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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


