixou marcas profundas.

Há anos, tinha a sensação de que essa ruptura, em virtude dos
díspares modelos pedagógicos das duas escolas, bem como da
transição do 10 grau menor para o maior (denominação da época,
que equivale, atualmente, aos anos iniciais e anos finais do Ensino
Fundamental), tinha sufocado minhas emoções e aprisionado meu
corpo, restando-me, apenas, a possibilidade de brincar com a minha
cabeça ...

Outra peça desse fascinante ladrilhamento foi o deguste de
Quando eu voltar a ser criança, escrito por JanuszKorczak, relato fíc-
cional de um professorque, cansado da sua rotina laboral, tenciona
voltar a ser criança. Durante alguns dias, ele revive. com sua mente
adulta e seu corpo infantil, o cotidiano de outrora, permitindo a ele
se conectar com os respectivos sentimentos, há muito tempo esque-
cidos, e compreender que sua tristezano exercício laboral é fruto do
distanciamento da sua própria criança:

AO LEITORADULTO
Vocês dizem:
- Cansa-nos ter de privar com crianças.
Têm razão.
Vocês dizem ainda:
- Cansa-nos porque precisamos descer ao seu nível de compre-
ensão.
Descer, rebaixar-se, inclinar-se, ficar curvado.
Estão equivocados.
- Não é isto o que nos cansa, e, sim, o fato de termos de elevar-
-nos até alcançar o nível dos sentimentos das crianças.
Eleva-nos, subir, ficar na ponta dos pés, estender a mão.
Para não machucá-Ias. (KORCZAK, 1981, p. 11).

Identifico, com destaque e carinho especial, outro pedaço que
compõe essedinâmico mosaico da minha escolha - a leitura da obra
Educação e Mudança, de Paulo Freire,pois, de forma arrebatadora,
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me despertou o desejo de ser professor. Escolho um trecho para ilus-
trar a força dessa onda:

A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educa-
ção é possívelpara o homem porque este é inacabado e sabe-
-se inacabado. Isto leva-o à sua perfeição. A educação, portan-
to, implica uma busca realizada por um sujeito que é o homem.
O homem deve sero sujeito de sua própria educação. Não pode
sero objeto dela. Porisso,ninguém educa ninguém. (FREIRE,1982,
p.27-28).

Minha intenção inicial não era concluir o curso de Pedagogia,
mas estudar algumas disciplinas para ingressarno Mestrado em Edu-
cação e desenvolver, influenciado pelas leituras sobre a Teologia da
Libertação, uma pesquisa relacionada às Comunidades Eclesiaisde
Base- CEBs,em virtude da sua proposta de transformação da rea-
lidade com origem naquela pessoa a quem mais interessa que isso
aconteça.

A cada semestre, minha paixão e vontade de conhecer mais so-
bre a Educação aumentavam, e, na metade do curso, percebi que
uma visão abrangente dessa área me possibilitaria desenvolver uma
dissertação com maior propriedade e decidi concluir o curso. Ao lon-
go dos nove semestres,tive o prazer de encontrar vários mestresem
disciplinas obrigatórias e optativas, os quais decido não norneó-los.
pois seria incapaz de expressaro que com eles aprendi, além de po-
der esquecer de citar algum, o que seria lamentável.

Emvirtude de serfuncionário público federal desde 02de janeiro de
1990,o que me demandava uma jornada laboral de oito horas, meu
envolvimento com atividades além das disciplinasera restrito.Resolvi,
brevemente, citá-Ias,em virtude de terem influenciado osrumosda mi-
nha vida e de privilegiarem as áreas de ensino,pesquisae extensão.

No 2° semestre de 1991,comecei a participar das reuniões do
grupo FEDATHI, coordenado pelo professor Hermínio Borges Neto e
composto por professoresde Matemática da UFC,da Universidade
=stadual do Ceará - UECEe da rede pública estadual, que, median-
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te estudos, pesquisase reflexões sobre a prática docente, elaborava
material didático para o ensino da disciplina.

O Governo do Estado do Ceará promoveu, no início de 1992,cur-
so de formação de multiplica dores em diversas áreas. O grupo FE-
DATHIfoi responsável pelo módulo de Matemática, cujos conteúdos
eram, dentre outros, percepção de número, sistema de numeração
decimal, operações fundamentais, frações decimais, operações
com frações.

Assumi uma das turmas, tendo sido essa primeira expenencia,
como professor, desafiadora e gratificante. Pouco tempo depois,
atendendo convite de alguns estudantes daquela turma, passei um
final de semana em Massapê, onde aprofundamos a compreensão
de algumas temáticas do curso e o manuseio do material concreto,
de modo especial, o quadro valor de lugar - QVL e o ábaco.

Durante os dois semestresletivos de 1992,fui monitor da disciplina
Psicologia do Desenvolvimento aplicada à Educação, sob os cuida-
dos da professora Gláucia Maria de Menezes Ferreira.Nesseperíodo,
ampliei a compreensão dos conteúdos programáticos dessa área
que tanto me fascina, além de orientar seminários e esclarecer dúvi-
das discentes.

A vivência de algumas atividades docentes, na qualidade de
monitor, foi muito impadante na minha formação, pessoal e profis-
sional, tendo sido apresentada uma síntesedesta, em 1992,durante
o I Encontro de Iniciação à Docência, uma iniciativa da Pró-Reitoria
de Graduação, da UFC.

Em 1993,fui bolsista de iniciação científica da UFC,da pesquisa
Alfabetização e classe social: relações e implicações do discurso dos
professores e dos livros didáticos, sob a orientação da professoraAna
Maria lorio Dias.A análise dos depoimentos das alfabetizadoras e do
material didático - livrose cartilhas - permitiu constatar a divergência
entre as concepções de alfabetização das professorase dos recursos
por elas utilizados.Outro aspecto constatado foi a resistênciadas alfa-
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betizadoras em aceitar que a criança de origem popular não seencai-
xa na idealização de estudante, a qual elas insistemem manter. Essa
dupla falta de sintonia favorecia, de modo substancial, a ocorrência
de altos índices de reprovação nas sériesiniciaisnas escolas públicas.

Além de ter aprendido mais sobre a temática estudada, tive a
oportunidade de entender que a pesquisa educacional deve, sem-
pre que possível,em virtude dos preocupantes índices de aprendiza-
gem, debruçar-se sobre o cotidiano escolar, e, de modo especial, os
primeiros anos da vida acadêmica das crianças. Apresentei alguns
resultados dessa pesquisa no XII Encontro Universitário de Iniciação
à Pesquisa,promovido, em 1993,pela Pró-Reitoriade Pesquisae Pós-
-Graduação da UFC.

Ainda nesseano, ministreio curso Sistema de Numeração e Ope-
rações Fundamentais, no ãmbito do Projeto de ExtensãoEstágio Cur-
ricular - Realidade e Vivêncios , promovido pelo Departamento de
Teoria e Prática do Ensino,da FACED/UFC,no qual professorese estu-
dantes da Faculdade de Educação socializaram seus conhecimen-
tos com discentes e docentes da Educação Básica.

Constatei, durante o curso de Pedagogia, que a dimensão cor-
poral era quase totalmente ignorada, tanto no conteúdo das disci-
plinas como na forma em que eram ministradas. A despeito de existir
um discurso progressistaecoando nas salas e corredores, faltava, ao
meu ver, uma visão holística do Homem, porquanto as emoções, a
sensibilidade, o universo onírico e a corporalidade não eram conside-
rados amiúde.

Foina disciplina Arte e Educação, ministrada, no segundo semes-
tre de 1992, pelo artista-professor Francisco José Colares de Paula,
que tive a rara oportunidade de vivenciar, de forma profunda, a in-
tegração das dimensões afetiva, corporal e cognitiva. Ele solicitou
de cada estudante a entrega, no final da disciplina, de um trabalho
que expressasseo aprendizado nela ocorrido. Lembro-me da dificul-
dade para decidir o que iria produzir. Durante as aulas, elaborei ol-
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gumas trovas, expressando o vivido. Quanto ao trabalho final, nada
me ocorria ...

Elaborei uma musicografia, composta de 55 letras de músicas e
comentários sobre o significado e a importância delas na minha vida.
Essaexperiência foi muito marcante, pois despertou vozes em mim
adormecidas. Na última composiçâo, cujo título eu desconhecia na
época, a seguir apresentada, escrevi: "Fico feliz por ter conseguido
olhar para e sentir o Paulo. A disciplina de A & Eajudou-me e, tam-
bém, por issolhe sou grato, Colares. Abraço, Paulo.".

Dança dos meninos
Marco Antonio Guimarães e Milton Nascimento

Olha mais para mim

Dentro de meu sentimento e tudo de mim
Seja meu lar, uma canção, um carinho
Uma frase de paz
Te acorda! É a dança o momento, a roda que vai
Embalando o amor
Canta um refrão
Mostra um sorriso
Canta o refrão
Mostra que quer viver

Eposso lembrar
A primeira noite que te vi entoar uma emoção
Tanto calor em teu rosto
Como em toda visão
É o mundo, é a senha pra que eu te sentisse ali
Força de um leão
Venha de lá
Anjo suave, sem esperar
Grita que quer viver

Olha bem para mim
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Após a conclusão do curso de Pedagogia, em julho de 1994,pedi
transferência no meu emprego e fui morar em Pacoti, cidade do Ma-
ciço de Baturité, em virtude da minha intenção de habitar um local
tranquilo e ter mais contato com a natureza. Não imaginava que se-
ria lá que meu diploma seria batizado ... Poucos dias após me mudar,
fui convidado para lecionar em duas cidades vizinhas- Guaramiran-
ga e Palmácia.

Na primeira, na Escola Estadual de 2° Grau Zélia de Mattos Brito,
quatro disciplinas do 2° ano do curso de Magistério me aguardavam
- Didática da Língua Portuguesa, Didática da Matemática, Funda-
mentos Filosóficos e Fundamentos Psicológicos. Na segunda, dois
colégios, com distintas clientelas e matérias: na Campanha Nacio-
nal de Escolasda Comunidade - CNEC, o desafio era lecionar Inglês
para as crianças da 5° e 6° séries,além de Redação, para as da r
série; na Escola Estadual de 1° e 2° Graus Maria Amélia P.Sampaio,
a disciplina era Didática da Matemática, para estudantes do 3° e 4°
anos do curso de Magistério.

Em Palmácia, na famosa sala do professor, troquei ideias sobre
o ensino, os estudantes e o curso. Em Guaramiranga, essa permuta
não era possível,pois eu era responsável por mais da metade das dis-
ciplinas do curso e não encontrava os outros professores quando eu
·a lecionar. Por outro lado, criei fortes laços com os estudantes dessa
urma, seja pela quantidade de disciplinas, seja porque ela continha

apenas 15jovens.

Estarem sala de aula era-me prozeroso. embora a intensidade do
·nteressediscente por mim percebido fosse, algumas vezes, avaliada
como insatisfatória, causando-me profundo incômodo. Tal sentimento
era mais forte quando issoocorria nas turmas de formação de educa-
dores,por me preocupar com a qualidade desseprofissionalem forma-
ção. Embora soubesseque não podia controlar o (desejo e a aprendi-
zagem do) outro, era minha responsabilidade aferir seaquele estudante
estava apto ou não a desempenhar as atribuições docentes.
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A avaliação para mim, no exercício da docência, nunca se
constitui como um momento de acerto de contas com os estu-
dantes. Antes era assentada na possibilidade de que eles mos-
trassem, para si e para mim, o que tinham aprendido durante o
percurso. No que se refere à disciplina Didática da Matemática,
havia duas dimensões complementares: teórica (discussão do re-
ferencial construtivista, enfatizando a necessidade de considerar
e valorizar o conhecimento elaborado pelo estudante no seu co-
tidiano - privilegiando as suas dimensões afetiva, motora, cogniti-
va e espiritual - o qual é ponto de partida rumo ao conhecimen-
to científico e ao autoconhecimento) e prática (metodologias e
recursos didáticos).

Essasbreves e intensas experiências docentes aumentaram o
propósito de continuar minha peregrinação acadêmica.

Pós-Graduação

Em 1996, obtive êxito na seleção do Mestrado em Avaliação
Educacional, promovido pelo Departamento de Fundamentos da
Educação, da FACED/UFC,o qual, posteriormente, se fundiu no Pro-
grama de Pós-Graduação em Educação Brasileira,da mesma Facul-
dade. Durante o Mestrado, de 1996a 1999,conheci um pouco mais
a trajetória da Humanidade de significar o mundo.

Há anos, inquietava-me o fato de que o aprender, marca in-
delével da existência humana, fosse,na maioria das vezes, para os
estudantes, sinõnimo de sofrimento, tortura e revolta. Investiguei as
relações entre o saber e a avaliação, tendo concluído que: i) as inú-
meras descobertas científicas revelam o caráter processual do co-
nhecimento, da vida; e ii) as lições ensinadas pela avaliação escolar
ultrapassam, em muito, a esfera acadêmica. O Mestrado permitiu-
-me, na qualidade de pesquisador, refletir sobre aspectos tão esque-
cidos no discursoe nas práticas escolares.
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o mundo é, constantemente, palco de mudanças, de transfor-
mações. Algumas mais fáceis de identificar, sentir,outras nem tanto,
pois o Homem não consegue, por vários motivos, compreender as
suasinúmerasrelações com o Universo.Convicto dissoe inspirado em
Coreth (1973,p. 69), batizei minha dissertação, cujo orientadora foi a
professoraAna Maria lorio Dias,de Há sempre algo novo!:

o homem nunca se acha definitivamente preso a certo ambien-
te limitado e a determinada concepção do mundo. Eleé essen-
cialmente aberto para um mundo aberto, í.e.. o próprio mundo
está aberto para uma realidade que é mais ampla que o círculo
de nosso saber e compreensão. Por isso,perguntando e investi-
gando, ultrapassamos os limites de nosso mundo atual. Fazemos
experiências nas quais nosso horizonte continuamente se alarga
e se aprofunda. Aprendemos a conhecer outros homens, outros
povos ou línguas, outras épocas históricas ou situações, compre-
endendo todos eles em seu próprio modo de pensar.

Ao elaborar esse trabalho acadêmico, posteriormente publi-
cado (BARGUIL,2000), avancei no entendimento da força que
a Educação desempenha numa sociedade industrial, que tem
como uma das suas principais características a padronização dos
seusprodutos, pois a massificação permite atingir maior quantida-
de de pessoas. O preço cobrado do Homem é a negação da sua
individualidade.

Uma Educação pautada na transmissão de conteúdo promo-
vida pelo professor (ou de quem as suas vezes fizer, o computa-
dor, por exemplo) e na verificação de aprendizagem, mediante
procedimentos avaliativos padronizados, precisa de arquitetura
e rotina lineares, padronizadas, previsíveis, possibilitando o con-
trole, a disciplina, a rápida e eficiente verificação, os quais impe-
dem que o sujeito desenvolva a autonomia, meio e fim, da sua
subjetividade.

Acredito que a escola pode e deve contribuir para transformar a
realidade, permitindo que cada pessoa encontre e desenvolva suas
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potencialidades. É necessário, contudo, que ela abandone práticas
prescritivas e adote um projeto educacional que privilegia, dentre
outros fatores, a socialização, a troca de saberes, a valorização das
diferenças (e o respeito a elas!) e a consulta de fontes diversas de
conhecimento.

É partindo de si, partindo-se e colando-se em seguida, sem ces-
sar, que a pessoa estabelece com o mundo uma atitude de troca,
entendendo-a como indispensável para o seu amadurecimento. O
autocuidado alimenta o repeito e a admiração de si mesmo, ingre-
dientes necessáriospara o diálogo. Uma pedagogia que visa ao de-
senvolvimento holístico de todos os envolvidos requer um currículo
e um espaço físico distintosdos tradicionalmente utilizados.Estavam
lançadas as sementes da próxima viagem ...

Em2000,ingresseino Doutorado em Educação, num projeto cole-
tivo de pesquisa,intitulado Labirinto, no qual cada estudante - Andréa
Havt Bindá, Eduardo Américo Pedrosa Loureiro Junior, Fabiano dos
Santos e Paulo Meireles Barguil - se propunha investigar a constitui-
ção do conhecimento sob quatro aspectos - experiência, não linea-
ridade, diálogo e interdisciplinaridade - relacionando-os, respectiva-
mente, a Teseu,Dédalo, Minotauro e Ariadne.

Emrelação à impossibilidade de conciliar minhas atividades pro-
fissionaiscom as acadêmicas, que demandavam disponibilidade va-
riada, decidi, após um ano de profundos aprendizados, propiciados
pela aventura de pesquisar coletivamente e com perspectivas dife-
rentes e complementares uma temática, sairdo Labirinto.

Minha temática inicial versava sobre interdisciplinaridade,
impulsionada pela crescente utilização do vocábulo numa va-
riada quantidade de produções acadêmicas - o que era fa-
cilmente constatado não somente na área da Educação, mas
também em outros campos do conhecimento - e pela esperan-
ça de que ela pudesse, efetivamente, promover as mudanças
há tempo esperadas.
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Para melhor compreender a disciplinaridade, continuei os estu-
dos iniciados no Mestrado sobre a gênese da Ciência Moderna. Após
navegar em algumas obras, comecei a achar que o caminho esta-
va me levando a uma investigação muito cognitiva, o que não me
agradava nem um pouco! Constatei, então, que estava perdido e
que precisava sairdo labirinto ...

Durante ossemináriosdo Núcleo de Educação, Currículo e Ensino
(NECE),nos idos de 2001e 2002,em virtude da temática da pesquisa
desenvolvida, empreendi uma reflexão sobre o currículo e iniciei-me
no vasto universo dos estudos culturais. Essasleituras permitiram-me
ampliar a compreensão quanto à diversidade de saberes e valores
que circulam na sociedade, os quais não se encontram devidamen-
te cobertos nas propostas curriculares.

Por entender que o prédio é condição indispensável para uma
Educação de qualidade, decidi, então, investigar sobre o espaço
escolar. Na Históriada Educação, as investigações sobre o currículo
são recentes porque, durante" [...] muito tempo, ossaberes escolares
foram tidos como 'naturais' e não 'problemáticos'." (BERTICELLI,1999,
p. 163). Ou seja, os aspectos psicológicos, filosóficos, sociológicos e
históricos inerentes aos processos de aprendizagem e ensino foram
secularmente ignorados. O que dizer, pois, da dimensão física - do
prédio e dos sujeitos?

O Homem desenvolve a consciência de si e do mundo des-
de o seu corpo. Quando se nega esse aprendizado, se retira a
possibilidade de realização da sua transcendência. Em razão da
excessiva valorização do corpo na sociedade moderna, pode-se
conjecturar que esse postulado - a descorporalização, a não con-
sideração da dimensão corporal e dos afetos de professor e estu-
dantes - é improcedente.

Acredito que essaadoração da casca humana, tal como um fe-
-iche, é frágil e fútil, porquanto as emoções são ignoradas. Vende-se,
. eralmente, a ideia de que elas são frutos de objetos que precisam
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ser consumidos. Logo após cada compra, a frustração volta, e mais
forte! Cego e sufocado, o Homem não percebe que o problema não
está nas coisas, que precisam ser trocadas, mas nele, que pode e
deve mudar ...

Autores diversos,dentre os quais cito Fontanella (1995),Foucault
(2002) e Gonçalves (1994), ajudaram-me a compreender que mi-
nhas experiências acadêmicas foram produtos de uma "fábrica",
cuja principal característica é a repressãodas qualidades intrinseca-
mente humanas: a sensibilidade, a criticidade, a solidariedade e a
criatividade. Desencarnar as pessoas:eis o programa, o currículo da
Educação!

Os espaços escolares instituem rituais, mediante a repetição
sistemática, objetivando ensinar às novas gerações a aceitar que
a padronização, de forma e de conteúdo, é a maneira "natural"
de existir.A docilização dos corpos (FOUCAULT,2002) permite, por
um lado, maior controle e produtividade, e, de outra parte, nega
ao indivíduo o direito de imaginar, contestar e lutar por um mundo
diferente.

A violência escolar pode ser entendida em duas dimensões: a
violência no escola e a violência do escola. Enquanto a primeira
diz respeito aos conflitos sociais que invadem o seu espaço antes
respeitado, a segundo é fruto das suas práticas, que negam a
professores e estudantes o direito de se reconhecerem como su-
jeitos, não somente epistêmicos, mas também desejantes, críticos
e criativos.

Quando o escola se limita a transmitir o conhecimento, ela está
ensinando, silenciosamente, que a vida não é processual, histórico,
permeada de desafios, tentativas, acertos, equívocos... Ao apresen-
tar o conhecimento pronto, o professornega também ao estudante
o autoconhecimento, que é diariamente elaborado nas vivências
que o sujeito tem e se expressanas dimensões efetivo. corporal, cog-
nitiva e espiritual.
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Conhecer (em latim, com-scire, "conhecer juntos") é um fe-
nômeno social ocorrente por intermédio da linguagem, sendo a
escola um espaço construído com a finalidade de propiciar que
esse processo aconteça de maneira mais profícua do que na
sociedade. Para apre(e)nder o mundo, fora e dentro da escola,
o Homem sente, age e pensa, ou seja, imprescinde de todo o
-eu ser.

Vários estudiosos - Bruner (2001), Capra (2001), Najmanovich (2000,
2001)... - preconizam que o mundo não é um dado objetivo, inerte,
:lespera de ser entendido igualmente por todas as pessoas, pois ele
é interpretado, simbolizado diferentemente por parte de cada uma,
em virtude da capacidade humana de abstrair. Sonho e luto por
...ma escola que seja um espaço de constituição de subjetividade e
ão de alienação.

Para que isso aconteça, é necessária a adoção de um currículo
olístico, que valorize a interação do Homem com o meioambiente

:ob a égide de uma ecologia ecocêntrica e não mais antropocêntri-
co. Vislumbro os professores propondo aos estudantes situações que
"'es possibilitem a interpretação do mundo, ao mesmo tempo em
....Je busquem sua melhoria, de modo que eles se percebam como

redutores de conhecimento do mundo e de si próprios. A Arte, a
::'ência, a Filosofia e a Religião se desenvolveram com a participa-
cõo de toda a Humanidade, não sendo produto somente de alguns

uminados".

Descobrir a luz interna, que em todos habita, é a única missão
:: e realmente importa, o que demanda, nos termos da Psicologia
-rnbientcl. um ambiente sociopefa (que aproxima as pessoas) e
-ão sociofuga (que as afasta). O espaço, portanto, não é apenas
_'1l substrato material do devir humano, mas é um dos seus elemen-
tos constitutivos. Ressalto, ainda, o fato de que, embora a qualida-
ce do ambiente seja importante, o espaço não determina se as
e ações nele ocorrentes serão de amorosidade, acolhimento ou de
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indiferença, rejeição. O Homem permanece com o poder de deci-
dir o que fará ...

A relação da Humanidade - desde os primatas - com a nature-
za, no intento de compreendê-Ia, decifrá-Ia, porquanto o mundo se
apresenta misterioso, é uma jornada épica. Ela se manifesta tanto
no maior domínio do meioambiente, com a descoberta de suasleis,
quanto no próprio desenvolvimento do Homem, com a complexida-
de crescente das suasdimensões afetivas, motoras e cognitivas, ex-
pressasna estruturação da vida social.

O título da tese - O Homem e a conquista dos espaços - expressa
a crença de que esse acontecimento nunca se esgota e também
que a relação estabelecida pelo Homem com a natureza, mediante
o seu corpo, a ele possibilita formular significados (de si e do mun-
do), num movimento de invenção, constituição, e não de cópia,
alienação. A dimensão temporal, embora não explicitada, permite
ao Homem prosseguirna sua aventura ontológica, tecendo o (auto)
conhecimento. Defendi a tese, cujo orientador foi o professorLuizBo-
telho Albuquerque, em setembro de 2005, e a publiquei no ano se-
guinte (BARGUIL,2006).

Com o título de doutor, eu estava habilitado para a jornada que
viria, a qual eu há tanto esperava ...

Docência

Após lograr êxito em concurso público realizado em junho de
2006, tomei posse, em 28 de agosto de 2006, como professor ad-
junto da UFC,lotado no Departamento de Teoria e Prática do En-
sino, da Faculdade de Educação, para lecionar na área Ensino de
Matemática.

Ensinarmatéria temida pela maioria dos estudantes nos cursos
de Pedagogia no Brasilé um grande desafio, por dois grandes mo-
tivos. O primeiro é porque a maioria desses cursos dedica apenas
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uma disciplina, com reduzida carga horária, para cada área: Lín-
gua Portuguesa, Matemática, Geografia e História, Ciências e Ar-
tes. O segundo é porque são essesestudantes, quando formados,
que ensinarão Matemática para as crianças no início da sua vida
escolar.

Essasituação é inadmissívele vergonhosa, pois, enquanto o licen-
ciado que atua nos anos finais do EnsinoFundamental e no Ensino
Médio tem, em média, 20 disciplinas específicas da sua área de atu-
ação, o Pedagogo, em virtude da diminuta carga horária destinada
à sua principal ação, não é adequadamente preparado para o seu
ofício.

Durante essessete anos, priorizo uma formação matemática que
contemple os diversos saberes docentes - conhecimento, pedagó-
gico e existencial - que, acredito, são necessários para uma prática
docente que favoreça a aprendizagem discente (BARGUIL;BORGES

ETO,2010;BARGUIL2012;2013).

O saber do conhecimento (conteúdo e currículo) refere-se aos
conceitos de cada tópico, que devem ser compreendidos pelos
estudantes, notadamente do seu caráter histórico, ou seja, as con-
dições sociais que permitiram o seu desenvolvimento e a sua res-
oectivo complexidade. O pedagógico (teorias da aprendizagem,
rnetodologias, recursosdidáticos e transposição didática) é expresso
a relação professor-conhecimento-estudante, nos materiais didáti-

cos e na dinãmica da sala de aula, de modo que as escolhas pe-
agógicas (ensino) considerem as dimensões discentes (aprendiza-

gem). O existencial (crenças, percepções, sentimentos e valores) é a
subjetividode do professor,o seu sentir, agir e pensar sobre a vida, o
conhecimento, o estudante e a Educação.

Estouconvicto de que o maior desafio educacional é tornar a
ossa relação com o mundo mais satisfatória e plena. A perpetua-

côo de práticas que expressam a crença de que o saber é transferi-
::0 de alguém que sabe (o professor) para aquele que não sabe {o
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estudante) revela o quão distantes estamos daquele que deveria ser
o nossoobjetivo moro

Estudantes que não aprendem Matemática desenvolvem, mui-
tas vezes, a crença de que o problema está neles e/ou que esse
conteúdo é privativo de gênios. Essapercepção de incapacidade
intelectual, que costuma atingir também outras áreas do conheci-
mento, influencia negativamente a vida das pessoasque a possuem,
ou seja, ela tem fortes tons afetivos.

Percebo, hoje, que a aprendizagem da Matemática pelos futuros
pedagogos para quem leciono só é possívelse eu ajudá-Ios a modifi-
car o respectivo saber existencial, mormente os seussentimentos em
relação à sua capacidade de aprender Matemática, numa perspec-
tiva reduzida, e de aprender sobre a vida, numa perspectiva amplia-
da. As feridas são profundas e, nessescasos, a opção que o Homem,
quase sempre escolhe, é tentar ignorá-Iaspara não sentira dor...

É pena o Homem desconhecer o fato de que a chaga continua
lá e causando estragos! Não é possível,contudo, transformar senti-
mentos negativos sem identificá-Ios e assuashistórias.Essesaconteci-
mentos não deixam somente registroscognitivos, pois talham marcas
no seu corpo e na sua impalpável túnica afetiva. A cura, todavia,
não se faz somente pela força da palavra, mas também pela ação
que toca e purifica o motivo da aflição. Todo dia é repleto de oportu-
nidades para que cada pessoa exercite o autocuidado e o cuidado
do seu semelhante.

Acredito, portanto, que o modo como Homem lida com a sua
corporalidade é fruto da sua História. Interagindo dinamicamente
com o seu meio social, ele age na realidade, ao mesmo tempo em
que dela recebe influências, atualizando, constantemente, a sua for-
ma de pensar, sentir e agir (GONÇALVES,1994,p. 13).Compreendo
que os espaços e os tempos educativos demandam um olhar holís-
fico. que considere nuanças e inter-relações de Homem, natureza e
sociedade.
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Inspirado na minha tese de doutorado, propus, em 2009,a cria-
ção da disciplina optativa Pedagogia do Espaço, para permitir
que os estudantes reflitam sobre o fato de que os espaços e os
tempos educativos potencializam a aprendizagem dos sujeitos e
expressam uma intencionalidade pedagógica, sendo, assim, um
importante elemento curricular. Os projetos arquitetônicos destes
espaços têm um caráter formativo, que se expressa num habitus
escolar dos seus agentes, motivo pelo qual deve ser analisado o
seu cotidiano, afastando-se, por conseguinte, de uma suposta
neutralidade.

Ministrei,em 2012.1,com o professorLuizBotelho Albuquerque, a
disciplina Espaços, Tempos, Movimentos, Formas, Cores, Sonoridades
como Experiências Formadoras, no Programa de Pós-Graduação em
Educação Brasileira.Essaexperiência permitiu ampliar meus saberes
nessaárea e, após um intenso período de incubação, formular, em
parceira com o estimado catedrático Botelho, uma nova disciplina
optativa na graduação, intitulada Espaços-Tempos e composição
humana, que estreará em 2014.1.

No 2° semestre de 2012, a professora Maria Isabel Filgueiras
Lima Ciasca, Diretora da FACED/UFC,me indagou o que poderia
ser feito para melhorar o curso de Pedagogia, tendo sido essa
a minha resposta: "Amplie as salas destinadas aos ensinos, de
modo que essesespaços permitam que os estudantes vivenciem
situaçôes de aprendizagem diversas da que tiveram a vida intei-
ra, além de carteiras que permitam o trabalho em dupla e em
grupo e armários repletos de recursos didáticos (livros didáticos,
paradidáticos e de literatura; vídeos; jogos ...).". Ela, de pronto,
acolheu minha sugestão, e empreendeu esforços junto à Reitoria
para torná-Ia realidade.

Emagosto de 2013,as obras das salastemáticas foram iniciadas
e, em breve, elas estarão funcionando, possibilitando que o curso de
Pedagogia da UFCocupe, cada vez mais, no Estado do Ceará, um
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espaço de destaque na formação inicial e continuada de pedago-
gos, condição indispensável para uma Educação Básica de quali-
dade. Que presente maravilhoso o curso de Pedagogia ganhará no
ano de seu Jubileu!

Faço votos de que seusprofessorese estudantes continuem, nas
próximas décadas, praticando a lição de Freire(1997,p. 153):

Seria impossível saber-se inacabado e não se abrir ao mundo e
aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas per-
guntas. O fechamento ao mundo e aos outros se torna transgres-
são ao impulso natural da incompletude.

Penso que a única verdade a ser aprendida e usufruída por
parte de cada indivíduo é que somos uma preciosa gota no vasto
oceano ...

O COSMOSFOIDESCOBERTOSOMENTEONTEM.Porum milhão de
anos era claro para todos que não havia outros locais senão a
Terra. Então no último décimo por cento da duração da vida da
nossa espécie, no instante entre Aristarco e nós, relutantemente
notamos que não somos o centro e o propósito do universo, mas
vivemos em um mundo diminuto e frágil perdido na imensidão e
eternidade, impelido em um grande oceano cósmico salpicado
aqui e ali com cem bilhões de galáxias e um bilhão de trilhão
de estrelas. Bravamente testamos as águas e descobrimos que o
oceano era como queríamos, consoante com a nossa natureza.
Algo em nós reconhece o Cosmos como o lar. Somos feitos de
cinza estelar. Nossa origem e evolução estão ligadas a eventos
cósmicos distantes. A exploração do Cosmos é uma viagem de
autodescoberta. (SAGAN, 1982,p. 318).

Constato, emocionado, que os encontrei: a composição e um
pouco mais de mim. Parafraseando-me, "Fico feliz por ter consegui-
do, mais uma vez, olhar para e sentir o Paulo. A escrita deste artigo
ajudou-me e, também, por issolhe sou grato, Cursode Pedagogia.".

Menino e adulto, doravante, companheiros para sempre: Eu,pe-
dagogo de mim!
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Bola de meia, bola de gude
Milton Nascimento e Fernando Brant

Há um menino
Há um moleque
Morando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
Ele vem para me dar a mão

Há um passado
No meu presente
Um sol bem quente lá no meu quintal
Toda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão

E me fala de coisas bonitas
Que eu acredito que não deixarão de existir:
Amizade, palavra, respeito,caráter, bondade, alegria e amor
Poisnão posso, não devo, não quero
Viver como toda essa gente que insisteem viver
E não posso aceitar sossegado
Qualquer sacanagem ser coisa normal
Bola de meia
Bola de gude
O solidário não quer solidão
Toda vez que a tristeza me alcança

O menino me dá a mão
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Servidora e Acadêmica: perfis que se
complementam

Ângela Maria de Sousa Bezerra

Quando recebi o convite para escrever essebreve artigo de me-
mórias na qualidade de ex-aluna do curso de Pedagogia da Facul-
dade de Educação da Universidade Federal do Ceará, e também
como servidora do quadro técnico-administrativo, fiquei muito feliz e
ao mesmo tempo preocupada, pois não sabia por onde começar.

Então, após refletir bastante, cheguei à conclusão de que minha
trajetória memorial na FACED/UFC,seja como aluna ou servidora pú-
blica, não poderia ser relatada sem me referir ao meu primeiro con-
tato com a UFC,bem antes dessas condições, seja como aluna e
profissionaldessa instituição.

Sou filha de ex-servidor da UFC, meu pai, Manoel Francisco, o
"Pioul". como era conhecido no período de suasatividades, hoje fa-
lecido (chegou a se aposentar por tempo de serviço) foi do quadro
profissionalde técnico-administrativos lotado na Faculdade de Ciên-
cias Econômicas - FEAAC.Quando criança ainda, de braço, com.
seismeses de idade, já passeava pelos setores da Universidade, nos
momentos raros em que minha mãe ia em visita ou festas de datas
especiais daquela repartição. Repartição era o nome como a socie-
dade intitulava os órgãos públicos.
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Depois, já adolescente, acompanhei meu pai durante alguns
anos, em festas comemorativas de conclusão de curso das turmas
de Economia, onde ele era o funcionário homenageado. Participá-
vamos, então, das aulas da saudade, descerramento de placas, co-
lação de grau etc., algo que anos depois também vivenciei durante
meu tempo de serviço na Secretaria da Coordenação do Curso de
Pedagogia da FACED.Interessante isso para mim, pois é como se
uma "herança" de reconhecimento profissionalpor parte do aluna-
do tivessesido "passado de pai para filha".

Em10de dezembro de 1984,iniciei minhas atividades profissionais
na UFC,lotada no então Controle Acadêmico do Curso de Pedago-
gia da FACED.Erao meu primeiro emprego e dava-se inicio a minha
experiência profissional na UFC.Foi como profissional exercendo o
cargo de Assistenteem Administração naquele setor que também
ficava no mesmo espaço da coordenação do Curso de Pedagogia
que conheci o currículo desse programa de Graduação.

1995foi o ano em que prestei concurso vestibular pela primeira
vez, mas para o curso de Psicologia. Naquele período, as provas do
concurso eram de caráter somatório, o que, anos depois, foi modi-
ficado. Não obtive aprovação. Fora a minha primeira experiência.

No ano seguinte, 1996,após ter me preparado melhor no Pro-
jeto Novo Vestibular do Curso de História do Centro de Humanida-
des, destinado aos estudantes provenientes de escolas públicas,
me inscrevi novamente, só que para o Curso de Pedagogia, pois
já conhecia bem o currículo, área profissional, em virtude de minha
participação como técnica e acesso às informações que tinha nes-
sa função.

Ingresseientão, naquele mesmo ano, no curso diurno de Peda-
gogia. Passeitambém por duas greves. Uma luta pelo ensino públi-
co, gratuito e de qualidade. A Universidade passava por grandes
dificuldades no que diz respeito a recursos financeiros, instalações,
tecnologias, carência de profissionaisdocentes e técnicos e salários
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reduzidos. O que prevalecia naquele período histórico, pós-ditadura,
era as universidades sucateadas.

Tive excelentes professores;que atualmente estão em sua maio-
ria aposentados. Meu currículo era o de 87.2, reformulado. A turma
em que ingressei-tive essasatisfação- foi a mesma ao concluir. Após
os períodos de greves, chegamos a ter em uma disciplina apenas a
participação de três professoressubstitutos,mas, mesmo assim,o cur-
so na minha avaliação foi de boa qualidade.

Cursava disciplinas nos turnos diurno e noturno para recuperar o
tempo em que estivemos em greve, uma luta das categorias profis-
sionaisda Universidade com a participação do movimento estudan-
til; lutas em que os três segmentos eram unidos nas reinvindicações
contra as ameaças de privatização do ensino, busca por melhoria
física nas instalações da Universidade, salas de aula, laboratórios,
contratação de professorese técnicos etc.

Minha colação de grau se deu no semestre letivo 2001.1. Nossa
turma homenageou a Prof". Lindyr Saldanha, muito querida por to-
dos. Lecionara as disciplinas de Psicologia da Aprendizagem e Edu-
cação Sexual nas Escolas,essa última se tornando na FACED,na mi-
nha opinião, um marco de sua identidade profissional.

A nossaaula da saudade foi no estilo "brega", com muita alegria,
todos a caráter, pois tentamos representar o caráter e a personalida-
de excêntrica da então professora homenageada. A festa ocorreu
em uma tarde, no então recém-inaugurado "Acadêmicos Bar". Esse
momento foi um dos mais marcantes para mim. Em entrevista com
a nossa querida Prof.?Lindyr, nos foi revelado, e issofoi parte de seu
discurso na aula da saudade, que aquele momento de sua vida pro-
fissionalera a segunda homenagem por ela recebida. A primeira foi
no início de sua carreira como professora, ocorrida numa turma de
Educação Infantil. E,naquele ano, na Educação Superior.

Na UFC,minhas atividades profissional e acadêmica, como alu-
na, sempre foram muito próximas, mas também respeitando a ética
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que compreendia a ambas. O fato de estudar e trabalhar ao mesmo
tempo na Educação Superior me fez compreender melhor as discus-
sões ocorridas nas leituras com maior maturidade. A Faculdade de
Educação é um espaço de grandes discussões,emoções, ganhos e
perdas, uma família. Hoje estou cursando Mestrado em Educação
e sei que esse momento é bastante especial como tudo que já fiz e
participei na FACED.

Ex-alunosdo curso de Pedagogia que se tornaram posteriormen-
te meus professores, meus mestres, colegas de ambos segmentos
que foram se aposentando ou nos deixando para sempre. Neste ano
completei também o meu jubileu, no dia 25 de setembro. Eme sinto
feliz em ser uma personagem dessa história. Afinal de contas, todos
nósconstruímos ou destruímosalguma coisa. Esperosempre construir!

Que no centenário do Curso de Pedagogia da Faculdade de
Educação da UFC,o Brasilesteja entre os melhores em qualidade de
vida e educação. Que possamos ter outros relatos de experiências
de vida profissional e acadêmica, e que esse livro de memórias seja
uma inspiração para outros.

Parabenizo a todos os que contribuíram de alguma forma para o
seu lançamento, desde a idealização como a materialização dessa
obra - alunos, docentes, técnicos e demais colaboradores.

Deixo aqui uma refiexão de sabedoria para todos.

A sabedoria clama lá fora; pelas ruas levanta a sua voz.
Nas esquinas movimentadas ela brada; nas entradas das portas e
nas cidades profere as suas palavras: Até quando, ó simples, ama-
reis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escárnio?
Evós insensatos, odiareis o conhecimento? (PROVÉRBIOS1:20-22)

Econcluo agradecendo a oportunidade, e assino.

Angela Maria de SousaBezerra,ServidoraTécnico-Administrativa,Pe-
dagoga pela FACED/UFC,hoje Mestranda em Educação, ao seudispor!



Memórias do Programa Especial de
Treinamento

Ingrid Louback de Castro Moura

A aprovação no exame vestibular para o curso de Pedagogia
no ano 2000 foi um momento importante em minha vida, pois pude
ingressar na Universidade Federal do Ceará (UFC),local de constan-
tes aprendizagens acadêmicas e também de excelentes amizades.
Neste texto, buscarei expor minhas memórias desse curso referentes
aos semestres2000.1 até 2003.2, período em que fui aluna da Facul-
dade de Educação (FACED),em especial, a experiência como bol-
sistasdo Programa Especial de Treinamento - PET1.

Quando penso na FACEDdo tempo em que fui aluna, me lembro
de algumas características organizacionais e físicas,hoje modificadas.
Uma delas é que a FACEDera composta pelos cursos de Educação
Físicae de Pedagogia e que essa composição deixava os intervalos
no pátio onde se localizavam a cantina da Gina e a banca do Sr.
Regino deveras animados. Lembro-me também de que, no espaço
em que hoje temos uma construção que liga osdois prédios, tínhamos
a continuação do estacionamento. Recordar essas características
me traz imagens e uma doce lembrança dos momentos de descon-
tração vividos nessesambientes com minhas colegas de curso.

1 Atualmente a sigla PETsignifica Programa de Educação Tutoria!.
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o primeiro semestre na graduação foi um momento de adap-
tação e descobertas. Os 70 aprovados no vestibular para o curso
diurno, do qual fizparte, foram divididos em duas turmas, A e B.Nesse
período, uma das disciplinas obrigatórias era Língua Portuguesa I, a
qual evoco haver sido feita com muito entusiasmo, pois nos aproxi-
mava do mundo da leitura. Outra disciplina marcante nesseinício de
curso foi a de Introdução à Psicologia da Educação, com a professo-
ra Gláucia Maria de Menezes Ferreiro.educadora que tive o prazer
de encontrar em outras disciplinas e em outros momentos da minha
trajetória.

A estrutura curricular ainda era de 1987.2e trazia a proposta das
áreas de aprofundamento na qual o aluno deveria escolher a que
gostaria de dar ênfase em sua formação. As opções eram: Arte e
Educação, Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil e a
área por mim escolhida, a de Educação Especial. Recordo-me, con-
tudo, de que muitos colegas da minha turma tinham preferência
pelo núcleo de educação infantil. Além da educação infantil, outras
disciplinas optativas faziam bastante sucesso entre os discentes do
curso, como, por exemplo, a de Educação Sexualnas Escolas,com a
incrível professora LindyrSaldanha Duarte, que nos contagiava com
sua animação.

Outra característica interessante do curso de Pedagogia desse
período é a de que muitos dos professoresque ministraram as disci-
plinas eram substitutos,profissionaiscontratados para suprira falta de
professores efetivos, dos quais são exigidas apenas atividades rela-
cionadas ao ensino, excluindo as ações de pesquisa e extensão, de
tal modo importantes na formação do tripé-base da Universidade.
Assim,tivemos a oportunidade de ter aulas com professoresmarcan-
tes. mas que hoje não fazem mais parte do quadro de docentes.

Entre os docentes queridos por mim, e por muitos colegas que
ainda hoje possuem vínculo com FACED,não posso deixar de citar
a estimada professora Ana Maria lório Dias, mestra que me inspira e
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por quem nutro profundo respeito e admiração. Seu sorriso doce
e jeito manso de falar tornavam suas aulas momentos de prazer,
mas também de muito aprendizado, sempre nos trazendo exemplos
concretos e estimulando nosso pensamento crítico sobre o ensino
da linguagem.

O professor LuísTávora Furtado também fazia sucesso entre os
discentes, com seu jeito alegre de ministrar as aulas. Impossívelnão
evocar, professor Luíschegando com seu violão, para animar as au-
lasda disciplina Ensinode Históriae Geografia, também de suasaulas
de campo. Estastambém eram realizadas pelo professor Idevaldo
Bodião, respeitado docente, profissional sério e comprometido com
seus alunos, que tornava suas aulas de Ensinode Ciências sempre
muito agradáveis. Atraentes, também, eram as aulas do professor
EnéiasArrais,querido docente que nos fazia pensar criticamente so-
bre a escola e suasrelações com o mundo do trabalho.

Amizades, professores, intervalos das aulas - rememoro alguns
fatos e imagens desse período. Não posso falar, entretanto, das mi-
nhas memórias do tempo em que fui aluna do curso de Pedagogia
sem me reportar a um programa do qual fiz parte desde o segundo
semestre de curso e que mudou completamente o rumo da minha
formação - Programa Especial de Treinamento - PET.

Na época, após um períodO sem atividades, o PETPedagogia
estava passando por uma reestruturação e realizou seleção para
11 bolslstos-.o que representava praticamente o quadro completo,
que era de 12.Após aprovação, tornei-me, como costumavam nos
chamar, uma "petiana". Muitos dos bolsistasque ingressaram comi-
go no programa eram meus colegas de classe, enquanto outros de

2 Rafael Britto de Souza, já era bolsista do grupo. Os bolsistasselecionados, além
de mim, foram: Claudenice Souza, Denise Dantas, Gisele Schappo, Jammes
Mendes, Jardel Albuquerque, Ligiane topes. Marcus Henrique Pontes Filho, Nádia
Vasconcelos, Raquel Santiago Freire e Ticiana Vasconcelos. A composição desse
grupo foi modificando-se durante o período relatado com a saída de alguns bolsistas
e ingressode outros.
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semestrese turmas distintas, no entanto o contato intenso nos tornou
bem próximos. Passávamoso dia juntos, já que o programa exigia um
cumprimento de 20 horas semanais de atividades. Destarte, a sala do
PETfoi para mim um dos lugares mais marcantes dentro da Faculda-
de de Educação, porquanto lá, eu meus amigos petianos estudáva-
mos, mas também compartilhávamos as vidas pessoais. Éramos um
grupo muito unido.

O grupo PETPedagogia era formado por 12 bolsistase dois tuto-
res. Nessetempo, tivemos os queridos professoresAna Karina Morais
de Lira e José Aires Castro Filho como tutora e co-tutor, respectiva-
mente; docentes pelos quais alimento elevada estima e gratidão; tu-
tores exigentes que nos ensinaram, com esmero, a importãncia do ri-
gor em nossasatividades. Com eles aprendi a seruma pesquisadora.

A proposta do PETdiferenciava-se das outras bolsas, porque bus-
cava a integração dos três pilares da Universidade - o ensino, a pes-
quisa e a extensão. Além disso,eram exigidas de nós bolsistasativida-
des como participação em seminários, palestras e congressos, além
de cursosextracurriculares, como os de língua estrangeira. A dedica-
ção às pesquisas era uma atividade essencial para o grupo, devía-
mos publicá-Ias e apresentá-Ias em eventos da área da educação e,
obrigatoriamente, nos encontros de Iniciação Científica (IC) da UFC.
Também tivemos a oportunidade de participar de um grande pro-
jeto, realizado por meio da parceria entre a Universidade Estadual
do Ceará (UECE),Universidade Federal do Ceará (UFC),Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE)e o Governo do Estado do Ceará. A
pesquisa intitulada Identificação das dificuldades de aprendizagem
de conceitos matemáticos nas séries iniciais do Ensino Fundamental,
analisava o desempenho dos alunos em problemas de estruturas adi-
tivas e multiplicativas.

Como atividade de ensino, éramos encorajados e cobrados a
desempenhar atividades como monitores e ofertar cursos para os
alunos da graduação. Os cursos oferecidos eram na área de Infor-
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mática, Matemática, Pesquisa e Psicologia Cognitiva. Entre as ati-
vidades de extensão, tivemos o Curso de Ensinode Ciências com
Computadores, ofertado a professoresdo EnsinoFundamental 11,da
rede pública de ensino, utilizando o objeto de aprendizagem Table-
top; o Projeto de Orientação Vocacional: Projeto de Vida e Mercado
de trabalho, direcionado aos alunos pré-universitáriosde escolas pú-
blicas, que tratava, não somente, dos cursos,mas também do funcio-
namento da Universidade; e a Campanha do Dia das Crianças, reali-
zada anualmente em orfanatos ou creches de alguma comunidade
carente com atividades lúdico-pedagógicas e doações de brinque-
dos, livros,produtos de higiene pessoal e roupas, arrecadados junto
aos colegas de graduação.

Além das atividades individuais e coletivas do grupo, era exigida
dos bolsistasuma maior integração com todo o curso, explicitada no
Manual do PET,ao asseverar a recomendação de imprimir

[...] ênfase no efeito multiplicador e disseminador das atividades
do grupo, de forma a beneficiar não apenas os seusintegrantes,
mas o conjunto do alunado. Estaé uma das características basi-
lares da reformulação do Programa, mediante a qual espera-se
que a atividade tutoria I passe a integrar o conjunto de oportuni-
dades experimentadas por crescentes parcelas do alunado das
Instituições de EnsinoSuperior. (BRASIL,2001, p. 6).

Assim, ofertávamos diversos cursos para nossos colegas de
graduação e também colaboramos com a Coordenação no pe-
ríodo de matrículas, orientando nossos colegas dos cursos de Pe-
dagogia e Educação Física sobre os procedimentos para a ma-
trícula via Internet, que estava sendo implementada no curso no
semestre 2001.13•

Umfato interessante sobre o PET,bastante questionado pelos dis-
centes, é que nessetempo, para concorrer a uma bolsa, o aluno não
podia ter mais de 22 anos. Recordo-me de que alguns alunos interes-

3 Informações retiradas do relatório de atividades do grupo, referente ao período de
01/10/2000 a 30/03/2001.
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sados no Programa foram impedidos de tentar a seleção por conta
dessa exigência que, mais tarde, foi extinta. Além disso, para ingres-
sar no Programa, o aluno deveria ter um bom rendimento acadêmi-
co, sem nenhuma reprovação no histórico escolar e estar cursando o
segundo ou terceiro semestre da graduação. Essasexigências eram
justificadas pela intenção do programa de "promover a integração
da atividade acadêmica com a futura atividade profissional, me-
diante o exercício permanente e integrado do ensino, da pesquisa e
da extensão". (BRASI,2001,p. 3).

O Programa, criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoalde EnsinoSuperior (CAPES)e que posteriormente passou a ser
vinculado à SESu/MEC(Secretaria de Educação Superior), passava
por momentos bem difíceis com atrasos constantes de bolsas - che-
gamos a passar nove meses sem receber - e ameaças de extinção.
Essefato fez com que os grupos PET cearenses, presentes nas Univer-
sidades Federal e Estadual do Ceará se unissemem Brasília,junto aos
outros grupos de todo Brasil,para reivindicar seus direitos e evitar a
extinção do programa. Nessecontexto, o PET Pedagogia participou
ativamente do movimento, enviando duas bolsistas.

Nosso grupo também recebia a colaboração de alguns profes-
sores que disponibilizavam seu tempo para participarem conosco
de grupos de estudo. A decisão pelo tema e o professor orientador
de cada grupo de estudos era feita em reunião, pelos próprios bol-
sistas.Entre os professores que contribuíram conosco. nesseperíodo,
estão: Bernadete Bezerra, José Anchieta Esmeraldo Barreto, Nico-
lino Irornpieri. e Rosário Castro, que não era professora do curso,
mas que também nos orientou em um grupo de estudo. Além disso,
havia ainda grupos de estudo orientados pelos tutores Ana Karina
e José Aires, que dedicavam diversas horas de seu tempo para nor-
tear nossasatividades.

Nessa trajetória, não posso deixar de destacar a importãncia
dos meus amigos bolsistas.Com a convivência intensa durante esses
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anos, estabelecemos laços de amizade e de carinho que se esten-
dem até os dias de hoje. Perdi o contato com alguns, mas não a
estima. Com outros, consigo ainda manter a convivência e uma ami-
zade de inestimável valor.

A experiência como "petiana" proporcionou-me importante cres-
cimento pessoal e profissional.Foicomo bolsista que aprendi e tomei
gosto pela pesquisa, já que, apesar de termos as disciplinas Metodo-
logia do Trabalho Científico e PesquisaEducacional no currículo do
curso, nessetempo, não era exigido nenhum Trabalho de Conclusão
de Curso (TCC),importante atividade para estimular o aluno na pro-
dução do conhecimento científico.

Foicomo "petiana" que iniciei o ensino dentro da Universidade,
exercendo a atividade de monitoria. Todas essasexperiências foram
determinantes para minha opção em seguir a carreira acadêmica,
com a compreensão e a vivência da indissociabilidade das ativida-
des de ensino, pesquisa e extensão na docência do ensino superior,
como tripé que sustenta a Universidade, entendendo a importância
de formar professoresde maneira crítica e reflexiva.

Formar professoresimplica compreender a importância do papel
da docência, propiciando uma profundidade científico-pedagó-
gica que os capacite a enfrentar questões fundamentais da es-
cola como instituição social, uma prática social que pressupõe as
ideias de formação, reflexão e crítica. (VEIGA 2009,p. 25).

Hoje, tenho alegria de ser aluna do Curso de Doutorado e tam-
bém docente do Departamento de Teoria e Prática do Ensino,na
área de Estágio e Didática. Discutir com os estudantes a realidade
da educação, seusentraves e possibilidades, numa perspectiva re-
flexiva e transversal, me proporciona muitos aprendizados e curiosi-
dades acadêmicas. EnsinarnessaUniversidade, pela qual tenho tan-
to carinho e gratidão, disciplinas que trabalham com a formação de
professores,contribuindo com a reflexão dos alunos do curso no qual
também fui formada é a realização de um sonho.
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História Contada: registros do Jubileu de 50
anos do Curso de Pedagogia da UFC

Lucas Melgaço da Silva
Rayssa Pinheiro de Barcellos Vieira

Introdução

Entendemos que a memória é a forma de registro mais impor-
tante que possuímos. Nela, podemos constituir e reconstituir, em
uma perspectiva individual e coletiva. É por meio do entendimen-
to do passado que o ser humano adquire novos e/ou antigos há-
bitos, toma decisões acerca de seu presente e futuro, buscando
novas e melhores perspectivas de vivenciar suas experiências, tri-
lhando caminhos favoráveis à formação profissional- reescreven-
do o nosso papel na condição de sujeito e agente pensante de
nossa história.

Dessemodo, este texto, baseado no depoimento dos autores
que aqui escrevem e da contribuição de amigos e colegas - pro-
fessorese ex-professores,alunos e ex-alunos, técnicos e ex-técnicos
administrativos da Faculdade de Educação (FACED)da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC)- tem por objetivo contar a história
da comemoração do Jubileu do Curso de Pedagogia da UFC,por
meio de um breve relato dos acontecimentos - entre a ideia e a
festa do Jubileu.
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Ao pensarmos na elaboração de algo, devemos sempre con-
siderar que diversos contratempos irão aparecer durante todo o
percurso. Conosco não poderia ser diferente. Nossoprimeiro gran-
de problema foi lidar com a falta de recursos financeiros, aliada
à grande dificuldade de conseguirmos patrocinadores além do
apoio institucional. Uma festa deste porte lembra fotografia, qui-
tutes, condecorações, flores, dentre outros artefatos. O fato é que
conseguimos encantar e iluminar os discursos,o encontro das pes-
soasde ontem e de hoje da Pedagogia da UFCque criaram raízes
permanentes no coração de todos os que por ela passaram, assim
como permitiram deixar esta imagem de alegria, prazer de estar
junto e saudade de um tempo-memória que nos permitiu feste-
jar e nos encontrar; encontro no sentido de permitir ouvir, olhar,
admirar os fatos e os feitos de uma história recortada e renovada
pelo diálogo com a juventude em formação. Além dos discursos,
o destaque foi para a presença elegante e iluminadora da Pro-
fessora Doutora Zélia Viana Camurça, patrona e também respon-
sável pela aula inaugural do Curso de Pedagogia, no ano de sua
criação, em 1963.A seguir, foto cinquentenária tirada em frente
do Auditório Valnir Chagas com toda a equipe que colaborou na
organização do evento, em que sorrisose o desejo de estar na foto
transmitiam desejos de reencontros - quem nessa casa entra, não
vai embora jamais.
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Figura 1 - Disponibilizada In:_www.memorialvirtualfaced.ufc.br.

Como vimos, a vontade de toda a equipe em fazer desseeven-
to algo marcante no contexto histórico da Faculdade de Educação
era maior do que qualquer dificuldade. Dessemodo, a mobilização
interna junto aos estudantes e professoresda FACEDe Administração
Superior da Universidade permitiu a divulgação, com direito a ban-
tiet, fo/ders, convites e uma comemoração com coquetel e de toda
uma infraestrutura necessária ao evento comemorativo.

Umfato que merece destaque singular foi a criação da logomar-
ca específica para as comemorações dos 50 anos, como podemos
ver ao fundo na figura acima, em que representa a Pedagogia, por
meio da Educação como fator humanístico, político, socialmente
transformador e que remete à sustentabilidade. A logomarca foi cria-
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ção de um dos alunos que aqui escreve - Lucas Melgaço - e esteve
estampada em todos os portadores de textos- folders, cartões pos-
tais, convites, banners e nas placas de homenagens.

Além da festa, asseguramos publicações de livrose pensamos na
possibilidade da criação de um memorial que agregasse, constante
e permanentemente, todo e qualquer tipo de conhecimento, aca-
dêmico, científico, social e documental, oficiais ou não, mas que fos-
segerador e também relevante quanto à elaboração da identidade
histórica da Faculdade de Educação da UFC;e ainda que também
fosseespaço de registro individual sociável da trajetória dos estudan-
tes no âmbito desta Faculdade, sendo este sustentável e de capaci-
dade infinita para postagens. Desta forma, surgiu o Memorial Virtual
da Faculdade de Educação da UFC,hospedado sob o endereço
eletrônico: www.memorialvirtualfaced.ufc.br. Naspalavras proferidas
pelo aluno Lucas Melgaço da Silva no dia do lançamento, segue a
apresentação do Memorial:

O Memorial Virtual da FACEDserá um espaço para guarda e res-
gate da históriae memória da Faculdade de Educação, por meio da
colaboração de todos os que fizeram parte desta instituição, alunos,
professores,técnicos administrativos e todos que por aqui passarem.

O memorial virtual é composto por espaço para apresentação
da FACED,espaço destinado ao Jubileu de Ouro, galeria de fotos
e vídeos, espaço para histórico da Faculdade, testemunhos de
alunos, professorese técnicos.
Temosainda local para pastagens de documentos históricospe-
los diversos setores que a Faculdade de Educação possui como
por exemplo, Departamentos, Laboratório de Multimeios, além
do Centro Acadêmico Paulo Freire,que tanto contribui para abri-
Ihantar ainda mais nossa Faculdade em defesa de uma educa-
ção de qualidade para todos.
Contamos também com espaço para expor nossasproduções
científicas, artigos de alunos e professorespublicados em even-
tos, livrose revistas,além da Coleção Diálogos Intempestivos, co-
ordenada pelo Prof. Gerardo Vasconcelos e da Revista Educa-
ção em Debate.
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°motivo maior pelo qual nos orgulhamos desse memorial é um
lugar reservado para pastagem da trajetória de vida daqueles
que ajudam, a cada dia, construir a história dessa Faculdade,
nossosalunos. (MELGAÇO,2013).

Enfim,parece pouco, mas para toda a equipe, foram conquistas
expressivas.

o grande dia ... (23 de abril de 2013).

Era uma noite chuvosa. O que não representou falta de vonta-
de em prestigiar a grande festa, tampouco apagou o brilho em um
olhar radiante, pela certeza de que aquele lugar seria um local de
encontro, de reencontro, de lembranças, de reviver momentos que
marcaram época, inventaram e reinventaram trajetórias de vida; en-
contro com os amigos, os novos, os velhos, os presentes, os ausentes,
mas nunca esquecidos. Amigos dos tempos de alunos e amigos dos
tempos de docência na Universidade Federal. A estonteante alegria
contagiava o cenário da festa.

A tão esperada festa inicia-se com as boas-vindas aos que ali
se faziam presentes e a formação da mesa, composta pelo Magnífi-
co Reitor, prof. Doutor Jesualdo Pereira Farias,a Diretora da FACED,
Prof.°Doutora Maria Isabel FilgueirasLima Ciasca, o Vice-diretor, Prof.
Doutor JoséArimatea BarrosBezerra,os Coordenadores do Curso de
Pedagogia, Prof. Doutor Francisco Ari de Andrade e Prof.° Doutora
Margarida Maria Pimentel de Souza e o excelentíssimo senhor de-
putado federal Francisco Lopes da Silva (Chico Lopes). Emseguida,
deu-se continuidade com o lindo e doce canto expresso pelo coral
de nossaUniversidade sob a regência de ErwinSchrader.

A seguir os discursos.O primeiro, proferido pela Prof.° Isabel Cias-
cc. - Diretora da FACED.Emsua fala, relembra parte da história do
Curso de Pedagogia e faz menção às diferentes facetas e locais de
atuação do profissional nele formado:
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o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará teve
seu início em 1963,na então Faculdade de Filosofia,Ciências e
Letras.Suacriação é anterior a da Faculdade de Educação, mas
é a sua existência que noscoloca como responsáveispela forma-
ção de professores,da Educação Infantil e sériesIniciaisdo Ensino
Fundamental, gestores e pesquisadores da Educação, e que jun-
tamente com a nossa pós-graduação, e com as disciplinas pe-
dagógicas das licenciaturas nos faz responsáveis pela formação
de professoresem todos osníveis,além da Educação de Jovens e
Adultos e Educação Especial. Fomosainda berço de criação de
cursoscomo a Educação Musical e Educação Física.Estaúltima
esteve conosco até atingir a sua maioridade. Hoje novos espaços
foram abertos ao pedagogo. Sua atuação é fundamental em
todos os lugares nos quais o processo de ensino-aprendizagem
acontece, ONG'S, Hospitais,empresas, Editoras.Nossosex-alunos
estão ocupando, sem no entanto perder de vista que a docência
é a base de todo o nossotrabalho. É a sala de aula o nossoJocus
de crescimento e permanente movimento de ensino e aprendi-
zagem. (CIASCA 2013)1.

Ainda, em suaspalavras,juntamente com a menção do serprofes-
sor,é lembrado o início da organização das atividades de comemo-
ração; com as ideios. propostas,dificuldades e também conquistas:

Quando iniciamos os preparativos para as comemorações dos
cinquenta anos do curso de pedagogia, da Universidade Fede-
ral do Ceará, tínhamos por objetivo mostrar aos nossosalunos a
importância da carreira que escolheram e a relevância da ati-
vidade docente como responsável por significativas mudanças
na sociedade. Foiuma expectativa tímida diante daquilo que foi
surgindo desde as primeiras reuniões. (CIASCA 2013).

Dando continuidade à festa o Prof. Dr.Ari de Andrade, coorde-
nador do Curso diurno, emociona toda a plateia com um belíssimo
discurso, em que este procede a um resgate histórico do curso,
fazendo uma ponte com a história da educação no Ceará, ao
tempo em que nos afirma a importância desse conhecimento his-
tórico pelas gerações futuras. Tal momento, marcante para todos

1 Discursoproferido na solenidade de comemoração dos 50 anos do Curso de
Pedagogia da UFC.
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os presentes e para o próprio Curso de Pedagogia, foi acompa-
nhado da tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais,
realizada pela coordenadora do Curso noturno, Prof.° Ora. Marga-
rida Pimentel.

Segundo Andrade (2013),

Trazerà baila essa história é ter consciência da importância da
preservaçâo de sua memória na luta contra o esquecimento pe-
las gerações presentes. É remar na contracorrente do rio Lete,
considerado pelos romanos, o rio do esquecimento, cujas águas
tinham o poder de apagar os registrosdo passado. Ao contrário,
queremos apresentar a Faced para as novas gerações como sín-
tese de um processo histórico"

Econclui, de forma bastante poética, afirmando o papel que
este Curso possuimediante seusalunos

Eisuma casa materna que acolhe, afaga e prepara os filhospara
a vida. Como a águia, que ensina seusfilhotes desde cedo a ven-
cer distâncias com o voo, a Faced por meio dos olhares que a
Pedagogia possibilita também lança seusfilhosem voos rasantes
para cumprir as etapas que a profissão docente exige numa so-
ciedade complexa, com tolerância, respeito à diversidade, com-
petência técnica e compromisso ético. (ANDRADE,2013).

As homenagens e os homenageados ...

Depois de tão brilhantes palavras, dar-se-ia início às homena-
gens da noite. Oscritérios para escolha dos homenageados foi uma
deliberação da Comissão Organizadora do Jubileu. As pessoas in-
dicadas para representar docentes e discentes simbolizavam feitos
e fatos marcantes no decorrer de 50 anos de um Curso que foi a
"casa" de milhares de pessoasque por ele passaram e fizeram histó-
ria. Dessaforma, conseguimos chegar aos seguintes nomes, a saber:
a Prof.?Susana Vasconcelos Jimenez, cuja justificativa para sua es-

2 Discursoproferido na solenidade de comemoração dos 50 anos do Curso de
Pedagogia da UFC.
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colha foi o fato da professora ter sido a primeira representante legal
dos alunos no Movimento Estudantil do Curso de Pedagogia; a téc-
nica em educação Francisca Maria Camelo Mourão, indicada por
estar há bastante tempo atuando diretamente com os alunos da
graduação por meio da coordenação do Curso, nome confirma-
do pelos seuspares; e, por fim, a Prof.°Zélia de Sá Viana Camurça,
professora que proferiu a aula inaugural do Curso de Pedagogia da
UFCe que, de certa forma, representa não só todos os professores,
mas o Curso por inteiro.

Figuras2 - Pró-Reitorde Graduação, ProfessorCustódio
Almeida, homenageando a professora Susana Vasconcelos
Jimenez Disponibilizada In: www.memorialvirtualfaced.ufc.br.
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Figuras3 - Vice Diretor da FACEDjUFC-ProfessorJosé
Arimatea BarrosBezerra homenageando a servidora Francisca

Maria Camelo Mourão Disponibilizada
In: www.memorialvirtualfaced.ufc.br.

Figuras4 - Magnífico Reitor da Universidade Federal
do Ceará - ProfessorJesualdo Farias,homenageando a
professora Dra. Zélia Sá Viana Camurça - Disponibilizada

In: www.memorialvirtualfaced.ufc.br.
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A placa homenagem da ex-aluna Susana Jimenez foi entregue
pelo Pró-Reitorde Graduação, Prof. Custódio Almeida; a placa da
técnica Francisca Maria foi entregue pelo Vice-diretor da FACED,
Prof.JoséArimatea, e, por fim, a homenagem da Prof.°ZéliaCamurça
foi entregue pelo Magnífico Reitor, Prof. Jesualdo Farias.Nas placas,
encontravam-se os dizeres, individuais para cada homenageado,
referentes aos agradecimentos pelos serviços prestados no decorrer
destes 50 anos, juntamente com o Brasão da UFCe a Logomarca
escolhida para representar o Jubileu.

Encerrando as atividades formais da noite, o Magnífico Reitor da
UFC,ProfessorJesualdo Pereira Fariasexpressa sua felicitações pela
comemoração da data e satisfação em participar das comemora-
ções. Segundo ele,

[...] a Faculdade de Educação representa um capítulo muito es-
pecial da história da Universidade Federal do Ceará, pelos per-
sonagens que a escreveram, pelas ideias que foram plantadas
e floresceram, pela importância que esta unidade acadêmica
assumiu. (FARIAS,2013)3.

Emum discursomuito rico, no que diz respeito à históriado curso e
seu papel junto à Universidadee à sociedade, encerra a festa com as
brilhantes palavras sobre os docentes aqui formados, destaca: O pro-
fissional egresso desta casa é, sem dúvida, umeducador mais crítico e
mais atento à realidade sócio-político-econômica que nos cerca.

No momento vivido, verificamos que osverdadeiros laços de ami-
zade nunca morrem, permanecendo até mesmo nos momentos e
tempos mais remotos, com a certeza de que pertencemos e fazemos
parte da história, da identidade e da vida de alguém.

Era grande e inexplicável o sentimento que emergiu em nosso
peito diante da tão linda e grandiosa festa. Essesentimento se revela
no momento em que nos situamos como parte dessa história, rea-

3 Discursoproferido na solenidade de comemoração dos 50 anos do Curso de
Pedagogia da UFC.
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firmando o desejo e a felicidade, na certeza de que escolhemos a
Pedagogia, a Educação, como nossoofício.

Depoimentos de uma ex-aluna do Curso (Turma de 1983)mani-
festados no ato da festa permitiam distinguir algo muito precioso e
carregado de sentimento de pertensa. Apesar de falar sobre o pas-
sado, estava se sentindo em casa. Segundo a ex-aluna-professora
"Estudar numa Universidade Federal sempre foi um sonho. O curso
de Pedagogia da UFCera considerado o melhor da década de 80".
A esse pensamento se juntam outras concepções, como a manifes-
tada pela aluna do Curso de Pedagogia (Turma2012),ao acreditar
que o Curso é "um meio para entrar no mercado de trabalho, pois
uma formação de nível superior é fundamental para quem deseja
um bom emprego".

O que esperamos desse curso, contudo, como nas palavras dos
ex-alunos, é que seja uma experiência (trans}formadora que estabe-
leça o diferente na vida de seusalunos, amplie seusconhecimentos,
a visão de mundo, descubra o verdadeiro sentido de aprender e en-
sinar; desenvolva uma consciência social da missão de professor, as
habilidades (competências), assuma novas posições perante a vida
e cresça como pessoa e profissional.

Todos os que fizemos parte da Comissão Organizadora desta fes-
ta sentimos uma enorme satisfação por ajudar na realização desse
sonho.

Voltando ao momento da festa, um fato marcante foi o momen-
to em que aqueles que um dia estiveram sentados naquelas cadeiras
como estudantes, que exploravam nos ambiente da FACED- "SA-
MIA", "LACOM", "CANTINADA GINA", além das conversas pelos cor-
redores e até mesmo na fila de espera para ajustar a matrícula, com-
partilhavam lembranças com imenso carinho.

A oportunidade de fazer parte da história do curso de Pedagogia
em seus50anos não tem explicação. É algo que, mesmo com o tem-
po, permanecerá em nossa lembrança, pois é mediante as experiên-



cias e momentos vividosque vem à tona a importância que a pessoa
tem diante do meio, propiciando e estimulando-a na renovação de
sua força de transformação, de modo a reafirmar seu lugar perante
a sociedade.

Agradecemos a todos osque contribuíram para a realização dos
objetivos e que, junto conosco, ajudam a construir a identidade da
FACED,dentre aqueles que acreditam na Educação como fator pri-
mordial da transformação humana.

Por fim, um destaque para as pessoasque colaboraram com a
Festa.No decorrer das reuniões,sonhose realidades transitavam nas
conversas informais e, posteriormente, junto à Comissão designada
pela Diretoria da FACED(Portarian?024/13),com o objetivo de pen-
sar e realizar uma programação que desse conta da história real e
oficial do Curso, incorporando demandas de todos os segmentos e
setoresda Unidade Acadêmica.

As primeiras iniciativas foram por meio deste projeto, tendo-
-se tornado permissível a disponibilização de três bolsistas do Pro-
grama de Monitoria de Projetos de Graduação, por via do edital
28, de 2013, da Pró-reitoria de Graduação, e 01 (um) bolsista,
por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq, para o auxílio na execução da programa-
ção dos eventos do Jubileu. Os bolsistas selecionados eram todos
alunos do próprio curso de Pedagogia e integraram a Comissão
Organizadora no início do primeiro semestre ano de 2013. São
eles: Ana Cleide da Silva, Lucas Melgaço da Silva, Roger Freitas
e Dayana Bezerra, estando esta última graduada no final do pri-
meiro semestre, sendo substituída pela aluna RayssaPinheiro de
Barcellos Vieira.

Para a concretização do Plano proposto, além da colaboração
voluntária de alunas da graduação - Allicyane Venâncio Rosal
Nogueira, Sebastiana Florentino,Raquel Colaço, Ana Lúcia da Silva,
EdithMorgado, Monalisa Viana Nascimento e Isabel Andressa, con-
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tamos com a participação das alunas do Programa de Pós-Gradu-
ação - Alice Nayara dos Santos, Maria Anita Vieira Lustosa, Naíola
Paiva de Miranda, Wirla Risany e Beatriz Helena Peixoto Brandão;
professores aposentados: Maria de Lourdes Peixoto Brandão, Ma-
ria Estrela Araújo Fernandes, Ivoni Pereira de Só. Terezinha de Je-
susPinheiro Maciel, Izaíra Silvino Moraes; e professores e servidores,
respectivamente: Maria Isabel Filgureiras Lima Ciasca ( Diretora da
FACED),José Arimatea BarrosBezerra (Vice-Diretor da FACEDl.Ma-
ria de Fátima Azevedo Ferreira Lima, Luciane Germano Goldberg,
Mara Rúbia Sampaio Oliveira (prof.° temporária) e Rodrigo Viriato
(do Curso de Gastronomia da UFC), Enoe de JesusCunha Moraes
(servidora da Diretoria), além de alguns representantes do Centro
Acadêmico Paulo Freire.

Contamos ainda com a colaboração da RastroAgência Júnior
da UFC,a PROATIVAda UFCVirtual, ADUFCSindicato, Gráfica e Edi-
tora Imprece, Alices Buffet, ASTEF- Associação Técnico Científica,
MaxCópia.

À todos, nossossinceros agradecimentos ...
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Discurso do Reitor da UFC
Jesualdo Pereira Parias

A Faculdade de Educação representa um capítulo muito espe-
cial da históriada Universidade Federal do Ceará, pelos personagens
que a escreveram, pelas ideias que foram plantadas e floresceram,
pela importância que esta unidade acadêmica assumiu.Aqui se de-
senhou um espírito acadêmico modelador da própria Instituição e
que resistiua todas as vicissitudesdas últimas décadas, atravessando
incólume as crisesde toda ordem, em especial, a repressão movida
pelo regime militar, que tão brutalmente se lançou contra asmanifes-
tações da inteligência em nossoPaís.Aqui se escreveu uma história
de resistência, ao mesmo tempo em que se edificou uma unidade
acadêmica das mais dinâmicas, seriamente comprometida com a
excelência em tudo o que faz.

Assim,é com grande satisfação que participo das comemora-
ções dos 50 anos do Curso de Pedagogia da FACED.Trago calorosa
saudação aos professores, alunos e servidores técnico-administra-
tivos, mensagem que transmito em nome de toda a comunidade
universitária que tenho a honra de representar. É oportuno agendar
um momento solene de comemoração. Especialmente louvável é
pautar, para esta efeméride, um repasse da história e memória da
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FACED,resgatando sua contribuição para a construção de uma so-
ciedade melhor e realçando a importância da Educação na valori-
zação do ser humano.

Lembra a Prof" Maria Estrêla Fernandes, ilustre membro desta
casa, que o Curso de Pedagogia da UFCsurgiuem um momento po-
lítico de grande efervescência ideológica e muita mobilização popu-
lar, quando a Educação, no Brasil,se enriquecia com os movimentos
de cultura popular emergentes. Na ocasião, o Curso integrava a Fa-
culdade de Filosofia,Ciências e Letras,criada pela Lei3.866,de 25de
janeiro de 1961,e onde pontificavam figuras do mais alto relevo do
nossomeio literário e da seara pedagógica.

A primeira turma, composta de 14 alunos, ingressou no primeiro
semestre de 1963.Hoje, vale lembrar, a Pedagogia oferta 160vagas
anuais, com ingresso de 80 alunos, a cada semestre, para os cursos
diurno e noturno.

Crescendo com a Universidade, acompanhando seus esforços
para avançar, permanentemente, em termos qualitativos, o Curso de
Pedagogia da UFCabraça com seriedade a missãode formar profes-
sorese gestores para a educação básica e superior. Esteé um nicho
da nossa Instituição marcado pela adesão ao compromisso social da
Academia e também pela excelência, que se estende por todo o En-
sino de graduação e pós-gradução, pela Pesquisae a Extensão.

O Projeto Pedagógico em vigor, aprovado pelo CEPEem 2008,
prescreve uma formação direcionada para a Docência na Educa-
ção Infantil, EnsinoFundamental e Médio, assimcomo para a Organi-
zação e Gestão de SistemasEscolarese não-escolares. Nas salas de
aula e corredores, vivencia-se uma quadra extremamente produtiva,
viabilizada desde a abertura política, e que permite um rico deba-
te sobre a Educação e sobre o papel do educador na sociedade.
O profissional egresso desta casa é, sem dúvida, um educador mais
crítico e mais atento à realidade sócio-político-econômica que nos
cerca.
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Senhoras e senhores, nos 50 anos do Curso de Pedagogia, pa-
rabenizo esta comunidade, onde se lapidam jovens talentos para o
mundo da Educação e onde se semeiam ideias geradoras das ne-
cessárias mudanças. Parabéns a todos pela efeméride, parabéns
pelo brilho próprio que o Curso de Pedagogia adquiriu em sua traje-
tória e que hoje ilumina nossauniversidade inteira.

Muito obrigado.

Fortaleza, 13de abril de 2013





Discurso da Diretora da FACED-UFC
Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca

Magnífico Reitor Prof. Jesualdo Pereira Farias

Pró-reitor de Graduação, Custódio Almeida, em nome de quem
cumprimento os pró-reitores aqui presentes

Vice-diretor da FACED,meu amigo José Arimatea BarrosBezerra

Coordenadores do Curso de Pedagogia, Francisco Ari de Andra-
de e Margarida Pimentel

Professorese técnicos administrativos, ativos e aposentados,

Queridos alunos e ex-alunos

Caros convidados e homenageados,

o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará teve
seu início em 1963,na então Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras.
Sua criação é anterior à Faculdade de Educação, mas sua existên-
cia é que nossitua como responsáveis pela formação de professores,
da Educação Infantil e sériesiniciais do EnsinoFundamental, gestores
e pesquisadores da Educação, e que juntamente com a nossa pós-
-graduação, e com as disciplinas pedagógicas das licenciaturas, nos
faz responsáveis pela formação de professores em todos os níveis,
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além da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Ofere-
cemos ainda a Pedagogia semi-presencial, em parceria com a UFC
Virtual, atendendo os nossosalunos, onde fisicamente não podemos
estar e com o mesmo compromisso e qualidade do ensino presen-
cial. Fomos ainda berço da criação de cursos como a Educação
Musical e Educação Física.Estaúltima esteve conosco até atingir sua
maioridade.

Hoje novos espaços foram abertos ao pedagogo. Sua atuação
é fundamental, em todos os lugares nos quais ensino-aprendizagem
acontece: escolas, ONG'S, hospitais, empresas, editoras e outros. Nos-
sosex-alunos estão ocupando essesespaços, sem no entanto perder
de vista a noção de que a docência é a base de todo o nossotraba-
lho. É a sala de aula o nosso locus de crescimento e permanente mo-
vimento de ensinar e aprender. Temossatisfação em dizer que nossos
alunos também são aprovados nos diversos concursos públicos para
professores,na esfera municipal, estadual e federal. Temosuma riquís-
sima produção científica, graças ao empenho de nossos67 professo-
res, em parceria com alunos de graduação e pós-graduação. Hoje,
temos o maior programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira,
em número de alunos. Temos muito do que nos orgulhar e também a
caminhar. Pensamos na Faculdade como um espaço de permanen-
te reflexão, discussão de propostas e de superação das diferenças.
Vivemos numa sociedade dinâmica. Precisamosacompanhar, inovar
e propor novos métodos de ensino, porque a aprendizagem também
está em permanente inovação. A nossa missãoé árdua mas desafia-
dora e gratificante. Formamos aqueles que vão educar nossosjovens
e adolescentes. A sociedade de hoje e de amanhã. Ecomo diz Paulo
Freire "onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fa-
zer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender".

Quando iniciamos os preparativos para as comemorações dos 50
anos do curso de Pedagogia, tínhamos por objetivo mostrar aos nos-
sosalunos a importância da carreira que escolheram e a relevância
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da atividade docente como responsável por significativas mudan-
ças na sociedade. Foiuma expectativa tímida diante daquilo que foi
surgindo desde as primeiras reuniões. Convidamos alguns professores
aposentados, que já haviam demonstrado interesse em participar,
alunos da pós-graduação e da graduação, e a representação dos
técnico-administrativos.

Propusemo-nos fazer levantamentos de nomes que por aqui pas-
saram e de fatos importantes, reunir pessoas,publicar livros,organizar
exposições, resgatar vídeos, entre outras atividades. O mais impor-
tante, entretanto, foi ouvir o relato de ex-alunos e professoresapo-
sentados, empolgados quando falavam da importância que o curso
teve na formação de professores do ensino superior, da referência
que o curso foi para a criação dos demais pelo Brasilafora, das lutas
travadas em defesa de ideais, da convivência em suas turmas. Fo-
ram tantas histórias que, se tivéssemos gravado, já seria uma parte
importante desse momento. Decidimos, pois, pela publicação do li-
vro da prof" EstrelaFernandes,ex-aluna, ex-coordenadora e também
ex-diretora da Faculdade de Educação, escrito quando da conclu-
são de seu Mestrado. Umrecorte de sua dissertação, na qual enfoca
o curso de pedagogia desde sua criação até 1990.Um trecho está
nos folders distribuídos aos senhores. Até o final do ano, traremos ao
público tão importante publicação.

O desafio de ouvirmos ex-alunos e professoresaposentados ficou
por conta da Prof" Lourdinha Brandão, entusiasta do curso, pois aqui
também passou como aluna, professora, coordenadora, e asses-
sora da Pró-Reitoriade Graduação. Decidiu-se pelo segundo livro.
O resgate de fitas de VHScom relatos de professores que iriam se
aposentar foi o ponto de partida. Depois de localizá-Ios, tratou de
transformá-Iosem DVDe, com ajuda dos bolsistas,transcrevê-Ios. Pre-
ciosidades nas falas dos professores foram garimpadas. Relatos de
ex-alunos que foram e ainda são professoresfalando de suasturmas
comporão a segunda parte do livro.
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Não queríamos perder os registrosque encontramos, as fotos que
recebemos e outros importantes documentos. Foi então que surgiu
a ideia do Memorial Virtual da FACED.Com o empenho dos servi-
dores técnico-administrativos, Enóe Moraes e Robério, do aluno da
pós-graduação Flávio Muniz, da professora substituta Mara Rúbia e
dos bolsistasda graduação, localizamos os nomes de todos os alunos
desde a primeira turma de 1966,até os dias atuais, buscamos os no-
mes dos docentes aposentados e técnicos que por aqui passaram.
Fomos ao acervo fotográfico da UFC,pedimos aos professoresfoto-
grafias de seusmomentos na Faculdade e estamos entregando o site
com o Memorial Virtual da FACED,criado por Suzana Barrosoe tendo
Cibele Castro aluna da UFCVirtual como responsável pelo Lay-out.
Podemos acrescentar ainda muitas coisas, e o faremos, mas o entre-
gamos com a certeza de termos aberto uma janela para a história,
para os reencontros que serão possíveiscom base nas identificações,
mas, principalmente, para o orgulho de sermosa Pedagogia da UFC,

Temos muitos agradecimentos a fazer e, em primeiro lugar faze-
mos ao Magnífico Reitor, que sempre olhou com carinho, respeito e
atenção às nossasdiversidades, pois somos,sim,diferentes e abrimos
espaços para as diversas manifestações, para as diferentes linhas te-
óricas, sem perder nossareferência.

Aos alunos e ex-olunos da FACED,da graduação e da pós-gra-
duação. Vocês foram e sempre serão a nossa razão de existir.Não
poderíamos ensinar se não tivéssemos quem quisesse aprender. A
continuidade do nossotrabalho está em vocês. É o sucessode vocês
que dá o real sentido de sermos educadores. Aqui, agradecemos
de modo especial ao bolsista Lucas Melgaço, entusiasta desse mo-
mento, comprometido com as informações que coletamos e desta-
camos com orgulho o fato de que a logomarca do Jubileu foi sua
criação. Obrigada, Lucas.Agradecemos, ainda, aos bolsista Roger e
Ana Cleide. no nome de quem somos grata aos demais que traba-
lharam com afinco, aguentaram as pressõesdos prazos e a urgência



ISABEL FILGUEIRA LIMA CIASCA 315

das providências. Por isso homenageamos hoje uma ex-aluna que
foi da primeira turma, e a primeira presidente da Representação Es-
tudantil, a também ex-professora, Suzana Vasconcelos Jimenez. Em
seu nome agradecemos ao C,»; Paulo Freire.

Aos professores aposentados que deixaram aqui as suas con-
tribuições, preciosos anos de suas vidas e seus ensinamentos; e em
especial, àqueles que estiveram diretamente ligados às comemora-
ções, como as Prof" Lourdinha Brandão, Prof"Terezinha Maciel, Prof"
EstrelaFernandes, Prof" IzaíraSilvino, Prof. Antonio Carlos Machado,
Prof. Nicolino Trompieri Filho, Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto,
retornando hoje para comemorarmos juntos com aqueles que es-
tão na ativa. A importância do exemplo de vocês para nós todos
é um fator estimulante para acreditarmos que estamos no caminho
certo e que a nossa escolha não foi em vão. Fazemos essa home-
nagem na pessoa da Prof?Dra. Zélia Camurça, primeira professora
do curso de Pedagogia.

O Jubileu está só começando. Aguardamos mais adesões para
continuarmos contando a nossaHistória.Estamosabertos, esperando
os senhores.

Aos professoresda ativa que estão aqui presentes, recebendo os
nossosalunos, ex-alunos e aposentados, essa festa é nossa! Cuide-
mos das nossasações, para que amanhã estejamos sentados aqui,
cheios de orgulho, por termos colaborado com a constituição de
uma nova sociedade, com base nos alunos que ajudamos a formar.

Aos servidores ténico-administrativos, que se envolveram nessas
comemorações, trazendo suas lembranças, com o seu trabalho, en-
volvimento e percebendo a importância desse momento para todos
nós. Agradecemos ao Eliase ao Cláudio que, com capricho, cuida-
ram para que a Faculdade e o auditório estivessem belos; à equi-
pe da secretaria, Ane Frank,Cristiane e Enóe; à equipe da Coorde-
nação do Curso de Pedagogia, Robério, Alfieri, Vanilson, Nataly e
Francisca Maria, esta última eleita entre os colegas a representante



dos técnico-administrativos para receber a homenagem. Queríamos
citar um a um, mas são 37.Sintam-sepessoalmente abraçados e obri-
gada pela presença.

Agradecemos, ainda, à Fundação ASTEF,à ADUFC, ao Alices
Buffet, na pessoa do Prof.Viriato, e à Editora Imprece.

E todos que aqui estão, por compreenderem a importância des-
se momento para nós que estamos no dia a dia da construção de
uma educação cada vez melhor para o nosso Estado. Concluímos
com uma frase de Paulo Freire."A alegria não chega apenas no en-
contro do achado, mas faz parte do processo da busca. Eensinar e
aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria."

Muito obrigada
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Discurso do Coordenador do Curso de
Pedagogia

Francisco Ari de Andrade

Magnifico Reitorda Universidade Federal do Ceará, professorJe-
suaIdo Pereira de Farias;Excelentíssimasenhora, professora Diretora
da FACED, Isabel FilgueirasLima Ciasca, em nome de quem saúdo
as autoridades, colegas professores, funcionários, alunos e demais
convidados presentes a essasessãosolene de comemoração do Ju-
bileu do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, da UFC,
marco do ensino em Pedagogia em nossoEstado.

Senhorase senhores

Agradecemos ao convite a nós endereçado para proferirmos
algumas palavras sobre tão solene data. Sentimo-nos honrado em
fazer parte dessa casa educacional e dividirmos com todos vocês
as alegrias de comemorar o aniversário de uma instituição de ensino
superior, marco singular na transformação de pessoaspara o bem.

A memória e a história da nossa FACEDcoadunam-se com a his-
tória da Pedagogia no Ceará. A criação da Faculdade de Filosofia,
Ciência e Letrasda UFCcomportava, dentre os cursosde formação
docente, a Faculdade de Educação. Desde então, tal curso passo
a concentrar uma responsabilidade primaz no cenário educacio a
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cearense: a formação de pessoas adultas para formar as gerações
mais novas.

Trazerà baila essa história é ter consciência da importãncia da
preservação de sua memória na luta contra o esquecimento pelas
gerações presentes. É remar na contracorrente do rio Lete, conside-
rado pelos romanos o rio do esquecimento, cujas águas tinham o
poder de apagar os registros do passado. Ao contrário, queremos
apresentar a FACEDpara às novas gerações como síntese de um
processo histórico.

Os caminhos sinuosospercorridos pelos pioneiros desbravadores
da educação cearense, que lançaram as pilastrassobre as quais se
soergueu a Faculdade de Educação, nos deixaram o legado de suas
ações docentes na formação dos primeiros profissionaisem Pedago-
gia, graduados pela Universidade Federal do Ceará.

O espaço da folha de papel é pequeno para reduzir a grandeza
dos nomes de tantos mestres e mestras que, nesse meio século de
existência da FACEDfizeram do ensino em Pedagogia uma declara-
ção pública de esperança na humanidade. Àqueles benfeitores da
educação, uns que se encontram ainda nessadimensão existencial,
outros que já não fazem parte dela, o nossomais profundo respeito e
agradecimento pela bandeira de luta que noseleva hoje ao píncaro
da nossaautonomia acadêmica.

Umdia, o pássaro de Minerva pousou no Benfica. Não mais levan-
tou voo, decidiu aqui fazer seu ninho. Seu límpido trinado anunciava
o rebento. Estava vinda a aurora de novos tempos. Tempos de lutas
e de vitórias. Lutas contra o analfabetismo. Vitórias na conquista do
direito à educação pelas populações necessitadas. Estava anuncia-
da a chegada do curso de Pedagogia na cidade Fortaleza, nos idos
da década de 1960.

A sociedade fortalezense aguardava com fervor aquele curso
que anunciava novos tempos para a educação das crianças. Tal
formação deixava de ser uma questão da escola de ensino médio,
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para ser uma questão de formação superior. Ganhava status de for-
mação universitária, cujo desafio era levantar à grimpa em favor da
educação com dimensões populares.

Umdia, a alvorada cedeu lugar aos primeiros raios de solde uma
manhã nos jardins da Reitoria, dissipando sonhos e alimentando es-
peranças, quando os portões se abriram para acomodar em uma
sala de aula a primeira turma do curso de Pedagogia da UFC;turma
que vislumbrava no futuro a crença nas convicções educacionais.
Educadores que, a exemplo dos guerreiros Tabajaras, descritos por
Alencar, com suas indumentárias essenciais para a guerra, revesti-
ram-se de teorias das Ciências Humanas e Sociais e partiram para
a batalha campal contra o vilão do cenário social brasileiro: a não
escolarização das pessoasmais humildes. Erao começa de tudo. Elá
se foram cinquenta anos. Ecomo avançamos!

Santo Agostinho, ao usar da pena para escrever suas memórias,
enunciou que o tempo humano é constituído de três momentos: pre-
sente, passado e futuro. Do presente, experimentamos uma visão das
coisas presentes; do passado, lembranças presentes das coisas pas-
sadas; do futuro, uma esperança futura das coisas presentes.

Tomando a interpretação do referido filósofo, as lembranças do
passado se fazem presentes nessasolenidade de comemoração do
aniversário da FACED.São provas do reconhecimento de seu papel
educacional, registrado na memória e na história da educação por
desempenhar gloriosa missão pedagógica em meio século, na for-
mação das pedagogas e dos pedagogos cearenses.

Eisum espaço de felicidade. Quanta gente se fez feliz por aqui!
Quanta gente é feliz por estar aqui! Muita gente boa, como disseo
cancioneiro popular, põs o pé na profissãoa partir daqui. Ah, FACED.
Suassalas de aula transpiram ideias, teorias, práticas, sentimentos e
emoções. Seusmestres do passado deixaram muitas lições regis a-
das na memória coletiva desse espaço acadêmico; continuadas e
acrescentadas pelos mestres do presente. Suas lições nos habilitam
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a seguir caminhos na formação das novas gerações, e todos foram
unãnimes em nos ensinar a principal lição da vida: o caminho quem
escolhe somos nós; quem caminha somos nós; e não precisamos de
atalhos, basta seguir a ideia do Bem. Enós, docentes, funcionários e
discentes, estamos aqui, cotidianamente, para continuarmos com-
pondo essahistória com solideze humanidade.

Os pioneiros educadores do Benfica que um dia compuseram o
Departamento de Educação da UFC,embrionário da Faculdade de
Educação, estavam inebriados com o espírito de uma época que
anunciava no horizonte brasileiro a Pedagogia como saber funda-
mental na formação dos novos profissionaisque iriam atuar nos sis-
temas de ensino, na docência de crianças e de adultos, na orienta-
ção, na supervisão e na gestão educacional.

Não obstante, durante o século XIXe a metade do século XX,a
escola básica ficou distante do povo. Uma apartação acentuou as
nossasdiferenças sociais. O sistema escolar brasileiro, em particular
cearense, na mediada em que não atendia a demanda escolar, fur-
tava das pessoaso acesso à escolaridade, ferindo o princípio republi-
cano anunciado pelas convenções internacionais "Todostêm direito
à educação", adiando a universalização do ensino básico para a
posteridade.

No instante em que o curso de Pedagogia foi pensado, na UFC
pairavam as ideias pedagógicas que reforçavam o sentimento do
dever educacional a ser cumprido, no ãmbito das políticas educa-
cionais, a preencher as lacunas apontadas pelos indicadores sociais
ante os desafios da educação infantil, da escola primária e da ges-
tão educacional.

Sea universalização da matrícula do ensino fundamental foi uma
conquista da sociedade na última década do século XX,o curso de
Pedagogia da Faced teve a sua parcela de contribuição significati-
va. Além de ter formado a maioria da geração docente que estava
em sala de aula na escola pública, em tal ocasião, vinha fomentan-
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do o debate educacional desde a década de 1960.Ações e pesqui-
sasque acossaram o Poder Público a declinar da sua tradição dolosa
para com a educação.

Sehoje estamos a render homenagem pela passagem do Jubileu
do Curso de Pedagogia da FACED,é tão somente porque reconhe-
cemos nela parte integrante da cultura e da identidade educacio-
nal cearense, pois representa um pedaço de cada um de nós.

Eisuma casa materna que acolhe, afaga e prepara os filhospara
a vida. Como a águia, que ensina seusfilhotes desde cedo a vencer
distãncias com o voo, a FACED,por meio dos olhares que a Pedago-
gia possibilita, também lança seusfilhosem voos rasantes para cum-
prir as etapas que a profissão docente exige numa sociedade com-
plexa, com tolerância, respeito à diversidade, competência técnica
e compromisso ético.

Parabenizar à FACEDpelo seu cinquentenário é reconhecer seu
passado e, sobretudo, vislumbrar seu presente como parte integrante
da nossa existência, que nos alimenta cotidianamente com a espe-
rança de um futuro melhor.

Parabenizar você, FACED,nesta data, é chamá-Ia de querida.

Ave FACED!

Ave Pedagogia !

Obrigado.

Fortaleza, 23 de abril de 2013.
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