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Introdução

O curso de pedagogia da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) foi criado pela lei Nº 3.8661do dia 25 de janeiro de1961, 
quando foi integrado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
UFC. Foi inspirada nos modelos das faculdades existentes na Uni-
versidade de São Paulo (USP) e no Distrito Federal, projeto do edu-
cador Anísio Teixeira, na década de 30.

A história do curso de pedagogia da UFC, segundo a ex-dire-
tora e ex-aluna Maria Estrela Araújo Fernandes2, em seu trabalho 
de dissertação de mestrado, e no histórico assinado por ela no site 
da Faculdade de Educação (www.faced.ufc.br), pode ser divida em 
três momentos. Primeiramente, a função do curso era formar alu-
nos para serem educadores que atuariam como professores de Cur-
sos Normais, de algumas disciplinas do curso ginasial, como orien-
tadores e diretores de escolas (Bacharelado). O curso começou a 
funcionar com apenas o Departamento de Educação que teve como 
o primeiro chefe o prof. Valnir Chagas e, de 1966 a1969, o professor 
Padre José Maria de Frota. No primeiro semestre de 1963, dava-

1 Cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Ceará, e dá ou-
tras providências.
2 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará
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-se início ao curso de pedagogia da UFC e sua primeira aula foi mi-
nistrada pela professora Zélia Sá Viana Camurça. A primeira turma 
formou 14 pedagogos em 1966.

No segundo momento, tinha como objetivo formar o especia-
lista em educação, sob a influência da ditadura militar (1968-1980) 
e de acordo com o modelo da Reforma Universitária de 19683.

Segundo Estrela Fernandes, em 16 de Dezembro de 1968, 
com o desligamento do Departamento de Educação da Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras, surge a Faculdade de Educação (FA-
CED), tendo como primeiro diretor o prof. Antônio Gomes Pereira. 
Começou a funcionar com o departamento de Teoria e Fundamen-
tos e, posteriormente, o de Método e Técnicas. Estes foram coorde-
nados pelos professores Padre José Maria de Frota e Lirêda Facó, 
respectivamente.

Neste período, a FACED, facilitada pelo programa piloto da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e pelos acordos feitos pelo Ministério da Educação (MEC) 
e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Interna-
cional (USAID), torna-se responsável pelo ensino de metodologia 
no ensino superior, para serem ministrados em todas as universi-
dades situadas no litoral. A Faculdade de Educação torna-se nova-
mente um departamento integrado ao Centro de Estudos Sociais 
Aplicados (CESA), denominado de Departamento de Educação em 
1973, e isso ocorreu em virtude da nova estrutura da universidade 
que seguia os modelos da Reforma Universitária. Além disso, de-
pois de várias discussões com a comunidade universitária, é criado 
neste mesmo ano o curso de Mestrado em Educação.

Na década de 80, inicia-se o terceiro “momento pedagógico” 
do curso, marcado pelo movimento docente nacional que questio-
nava sobre a educação e o papel do educador em todo o país. Neste 

3 Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação 
com a escola média, e dá outras providências.
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período, o discente tinha uma formação mais voltada para ser um 
educador mais crítico, visando os problemas sócio-político-econô-
micos do Brasil. Com a extinção do CESA é criada novamente, em 
1984, a FACED constituída pelos departamentos de Fundamentos 
da Educação, Teoria e Prática de Ensino e Estudos Especializados, 
tendo o professor Antônio Carlos de Almeida Machado como dire-
tor da instituição. 

O texto baseado na dissertação de mestrado da professora 
Maria Estrela Araújo Fernandes, que apresenta um pouco da his-
tória do curso de pedagogia e que está disponibilizado no site da 
Faculdade de Educação, é um dos poucos registros que preservam 
a memória da FACED.

Este artigo surge a partir da necessidade de resgatar a me-
mória do curso de pedagogia e registrar as impressões de docen-
tes que ainda atuam ou que já se aposentaram, mas que viveram 
diferentes momentos do curso. Para isso, foram convidadas duas 
docentes, uma ainda na ativa e outra aposentada, ambas da Facul-
dade de Educação e que também foram alunas e posteriormente, 
coordenadoras do curso de pedagogia da Universidade Federal do 
Ceará. Escolhemos a entrevista semi-estruturada e o questionário 
como instrumentos para a realização desde artigo.

Primeiramente, escolhemos a entrevista como o principal 
instrumento da pesquisa, pois segundo FARIAS (2002), é um pro-
cedimento que tem como finalidade coletar dados e dar subsídios 
para analisar, investigar e identificar fatos, opiniões e sentimentos. 
Além disso, as vantagens de utilizá-las é o aprofundamento do en-
trevistado sobre os fatos e a obtenção de informações que não são 
encontráveis em fontes documentais, mas que são relevantes e sig-
nificativas.

Por falta de disponibilidade de uma das professoras, resolve-
mos mudar nosso instrumento de pesquisa, já que a entrevista, neste 
caso, não seria viável. Então, utilizamos o questionário, que foi en-
viado via e-mail, como forma de obtenção de informações. Segundo 
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FARIAS (2002), o questionário é utilizado com um meio de coleta de 
dados, que é constituído por perguntas ordenadas onde a presença 
do entrevistado não é necessária. Porém, sabemos das suas limita-
ções, já que depende da disposição do entrevistado em responder. 

As perguntas que nortearam as entrevistas semiestruturada 
e por meio de questionário foram:

•	 Quais as motivações que a levaram a cursar Pedagogia? 
•	 Como era o curso de pedagogia na época de sua graduação?
•	 Como era o curso de pedagogia no período em que a se-

nhora foi coordenadora?
•	 O curso de pedagogia supriu as suas necessidades e ex-

pectativa no período de sua graduação?
•	 Se fizermos uma comparação entre o período de sua gra-

duação até os tempos atuais, a senhora notou alguma mu-
dança levando em consideração a infraestrutura, a inte-
gralização curricular e o perfil dos alunos que escolhem 
o curso?

As Entrevistas

A primeira a ser entrevistada foi professora Neide Fernan-
des Monteiro Veras4 que, com muita disponibilidade, aceitou nos 
atender para relatar um pouco da sua visão sobre o período que foi 
discente até os dias atuais.

A entrevista, que foi marcada para uma quinta feira, foi adia-
da para o dia seguinte, já que a professora estava um pouco fadiga-
da. Então, remarcamos a nossa conversa e ela comentou que iria ler 
algumas coisas para que, no nosso próximo encontro, a entrevista 

4 Professora Adjunta do Departamento de Fundamentos da Educação da FACED/
UFC, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará (1970), Mestrado 
em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1977) e Dou-
torado em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2007). 
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ficasse mais rica em informações.
No dia seguinte, a entrevista, que foi presencial, começou 

exatamente as 16hrs e terminou as 17hrs e 50min. Com muita ale-
gria e espontaneidade, a professora respondeu, sem hesitar, todas 
as perguntas que foram feitas relacionadas ao curso de pedagogia. 
A docente, ao ser questionada sobre o curso de pedagogia, relatou 
que, antigamente, o curso era dividido em licenciatura, que tinha 
como objetivo formar profissionais para lecionar matérias dos Cur-
sos Normais (Ensino médio atualmente) e a segunda formava o 
Técnico em Educação (Bacharelado). 

Segundo a entrevistada Neide Fernandes, o curso de pedago-
gia tornou-se licenciatura Plena graças às pressões dos movimen-
tos da Associação Nacional dos Profissionais de Educação (ANPED), 
pois, como a educação básica da época era muito precária, os cursos 
de pedagogia, com o objetivo de melhorar a alfabetização e a quali-
dade do ensino público, focaram suas integralizações curriculares 
para a formação de professores para atuarem nestas áreas. Com o 
déficit de profissionais competentes no mercado, foi aprovada a Lei 
Nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece 
que pra ser docente em qualquer nível o professor precisaria ter 
concluído o Ensino Superior. Segundo ela, foi graças a isso que qua-
se todos os cursos de nível médio, na modalidade Normal deixaram 
de existir, com exceção no interior.

Após estes acontecimentos, foi criado o Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização 
do Magistério (FUNDEF), que teve como objetivo incentivar e me-
lhorar a qualidade do ensino como um todo, porém este programa 
não incluía a Educação Infantil nem o Ensino Médio. Com base nas 
problemáticas apresentadas, foi criado o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que integrou no 
projeto a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Mé-
dio. Por conta desses incentivos, os cursos de Pedagogia ficaram 
voltados para formar docentes para atuarem nas escolas públicas.
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Além disso, segundo a Profª Neide, com a nova regulamen-
tação do curso de pedagogia, foram tiradas do currículo as habi-
litações de Supervisão, Orientação Educacional e Administração 
Escolar e estas ficaram como áreas de aprofundamento, em nível 
de pós-graduação. 

Formada em 1970, a pedagoga Neide Fernandes Monteiro 
Veras acredita que a integralização curricular no período de sua 
graduação era satisfatória, pois esta supria as necessidades dos dis-
centes e do mercado de trabalho da época. Terminado o seu Bacha-
relado em Administração Escolar, a professora buscou se aperfeiço-
ar mais sobre assunto fazendo cursos de Marketing e Planejamento 
Estratégico. Ela acredita que a graduação deu alicerces satisfatórios 
para continuar na carreira administrativa e que a possibilitou exer-
cer cargos como gerentes de recursos humanos da Universidade 
Federal do Ceará, ajudando na elaboração de avaliação e treina-
mento de funcionários, supervisora do setor de controle acadêmico 
do Centro de Humanidades, assessoria na Pró-reitoria de extensão, 
coordenação do Programa de Avaliação Institucional das Univer-
sidades Brasileiras (PAIUB). Além disso, ela trabalhou um tempo 
como coordenadora do curso de psicologia da UFC.

Ao ser perguntada sobre a integralização curricular atual do 
curso, a professora se diz preocupada com os alunos de pedagogia, 
já que o curso não tem o compromisso em formar gestores, e que 
a resolução CNE/CP5 Nº 1, de 15 de maio de 2006 estabelece que 
a formação do gestor educacional será toda em nível de especia-
lização. Com base nestas informações, ela traz uma pergunta que 
a aflige desde o período em que foi coordenadora no período de 
1997 – 1999: “Depois que os Técnicos em Educação se aposenta-
rem, quem ficará responsável pela gestão educacional em órgãos 
como a Secretaria de Educação ou até mesmo dentro da própria 
Universidade Federal do Ceará?” Pois, como o foco do curso de pe-

5 Conselho Nacional de Educação e Conselho Pleno
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dagogia é para formar docentes, cria-se um déficit de profissionais 
que queiram atuar como gestores em espaços escolares ou não. 

Para a Professora Neide Fernandes, o pedagogo não é so-
mente importante em sala de aula, já que o seu papel dentro das 
organizações é fundamental. Este profissional, no âmbito organi-
zacional, tem como objetivo dar suporte pedagógico ao técnico ou 
para profissionais de outras áreas, para que eles possam repassar, 
de maneira eficaz, os conteúdos aos educandos no meio empresa-
rial. Na época em que fora coordenadora do curso, a docente rece-
beu vários telefonemas do setor de Recursos Humanos das empre-
sas, solicitando discentes do curso de pedagogia para atuarem na 
parte de treinamento. Posteriormente, juntamente com o professor 
Marcos Antônio Martins Lima6, lutou pela criação da disciplina de 
Pedagogia Organizacional na UFC, apesar de ser muito criticada por 
seus colegas que achavam que ela queria transformar a Universida-
de em uma Empresa.

Ao continuarmos a discutir sobre a formação do professor 
no curso de pedagogia, a docente acredita que os discentes não 
conseguem fazer um cronograma físico e um cronograma de inves-
timento, que são usados na criação de um projeto pela falta de dis-
ciplinas voltadas à administração, já que o mundo globalizado em 
que vivemos é marcado pelo pensamento lógico e visão de futuro. A 
professora Neide considera uma lacuna.

Para finalizar, a docente acredita que o curso de pedagogia, 
apesar da imagem bonita da formação pedagógica de seus alunos, 
possui muitos déficits que precisam ser resolvidos e um dos fatores 
questionados pela Professora Neide Fernandes é que, desde que fo-
ram criados os departamentos Teoria e Prática do Ensino, Fundamen-
tos da Educação e o de Estudos Especializados, as estrutura destes, 
na Faculdade de Educação, não fazem sentido, já que sua organização 
é definida por ideologias e não pelas áreas do conhecimento.

6 Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará.
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Alguns dias após o encontro com a professora Neide Fernan-
des Monteiro Veras, convidamos para participar das entrevistas a 
docente aposentada Maria de Lourdes Peixoto Brandão7, que nos 
autorizou a utilizar suas respostas neste artigo. Por telefone, fala-
mos sobre o nosso trabalho e a vontade de resgatar a memória do 
curso de pedagogia e que a sua contribuição seria fundamental, já 
que esta, assim como a outra entrevistada, foi graduanda do curso 
de pedagogia da Universidade Federal do Ceará. Apesar do seu in-
teresse em colaborar, ela nos afirmou que não poderia ir ao nosso 
encontro, já que teria que comparecer a outros eventos, o que im-
possibilitaria a entrevista presencial.

Visto tais problemas de realização da entrevista presencial, 
a professora Lourdes Brandão sugeriu que mandássemos algumas 
questões para o e-mail dela, e que, posteriormente, ela as respon-
deria. Concordamos com sua sugestão e, a partir daí, resolvemos 
utilizar o questionário como meio de obtenção de informações, 
pois, apesar de sabermos que este não nos dá uma garantia de 
aprofundamento sobre o assunto, era o único método disponível 
no momento.

Ao fim do telefonema, fizemos um breve questionário que 
continha cinco questões que nortearam a entrevista sobre o cur-
so de pedagogia. À noite, a professora nos informa que respondeu 
nosso material, mas de forma sucinta, já que, segundo a professo-
ra Lourdes, este era muito extenso e que havia uma necessidade 
maior de tempo para que ela aprofundasse mais nos questiona-
mentos apresentados. 

A professora, primeiramente, ressalta que fez o Curso Nor-
mal e que ingressar na Universidade Federal do Ceará era um sonho 
para aqueles que desejavam aprofundar mais seus estudos. Filha de 
professora primária que atuou por 35 anos na rede pública, ela se 
considera parte da história de luta por uma educação de qualidade 

7 Doutora em Educação e Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará.
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e que seu interesse oscilava entre Pedagogia e Letras. Segundo ela, 
ser pedagoga tinha o seu valor, e que a formação obtida e a convi-
vência acadêmica a influenciaram a concluir o curso. Além disso, 
a docente foi bolsista, representante estudantil, pesquisadora ini-
ciante e membro de grupos de estudos independentes, muito co-
muns entre estudantes de sua época.

Para a professora Lourdes Brandão, o curso de pedagogia 
por ocasião de sua graduação era:

norteada pela Reforma Universitária 5540 (CICLO BÁSICO, 
funcionando onde hoje é a edificação do Shopping Benfica) 
e, ao adentrar no CICLO PROFISSIONAL, fomos surpreen-
didos com um currículo reformulado para atender a Lei 
5.692/72 que instituiu as Habilitações Educacionais. Era 
um Curso (1972.2-1976.1) com uma base teórica em que os 
fundamentos da filosofia, psicologia, sociologia e estatística 
deram suporte a experiências exitosas e criativas, mesmo 
considerando o cenário político da formação. Na área de en-
sino e didática, tivemos uma forte influência da tecnologia 
educacional que, dadas as condições do grupo formador, 
estas foram sendo ultrapassadas, rompendo com a objeti-
vidade e o tecnicismo presentes nos manuais didáticos de 
origem americana. 8

No período em que a professora Lourdes foi coordenadora, 
o curso estava completando os seus 30 anos de existência. Além 
disso, dava-se início ao curso noturno de pedagogia, onde havia a 
preocupação desde a chegada do aluno até o tempo de alimentação 
destes. Um fato que a professora julga ser importante é que ela foi 
aluna do curso na época da implantação das habilitações educacio-
nais e coordenadora na época em que foram promovidos grandes 
debates na FACED para extinção das mesmas no currículo. Nesta 
época, ocorreu a Reforma Curricular que visava uma abordagem re-

8 Resposta cedida pela professora Maria de Lourdes Peixoto Brandão no dia 25 de 
Julho de 20013.
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novadora e considerada como um avanço nacional, a qual a docente 
acredita ser uma estrutura avançada no país para a formação de 
professores. Além disso, em todos os sábados eram oferecidas ofici-
nas que tinham como público alvo estagiários, professores da UFC, 
de escolas conveniadas e inscritas no programa interinstitucional, 
que chamavam de Encontros Culturais.

Conclusões 

Neste nosso trabalho, focalizamos a história do curso de pe-
dagogia – dando especial destaque aqui para as entrevistas cedidas 
e autorizadas pelas professoras Maria de Lourdes Peixoto Brandão 
e Neide Fernandes Monteiro Veras. Inicialmente, utilizamos como 
base o texto baseado na dissertação de mestrado da ex-diretora Ma-
ria Estrela Araújo Fernandes, que nos deu o histórico necessário 
para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Frente aos dados obtidos e expostos neste artigo, percebe-
mos o quanto o curso de pedagogia é rico em detalhes que devem 
ser preservados, pois são de real importância para resgatar a me-
mória da Faculdade de Educação e mostrar aos discentes e docen-
tes a importância desta no cenário regional e nacional. Além disso, 
quisemos buscar a subjetividade do entrevistado sobre o assunto, 
para que este possa falar abertamente e demonstrar suas emoções, 
já que é importante analisar os diferentes pontos de vista.

Ao falar do curso de pedagogia, as entrevistadas, apesar 
de criticar certos aspectos como a integralização curricular deste, 
sentem-se orgulhosas por serem pedagogas e relatam o quanto as 
experiências proporcionadas pela graduação as ajudaram na for-
mação profissional e pessoal.
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