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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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