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RESUMO 

 

A Universidade é uma instituição cuja missão é construir um patrimônio cultural 

assentado em princípios educativo-formativos, éticos, científicos, filosóficos e 

artísticos, contribuindo para a conquista da maioridade intelectual da humanidade e, 

em consequência, para o desenvolvimento das nações. A Universidade Federal do 

Ceará (UFC) é herdeira dessa longa tradição, e faz parte da sua missão conservar 

todo esse patrimônio e atualizá-lo nas solenidades acadêmicas. Sendo assim, ao 

participar do processo de formação das novas gerações, a UFC assume a 

responsabilidade pela preservação da memória institucional local e universal. Os 

ritos de passagens do Cerimonial Universitário conservam a imagem, a memória e a 

história da universidade, resgatando o passado, construindo o presente e planejando o 

futuro. Não se sabe como as comunidades universitárias compreendem o cerimonial 

no interior de suas instituições. Deste modo, busca-se, por meio da técnica do estudo 

de caso, na UFC, identificar como se preservam os rituais e as tradições do 

cerimonial universitário, as cerimônias que mais marcaram a história da 

universidade, e quais memórias afetivas são identificadas na voz dos gestores e de 

estudantes formandos. Trata-se de um estudo exploratório com técnicas combinadas 

de pesquisa documental, bibliográfica e de campo, de abordagem qualitativa. Os 

dados revelaram que há um sentimento de ligação evidente nas memórias afetivas nos 

dois segmentos consultados, que ambos declararam a importância de ritos, símbolos 

e tradição durante as cerimônias, e, no tocante à preservação da memória 

institucional, o grupo de gestores pesquisados, em seu maior número, acolhe o 

cerimonial como um lugar dessa memória.  

 

Palavras-chave: Cerimonial Universitário. Memória institucional.  Símbolos. Ritos e 

Tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Universities are institutions whose mission is to build a cultural heritage based on 

educational, formative, ethical, scientific, philosophical and artistic principles, 

contributing to the intellectual growth of humanity and, consequently, to the 

development of nations. The Federal University of Ceará (henceforth UFC) is heir to 

this long tradition, and it is part of its mission to preserve all of this heritage and to 

always refresh it in the academic solemnities.  UFC takes responsibility for 

preserving local and universal institutional memory by participating in the process of 

training new generations. The rites of passage of the University Ceremony Office 

preserve the image, memory and history of the university, recapturing the past, 

building the present and planning the future. It is not known how the university 

communities sees the office of ceremonies within their institutions. For that reason, 

through the technique of the case study at UFC, this research sought to identify how 

the rituals and traditions of the university ceremonies are preserved, the ceremonies 

that most marked the history of the university, and which affective memories are 

mostly reported by managers and students. It is an exploratory study wi th combined 

techniques of documentary, bibliographic and field research, with a qualitative 

approach. In conclusion the data showed that there is a strong sense of attachment in 

the affective memories in the two surveyed groups. Both stated the importance of 

rites, symbols and tradition during the ceremonies. As for the preservation of 

institutional memory, the majority of the university managers surveyed sees the 

office of ceremonies as a place for this memory.  

 

Keywords: University Ceremony Office. Institutional memory.Symbols. Rites. 

Tradition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As sociedades, desde as mais antigas até as atuais, sempre produziram cultura, 

transmitida ao longo do processo histórico, de geração a geração, por meio de rituais,  

objetos, símbolos, costumes, religião, princípios éticos, mitos, contos, tudo que 

representa e orienta e identifica o comportamento de um determinado grupo social.  

A cultura sofre alterações ao longo do tempo, e “[...] onde há ser humano, há 

cultura. Onde quer que o ser humano toque, o que quer que faça, está a modificar a 

realidade e a si próprio, e assim interfere no mundo natural ou dele participa, está a 

criar um mundo cultural” (REISEWITZ, 2004, p.81).  

As culturas no mundo são registradas nas tradições materiais e simbólicas que 

acompanham gerações ao longo de séculos. Elas estariam associadas à transmissão de 

costumes, comportamentos, crenças, lendas, religião, memórias de uma geração para 

outra, dentro de uma comunidade. Na teoria jurídica, a tradição consiste na entrega 

real de uma coisa, objeto ou conceito para efeitos de transmissão contratual de uma 

propriedade ou posse, entre pessoas vivas. Tradição implica entrega e não pode ser 

apenas material, mas igualmente simbólica (CERQUEIRA, 2016).  

A tradição no esteio cultural da universidade representa, também, a história 

cultural humana, visto que ela está presente na vida do homem desde os tempos mais 

remotos. Primeiro como projeto e promessa de instituição voltada para estudos e 

pesquisas fomentadas pelo desejo de libertação do pensamento, tais como: a 

Academia de Platão, o Liceu de Aristóteles e as escolas das grandes catedrais da 

Idade Média, e, mais tarde, como instituição organizada numa Universidade 

propriamente dita. 

Nesse diapasão, a Igreja Católica teve papel fundamental no surgimento da 

Universidade, pois nela se reuniam mestres e discípulos, organizando escolas 

vinculadas às catedrais, e assim foi se tornando centro de saber, tradição e erudição. 

No século IX, encontramos, na raiz das universidades, as escolas monásticas 

europeias numa forma organizada de preparar alunos para a carreira religiosa . No 

século XI surgiram as escolas episcopais fundadas pelos bispos da igreja. Em 

Salerno, na Itália, por volta do segundo milênio (1080), vamos encont rar as primeiras 

instituições organizadas que definitivamente dariam lugar às universidades. O novo 
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estilo implantado consistia na substituição gradual das Escolas Monásticas até então 

existentes, espalhadas não só na Itália, mas em vários países do Velho Mundo. 

Naquela época, só se preparava (de forma organizada) os alunos para a carreira 

religiosa (REINAUX, 1998). 

A primeira universidade do mundo ocidental surgiu no final do século XI, em 

Bolonha, no sul da Itália, no ano de 1088. O citado país sediou as mais antigas 

universidades europeias, como a de Pádua (1222), Nápoles (1224), Siena (1240) e a 

de Pisa (1343). Paralelamente, surgem as Universidades de Oxford e de Paris, que 

logo se tornaram Centros de Excelência de Estudos Superiores.  

Com o surgimento das universidades, surge a figura do Reitor, “A quase 

majestática figura do RectorScholariorun”, como autoridade maior, e, com ela, 

surgem as vestes talares e seus elementos ou Insígnias Reitorais como beca, samarra, 

capelo, bastão e o colar reitoral, conferentes do poder temporal. “Somente o reitor 

pode conceder o grau, láureas e outras outorgas, vestido com os paramentos talares”. 

“Outras pessoas podem ter procuração e poderes para tanto, mas sem o uso das vestes 

reitorais” (REINAUX, 1998, p.11).  

Com as primeiras universidades europeias nascem os símbolos que irão 

traduzir a ritualística dessas instituições, presentes em todos os atos solenes e que 

servirão de modelo para as outras, permanecendo até hoje, muitos séculos depois.  

Em todo o mundo os rituais marcam a história das instituições, conforme a 

cultura de cada país. No Brasil, os ritos e as cerimônias nas Instituições Superiores 

de Educação (IES) também guardam memória de seus costumes, com algumas 

efemérides. 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) guarda suas origens no ano de 1944, 

mas foi criada oficialmente em 1954, pela Lei n.° 2.373, de 16 de dezembro de 1954, 

e instalada em sessão no dia 25 de junho de 1955. A Instituição vivencia, em seus 

eventos, um universo de símbolos e rituais que também caracterizam o seu jeito de 

ser, entretanto, há uma lacuna em se tratando da preservação da memória de seus 

cerimoniais como parte de sua história. Apesar de alguns registros, os documentos 

encontrados são escassos para representação da memória de tantos anos , além do 

mais, requerem tratamento adequado para se tornarem memória. O cerimonial 

universitário da atualidade guarda estreiteza com a tradição que a UFC resguarda, 
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mas quantas cerimônias ficaram perdidas ao longo de sua história?  

O interesse no estudo do cerimonial universitário, como preservação da 

memória institucional, surgiu com o trabalho desenvolvido pela pesquisadora no 

Cerimonial do Gabinete do Reitor da UFC, onde, diariamente, é vivenciado um 

universo de símbolos e rituais que pode constituir acervo importante na preservação 

da memória dos cerimoniais da UFC.  

A relevância deste estudo para a Instituição, para a sociedade e para a 

edificação do saber científico se dá, primeiramente, pela carência de memória 

compilada dos cerimoniais passados da UFC, como forma de acrescer dados a esse 

cenário; segundo, pela indigência de pesquisas no Brasil que retratem a importância 

do cerimonial como um lugar de memória dos eventos nas instituições públicas ou 

privadas. Dessa forma, crê-se que os 20 anos de experiência da pesquisadora nas 

atividades do cerimonial da universidade, possam ser materializados neste trabalho 

como mais um elemento de registro e conservação da memória da instituição, de 

forma que proporcione a continuidade em pesquisas subsequentes.  

Nas universidades, o cerimonial administra, planeja e controla os ritos 

acadêmicos em caráter administrativo. Afinal, elaborar uma cerimônia e coordená -la, 

além de ser uma arte, (como um artista, o cerimonialista recorre a instrumentos 

válidos para a arte, no sentido de comunicar algo durante uma solenidade), é uma 

grande responsabilidade, pois, por meio dela, a instituição vai exercitar sua 

comunicação, expor sua organização, respeito e seriedade com o público. O 

cerimonial é um veículo de comunicação e um campo de produção de imagens, visto 

que trabalha a forma como a instituição será apresentada para a sociedade. Além 

disso, o cerimonial apresenta a seriedade, a marca, o respeito e a reputação da 

instituição quando narra algumas trajetórias dos sujeitos que dela faziam e fazem 

parte. 

É costumeira a expressão no meio onde atuam os cerimonialistas: “Não 

escolhemos o cerimonial, ele é que nos escolhe”. E foi assim que chegando à 

Universidade Federal do Ceará por meio de concurso público, em 1993, esta 

pesquisadora nada conhecia sobre cerimonial, pois era um mundo distante. 

Convidada pela senhora Heloísa Facó para trabalhar nas solenidades da UFC como 

recepcionista, o interesse foi surgindo. E foi  nesse universo de rituais, protocolos e 

símbolos, que a ideia de lidar com o público foi se construindo. 
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Passou-se a entender que o cerimonial é comunicação, que através dele a 

instituição divulga e propaga sua imagem, e que há um despertar de emoções por 

intermédio dele. Por meio do cerimonial, os indivíduos também cumprem seus ritos 

de passagem, seja na conclusão de um curso, no recebimento de uma honraria, numa 

posse, no “trote” marcando a entrada na universidade, enfim, celebrações que 

marcam mudanças de status ou perfis profissionais e que ficarão para sempre na 

memória.  

Os ritos de passagem postulam os cerimoniais, assim como os cerimoniais 

ordenam os ritos de passagem. Essa é uma relação imbricada e, por vezes, 

indissociável, pois sem cerimonial o rito de passagem perde seu caráter inédito e 

extraordinário, e, sem o rito de passagem, o cerimonial torna-se vazio. Portanto, o 

cerimonial é rico em forma, mas também em conteúdo. Não se trata apenas de um 

formalismo, mas, sim, de articular e realçar o sentido que os acontecimentos 

produzem.  

A construção da profissão de cerimonialista foi se dando nas andanças pelo 

Brasil, militando na área, participando de congressos promovidos pelo Comitê 

Nacional de Cerimonial Público (CNCP), como Consultora Especialista em 

Cerimonial Universitário, e nos Encontros do Fórum dos Organizadores de 

Cerimônias Universitárias e Acadêmicas das Instituições de Ensino Superior 

Brasileiras (FORCIES) como Diretora Adjunta.  

Assim sendo, viu-se no Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão 

da Educação Superior da UFC um celeiro propício para se produzir conhecimento 

nesta área ainda tão pouco explorada. Nele se valorizam os saberes de experiência, 

avaliam-se práticas internas na gestão, e, neste caso, a construção de um lugar de 

memória dos cerimoniais da UFC, mesmo com os registros esparsos que se tem 

encontrado. 

A história de uma instituição guarda e revela conteúdos, lugares e ambiências 

importantes, eivadas de sentimentos que se ajuntam aos eventos e às pessoas, dando 

vida, sentido e significado ao tempo de cada coisa. Resgatar esse tempo bem pouco 

retratado em fotografias e recortes de jornais de cerimônias passadas é preciso. 

Desvelar sua história e mostrar a relevância dos ritos nas cerimônias é necessário.  
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E foi abraçando o desafio que, ao propor este estudo, pensou-se em identificar 

como os gestores e estudantes, na UFC, vivenciam esses momentos festivos e 

ritualísticos, e que grau de importância eles ocupam na memória afetiva dessa 

comunidade, recuperando laços de pertencimento perdidos na esteira do tempo ou 

dos registros que se encontram ainda vivos nas memórias. 

Assim nasce o grande desafio de desenvolver esta pesquisa, mesmo não 

havendo suficiente material para consulta, tampouco amparo teórico para subsidiar os 

argumentos e os objetivos pretendidos. Lançar-se a este propósito foi instigante, pela 

consciência da necessidade de fazê-lo e por saber-se envergando bandeira quase 

solitária, na incipiência de outras pesquisas ou de material publicado sobre o assunto.  

A relevância social de estudos como este é por poder colaborar com a 

preservação da memória institucional da UFC, auxiliando outras instituições da 

sociedade civil organizada, empresas, acerca deste objeto de estudo.  

Politicamente, reafirma-se a importância dos valores éticos e culturais da 

sociedade, mantendo o respeito às tradições, hierarquias e ritos de gerações. Do 

ponto de vista científico, narra-se a memória não só como fonte, mas também como 

objeto de estudo para a historiografia.  

Como reforça Barros (2009, p.38): “A historiografia é de fato um dos 

inúmeros ‘lugares de memória’ (conjuntamente com as recordações humanas, as  

comemorações, as fotografias, os ritos e mitos, e tantos outros ‘lugares’ nos quais se 

aloja e se produz a Memória Coletiva) .”  

Ademais, julgou-se procedente a escolha do estudo para que possa contribuir 

com a edificação de saberes sobre cerimonial universitário no Brasil, que possa 

servir às demais instituições de ensino superior no Estado do Ceará, além de poder 

desvelar a história das memórias afetivas dos que por essa instituição passaram, 

dando ao cerimonial da UFC o lugar que ele precisa ocupar, como engrenagem da 

mesma peça dos saberes institucionais.  

Na tessitura desta pesquisa, foi-se descobrindo outras referências tangenciais 

sobre cerimônias, até então desconhecidas para quem pesquisa essa  área, ao passo 

que a sua concretização será colocar na mão da comunidade mais uma referência 

sobre o cerimonial universitário. 
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Ao revisar a literatura foram encontradas apenas duas pesquisas de mestrado, 

uma de autoria de Barcelos (2016), chefe do cerimonial da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRS), com o título “Solenidades de colação de grau na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992 – 2012): memória, ritual e 

celebração”, que trata das solenidades de colação de grau na referida instituição, 

fazendo um resgate histórico e as mudanças ocorridas na solenidade. A outra, de 

Weber (2014), chefe do cerimonial da Universidade de Santa Maria/RS, denominada 

“Cerimonial universitário: sistematização na Universidade Federal de Santa Maria” , 

que traz uma normalização interna dos procedimentos do cerimonial.  

A Universidade Federal do Ceará tem exercido, por meio do seu Cerimonial, 

ao longo dessas seis (6) décadas e meia, o papel de preservação da imagem 

institucional, cumprindo os rituais, cuidando dos símbolos, servindo como modelo 

para outras instituições e evocando lembranças em quem faz ou fez parte dela, por 

mais distante que esteja.  

Portanto, é possível que o Cerimonial possa exercer papel significativo na 

promoção da cultura, contribuindo para a preservação da história e zelando pela 

memória institucional, fortalecendo a sua identidade.  

Diante do exposto, buscou-se descobrir o que representa o cerimonial 

universitário da UFC para sua comunidade, e de que modo ele pode contribuir para 

preservar a memória da Instituição?   

Deste modo, tem-se como objetivo geral: Identificar, na UFC, como o 

cerimonial universitário contribui para edificação de memórias afetivas em sua 

comunidade, e de que modo colabora com a preservação de sua memória 

institucional. 

Para alcançar o objetivo geral deste estudo, intentou-se: verificar, na 

perspectiva dos concludentes dos cursos de graduação da UFC, quais os momentos 

marcantes da cerimônia de colação de grau, suas memórias afetivas e o que o 

cerimonial representou em suas vidas; descobrir como os gestores da UFC percebem 

o cerimonial universitário, quais as cerimônias marcantes em suas vidas e como esse 

evento pode colaborar, de algum modo, com a preservação da memória da Instituição 

e da guarda do acervo das cerimônias anuais.  
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Para o cumprimento dos objetivos propostos foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em acervos históricos disponíveis sobre o tema; pesquisa documental 

no acervo da UFC localizando registros das cerimônias e uma pesquisa de campo 

com os atuais e ex-dirigentes da Instituição que participaram e participam das 

cerimônias, além de consulta aos recém-concludentes para descobrir qual a 

importância da cerimônia de colação de grau para eles, identificando as memórias 

afetivas que os eventos lhes deixaram. Tal coleta se deu por meio de entrevistas com 

gestores e um questionário aplicado aos concludentes representantes de turma, após a 

solenidade de colação de grau.  

Alguns estudos sobre memória, identidade, estão presentes neste trabalho, nas 

narrativas de Reisewitz (2004) e Candau (2011), entre outros. As discussões sobre 

cerimonial ritos, símbolos e rituais, serão aportadas principalmente em Laurini 

(1974); Torgal (1993); Lins (2002); Spears (2003); Avelar (2006); e Gonçalves 

(2010), entre outros. Quanto ao universo mais restrito do cerimonial universitário 

com seus rituais acadêmicos, elementos sígnicos e suas significações são encontrados 

nos estudos de Reinaux (1996; 1998); Viana (1998); Azzolin (2003; 2010); Bettega 

(2009); e Barcelos (2016), todos de extrema valia para a interlocução nesta 

Dissertação. 

Este relatório de pesquisa está organizado em seis capítulos, sendo o primeiro 

a introdução com todos os elementos inerentes à sua construção.  

O segundo, aborda alguns conceitos de cultura, memória, tradição, símbolos 

ritos e rituais.  

No capítulo terceiro, revela-se um pouco da origem e evolução história do 

Cerimonial no tempo, sua importância e seu papel na sociedade.  

Na sequência, no capítulo quarto, é abordada a origem do cerimonial 

universitário, conceito, função, importância e papel na sociedade, seu universo de 

ritos, rituais e simbologias, bem como as emoções e sentimentos que despertam para 

a construção de memórias afetivas e o cerimonial na UFC.  

No capítulo quinto descreve-se o percurso metodológico utilizado na busca 

dos dados, os instrumentos utilizados, as propostas de análises e suas etapas .  

Os resultados e discussões compõem a sexta parte da dissertação com suas 

triangulações possíveis entre as respostas dos segmentos incluídos com informações 
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do repertório construído na literatura que fundamentou o estudo.  

 A conclusão, que se apresenta no sexto capítulo, estão descritas a síntese dos 

achados em consonância com os objetivos do trabalho, além de possibilidades de 

pesquisas futuras. Os anexos e os apêndices trazem os documentos, os instrumentos 

de pesquisa necessários para melhor construção do relatório.  
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2 CULTURA E SEUS ELEMENTOS: MEMÓRIA, TRADIÇÃO, SÍMBOLOS, 

RITOS E RITUAIS 

 

Este capítulo discorrerá sobre alguns conceitos e finalidades dos elementos 

que compõem o universo de criação e preservação das culturas erigidas milenarmente 

ou não, o que representa cada elemento, sua importância e em que se fundamentam.  

 

2.1 Cultura 

 

O conceito de cultura é complexo. De acordo com Azevedo (2017, p.209): “O 

termo deriva etimologicamente do latim colere, usado para designar coisas tão 

distintas quanto habitação (daí as palavras “colônia” e “colono”) e adoração religiosa 

(daí “culto”).” Cultivar e proteger também são outros dos diversos significados que  a 

palavra possui, além de relacionar-se também a saberes.  

Azevedo (2017, p. 209) diz a respeito do termo cultura que: 

 

[...] um dos principais sentidos primitivos do termo relaciona -se ao 

trabalho manual. Cultura significa, originalmente, “lavoura” ou “c ultivo 

agrícola”. Assim, uma palavra que antes designava uma atividade material 

particular torna-se, em especial a partir do século XVII, um substantivo 

abstrato, que designa o cultivo geral do intelecto, tanto no sentido 

individual quanto no coletivo.  

 

O conceito de cultura não é unânime, e tem várias acepções. Canedo (2009 , on 

line) destaca que a definição de cultura não é uma tarefa tão simples. “A cultura 

evoca interesses multidisciplinares, sendo estudada em áreas como sociologia, 

antropologia, história, comunicação, administração, economia, entre outras.” Ela é, 

portanto, trabalhada a partir de distintos enfoques e usos.  

Sob a perspectiva da sociologia, a cultura são os aspectos aprendidos pelo ser 

humano ao longo do tempo em seu convívio social. Tais  aspectos, comuns a uma 

comunidade de convívio específico, representam o grupo social desses sujeitos que 

possuem características próprias, determinantes de uma cultura que facilita a 

comunicação e interação entre os que dele fazem parte. É apreendida por um 

processo de transmissão de geração a geração, correspondendo às formas de 

organização de um povo, que a partir de uma vivência e tradição comum, se 
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apresentam como a identidade desse povo, etnia, nação, estado, cidade, bairro, 

instituição etc. 

A cultura apresenta aspectos tangíveis - quando podemos tocar, é palpável, 

visível, material, como objetos, artefatos, instrumentos, símbolos ; ou intangíveis -

que não pode ser tocado, imaterial, como normas, tradições, saberes, costumes, 

crenças, normas de comportamento. 

Importante ressaltar que a cultura não é estática, está em constante mutação, 

visto que o mundo social não é estático, como por exemplo, as mudanças de valores 

culturais. Uma das formas dessa transmutação é o contato com culturas diferentes, 

que modificam aspectos das culturas, o que chamamos de aculturação, ou seja, uma 

cultura absorvendo certos aspectos de outra a partir do seu convívio. O que é comum 

na era globalizada atual, que nos possibilita ter contato e conhecer culturas de todos 

os lugares do mundo. 

Compreender a cultura é compreender o próprio ser humano, sua interação e 

padrões comportamentais na sua comunidade, o que gera uma estrutura e organização 

social, firmada pela cultura. “Cultura” também tem sido utilizada em diferentes 

campos semânticos em substituição a outros termos como “mentalidade”, “espírito”, 

“tradição” e “ideologia” (CUCHE, 2002).  

A cultura nas universidades não é somente arte, mas também políticas 

culturais e direitos culturais. No espaço da universidade, encontramos alunos das 

mais diversas camadas sociais, de diferentes regiões, e até países, todos reunidos no 

mesmo ambiente acadêmico, cada um com sua cultura, seus hábitos, seus costumes. 

A universidade se torna capaz de dialogar com o mundo, quem vai garantir , isso é, a 

sua diversidade, sua principal riqueza, sua moeda. A universidade atinge o universo, 

abre fronteiras, quebra paradigmas, vence resistências. O diverso é o conteúdo do 

universo. Quanto mais espaço houver na universidade para a diversidade, mais a 

universidade atinge sua missão, conquista seus objetivos.  

 

2.2 Memória 

 

Segundo Molina (2014), o tema “memória” tem sido estudado por diferentes 

áreas do conhecimento, e que, de acordo com o desenvolvimento da sociedade, 

apresenta-se diferentes faces. Diante disso, temos: 
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[...] memória oral, na sociedade sem escrita; memória oral e memória 

escrita, na idade média; memória escrita, com o surgimento da imprensa e 

com a alfabetização; memória em expansão , com o surgimento da 

informática e, consequentemente, da memória  artificial. (MOLINA, 2014, 

p.9). (Grifo do autor). 

 

Importante entender que a origem da palavra “memória” vem do Latim 

Memoria, de Memor, “aquele que se lembra”, de uma raiz Indo-Europeia Men, 

“pensar”, que nos deu também “mente”.  Assim, é na memória que os eventos do 

passado e do presente ficam guardados. 

Complementa Molina (2014) que dessa forma é que a memória – e suas várias 

possibilidades de guardar o passado – passa a ser um saber constituído de vários 

povos. Além disso, 

 

[...] A memória é vista como uma estrutura complexa que faz do homem o 

único ser capaz de construir, desconstruir, reconstruir, compor e recompor 

lembranças e conteúdos internalizados, modificando-os e gerando outros 

conteúdos, informação e conhecimento que podem ser aproveitados por  

seus pares. (MOLINA, 2014, p. 13). 

 

Estudiosos na área de História poderão facilmente confundir memória, 

lembrança e história; seus conceitos dialogam onde uma é a fonte para a outra, mas, 

no entanto, a forma de guardar as lembranças é conhecida como memória. 

Assim acrescenta Bosi (1979, p.17): “A memória do indivíduo depende do seu 

relacionamento com a família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a 

profissão; enfim, com os grupos do convívio e os grupos de referências peculiares a 

esse indivíduo.” E continua a autora: “[...] A menor alteração do ambiente atinge a 

qualidade íntima da memória.” Ainda assim, a memória pode não conseguir registrar 

com exatidão toda informação, daí vem a importância do uso da escrita, que 

possibilita o registro de toda a informação. 

A memória é um conhecimento do passado que é guiado pelo presente, carrega 

julgamentos morais a respeito de eventos lembrados, e que podem ir mudando com 

os anos de acordo com os interesses e disputas atuais. Além disso, a memória ca rrega 

um elemento afetivo muito forte, onde o acontecimento rememorado é expresso na 

forma de uma narrativa, podendo gerar um discurso. Um verdadeiro 

compartilhamento de lembranças e discursos acerca do passado. “A memória é a 

reserva que se dispõe da totalidade de nossas experiências.” A carga emocional de 
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certas situações cria uma posição especial em nossa memória  (BOSI, 1979, p. 13).   

Dessa forma, a memória é construída com base na vivência do agora, ou 

eventos vividos (por tabela) onde os sujeitos não vivenciaram, mas são ligados às 

crenças políticas, ideológicas, filosóficas e acabam sentindo que viveram parte 

daquele passado. Permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo 

tempo, interfere no processo ‘atual’ das representações (BOSI, 1979).  

Pode ser definida como um hábito, ou seja, como um mecanismo motor e 

cultural, cotidianamente presente na vida de indivíduos e grupos . A memória, como 

coadjuvante da cultura, é sempre um reviver, repensar, uma reconstrução de imagens, 

conceitos, práticas e ideias. Já a lembrança é eminentemente individual de algo que 

você viveu e por ela se pode acessar ou não a memória completa de fatos  (BARROS, 

1999). 

As cerimônias públicas das universidades são lugares de memórias, símbolos, 

insígnias e vestimentas que oferecem força às narrativas de memórias oficiais. Nesse  

viés, o papel do cerimonial universitário é preservar a história dos seus rituais, dos 

seus símbolos, suas cerimônias, mantendo a tradição viva e pulsante, preservando a 

imagem institucional.  

Nesta pesquisa é tratada a memória individual e coletiva construídas 

socialmente e quase sempre ligadas à celebração de algo que deve ou que se deseja 

ser memorável, como nos ritos de passagem celebrados pelo cerimonial da 

instituição. 

 

2.3 Tradição 

 

A etimologia da palavra “tradição” é originada do Latim traditio, um derivado 

de tradere, “entregar, passar adiante” , e este verbo se formava por trans-, “além, 

adiante”, mais dare, “dar, entregar”. Ela atende ao significado de “passar algo a 

alguém”, como costumes, cerimônias, hábitos, características de um grupo.  

O conceito de tradição é complexo e ambivalente, podendo ser aplicado a 

várias situações do ponto de vista filosófico, antropológico, religioso, cultural e 

sociológico, que geralmente são associadas a práticas e/ou métodos passados e 

ancestrais de comum utilização. É necessário estabelecer uma diferença entre a 
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“tradição” e a convenção ou rotina, que não possui nenhuma função simbólica nem 

ritual importante, embora possa adquiri-la eventualmente quando se torna muito 

repetida ou por conveniência, ou ainda simplesmente por ser a única maneira 

conhecida. A acumulação de significados que nascem, enriquecem-se, proporciona 

uma tradição de cunho histórico, com solidez no passado (CORDEIRO, 2012).  

Neste sentido, tradição pode ser facilmente evidenciada, e na universidade, a 

tradição nas passagens de ritos são mantidas e respeitadas por décadas através do 

exercício do cerimonial universitário.  

Entretanto, tradição e cultura são palavras que também se alinham 

mutuamente; no entanto, nem tudo que é tradição está ligado ao passado ou conserva 

em sua riqueza desse passado. Nada mais antiquado do que falar em tradição em um 

mundo pós-moderno, mas para alguns autores a tradição é, precisamente, aquilo que 

não envelhece, que é eternamente novo, pois tem a originalidade da fonte, o frescor 

de um eterno começo (CORNIER, 2009).  

Hobsbawm (1984), em seu artigo “A Invenção das Tradições”, acredita que 

muitas vezes se inventem tradições, não porque os velhos costumes não estejam mais 

disponíveis nem sejam viáveis, mas porque eles deliberadamente não são usados, 

nem adaptados. Para o autor, a ideologia liberal da sociedade do século passado não 

se preocupou em marcar vínculos hierárquicos para as sociedades precedentes, 

gerando assim outras tradições denominadas “inventadas”. Entretanto, a tradição 

inventada busca a legitimidade de suas ações na história como cimento da coesão 

grupal. Há tradições que não perduram, mostram sua fraqueza diante das constantes 

mudanças e inovações do mundo moderno e outras tradições que não se extinguem, 

elas aperfeiçoam, e em tempo algum perdem a sua essência, como o uso de símbolos 

e a prática de rituais. 

Crê-se que os eventos do cerimonial universitário seguem uma tradição quase 

milenar em processo, sendo transmitidas de geração em geração. O cumprimento dos 

ritos nas instituições alimenta essa tradição. 

 

2.4 Símbolos 

 

Em nossa enciclopédia livre, o termo símbolo tem origem no grego symbolon, 

designa um tipo de signo em que o significante (realidade concreta) representa algo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Significante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
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abstrato (religiões, nações, quantidades de tempo ou matéria etc.), por força de 

convenção, semelhança ou contiguidade semântica. O termo Insígnia, do latim 

insignia, é um sinal ou marca que identifica uma instituição, um cargo ou o estatuto 

social de uma determinada pessoa.  

Pignatari (2004) admite dificuldades ao abordar o conceito de símbolo, que 

começa por sua etimologia também polissêmica:  

 

Há um problema com a palavra símbolo. O grego symbolon, aponta para 

acepções semelhantes às do uso corrente atual: signo, marca, alegoria, 

convenção, tratado e conjectura. Mas o étimo symbol, recupera idéias e 

atos mais primitivos, genéticos: confluência, reunião, embate, trança (em 

cordoaria), local de encontro, ou reunião de rebanhos (PIGNATARI, 2004, 

p. 160). 

 

Nós vivemos em um mundo com símbolos em todos os lugares, e cada um 

deles com sua origem e significados que representam maneiras de comunicar algo. 

No entanto, alguns símbolos surgem de uma forma e podem ser modificados ao longo 

do tempo. 

O “símbolo” é um elemento essencial no processo de comunicação, admite 

vários usos em nosso idioma, porém, a forma mais utilizada para essa imagem 

pretende representar um conceito intelectual ou moral. Ele apresenta e representa 

uma instituição, um grupo, associações, entre outros, que ao passar dos tempos se 

mantém vivo na memória das pessoas por gerações. Os símbolos da universidade 

fazem parte da vida de todos nós, desde que nela entramos e fazemos parte, o uso dos 

símbolos universitários, como seus brasões, suas medalhas, suas bandeiras, seus 

hinos (poucas têm hinos), é um meio de expressão da instituição. Já as Insígnias 

Universitárias são elementos culturais que têm uma simbologia para a instituição 

como “brasão; bandeira; estandarte ou galhardetes; flâmula; selo; pergaminhos 

diplomas; medalhas; broche; troféu; bastão; colar; atos de elogios; placa e 

logotipos”, conforme citado por (REINAUX, 1998). 

 

2.5 Ritos e rituais 

 

Rito procede do latim Ritus, significando ordem. Pode ser entendido como um 

componente básico do sistema simbólico, é o próprio símbolo em ação, é uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Status_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Status_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
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repetição de atos definidos, expressados por meio de gestos,  palavras, símbolos, um 

costume que se repete de forma invariável. Rito e Ritual se entrelaçam, visto ser o 

Ritual a prática do Rito, e sem os rituais, não há como praticar o Rito.  

Sobre ritos, Reinaux (1998) diz que: “Na universidade, dizem respeito à 

própria natureza da mesma. Eles - os ritos - nasceram com ela”.  

Lembrar rituais nos remete à história antropológica de grupos humanos 

vivendo em diversas épocas e lugares, onde os ritos marcam a promessa de 

continuidade através das gerações e promovem um sentimento de coesão social.  

Avelar (2006, p.54) alega que “[...] rito pode ser diretamente associado com a 

memória de uma sociedade ou cultura.” E o rito tem por principal característica a 

repetição, e essa repetição identifica o evento.  

Para Rodolpho (2004), muitas vezes, quando pensamos em ritual, temos a 

ideia de que um ritual é algo formal e arcaico, algo feito para celebrar momentos 

especiais e nada mais; por outro lado, podemos pensar que os rituais estão ligados 

apenas à esfera religiosa, a um culto ou a uma missa. Entretanto, nenhuma dessas 

ideias estão corretas.  

Na perspectiva do citado autor, podemos dizer que os rituais estão presentes 

em nossa vida cotidiana. Eventos como o carnaval, o dia da Independência do Brasil 

ou as procissões religiosas podem ser considerados como rituais, assim como tantos 

outros. Nossa vida escolar, por exemplo, foi marcada pelo ritual de cantar o  Hino 

Nacional, enfileirados e todos fardados, em posição ereta , e, com a mão direita sob o 

coração, assistia-se ao hasteamento da bandeira, apesar de, nos dias atuais, em sua 

maioria, não se praticar mais o ritual.  

A Igreja Católica é uma instituição de muitos ritos e rituais. E a universidade, 

fortemente ligada à Igreja, herdou o modelo dos ritos católicos, adotando-os de 

forma própria às suas cerimônias. 

Segundo Reinaux (1998, p.40): 

 

Os ritos, como parte do que poderíamos chamar de liturgia, na Igreja (em 

instituições religiosas, ou até em algumas civis, como por exemplo, as 

maçonarias), se desenvolvem com o uso de vestes espec iais, com elementos 

simbólicos, com seus respectivos significados. 
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A vida universitária é composta de momentos cerimoniosos , e a prática destes 

requer criatividade e bom senso para que, por meios deles, a Universidade possa 

evidenciar a importância de seu lugar na comunidade em que está inserida. Sendo 

assim, os ritos de passagem da universidade, assim denominados, marcam a 

passagem de um status para outro, seja de uma pessoa ou da própria comunidade. 

São eles: colação de grau, posses de servidores e gestores, obtenção de graus 

acadêmicos, trotes, entre outros.  

Não se trata apenas de uma repetição, mas de uma cena que se reconhece 

como parte de um corpo chamado universidade, que de modo imperativo dá 

visibilidade e permanência aos traços culturais e à tradição da instituição, 

fortalecendo sua história nos rituais ocorridos ano a ano, semestralmente ou até em 

outros espaços temporais. Assim ela se reconhece como tal.  

As cerimônias semestrais de colação de grau, embora com aspectos 

diferenciados entre universidades, faculdades, centros universitários e institutos 

superiores, por exemplo, são, ao mesmo tempo, reflexos e vivências da tradição que 

já se encontra incorporada ao modus operandi e ao jeito de ser de cada instituição. 

Aportam-se numa cultura que vai se perpetuando na repetição com ritos e símbolos a 

ela incorporados. Tudo isso constitui parte importante de sua memória institucional, 

mesmo que não seja amplamente registrada ou organizada em acervos na instituição.  
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3 O CERIMONIAL NA ESTEIRA DO TEMPO 

 

Neste capítulo, será abordada a origem e a evolução histórica do cerimonial no 

tempo, sua importância e seu papel na sociedade.  

 

3.1 Cerimonial, cerimônia e protocolo 

 

O cerimonial faz parte da organização social humana, porque vivemos em 

sociedade e fazemos acordos de sobrevivência. Porque projetamos o futuro e 

interpretamos o passado é que tornamos solenes muitos momentos da nossa 

existência. O cerimonial é uma demonstração simbólica do modo humano de dar 

sentido à vida. A humanidade dispõe de linguagem e, por meio da linguagem, 

interpreta tudo que aconteceu no passado, o que se mostra no presente e o que espera 

do futuro.  

Para tanto, o cerimonial representa diferentes momentos sociais, 

principalmente em instituições públicas, onde o seu glamour e imponência marcam 

vidas, que narradas pelos participantes, registram-se na memória de cada época 

vivida. Além disso, representa a arte de bem receber, agregando, desta forma, 

prestígio à entidade a que esteja vinculado (BETTEGA, 2006).  

Bettega (2006, p. 9) acrescenta: 

 

Todos os atos importantes, para serem vistos como realmente importantes, 

precisam ser “cerimoniados”, solenizados. […] Solenizar momentos 

importantes é estabelecer, de fato, a comunicação. É dar importância às 

pessoas e às suas atividades, sejam elas exercidas nos setores públicos ou 

privados. 

 

As cerimônias são sínteses de momentos importantes, marcantes e solenes; são 

eventos carregados de símbolos e de significados. O cerimonial desenha, planeja, 

prepara e executa essas solenidades significativas da vida em sociedade. Assim é que 

corpos eram embalsamados e os seus funerais ritualizados em culturas antigas como 

a egípcia, em que os cerimoniais mortuários de faraós projetavam seu  poder, sua 

realeza e divindade (MELLA, 2006). 

Na Grécia, os jogos olímpicos, marcados por cerimônias diversas, convidavam 

toda a população para suspender o tempo para festejar o triunfo de heróis e cultuar os 
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deuses, e os jogos tinham caráter religioso e político (MEREDITH, 2016) . 

Nos templos bíblicos do Antigo Testamento, os cerimoniais preparavam as 

solenidades em louvor a Deus, unindo e dando identidade a um povo e tecendo a sua 

cultura. A Igreja Católica criou uma pluralidade de ritos para viver o ano litúrgico e 

celebrar suas datas marcantes, as missas correspondem a um cerimonial bem 

pensado, cheio de cores e símbolos, de tempos, recordações e promessas. E em todas 

as religiões podemos atestar a importância de suas solenidades e o valor imaterial de 

seus cerimoniais. 

Portanto, desde os tempos mais longínquos, já havia uma preocupação com a 

conduta e o convívio com os outros. Quando as pessoas começaram a se reunir por 

algum motivo, para alguma comemoração, foi preciso uma ordenação, normas de 

comportamento, e assim os eventos foram adquirindo características p róprias, uma 

identificação. Pinturas em cavernas da pré-história da humanidade revelam a 

existência de rituais, projetando essas práticas simbólicas para os primórdios da 

humanidade. 

O cerimonial vem sendo praticado e até mesmo regulamentado desde tempos 

remotos. Reinaux (1996) afirma que os chineses foram os grandes mestres do 

cerimonial, enalteciam o respeito mútuo e o respeito à hierarquia. Para o convívio, 

deveria haver ordem, oriunda dos costumes e não das leis, tudo deveria ser realizado 

de acordo com normas rígidas preestabelecidas. 

Na China, o cerimonial fazia parte da formação do indivíduo, tanto que, para 

Pinheiro (2012, p. 33): 

O primeiro registro sistematizado de regras de cerimonial data do século 

XII a.C. quando os chineses escreveram três obras, que traduziam um 

profundo sentimento ético de respeito mútuo, de dignidade, obediência às 

leis e costumes, para que a sociedade se desenvolvesse em harmonia. A 

China, através dessas obras, contribuiu para a transmissão das regras de 

boas maneiras à cultura ocidental. 

 

No Egito existiam muitos rituais e protocolos presentes em nascimentos, 

coroações, guerras e mortes que regiam a vida dos faraós e da corte. O banho matinal 

do Faraó, com água sagrada, simbolizando diariamente um novo nascimento, 

realizado por dois sacerdotes com máscaras de deuses. Quando morriam, os faraós 

eram embalsamados e guardados em pirâmides, seguindo um ritual especial 

(REINAUX, 1996; MELLA, 2006).  
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Como se vê, as cerimônias existiam e seguiam regras predeterminadas, que 

deveriam ser obedecidas. No Império Romano, temos vários exemplos de cerimonial. 

As pessoas viviam em castas e o papel de cada um era definido de acordo com as 

normas e protocolos. Fica clara a existência de cerimônias com regras 

predeterminadas que deveriam ser obedecidas. 

Na Idade Média, as cortes feudais da Itália, Espanha, França e Áustria 

praticavam seus cerimoniais primorosos, em especial o austríaco, disseminando para 

outras cortes europeias as normas e protocolos de comportamento nos palácios. Na 

Idade Moderna, segundo o Manual do Cerimonial em Eventos da Faculdade de 

Tecnologia do Ipiranga (2016, p.14): 

 

O cerimonial foi o instrumento para minimizar os atritos e ordenar o 

relacionamento. A corte austríaca reuniu em um só texto, as regras a que se 

deviam submeter o monarca e sua corte, desde o despertar. Os monarcas da 

Inglaterra adotaram um cerimonial luxuoso. Na França, época dos reis 

Luiz, a etiqueta e o cerimonial foram aperfeiçoados, o que marcou o século 

XVII como o Grande Século. A ordem de precedência foi definida entre os 

nobres, pois havia sérios atritos na corte diante de Cerimonial tão 

esplendoroso, em que todos queriam ficar mais próximos do Rei.  

 

A Figura 1 destaca uma ceia real na Inglaterra revelando costumes do passado 

com rituais e comportamentos de um povo, de uma época. Os escritos do romancista 

francês Dumas (1878), nascido em 1802, trazidos no livro intitulado La Comtesse de 

Salisbury, descrevem com detalhes os rituais que aconteciam no grande salão do 

Palácio de Westminster, no ano de 1338. Os preparativos iniciavam às cinco horas da 

tarde menos um quarto e o salão ficava iluminado apenas por quatro tochas mantidas 

por braços de ferros selados aos ângulos das paredes. A luz era suficiente para guiar 

os preparativos da ceia, que em seguida era conferido com rigor pelo maitre d’hotel, 

que diante do lacaio (uma espécie de criado), disse-lhe: “Com a dignidade de um 

homem que conhece a importância de suas funções”.  

Iniciar a ceia denominava-se “soar a água” (cornerl’eau), quando os 

convidados lavavam as mãos antes de sentar à mesa. As trompas de marfim soavam 

três toques prolongados e, em seguida, as portas se abriam e entravam lacaios com 

tochas nas mãos e pajens levando as pratarias.  

Na Idade Média, havia também a figura do arauto que tinha como funções 

realizar proclamações solenes, assumidas atualmente pelo Mestre de Cerimônias. 
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Dois arautos surgem na cerimônia abrindo a tapeçaria bordada de brasões que servia 

como porta, e bradando em alta voz: “Faça-se lugar ao Senhor nosso Rei e à Senhora 

nossa Rainha da Inglaterra!”. 

A figura 1 exibe um pouco dos ritos da Idade Média na Inglaterra e sua 

importância para a história, e principalmente para a preservação da memória dos 

rituais mantidos até hoje. 

Figura 1- Cerimonial de uma ceia real na Inglaterra no início da Guerra dos Cem Anos . 

 

Fonte: Dumas (1878 apud GLÓRIA DA IDADE MÉDIA, 2011). 

Com o descobrimento do Brasil, no ano de 1.500, o cerimonial foi implantado 

pelos portugueses, que estabeleceram regras para o convívio social, com o objetivo 

de marcar sua presença e assegurar a posse para a coroa.  

O Cerimonial Brasileiro foi herdado, principalmente, de três países: Portugal, 

e depois da independência, a elite brasileira adotou os costumes ingleses e franceses.  

Com a chegada da Família Real ao Brasil, torna-se evidente o cerimonial 

português, com seu protocolo rígido, austero, exagerado. Desembarca na nossa terra 

um rei, D. João VI, um grande acontecimento, o primeiro visitante ilustre por aqui, 

agitando a cidade do Rio de Janeiro, eleita a capital do Brasil. Um estranhamento 

geral, com os hábitos e costumes portugueses, totalmente estranhos ao povo nativo.  

Aos poucos, os brasileiros foram absorvendo as novas práticas, etiquetas e 

normas de convívio social, conforme reforça Amaral (2009, p.23): “[...] nunca um 

príncipe europeu cruzara os mares para se instalar numa de suas possessões 

ultramarinas.” Destaca o autor que habitantes de uma colônia americana jamais 
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tinham visto, de perto e ao vivo, os rostos que apareciam cunhados nas moedas com 

que faziam negócios, pois não havia, fora do Velho Continente, nem tronos nem 

cortes. 

Sendo assim, os portugueses implantaram no Brasil seus hábitos, costumes e 

protocolos, onde se percebe que as atividades do cerimonial aqui começaram nos  

remotos tempos do Brasil Colonial, e que aqui reproduziam as cerimônias como 

aconteciam na metrópole. 

Conforme Gonçalves (2010, p.2), “[...] a importância dos rituais e festividades 

na sociedade cortês no Rio de Janeiro era tanta, que ali se estabelecia um contato 

direto de D. João com a nobreza e o povo.” Nessa perspectiva, diz ele: “[...] busca-se 

compreender o cerimonial como uma forma de aproximação entre D. João e a 

nobreza da terra, sendo essa última burguesa, que contribuía para o crescimento do 

tesouro real.” Ressalta ainda o “[...] “significado simbólico do cerimonial e das 

festas que tinham o papel de reforçar o caráter paternalista do soberano, e pela 

admiração que exercia pelo povo”, demonstrando que o cerimonial é comunicação, 

engajamento, lugar de fortalecimento da identidade de uma instituição civil ou 

religiosa, um meio estratégico para assegurar a imagem de  estabelecimentos e de 

governantes. 

Relata Oliveira (2011) que o primeiro evento no Brasil foi um baile de 

carnaval, em 1840. Mas a primeira cerimônia foi a missa, quando da chegada dos 

portugueses na nossa terra. Portanto, segundo a autora, a primeira cerimônia oficial 

no Brasil foi em 26 de abril de 1.500. 

Com a chegada da Família Real, começa a ser exercitado o cerimonial 

português com todo o seu aparato e esplendor. E sobre a coroação e sagração de D. 

Pedro I, em 1º de dezembro de 1822, tem-se que: 

 

Toda a cerimônia foi fundamentada no Pontifício romano, objetivando, 

desse modo, que a monarquia brasileira tivesse a mesma sacralidade e 

legitimidade que as europeias. As cerimônias funcionaram, 

simbolicamente, como batismo do império recém-nascido. O lugar 

escolhido para a cerimônia, a capela real, garantia, através da igreja, a 

legitimidade da sagração e da coroação. Na cerimônia de coroação e 

sagração as principais personagens são o Imperador, os bispos, o corpo 

diplomático e o senado. A cerimônia começou no momento em que D. 

Pedro chegou à porta da capela, o ritual foi realizado em latim, de acordo 

com o rito estabelecido pela igreja. O objetivo das palavras e gestos era 

sagrar e coroar o imperador, de modo idêntico ao europeu. Dessa forma, o 

acontecimento adquiriu, através do poder divino, um aspecto mágico -
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simbólico, ganhando características de eterno. (PEREIRA,2011, on line). 

 

O cerimonial da coroação, que tinha José Bonifácio como membro da 

comissão organizadora, foi de caráter litúrgico, ritualístico e simbólico, com as 

vestes, insígnias, cortejo e totalmente direcionado para a junção de Poder Político e 

sagrado, repleto de simbolismos, pompa e circunstância, garantindo a legitimação do 

novo reinado, afirmando o Poder Político de D. Pedro como um poder soberano, 

maior que o da Assembleia. Os festejos em torno da coroação duraram quatro dias e 

mobilizaram a cidade do Rio de Janeiro. 

Na posse do primeiro Presidente da República do Brasil, Marechal Deodoro da 

Fonseca, em 26 de fevereiro de 1891, “O desgosto de Deodoro foi a cerimônia de 

posse, quando os deputados o receberam em silêncio, enquanto Floriano fora 

aplaudido de pé.” (GUIMARÃES, 2007, p.11).  

Seu Vice, Floriano Peixoto, foi eleito com 153 votos, enquanto Deodoro 

obteve 129. Toda a pompa e circunstância foram para o vice, Machado de Assis, 

testemunha ocular da Solenidade, é quem narra a postura e conduta das primeiras 

autoridades oficiais da Nova República: 

 

Assumiu Deodoro, cumprimentou em geral e guiou para a mesa; em 

caminho, porém, viu na tribuna das senhoras algumas que conhecia – ou 

conhecia a todas – e, levando os dedos à boca, fez um gesto cheio de 

galanteria, acentuado pelo sorriso que o acompanhou. Comparai o gesto, a 

pessoa, a solenidade, o momento político, e conclui. Eu comparei tudo – e 

comparei ainda o Presidente e o Vice-Presidente. Aquele proferiu as 

palavras de compromisso com voz clara e vibrante que reboou na vasta  

sala. Desceu depois com aprumo e saiu. A entrada do Vice -Presidente teve 

igual cerimonial, mas diferiu logo nas palmas das tribunas, que foram 

cálidas e numerosas, ao contrário das que saudaram a chegada do primeiro 

magistrado. O Marechal Floriano caminhou para a mesa, cabeça baixa, 

passo curto e vagaroso, e, quando teve que proferir as palavras do 

compromisso, fê-lo com voz surda e mal-ouvida. (MAGALHÃES JUNIOR, 

1957, p.305). 

 

O mesmo cerimonial de posse foi para o titular e vice, contudo, foi o segundo 

o aclamado e reconhecido, e nada passou despercebido a Machado de Assis, 

testemunha ocular do momento e observador de tudo que ocorreu na solenidade, 

relatando a postura do Presidente, já envergando a liturgia do cargo, apoiado por 

todos os elementos do cerimonial presentes, com um discurso firme, de afirmação da 

sua liderança, sem se intimidar com o silêncio dos parlamentares e o fato de Floriano 

ter sido aplaudido de pé. 
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E ao falar desta cerimônia, cabe aqui observar que a troca de faixas entre o 

Presidente que sai e o Presidente que fica e a assinatura do livro de posses são ritos 

de investidura no cargo de Presidente do Brasil. O primeiro a assinar o livro foi o 

Marechal Deodoro da Fonseca, que está em seu segundo volume, e mais de um 

século de assinaturas dos presidentes da República. 

Nos tempos atuais, o Cerimonial no Brasil é regulamentado pelo Decreto 

número 70.274 que contém normas do Cerimonial Público e a Ordem Geral de 

Precedência, instrumento legal que orienta as esferas federal, estadual e munici pal, é 

a única norma em vigor que trata do cerimonial público no Brasil. Basicamente 

determina, em seus 96 artigos, a hierarquia das autoridades constituídas do país, 

colocando-as nos seus lugares devidos. 

Sobre a posição das autoridades nas solenidades, Reinaux (2003, p. 8) diz que: 

“A precedência é o ponto, é o lugar, a posição destacada de quem entra ou de quem 

sai, de quem se assenta por primeiro e onde se assenta. É, enfim, a preeminência.” 

Nas cerimônias de caráter privado, com a presença de autoridades públicas, também 

deve ser seguido o Decreto. A precedência é em função do cargo que se ocupa, nunca 

é para a pessoa. 

Postula Reinaux (1998, p.21) que “[...] o princípio ou os princípios éticos do 

cerimonial, e por extensão do Cerimonial Universitário, t êm o fundamento nos 

ensinamentos bíblicos.” Neste caso, é bom lembrar o que Jesus falou: “Dai a César o 

que é de César e a Deus o que é de Deus”. Por certo fazia menção ao direito de cada 

pessoa de ter ou possuir coisas, por direito ou prerrogativa. Em sua  visão, o 

ensinamento bíblico representa uma visão do cerimonial.  

O Decreto no 70.274, de 9 de março de 1972, que dispõe sobre as Normas do 

Cerimonial Público e a Ordem Geral de Precedência no Brasil, tem por princípio a 

observância da hierarquia referente ao cargo ocupado pela autoridade e suas 

prerrogativas em função da posição destacada, portanto, temporária.  

É importante destacar que, conforme o citado decreto: “Nos casos omissos, o 

Chefe do Cerimonial, quando solicitado, prestará esclarecimento de natu reza 

protocolar, bem como determinará a colocação das autoridades e personalidades que 

não constem da Ordem de Precedência” (BRASIL, 1972).  

 



37 

Lins (1991), autor do livro “Etiqueta, Protocolo e Cerimonial”, foi diplomata 

de carreira, embaixador e professor universitário, descreve a função comunitária do 

protocolo da seguinte forma: 

 

Se o protocolo tivesse como finalidade a exaltação de valores 

individualistas, não mereceria a tentativa de ser estudado como ciência e 

arte situadas no território dos fenômenos sociais. Ele interessa, porém, aos 

grandes grupos humanos, aos conjuntos sociais que se formam dentro do 

conjunto nacional, e aos conjuntos nacionais que existem na sociedade 

global. (LINS, 1991, p.131). 

 

Em tese, o cerimonial é uma liturgia importante, que é colocada em prática e 

atualizada em cada cerimônia, atualizada porque são novas emoções, novos públicos, 

e marca a sociabilidade no ambiente em que se encontra no momento e/ou para além 

deste. No mundo inteiro é ele quem ordena, organiza a conduta em atos públicos, 

orientando a conduta das pessoas no convívio formal. E o protocolo surgiu para 

regulamentar o cerimonial, determinando o tratamento hierárquico, estabelecendo as 

prerrogativas a que têm direito as autoridades presentes em uma cerimônia . Sendo 

assim, cerimonial e protocolo, são indissociáveis.  

O cerimonial agrega valor e contribui para a construção de imagens públicas, e 

não deve ser percebido somente numa abordagem normativa. Ele também é 

comunicação, organização, cortesia, bom senso, elegância, a arte de receber bem. 

Segundo Pinheiro (2010, p. 13):  

 

[...] por meio de processos e instrumentos, cerimonial e protocolo, são 

interdependentes e consubstanciam-se, mutuamente, na efetivação das 

relações humanas, sociais e interpessoais, ora entre pessoas, ora entre 

organizações, da investidura, no momento da ascensão, à destituição, seja 

natural – findado o exercício legal -, seja provocada diante de fatores 

múltiplos, descabidos desta análise.  

 

Não bastando definir a diferença entre cerimônia e cerimonial, é importante 

destacar o que é e o que significa o protocolo. Ele responde às perguntas sobre como 

e quem é chamado primeiro? Quem ocupa o lugar de honra à direita? Quem fala 

primeiro e por último? O Decreto nº 70.274 contempla tais respostas codific ando as 

normas que regem o cerimonial público da República Federativa do Brasil e a Ordem 

Geral de Precedência. E a título de observação, as autoridades relacionadas para o 

pronunciamento deverão ser chamadas na ordem inversa de precedência, ou seja, do 



38 

menor para o maior, e a maior autoridade fala por último. 

Sobre o lugar de honra, à direita, podemos entender como um ensinamento 

bíblico, “[...] está sentado à direita de Deus Pai Todo poderoso [...]” (LUTERO, 

2008, p. 10) 

Portanto, o lado direito da autoridade maior é a posição de suprema honra, 

dignidade e também de autoridade.  

O Professor de Direito Público na Universidade de Paris-V, Rouvillois (2006), 

em sua obra “A história da Polidez”, assegura que o protocolo e o cerimonial se 

alinham e representam uma forma de prevenir situações de conflito e oferecer 

segurança e conforto no transcorrer das solenidades, ao dizer que:  

 

O protocolo e o cerimonial são inerentes a todo sistema hierarquizado, isto 

é, a todo sistema de poder. Eles representam, como vimos,  um meio de 

prevenir ou de dirimir os conflitos, uma técnica indispensável para 

determinar o status e as demandas das diferentes personalidades, e para 

facilitar o harmonioso funcionamento do todo – o que se mostra bem 

importante quando essas personalidades a priori estão aptas a reivindicar os 

mesmos lugares, como poderia acontecer no caso de diplomatas, 

representantes de estados soberanos, ou como ainda é o caso no Congresso, 

onde o problema consiste em classificar centenas de deputados investidos 

da mesma legitimidade e dos mesmos poderes, que se conhecem 

pessoalmente, e que dependem, além disso, de uma pluralidade de 

hierarquias convergentes. (ROUVILLOIS, 2006, p. 409).  

 

Acrescenta esse autor que: 

 

A mera existência de status numa sociedade implica ritos  e modos que 

expressem a diversidade dessas posições. É quase inevitável que as 

desigualdades naturais ou artificiais se manifestem por diferenças nos 

tratamentos e nas comunicações: saudação, título, ofícios, audiência, 

recepção, precedência: o conjunto dessas formalidades é o protocolo ou 

cerimonial”, explicava Maurice Block, no fim do século XIX no seu 

Dicionário Político e Social. (BLOCK, [19--] apud ROUVILLOIS, 2006, p. 

409). 

 

O protocolo, então, ordena a precedência na composição de mesas de 

autoridades, nos discursos em cerimônias, no uso dos símbolos nacionais, entre 

outros. É o instrumento de posicionamento hierárquico, estabelecido por decretos ou 

costumes. Zela pela hierarquia, observando os direitos e prerrogativas, sempre tendo 

por base o decreto já mencionado, para a organização da mesa diretiva ou palco. Na 

mesa principal, a maior autoridade ficará ao centro, e, ao seu lado direito, o 
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convidado de honra ou a segunda autoridade mais importante. E segue -se, 

sucessivamente, direita e esquerda na composição. Levando em consideração que, 

num auditório, o lado direito é aquele visto por quem ocupa a mesa principal.  

Ainda sobre o referido decreto, 

 

No Brasil, a organização dos cerimoniais públicos nas instituições ou 

organizações, públicas ou privadas são normatizadas pelo Decreto-Lei Nº 

70.274, de 09 de março de 1972, criado na presidência do General Emílio 

Garrastazu Médici, que disciplina as normas do cerimonial público e ordem 

de precedência, estabelecendo a sequência interpretativa. Entretanto, é 

importante intuir que o cerimonial é uma atividade dinâmica, porém 

fundamentada em valores e tradições. (ANGNES; SIMÕES; KLOZOVSKI, 

2015, p.146). 

 

Como se vê, essa legislação antiga está desatualizada e não contempla 

algumas autoridades e os novos tribunais que foram criados. Isso causa sérios 

problemas protocolares e exige do cerimonialista bom senso, experiência e 

competência para lidar com a situação e inserir as autoridades constituídas ausentes 

do regulamento.  

Nos casos em que novos cargos são admitidos no cenário político, religioso ou 

social, o Chefe do Cerimonial irá usar da prerrogativa a que tem direito, o Art.16 do 

Decreto no 70.274, onde se lê: “Nos casos omissos, o Chefe do Cerimonial, quando 

solicitado, prestará esclarecimento de natureza protocolar, bem como determinará a 

colocação das autoridades e personalidades que não constem da Ordem de 

Precedência.” Assim sendo, o decreto demonstra a importância do trabalho do 

cerimonialista e sua responsabilidade.  

O Chefe do Cerimonial deve estar, portanto, atento a essas questões. O decreto 

se encontra defasado, ante a valorização constitucional de algumas autoridades, em 

especial ao Ministério Público, como, por exemplo, o Procurador Geral do Estado, 

uma alta autoridade não contemplada no decreto, e que, em solenidade de cunho 

jurídico, deve fazer parte da mesa diretora. É com experiência e a correta 

interpretação da Lei que o cerimonialista dará assento ao Procurador.  

Outro exemplo de situação que poderá ocorrer é a recepção a um Ministro de 

Estado, no caso o da Educação, numa colação de grau na universidade federal. Ele 

não tem precedência sobre o Reitor, somente o Presidente da República e seu vice. 

Mas o Ministro da Educação é uma autoridade importante, pois a universidade é 
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vinculada ao Ministério da Educação. Em casos como este, o cerimonial, sob 

coordenação desta pesquisadora, iria, então, direcionar o protocolo de forma que o 

Ministro se sentiria prestigiado, abrindo a solenidade e devolvendo ao Reitor a 

presidência da mesa para os atos acadêmico-jurídicos, como a outorga do grau. E no 

cortejo acadêmico, iria à frente com o reitor, do lado direito, lugar de honra, mesma 

posição em que permaneceria quando sentado à mesa, ou seja, à direita do reitor. 

Uma intervenção sensível do chefe do cerimonial. 

O Cerimonial ordena e disciplina as situações protocolares, lida com egos, 

vaidades e com o desconhecimento da maioria, sobre aspectos relacionados à liturgia 

do cerimonial. Se conduzido com bom senso, planejamento, correção, dará a uma 

cerimônia beleza, respeito, produzindo a expressão de sentimentos de quem dela 

participa. É fundamental recorrer sempre ao Decreto, para que autoridades tenham a 

posição e o tratamento hierárquico que lhes é devido. E tem por obrigação e cuidado 

respeitar as diferenças culturais que precisam ser conhecidas previamente, para o 

caso de visitantes estrangeiros e acordos nacionais e internacionais.  

Como regra de conduta, os procedimentos protocolares são ferramentas que 

igualam cultura, trato e processo. O cerimonial legitima posições por meio das 

cerimônias em qualquer lugar do mundo. Exemplificando: todos os Chefes de Estado 

tornam-se empossados após uma cerimônia, onde se segue todos os procedimentos do 

cerimonial para esse fim. O Papa, depois de eleito pelo Conselho do Vaticano , 

também é legitimado, depois de passar por uma cerimônia adequada para o momento, 

onde é aclamado e reconhecido por todos, líder da Igreja Católica e também um 

Chefe de Estado. Portanto, o cerimonial é um conceito universal e essa 

universalidade tem a ver com a manutenção de um padrão que se repete em toda 

ocasião e espaço onde se realiza a cerimônia, que por sua vez , é particular e se 

distingue uma das outras, de acordo com seus personagens e motivações, pois todas 

as cerimônias/solenidades são particulares.  

O cerimonial é mundial, está em todas as áreas, presente nas relações 

humanas, estabelece regras de convívio, comunica, constrói imagens pessoais e 

institucionais, organiza, transmite valores, emoções, e é também a arte da cortesia e 

do bem receber, existente desde os tempos mais primitivos, como as tribos, com seus 

procedimentos milenares, mantendo o mesmo cerimonial criado pelos seus 

ancestrais.
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4 O CERIMONIAL UNIVERSITÁRIO 

 

Neste capítulo, será abordada a origem do cerimonial universitário, conceito , 

função, importância e papel na sociedade, seu universo de ritos, rituais e 

simbologias, bem como as emoções e sentimentos que despertam para a construção 

de memórias afetivas e o cerimonial na UFC. 

 

4.1 Origem, evolução e elementos 

 

O cerimonial universitário se origina dentro do desenvolvimento histórico da 

Universidade. Das escolas monásticas até as “universitas”, com papel preponderante 

da Igreja Católica, exercendo forte influência sobre os reis e os países europeus. 

Imperadores e os papas valorizavam o conhecimento, o saber, e entendiam que as 

escolas existentes já não correspondiam às necessidades de difusão de novos 

conhecimentos. Portanto, as escolas monásticas, episcopais , entre outras, foram 

substituídas por uma nova instituição: a Universidade. No século XII surgem as 

“universitas magistrorum et scholarium”, em Paris, e as “universitas scholarium”, na 

Bolonha (ULLMANN; BOHNEN, 1994).  

Nasce a universidade, nasce o cerimonial universitário, com a missão de, 

através destes rituais que caracterizam o cerimonial e das vestes talares, demonstrar a 

autoridade da figura do Reitor, organizar e estabelecer as precedências, tratamento e 

prerrogativas de cada autoridade, e cumprir os ritos das cerimônias acadêmicas, tais 

como posses, colação de grau, doutoramento, concessão de títulos, aula inaugural 

entre muitas outras. O cerimonial universitário é de grande importância no âmbito 

acadêmico, pois resgata e organiza todos os aspectos históricos e simbólicos para a 

execução de uma solenidade universitária.  

Conforme reitera Viana (1998), o cerimonial universitário corresponde ao 

conjunto de aspectos formais de um ato público, observando-se uma ordem de 

precedência hierárquica de dirigentes, uma indumentária própria com vestes oficiais 

e o cumprimento de um ritual. 

Preservar a memória institucional é manter a instituição viva. A universidade é 

uma Casa de Símbolos, com seus elementos sígnicos, ritos, rituais, cores, símbolos, 

através dos quais preserva-se a tradição e a memória, são marcas identitárias.  
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A memória de uma instituição é preservada através de documentos, 

fotografias, filmagens, entre outros. Na universidade, além da memória documental, 

material, temos a memória imaterial, que se traduz em rituais e tradição.  

Daí a importância do Cerimonial Universitário, com suas solenidades 

coreografadas, com os atos protocolares, com o respeito às autoridades constituídas, 

com o correto uso dos símbolos, contribuindo, fortemente, para a preservação da 

História e zelo pela memória institucional. As instituições também são grandes pela 

imagem que elas passam. 

O cerimonial é um instrumento de comunicação, visto que os ritos e símbolos 

são carregados de mensagens, como explica Azzolin (2010, p.13):  

 

Os símbolos podem ter muitas reproduções: culturais, crenças, tradições,  

mitos e imagens. Na perspectiva de que o cerimonial universitário é um 

instrumento de comunicação, a imagem tem importância fundamental para 

os promotores dos mais variados eventos; para os dirigentes institucionais; 

para os patrocinadores e clientes; para a mídia e o público envolvido.  

 

Pensar em cultura, tradição, simbologia, é algo subjetivo, difícil de traduzir 

em palavras. Os valores culturais de uma cerimônia acadêmica são maiores que a 

entrega de um diploma ou de uma medalha. Os ritos, rituais, as vestes, os elementos 

simbólicos trazem em si uma linguagem invisível, secular, carregada de História.  

Uma instituição possui uma rede de relações, não somente nos documentos, 

mas (e, sobretudo) nas práticas habituais, a identidade dela compartilhada é um forte 

fator de união de grupos. Identidade e memória estão profundamente ligadas. E nesse 

sentido, diz Azzolin (2010, p. 19):  

 

O cerimonial universitário é repleto de símbolos: as bandeiras, os hinos, os 

símbolos dos cursos, as vestes talares, além dos elementos simbólicos 

presentes tanto nas solenidades acadêmicas quanto nas formaturas: a 

imposição do grau, a colocação do anel, a entrega do diploma, o juramento 

prestado, a escolho do patrono e paraninfo. Esses elementos não -tangíveis 

enriquecem a comunicação entre as pessoas, entre os grupos e entre as 

instituições, sendo um instrumento interativo nos acontecimentos 

universitários. Os participantes, os públicos envolvidos e os promotores se 

integram em torno de um objetivo comum.  

Cerimonial é convivência. Basta conhecer a história para nos certificarmos 

disso. “A Universidade é, por excelência, uma unidade de convívio. Há que se 

comunicar internamente no convívio diuturno. Há que se comunicar externamente no 

convívio com a sociedade” (SPEERS, 2003, p.96). 
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Torgal (1983, p.178) entende que “o rito se constitui em uma regra ou 

conjunto de regras que se praticam em qualquer cerimônia, e a cerimônia é, pois, a 

‘solenidade ritual’ que exterioriza um determinado ato.” A vida acadêmica é 

constituída pela vivência de rituais específicos. São muitos os momentos que 

mobilizam grupos e pessoas em torno de celebrações, com rituais e símbolos, que 

serão imortalizadas na memória de quem delas participam.  

Os rituais afirmam a identidade coletiva, identificam uma cultura e são  

transferidos de geração a geração. Como afirma Peirano (2003, p.10): “Rituais são 

bons para transmitir valores e conhecimentos.” Sendo assim,  

 

Em qualquer organização, os momentos ritualizados contribuem para a 

formação da identidade e da imagem do grupo. Essa imagem se fortalece e 

se torna mais intensa quanto mais impregnada de signos simbólicos forem 

os momentos cerimoniosos. Os ritos e rituais marcam diversos estilos de 

relacionamentos. Além disso, aparecem com muita força no momento em 

que acontecem mudanças, em que há passagem de um estado para o outro. 

São elementos que reforçam a preservação dos valores organizacionais.  

[...]. (SILVA, 2008, p.11). 

 

O deslocamento de uma pessoa de uma situação a outra, mudança de status, se 

dá mediante ritualizações. Em se tratando do tema passagem, são muitos os ritos que 

marcam esse momento dentro da universidade. A palavra passagem possui diversos 

significados, como: de um lado para outro, atravessar, ingressar, mudar de situação. 

Portanto, passagem indica movimento. Ritos e celebrações de passagem marcam e 

celebram momentos importantes. Os rituais marcam a transição de uma pessoa ou de 

um grupo para uma nova etapa da vida, como se evidencia numa colação de grau.  

O ritual realiza uma passagem, como no caso da colação de grau, por exemplo, 

onde no começo da solenidade o aluno é concluinte de um curso de graduação, e ao 

final dela, passa a ter uma profissão, último ato da vida acadêmica. Lembrando que 

cada um deles leva seus familiares e amigos, que assistem ao rito, se emocionam e 

vibram, levando na lembrança os momentos vividos.  

Laurini et al. (1974, p. 79), sobre ritos de passagem, explica “que 

acompanham a passagem do indivíduo de um grupo a outro, de um status a outro, na 

infância, puberdade e vida adulta.”  

Outro tradicional rito de passagem é o chamado “trote”, a recepção aos novos 

alunos, que são recebidos pelos veteranos. Um rito de iniciação, marcando a 
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transição da vida estudantil para a Universidade, simbolizando o reconhecimento 

social e também a transição para a vida adulta. O ser humano é um animal simbólico, 

portanto, o símbolo constitui a sua identidade e a própria humanidade. É o símbolo 

que emprega sentido às ações humanas.  

Bordieu (2005) fala no capital simbólico institucionalizado, legal e legítimo,  o 

qual tem em si um valor, e dos ganhos simbólicos e bens que não são adquiridos com 

a moeda, que é exatamente o que faz o cerimonial no sentido de representar ganhos 

afetivos que não são objetos de compra.  

O cerimonial universitário preserva os valores históricos, alimenta-se de 

tradições. Tradição é a transmissão, através dos tempos, de costumes, 

comportamentos, memórias, práticas, doutrinas, permitindo a continuidade de uma 

cultura. É o alicerce do cerimonial universitário, sem leis, sem normas escritas , o que 

torna mais desafiadora a pesquisa deste universo de símbolos e ritos.  

Em alusão às tradições do cerimonial da Universidade de Coimbra, as 

cerimônias são carregadas de simbolismos que traduzem o respeito e a manutenção 

das tradições acadêmicas. Memória está associada à tradição, à existência de um 

passado. E para que ela não se perca no tempo, necessita ser transmitida, exercitada. 

Daí a importância dos ritos, mantendo viva a memória, preservando o passado e 

construindo a identidade, pois essa se edifica na memória. 

Em relação a Coimbra, “historicamente, a universidade brasileira vai herdar 

muito das suas tradições e os procedimentos cerimonialísticos, com solenidades 

ricamente apresentadas” (REINAUX, 1998 , p.20). 

Oba (2006, p.107), autora da publicação “Universidade de São Paulo - Seus 

Reitores e seus Símbolos, explica que “Remontando tradições do Cerimonial de 

Coimbra, Portugal, a cerimônia de posse do novo Reitor é carregada de simbolismos 

que trazem, em sua essência, o respeito e a manutenção das t radições acadêmicas.”  

O Cerimonial Universitário exercita e mantém as tradições, preservando a 

história e a memória da academia, segundo o poeta Olavo Bilac “não pode amar o 

progresso quem não ama a tradição.”  

O Cerimonial, para Reinaux (1998, p.20), é: “Objetivamente um conjunto de 

normas que se estabelece, destinado a ordenar corretamente o desenvolvimento de 

qualquer ato público, o qual – pelas suas características, natureza e importância – 
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necessite de formalidades.”  

Lins (2002, p. 42) assevera que todos os recursos do cerimonial como a 

“música, a dança, os desfiles, os passos rítmicos e cadenciados, as curvaturas, os 

cumprimentos e saudações gestuais e rituais, os brasões da heráldica, os pendões da 

vexilologia, os trajes, alegorias, recursos de artes plásticas e arquitetura”, enfim, 

todas essas fontes de signos contribuem para a montagem do cenário e da coreografia 

dos eventos. 

As solenidades de uma universidade são cercadas de ritos, símbolos e 

significados. E são também momentos de muita comemoração, quando da Colação de 

Grau, da entrega de um título, medalha, defesa de um trabalho de pós -graduação, 

posse. Tudo permeado pela tradição e caráter solene que traduzem o Cerimonial.  

Para Viana (1998, p.39), cerimonial universitário é entendido como: 

 

O conjunto de aspectos formais de um ato público que ocorre no ambiente 

universitário (universidades e demais instituições de ensino superior), 

numa sequência própria, observando-se uma ordem de precedência, uma 

indumentária própria e o cumprimento de um ritual. Autores como Bettega 

(2010), e Rios (2009) tecem descrições dos símbolos e ritos que integram 

as formaturas. Atividade fim e uma das cerimônias mais importantes da 

universidade a Colação de Grau foram mais exploradas, bibliograficamente 

falando, sendo possível encontrar livros com capítulos a respeito, artigos, 

monografias e dissertações.  

 

A universidade é um mundo cultural, estruturado por um conjunto de relações 

de saberes, conhecimentos, valores, rituais, usos, símbolos, linguagens, hierarquias. 

Essas características dependem de uma identidade, compartilhada e consensual, que 

determinam a sociedade universitária. A universidade se alimenta da carga simbólica.  

Ao observar-se as cerimônias na universidade, ficam evidentes elementos 

como ritmo, gestos, falas, sons, silêncio, rigor, celebração e outros; elementos que 

compõem o cerimonial universitário e que são planejados (na sua grande maioria) 

para que o evento cumpra seu objetivo.  

A seguir, trecho da obra de Pinheiro (2014, p. 78) onde afirma que:  

 

Cerimonial e protocolo nunca foi quantidade e sim qualidade. Cerimonial é 

beleza, pompa e circunstância; assim como é cadência, ritmo e sinergia. 

Tanto de um lado como de outro, o tempo e sua potencialidade é que são 

atributos, indispensáveis para o êxito de tudo o que se propõe a ser solene. 

O cerimonial, se visto enquanto processo, é um encadeamento de ações 
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protocolares e ritualísticas, inerentes ao cumprimento de objetivos, 

previamente estabelecidos, a serem concretizados num determinado espaço 

de tempo. 

 

Com clareza, os ritos trazem uma repetição ou sequência de atos que 

identificam o evento. Avelar (2006, p. 54) argumenta que o “rito pode ser 

diretamente associado com a memória de uma sociedade ou de uma cultura.” Um 

evento ao ser repetido por muitas gerações, sem modificar seu significado, vem a se 

tornar um rito. A autora ainda propõe que “a partir de sua execução, nos momentos 

oportunos, o passado daquele grupo social é resgatado, numa manutenção de 

identidade cultural por meio da memória presentificada.”  

Um dos mais significativos símbolos universitários são as Vestes Talares. Elas 

marcam posição, dignificam e diferenciam. São marcas sociais. Se entendermos 

marca como uma representação simbólica, as vestes talares se inserem nesta 

definição, por identificar, socialmente, quem as usa, agregando um forte valor 

sígnico e traduzindo identidade. Como exemplo, juízes são identificados pelo uso da 

toga, o rei pelo seu manto real, o Papa pelas vestes papais. São marcadores sociais.  

As vestes talares constroem um mundo de sentido e significação, qualificam, 

contribuindo para a identidade social, fortalecendo a cultura da universidade. E assim 

como outros ritos, trazem um intenso valor emocional e simbólico.  

Tão forte é a simbologia da vestimenta que “[...] para Luís XIV, que era o rei 

da França, roupa era para reafirmar a condição divina e não deixar a menor dúvida 

disso.” A vestimenta não identificando o indivíduo, e sim sua representação em 

determinado universo (MOTTA, 2012, on line).  

Observa-se, também, que a vestimenta é um elemento inclusivo, em virtude 

de, numa solenidade de Colação de Grau, onde todos os concludentes usam becas 

pretas, não se percebe ali o rico ou o pobre, quem está bem vestido ou não, naquele 

momento todos são iguais, alunos da universidade participando da cerimônia de 

graduação, para receber o título de Bacharel ou Licenciado. Há algo maior ali. O 

cerimonial foca na unidade. Todos os concludentes são diferentes, mas unificados 

pelo cerimonial, que tem essa característica agregadora, unif icadora. Assim acontece 

com o Hino Nacional, as pessoas presentes podem ser de várias origens federadas, 

como do Paraná, do Acre ou da Bahia, mas, ao ouvir a execução desse símbolo 

nacional, sentem-se pertencentes à mesma nação. 
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Dentre as ricas culturas universitárias, o cortejo é o que podemos qualificar 

como um momento de “pompa e circunstância”. Segundo Frias (2003, p. 94),  

 

o cortejo universitário é uma das manifestações mais ‘espetaculares’ (para 

um olhar externo) do corpo docente, onde se misturam o cerimonial, a 

demonstração de poder, a afirmação – e o controle - reiterada de uma 

identidade letrada e de uma ordem interna.  

 

O cortejo acadêmico segue uma ordem de precedência, os docentes usam as 

vestes talares, com seus paramentos coloridos, belo, imponente, simboliza o poder, 

indica hierarquia, distingue as autoridades universitárias, e desperta a curiosidade e  a 

admiração de quem vê. França (2010, p. 10), falando sobre Procissão Acadêmica, diz 

que: 

 

Na Idade Média, época em que foram criadas as Universidades, as 

procissões eram acontecimentos comuns nos centros urbanos. Frequentes, 

tinham papel proeminente nas ocasiões festivas ou expiatórias. As 

procissões aconteciam nos dias destinados as grandes celebrações: um feito 

de guerra, o louvor ao santo padroeiro, como prece coletiva para se evitar a 

peste ou outras calamidades ou como homenagem a um grande dignitário. 

O povo, os governantes, as figuras importantes, desfilavam pelas ruas da 

cidade, ordenadamente, em alas. Era a ocasião em que as pessoas ilus tres 

se mostravam à população com suas roupas mais vistosas. No cortejo eram 

levadas e mostradas ao povo as insígnias e relíquias, em meio a bandeiras e 

estandartes que se relacionavam com a comemoração.  

 

Para Sapir (1967 apud FRIAS, 2003, p. 96) “Considerada num sentido amplo, 

‘a educação é um campo de comportamento simbólico .” Neste sentido, Frias (2003, 

p. 96) corrobora que:  

 

[...] a Universidade pode ser encarada como um mundo cultural 

espacialmente ancorado e estruturado por um conjunto de interações 

complexas, de saberes, de saber-fazer e de saber-ser, de valores e de usos, 

de crenças e de sinais de reconhecimento, de solidariedades, de 

hierarquias, de conflitos.  

Os ritos, rituais, protocolos e simbologias transmitem mensagens e 

sentimentos, são formas não-verbais de comunicação, e evidenciam o poder 

simbólico da Universidade. Como afirma Lobo Filho (2009, p.3) :  

 

O cerimonial está diretamente inserido como produtor do poder simbólico, 

dinamizando as estruturas de representação como forma de comunicaçã o 

não-verbal utilizando ritos, rituais, cerimônias, marcando -se pela 

construção de referências de poder. 
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A universidade carrega uma forte carga de símbolos e ritos. Os elementos 

sígnicos que traduzem a tradição e simbologia de uma universidade , são: o brasão, 

hino, escudo, bandeira, medalha, selo, representados através da Heráldica, remetendo 

a identidade e características da instituição; As Vestes Talares, simbolizando o 

Mérito; e a medalha, láurea, diploma, placa, troféu, broche, representando a 

Honraria. Sem esquecer os espaços sígnicos, que são os espaços geográficos, 

determinadas áreas onde o uso e as ocupações são definidas por um sentimento de 

pertencimento, que tem uma identidade com o meio onde está inserido, os locais e os 

simbólicos deste meio.  

No Brasil, temos os salões Azul e Verde do Congresso Nacional, o Plenário da 

Câmara dos Deputados, entre outros significativos espaços sígnicos. Na UFC, 

encontramos o Salão Nobre da Reitoria, o Salão Dourado, a Sala do Conselho, a 

Concha Acústica, a galeria de Reitores, entre outros. Todos são espaços sígnicos , e 

cada ambiente tem sua finalidade e significação.  

Sobre a Heráldica, ciência que identifica aspectos culturais e históricos de um 

lugar ou de uma época, diz Reinaux (2003, p.22): 

 

A Heráldica ricamente simbólica, em suas formas e em seus arabescos, 

suas partes e partições dos escudos, campos, quadrantes, bem como a 

Medalhística, e o Brasonário, igualmente nos ‘contam’ histórias, pelas 

formas e cores, preservando as tradições, no resgate da memória da s 

instituições. 

 

A Heráldica é uma ciência auxiliar da história, pois estudando escudos e 

brasões de armas antigas revelam informações importantes acerca de um período 

histórico. No caso da UFC, o seu Brasão tem, entre outros elementos, folhas de 

carnaúba, que representam a economia da época. Segue um trecho da Ata da 176ª 

Sessão Extraordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 26 de março de 

1965, sobre a criação do Brasão desta universidade, descrevendo seus elementos:  

 

[...] Brasão de Armas da Universidade do Ceará. Escudo: de azul, uma 

banda com bordas denticuladas, de ouro, carregado de três folhas de 

carnaúba, alinhadas em banda, ao natural.  Insígnias: três fachos de ouro, 

acesos ao natural. Lema: Virtus Unita Fortior. Comentário: “Quanto mais 

unidas as virtudes, tanto mais fortes”, encontra seu simbolismo na palmeira 

regional, a carnaúba, que reúne integralmente as suas virtudes para a 

prosperidade e o desenvolvimento do homem cearense (ouro). Assim, a 

Universidade do Ceará, unindo as forças intelectuais e sociais de todos os 

seus mestres e alunos, pretende evoluir para o universal, pelo regional [...] 
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(UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 1965).  

 

Em relação às Vestes Talares, um dos mais fortes elementos simbólicos da 

Universidade, indicando posições hierárquicas e destacando quem as usa, são assim 

denominadas porque a origem da palavra talar faz referência ao latim talus, veste 

cujo comprimento se estende até os tornozelos. Bettega (2009, p.172) destaca que:  

 

Além de evidenciar as posições que seus usuários ocupam nas instituições 

que as adotam – universidades e tribunais – as vestes talares também 

assumem um papel que pode ser caracterizado como marca de 

diferenciação social.  

 

O Reitor usa beca preta, samarra branca, representando todas as áreas do  

conhecimento, capelo também branco, representando o poder temporal, e o colar 

reitoral. Os demais docentes usam a mesma beca preta, pelerine e faixa na cor da sua 

área de formação. Já os universitários brasileiros usam a beca preta com uma faixa na 

cor da sua graduação, Jabour branco no pescoço e capelo preto.  

Cabe uma descrição das vestes talares: a beca, uma espécie de túnica preta, 

longa, até os calcanhares, jabour, semelhante a um babador, branco, preso no 

pescoço, peleirine ou murça, uma capa que recobre os ombros, na cor da área de 

formação do docente; samarra, capa até a altura do cotovelo, branca para o reitor, ou 

na área de formação para doutores; e o capelo, chapéu privativo do reitor, na cor 

branca, e dos doutores honoris causa. Nesses últimos, na cor da área de destaque de 

sua atuação. 

Sobre o capelo, Reinaux (1998, p.81) define como:  

 

[...] o chapéu do reitor e chanceleres acadêmicos, usados em solenidades 

oficiais e em especial para a concessão do grau, títulos, láureas e outras 

honrarias acadêmicas e universitárias. Indica os poderes inerentes da 

autoridade reitoral, cardinalícia ou magistratura.  

 

Graduandos também usam capelo, num formato diferente e na cor preta.  

Complementando as vestes do reitor, temos o colar reitoral, que na 

Universidade Federal do Ceará é um medalhão com as armas da República, 

representando o poder outorgado pelo Presidente da República, e um segundo 

medalhão com o escudo da Universidade, que simboliza o poder outorgado ao Reitor 

por seus pares do Conselho Universitário. Em outras universidades, pode ter 
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significado diferente, em algumas simbolizando o tripé ensino, pesquisa e extensão.  

Interessante notar que, na universidade, as cores têm um significado especial e 

representam as áreas do conhecimento humano. O vermelho representa a área de 

conhecimento ligado às Ciências Jurídicas e Sociais; o azul, as Ciências Exatas e da 

natureza, e a cor verde, as Ciências da Saúde; a cor branca representa o somatório de 

todas as áreas, e, por isso, é usada pelo reitor, simbolizando uma pessoa de público e 

notório saber. 

O momento da colação de grau representa a reunião de todos os símbolos e  

ritos, como as vestes talares, cortejo, além da reunião da comunidade acadêmica e 

externa, num momento de magnitude, onde a memória afetiva é fortemente 

exercitada, Barcelos (2016, p. 44) diz que,  

 

[...] É uma comunicação simbólica, uma comunicação não-verbal que como 

momento presente se tornará, em breve, passado e registros de lembranças. 

O espaço previamente preparado para a realização do ato, bem como a 

preparação dos futuros diplomados, possui uma carga simbólica muito 

forte. A mesa de autoridades, o espaço de destaque reservado aos 

concludentes, as bandeiras (nacional, estadual, municipal e da UFRGS), a 

decoração do espaço, tudo contribui para a imersão no ritual.  

 

Como se pode ver e depreender disso tudo, as cerimônias têm uma natureza e 

importância singulares, trazendo em cada gesto, cor e ritual uma linguagem não -

verbal, numa construção da identificação e imagem institucional. Neste aspecto , o 

cerimonial universitário contribui para que as tradições sejam resguardadas, 

exercitadas, em toda sua plenitude. A formalidade, a coreografia das solenidades, o 

protocolo dos atos acadêmicos, as cores, a precedência, os elementos sígnicos, 

juntos, garantem a beleza, a seriedade e a perenidade da história das universidades.  

A próxima seção descreve de forma sucinta o que alguns estudiosos têm 

discutido acerca de memória afetiva. Não há teoria formada ainda sobre isso, mas os 

conceitos ou definições têm lugar comum e já ocupam certa posição corriqueira nas 

rodas de discussão sobre como se guarda ou registra a experiência de um afeto.  

 

4.2 Memória afetiva 

 

Esta expressão “memória afetiva” ou no plural como queiram, é ainda muito 

recente, por essa razão, antes de adentrarmos no terreno da memória afetiva que as 
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cerimônias da UFC produzem, convém breve relato sobre as incursões e percepções 

de estudiosos que vêm se debruçando sobre esse novo conceito. Tal expressão faz 

parte do universo vocabular da atualidade, apesar de não haver ainda uma teoria 

sobre o assunto. Portanto, uma literatura ainda não composta, mas que parece se 

desenhar aos poucos. Tem em seus criadores uma tímida chancela, a partir do 

instante em que tornam pública as suas percepções ou conceitos acerca. 

Portillo (2006, on line) é uma Psicóloga Clínica, pós-graduada e especialista 

Junguiana, de São Paulo, que vem tratando dessa temática e publicando artigos  no 

Portal da Psiquê sobre como se manifestam as memórias afetivas. Segundo a autora, 

nossa memória afetiva armazena emoções, imagens, cheiros, sabores, sensações, e 

estará conosco a vida toda, os quais levaremos para todos os lugares.  “Uma memória 

afetiva pode se desenvolver a partir de uma percepção sensorial como um odor, um 

som, uma cor, desde que tal percepção esteja ligada a um momento afetivo 

importante.” 

Segundo a autora, cada vez que a memória de alguém ou de algo vem à mente, 

somos tomados por um sentimento forte, nos transportando para os mais diferentes 

lugares e momentos, o passado se tornando presente, fragmentos de vida jamais 

esquecidos. Sentimentos guardados no coração e registrados na memória, o quanto de 

cada tempo fica em nós. Revela que, no cotidiano, podemos andar na rua, na sala de 

um aeroporto, na fila de um banco, e, de repente, algo nos chama a atenção. É um 

elemento qualquer que vai desencadear um sentimento, vai nos transportar para um 

outro tempo, outro lugar, outro momento, para um mundo de recordações, evocando 

memórias emocionais de um passado (PORTILLO, 2006).  

Mendes, Wehling e Wehling (2000, p. 23), ao descreverem sobre as 

impressões de um rito, referem-se às imagens que a memória grafa. “A cada rito 

realizado, a representação da instituição singular era atualizada, gerando impressões 

marcantes por parte de uma comunidade que guarda na memória todos esses 

acontecimentos.” 

Através do exercício do cerimonial universitário nas solenidades, histórias de 

vidas serão eternizadas em fotografias, vídeos, documentos escritos, mas 

principalmente na memória afetiva, que não se perde, que ficará viva e perto de nós, 

na verdade, dentro de nós. E surge o sentimento de pertencimento a um grupo, uma 

experiência marcada pela união, criadora de identidades. Os rituais estabelecem a 
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identidade coletiva, identificam uma cultura e são transferidos de geração a geração. 

A comoção percebida nas cerimônias da Universidade Federal do Ceará, por 

exemplo, e seu impacto no público presente, chegam até nós por meio de 

depoimentos nas redes e mídias sociais, pelas entrevistas realizadas por nossos  

equipamentos, como a UFC-TV e o setor de jornalismo, ou pelo semblante das 

pessoas durante e após as solenidades, a apreensão que o público possui do universo 

simbólico transmitido.  

Sobre a força da memória afetiva, Correia (2011, on line) diz: 

 

[...] Pois, além da memória afetiva, estudos mostram que as memórias mais 

vívidas tendem a ser autobiográficas de eventos emocionais, que são 

susceptíveis de serem lembradas mais vezes e com mais riqueza de detalhes 

do que eventos neutros do dia a dia. Ou seja, a emoção, de um modo geral, 

tem um forte impacto sobre a memória, que por sua vez, tem um forte 

impacto na formação do ser humano. 

 

Os atos cerimonialísticos das universidades são completos de rituais, de 

objetos, de símbolos e trazem identidade à instituição, identidade esta construída 

com a restituição de um passado, memória e identidade estão interligadas, como : “Se 

estes objetos são carregados de memórias e lembranças, também são de identidade, 

pois a memória e identidade estão indissoluvelmente ligadas.” Memória sob a forma 

de lembranças, onde se alicerçam as identidades (CANDAU, 2011, p.10). 

Assim sendo, a reflexão sobre essas memórias escritas e documentadas, e 

porque não dizer afetivas, já que, na alma, nos remetem à história com seu passado 

na Universidade Federal do Ceará, conforme a descreveremos na seção 4.3. 

 

4.3 As cerimônias na Universidade Federal do Ceará 

 

Esta seção aduz às atividades realizadas pelo cerimonial da UFC, suas 

solenidades, em os lugares de memória afetiva que ficam nas pessoas que delas 

participam. Deste modo, também contribuem para a construção e fortalecimento da 

imagem institucional. 

A Universidade Federal do Ceará foi criada pela Lei nº 2.363, de 16 de 

dezembro de 1954, sancionada pelo Presidente Café Filho, e foi instalada 

oficialmente em 25 de junho de 1955. Através da Lei nº 4.759, de 20 de agosto de 
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1965, foi federalizada e passou a chamar-se Universidade Federal do Ceará. 

Constituída inicialmente de quatro unidades de ensino superior: as Faculdades de 

Direito, Medicina, Agronomia, Farmácia e Odontologia; e reúne hoje quatro Centros, 

cinco Faculdades, quatro Institutos, e mais quatro Campi no interior do Estado, nos 

municípios de Sobral, Quixadá, Russas e Crateús.  

Tem por finalidade “formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e 

difundir conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, 

constituindo-se em instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará e do 

Nordeste” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2018b).  

Em 2019 a UFC conta com 128 cursos de graduação, sendo 103 em Fortaleza, 

9 em Sobral, 6 em Quixadá, 5 em Russas e5 em Crateús  

Fundada pelo visionário Professor Antônio Martins Filho, que viria a ser o 

primeiro reitor da recém-criada Universidade do Ceará, e que tem, entre as suas 

missões, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais do nosso Estado, é 

também conhecida como patrimônio do povo cearense, e seu prédio da Reitoria, 

ainda hoje, é um ponto turístico, por sua beleza e pelo que a Instituição significa para 

a nossa terra. A pequena e pacata, e porque não dizer, provinciana Fortaleza dos anos 

60, vivia uma efervescência política e cultural, e a UFC era palco de manifestações 

das duas naturezas. Como se diz até os tempos atuais: “tudo acontece na UFC”.  

Entre os inúmeros episódios que serviriam para exemplificar, vamos lembrar a 

cidade acanhada daquele tempo, ano de 1960, se preparando para um grande passo da 

modernidade: a chegada da televisão. Foi na Concha Acústica da UFC que se deu o 

lançamento desse novo e revolucionário veículo de comunicação. De acordo com o 

Jornal Diário do Nordeste: 

 

Na época, a festa de lançamento da nova mídia foi na Concha Acústica da 

Universidade Federal do Ceará, com reportagens de destaque em todos os 

jornais da cidade. As notícias davam conta  de que autoridades estariam em 

Fortaleza para um “acontecimento de grande repercussão”. Entre elas, o 

governador da Bahia, general Juracy Magalhães, padrinho da TV Ceará; 

João Calmon, superintendente dos Diários Associados em todo o país; 

Paulo Cabral, também da direção dos Associados, além do prefeito 

Cordeiro Neto. Essas presenças demonstram a relação do veículo, desde o 

seu surgimento, com as questões político-partidárias. (ANA QUEZADO, 

2010, on line). 
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Na mesma década, a instituição recebe visitas ilustres, conforme figura 2, o 

Presidente Juscelino Kubistchek recebe o título de Doutor Honoris Causa, e na 

figura 3, inaugura a Concha Acústica; na figura 4, o casal Jean-Paul Sartre e Simone 

de Beauvoir é recebido pelo reitor Martins Filho no Salão Dourado  da Reitoria. E na 

figura 5, estão na centenária Faculdade de Direito. No Anexo A deste trabalho 

encontram-se fotografias que mostram colações de grau em tempos mais antigos 

(ocorriam na Concha e por um período no Ginásio Paulo Sarasate), e depois, nos 

tempos atuais, todas na Concha. 

Figura 2 - Doutor Honoris Causa Juscelino 

Kubistchek, em 1959. 

 

 Figura 3- Inauguração da Concha Acústica 

da Reitoria com o presidente Juscelino 

Kubitschek. 

 

Fonte: Memorial UFC (1959). 
 Fonte: Memorial UFC (1959). 

 

Figura 4- Visita de Jean-Paul Sartre e Simone de 

Beauvoir. 

 

 

 

Fonte: Memorial UFC (1960).  Fonte: Memorial UFC (1960). 

 

Figura 5- Visita de Jean-Paul Sartre e Simone 

de Beauvoir. 
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O cerimonial é um conceito interdependente das imagens que ele produz, e as 

fotografias deste trabalho irão demonstrar a importância das imagens para a 

compreensão dos conceitos. Sem elas o conceito pode restar abstrato. Uma mera 

descrição oral ou escrita não daria conta do que a imagem acrescenta ao cerimonial, 

pois ela desperta emoção. A imagem é a representação visual de alguma coisa, é 

também um lugar simbólico. 

As figuras 6 a 9 mostram diferentes momentos vividos que marcaram a 

história da UFC. Na figura 6, o Professor Jean Tricart, diretor do Instituto de 

Geografia de Estrasburgo, visita a Universidade do Ceará com o intuito de auxiliar 

na estruturação do Departamento de Geografia da UFC; O embaixador austríaco 

Albin Lennkh visitou a UFC entre os dias 25 e 28 de junho de 1962. À esquerda o 

embaixador, ao meio o então vice-reitor Renato Braga e, à direita, o cônsul (figura 

7); Assis Chateaubriand, jornalista, advogado, escritor, empresário e um dos homens 

públicos mais influentes do Brasil nos anos 60 (Figura 8); Dom Helder Câmara 

(Figura 9) recebe o título de Doutor Honoris Causa, já na década de 90.  

 

Figura 6- Professor Jean Tricart, diretor do 

Instituto de Geografia da Universidade de 

Evstrasburgo. 

 

 Figura 7- Visita do embaixador austríaco 

Albin Lennkh e do cônsul da Áustria, na 

Bahia, Henrique Adler à Reitoria da 

Universidade do Ceará. 

 

Fonte: Memorial UFC (1962).   Fonte: Memorial UFC (1962).  
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Figura 8- Visita de Assis Chateaubriand.  

 

 Figura 9- Doutor Honoris Causa Dom 

Helder Câmara, em agosto de 1990.  

 

Fonte: Memorial UFC (1963).  Fonte: Memorial UFC (1990). 

 

Uma matéria do Diário do Nordeste da época, em uma abordagem sobre a 

visita da importante dupla de intelectuais, Sartre e Simone de Beauvoir, nar ra que: 

 

Quando o casal esteve no Brasil, em 1960, muitos buchichos e tititis 

permearam o meio social. No mesmo ano, Sartre e Simone de Beauvoir 

estiveram em Fortaleza, a convite do professor Antônio Martins Filho, 

fundador da UFC. Quatro dias na cidade foram suficientes para o casal 

visitar Canindé e ministrar conferências sobre literatura popular, no Salão 

Nobre da Associação Cearense de Imprensa e na Faculdade de Direito. 

(COUTINHO, 2005, on line). 

 

Tais visitações parecem deixar clara a importância da Universidade e seu 

papel de instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do 

Brasil, localizada na ainda pequena cidade de Fortaleza, não sendo de fácil acesso 

nos anos 50 e 60. Rapidamente a UFC é “apontada como uma das que mais cr esciam 

no sistema das Universidades oficiais, conquistando assim, a admiração e os aplausos 

da comunidade e principalmente, o apoio das autoridades do Estado e do Governo 

Federal” (MARTINS FILHO, 1996, p.84).  

Hoje, no organograma administrativo, o Cerimonial da Universidade Federal 

do Ceará (UFC) é um setor vinculado diretamente ao gabinete do reitor, atualmente 

sob a coordenação da autora desta pesquisa, desde o ano de 1998, e tem por 

finalidade, planejar, orientar, executar e conduzir, no âmbito da reitor ia ou unidades 

acadêmicas e por solicitação de dirigentes da universidade, solenidades de posse, 
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entrega de títulos honoríficos, medalhas, inaugurações, comemorações, colação de 

grau, aposição de retratos em galerias, aula inaugural, lançamento de pedra 

fundamental, abertura de exposições, seminários, congressos, encontros e seminários, 

lançamento de livros, premiações, assinaturas de convênios, visitas oficiais, entre 

outros. Na UFC, exercitamos o cerimonial universitário na sua plenitude, nas mais 

diversas cerimônias universitárias, no Campus de Fortaleza e Campi do interior do 

Estado. 

É também finalidade do cerimonial da UFC: 

- Estabelecer a precedência das autoridades universitárias, civis, militares e 

eclesiásticas na mesa, e a ordem dos discursos das solenidades realizadas 

sob a responsabilidade do cerimonial;  

- Organizar e recepcionar visitas de autoridades à UFC; 

- Zelar pela decoração dos salões de representação da reitoria e pelos quadros 

da galeria dos ex-reitores; 

- Receber, identificar e encaminhar as autoridades e o público em geral;  

- Preparar as nominatas; controlar a agenda do auditório da reitoria, salão 

nobre, concha acústica e jardins da reitoria;  

- Expedição de convites para a comunidade acadêmica, autoridades do 

executivo, legislativo e judiciário, militares, eclesiásticas; redação de 

convites e diplomas (títulos honoríficos);  

- Elaboração do roteiro das solenidades, além de manter registro e arquivo de 

qualquer solenidade que seja presidida pelo reitor, e providenciar a limpeza 

e segurança nos locais da reitoria da UFC, onde serão realizados eventos de 

natureza cívica, científica, cultural e diversional;  

- Manter o controle referente à conservação e manutenção do embecamento 

das altas autoridades; 

- Acompanhar o reitor em solenidades internas e externas; e 

- Orientar sobre o cerimonial e protocolo aos responsáveis por cerimônias 

nas unidades acadêmicas. 

Nenhum registro foi encontrado de quando se iniciou exatamente o setor de 
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cerimonial da instituição. Apesar da magnitude desta universidade, durante muito 

tempo a memória da instituição não foi preservada. Ao contrário do que acontece 

com seus ritos e tradições, seguidos fielmente até hoje.  

No ano de 2005, o Jornal Diário do Nordeste fez uma reportagem sobre os 50 

anos da UFC, mostrando uma universidade rica em cultura, ciência, diversidade e 

respeito aos valores humanos, e entrevistando algumas pessoas que fizeram parte 

dessa história desde o início, e uma delas foi a primeira chefe do cerimonial, Sra. 

Heloisa Facó, antecessora desta pesquisadora, que permaneceu no cargo por 35 anos. 

Ela diz: 

 

Lembrar a minha passagem pelo cerimonial do gabinete dos reitores da 

UFC traz muita satisfação e saudade. Tudo começou na tarde de 25 de 

junho de 1955, as 16:30min, no Theatro José de Alencar, quando realizou -

se a Assembleia Universitária para oficializar a instalação da UFC. Em 

uma das frizes do teatro, muito emocionada, assisti ao surgimento da 

instituição que iria impulsionar o Ceará em gigantesco salto para o futuro e 

o progresso. Aí, a casa, isto é, a Universidade, c ruzou minha vida até hoje. 

Em decorrência do meu trabalho na UFC, tive oportunidade de conhecer 

pessoalmente o doutor Albert Sabin, em tarde memorável na Reitoria. Ao 

perguntar-lhe quem desejava para ser convidado para a recepção onde iria 

receber a medalha de Mérito Universitário, respondeu em português: 

“crianças, muitas crianças”. Nunca vi tanta grandeza em personalidade tão 

simples e agradável. Conversei, ouvi discursos e conferências de 

intelectuais do porte do professor e jornalista Florestan Fernande s, ao 

receber o título de Doutor Honoris Causa da UFC. Pelo auditório Castelo 

Branco, vi passar intelectuais, como Ariano Suassuna, Câmara Cascudo, 

João Ubaldo Ribeiro, Jean-Paul Sartre, Harold Toinbee e tantos outros. 

(FACÓ, 2005, on line). 

 

De fato, o cerimonial proporciona essa oportunidade de receber e conviver, 

por alguns momentos, com grandes personalidades nacionais e , mais raramente, 

internacionais. De certa forma, é a “porta da casa”, o primeiro contato que um 

visitante oficial terá com a instituição. Ao ser bem recebido, guardará de forma 

positiva a imagem da instituição. 

A UFC tem recebido, desde o ano de 2000 até agora, importantes nomes do 

cenário brasileiro. Chico Buarque, Ariano Suassuna, dessa vez para receber o Título 

de Doutor Honoris Causa, o Ministro Marco Aurélio de Melo, Os Ex-Presidentes 

Lula e Michel Temer, Ruth Cardoso, Celso Furtado, Lira Neto, Sérgio Machado 

Rezende, entre outros. 

Forte (2018), em seu artigo de conclusão do semestre 2018.2, aluna do curso 

de Secretariado Executivo da UFC e estagiária do Setor de Cerimonial, comenta que: 



59 

[...] é possível depreender que parte do alcance da imagem institucional 

desta universidade também se deve a manutenção dos ritos e a obediência 

às hierarquias, pois apesar da versatilidade da atualidade, em que tudo 

muda com demasiada velocidade, é possível perceber que nas colações de 

grau tudo isso é mantido. Fazendo com que o público envolvido nesta 

solenidade possa se deparar com uma imagem consolidada desta instituição 

de ensino, que permanece firme mesmo com o passar do tempo. Aliado a 

isso nota-se o quanto a UFC apresenta respeito aos cargos dos seus 

docentes ao apresentá-los, de acordo com sua função, para a sociedade. 

Dessa forma expõe para o público sua seriedade e firmeza no que 

apresenta, ao encarar a colação de grau não apenas como um evento de 

conclusão de curso, mas sim como uma solenidade que carrega a 

Universidade Federal do Ceará em cada um dos seus atos. (FORTE, 2017, 

em fase de elaboração).1 

 

Pela vivência da pesquisadora em duas décadas no setor, essa identificação e 

paixão pelo cerimonial a faz pensá-lo não só como ordenamento, organização, mas 

também como comunicação e respeito. Refletindo a respeito, surgiu o que ela 

nominou como protocolo inclusivo. Ora, a universidade e o mundo são plurais, 

multiculturais, com grande diversidade de raças, culturas, etnias, gêneros e religiões ; 

e o cerimonial, como fator de equilíbrio, integração e harmonização nas situações de 

convívio, deve pensar e repensar suas práticas, ao enfrentar situações  onde a inclusão 

se faz necessária. Integrar o protocolo formal a uma nova realidade.  

A construção da cidadania precisa ser exercitada no ambiente acadêmico, pois 

a universidade tem responsabilidade social e deve ser cada vez mais inclusiva. E o 

cerimonial universitário surge como um instrumento para esse exercício de 

cidadania, com sensibilidade e bom senso. E assim, sob a nossa chefia, tem -se 

praticado o protocolo inclusivo diante de novas e inusitadas circunstâncias. E surge a 

primeira colação de grau de uma turma de indígenas, a primeira colação de grau de 

uma turma de Licenciatura em Pedagogia da Terra, uma parceria da UFC com o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); oradores docente e discente surdos, o nome 

social, os estudantes africanos, sem esquecer, em hipótese alguma, da acessibilidade 

física, garantindo aos cadeirantes lugares especiais , fazendo nascer um ente 

denominado protocolo inclusivo.  

Protocolo inclusivo é assunto inédito na nossa atividade, pela primeira vez 

falada e discutida por esta autora, levado também para outros Estados em palestras 

                                                 
1Trabalho sendo desenvolvido por Larissa Ingrid Cardoso Forte, aluna do curso de Secretariado 

Executivo da UFC no ano de 2017 com previsão de publicação em artigo científico.  
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onde é possível citar, como exemplo, a mesa de autoridades na cerimônia de colação 

de grau de muitos cursos da UFC, dentre eles, o dos indígenas.  

Em 2013, 36 índios da etnia Tremembé de Almofala/CE colaram grau em 

solenidade na Concha Acústica da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. Foram 

alunos do primeiro dos cursos de Licenciatura Intercultural criado no Nordeste e um 

dos pioneiros do país, sendo, portanto, o primeiro a possibilitar a formação em nível 

superior de uma turma de indígenas em uma universidade pública, um verdadeiro 

marco histórico, que faz da UFC uma referência nacional.  

 

O MITS, denominado por eles de "Magistério Pé no Chão", foi criado por 

iniciativa do povo Tremembé, em parceria com a UFC, em 2006, e 

aprovado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2008, quando passou a 

receber recursos por meio do Programa de Apoio à Formação Superior e 

Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND). Passou a ser o primeiro 

curso da UFC específico para indígenas.  

O caráter inovador do MITS é demonstrado nas atividades acadêmicas 

realizadas, integralmente, no ambiente da aldeia, em etapas mensais, 

itinerantes, que se revezavam entre as comunidades Tremembé. Dessa 

forma, lideranças, pais, mães, jovens e crianças indígenas puderam 

participar ativamente de muitos momentos significativos do Curso, tendo 

livre acesso às aulas ministradas. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ, 2013, on line). 

 

Docentes com suas vestes talares, autoridades civis de paletó, e a autoridade 

da tribo indígena, o cacique, com seu cocar na cabeça, colares e demais adereços, 

elementos sígnicos da sua cultura, gerando belas fotos (Figuras 10,11 e 12):  

Figura 10- Solenidade de Colação de Grau dos 

indígenas: Reitor e Cacique, março de 2013.  

 

 Figura 11 - Solenidade de Colação de Grau 

dos indígenas: Mesa diretora, março de 

2013. 

 

Fonte: Acervo UFC (2013).  Fonte: Acervo UFC (2013). 
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Figura 12- Solenidade de Colação de Grau dos indígenas: 

Concludente, março de 2013. 

 

Fonte: Acervo UFC (2013). 

Ao término da solenidade, depois de cumprido todo o ato acadêmico -jurídico e 

o reitor declará-la encerrada, todos os índios presentes, inclusive os concludentes, 

que tiraram suas becas, iniciaram a dança típica do Torém na Concha Acústica da 

Reitoria. Como afirmou o Cacique Tremembé João Venâncio (apud LAVOR, 2013, 

on line): “A sociedade diz que índio não existe, mas nós existimos sim, e somos 

capazes de nos organizar”. Momento inesquecível, especial, gravado na nossa 

memória.  

Trabalho do cerimonial da UFC cumprindo, com respeito as nossas normas, 

com respeito aos nossos índios, reafirmando a diversidade sociocultural do nosso 

país, experiências pioneiras, cerimônias inclusivas, que nos enriquecem como 

profissionais (LORDÃO 2016). 

Por ser a universidade uma Casa de Méritos, entendendo mérito como 

merecimento, valor, honraria, a instituição tem o dever  de distinguir os merecedores, 

tornar público o reconhecimento aos que se destacam na academia, sejam 

universitários, docentes, técnicos ou personalidades externas à comunidade 

universitária, mesmo que não tenham frequentado os bancos da academia, mas se 

destacaram em alguma área de atuação. As dignidades universitárias se revestem da 

nobre missão de homenagear personalidades que prestaram relevantes contribuições à 

instituição e/ou à sociedade. 
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A ideia de dignidade nem sempre esteve associada aos direitos  humanos ou 

fundamentais. No período romano, ela se referia à qualidade de quem possuía certas 

ocupações de destaque social, integridade moral, de status e posições públicas. Foi 

apenas durante a modernidade que ela passou a se referir a um valor possuído por 

todas as pessoas (BARROSO, 2013). 

Como se pode ver, esse não é o conceito de dignidade utilizado atualmente . 

Diante disso, a mudança conceitual nos permite resgatar valores pré-modernos e 

contemporâneos sobre a dignidade. Dignidade no dicionário de significados online “é 

a qualidade de quem é digno, de quem é honrado.”  

Das dignidades universitárias, estão os títulos honoríficos: Doutor Honoris 

Causa, Professor Honoris Causa e Professor Emérito, homenagens realizadas nos 

espaços acadêmicos. Na UFC, segundo o Art. 107 do Estatuto da Universidade 

Federal do Ceará, “A Universidade outorgará títulos honoríficos de Professor 

Emérito, Professor Honoris Causa e Doutor Honoris Causa, bem como Medalhas de 

Mérito” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2018a, p.39).  

Portanto, são três os títulos honoríficos concedidos pela Instituição:  

- Doutor Honoris Causa é o título honorífico atribuído a eminentes 

personalidades, de projeção nacional ou internacional, estranhas aos 

quadros da UFC, que tenham contribuído, de modo notável, para o 

progresso das Ciências, das Letras ou Artes ou da Cultura em geral , e aos 

que tenham beneficiado de forma excepcional à humanidade ou ao país, por 

indicação privativa e justificada do Reitor ao Conselho Universitário.  

Já foram agraciados com este título: Gilberto Freire (1975), Albert Sabin 

(1977), Rachel de Queiroz (1981), Jorge Amado (1981), Florestan Fernandes (1992),  

Chico Buarque (1998), Celso Furtado (1998), Ariano Suassuna (2006), O Ministro da 

Corte Suprema de Justiça da Nação Argentina, Eugênio Raul Zaffaroni (2016), entre 

outros. 

- Professor Honoris Causa é o título honorífico atribuído ao professor ou 

pesquisador de projeção nacional ou internacional, que se haja distinguido na vida 

pública por sua atuação em favor das Ciências, das Letras, das Artes ou da cultura 

em geral do país, por indicação privativa e justificada do Reitor ao Conselho 

Universitário (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2018a, p.  39). 
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E ainda encontramos o título honorífico concedido aos professores 

aposentados da Instituição, segundo o Estatuto da UFC: 

- Professor Emérito é o título honorífico atribuído ao docente, aposentado 

desta Universidade, que se haja distinguido com ações relevantes e 

dedicação integral ao ensino, pesquisa ou extensão ao longo de sua carreira, 

a ser proposto pelo Conselho da Unidade Acadêmica, mediante exposição 

de motivos e memorial (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2018a, 

p.39). 

Em se tratando de Medalhas de Mérito, elas são catalogadas como Mérito 

Educacional, Mérito Cultural, Mérito Científico e Mérito Administrativo. A Medalha 

do Mérito Educacional, do Mérito Cultural e do Mérito Científico serão concedidas a 

professores ou funcionários técnico-administrativos, aposentados ou em efetivo 

exercício, e excepcionalmente, a outras personalidades que hajam prestado serviços 

relevantes à causa da Educação, da Cultura ou da Ciência respectivamente. E a 

Medalha do Mérito Administrativo será concedida a funcionário do corpo técnico -

administrativo, e excepcionalmente, a professores da Universidade, aposentados ou 

em efetivo exercício, como reconhecimento ao mérito do seu trabalho e contribuição 

em prol do desenvolvimento da Instituição. 

A entrega dessas distinções ocorre em cerimônia solene, uma das mais 

importantes da universidade, em especial a de Doutor Honoris Causa, maior honraria 

celebrada pela academia, com um ritual formal de investidura do título, tradicional, 

com a transladação das vestes talares, reunindo muitos elementos sígnicos, 

exercitado com toda a pompa e circunstância pelo cerimonial da UFC, como 

demonstrado nas fotografias a seguir, representadas pelas figuras 13,14,15 e 16. Dos 

importantes e ilustres homenageados, está Rômulo Almeida (figura 14), um dos 

principais desenvolvimentistas brasileiros do período de 1946-1964. Servidor 

público, ocupou lugares estratégicos no serviço público durante cerca de 40 anos . Em 

virtude dessa trajetória peculiar, tornou-se profundo conhecedor da realidade 

brasileira, do processo político e de suas instituições (BARBOSA; KOURY, 2012). 
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Figura 13 –Cortejo Acadêmico. 

 

 Figura 14- Título de Doutor Honoris Causa 

ao doutor Romulo Almeida. 

 

Fonte: Memorial UFC (1959).  Fonte: Memorial UFC (1982). 

 

Figura 15- Título de Professor Emérito ao 

Professor Pedro Henrique Saraiva Leão.  

 

 

 

Fonte: Acervo UFC (2018).  Fonte: Acervo UFC (2018). 

 

Outra cerimônia da maior relevância é a de transmissão do cargo de Reitor , 

quando toma posse em Brasília e quando ocorre aqui em Fortaleza; a transmissão do 

cargo do Reitor que termina seu mandato para o que assume perante a comunidade 

acadêmica e a sociedade. Momento dos mais significativos, repleto de ritos e como 

um símbolo de passagem do reitorado. O novo Reitor recebe, durante o ato, os 

paramentos que irão compor sua veste talar reitoral, a samarra e o capelo na cor 

branca. 

Figura 16 - Título de Doutor Honoris 

Causa ao Artista Plástico Descartes 

Gadelha. 
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São muitas as solenidades significativas e grandiosas na universidade. Mas 

certamente a mais importante cerimônia seja a Colação de Grau. Por ser a atividade 

fim da Instituição, formar as pessoas, por ser um rito de passagem dos mais 

significativos, por atingir um número elevado de pessoas  - o concludente, familiares 

e amigos; por envolver os corpos docente, discente e técnico da universidade, e pela 

forte presença dos ritos e elementos sígnicos que exteriorizam este momento. Um ato 

acadêmico-jurídico, momento relevante da Instituição de Ensino Superior, ao 

entregar à sociedade o resultado do seu trabalho. Há o compromisso público do 

graduando, expresso no juramento, de utilizar os conhecimentos adquiridos na e para 

a sociedade. 

O cerimonial da UFC, antes e depois das colações, se dedica com intensidade , 

contagiando os demais participantes desse processo, mostrando aos docentes, 

concludentes e técnicos, a beleza, a importância e responsabi lidade dos partícipes 

desse ato acadêmico-jurídico. 

São muitos os sentimentos percebidos pela equipe do cerimonial ao longo de 

três décadas, que vão desde o momento da organização das colações e do convívio 

com os concludentes, que marcam a memória dos profissionais responsáveis pelo 

cerimonial. Dificuldade, superação, crescimento, alegria, reconhecimento, orgulho, 

gratidão, conquista, oportunidade, despedida, alívio (por que não?), insegurança, 

sonho, dever cumprido. Para a pesquisadora, emoção a cada solenidade, a cada 

história de vida conhecida, mesmo depois de vinte anos.  

A questão da identificação é algo tão forte, que o fato de as solenidades 

ocorrerem na Concha Acústica da Reitoria, as tornam mais significativas, pela força 

do local, que é belo e tem a “a cara” da UFC, palco de grandes eventos institucionais.  

Durante algum tempo, antes da década de 2000, as colações de grau ocorriam no 

Ginásio Paulo Sarasate, e ali perdiam a emoção. Era um espaço sem identidade. 

Quando estas passaram acontecer na Concha Acústica, forte espaço sígnico, tudo 

ficou mais leve, mais organizado, ganhou emoção, pompa e circunstância, e 

principalmente identidade, dando aos partícipes a sensação de pertencerem a uma 

instituição. 

Sobre a Concha Acústica da Reitoria da UFC, algumas cenas são dignas de 

nota, como esta: de uma viagem do reitor Antônio Martins Filho aos Estados Unidos, 

nasceu a ideia da construção de uma Concha Acústica nas dependências da Reitoria 
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da Universidade do Ceará. Retornando ao Brasil, o reitor Martins Filho  entrou em 

contato com o Professor Hélio de Queiroz Duarte, que, após visitar a Universidade 

do Ceará, lançou, em São Paulo, as bases de um concurso para a elaboração do 

projeto entre os alunos do 5º ano da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade daquele Estado.  

O projeto vitorioso foi dos jovens arquitetos Fábio e Ruth Kok de Sá Moreira. 

Da programação de inauguração, com a presença do Presidente Juscelino Kubitschek 

de Oliveira, dos Ministros Clóvis Salgado e Armando Falcão, constou a apresentação 

da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo Maestro Eleazar de Carvalho, com 

solo de piano por Jacques Klein, bem como recital da soprano Lia Salgado, exibição 

do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e Concerto de Jacques e Cesarina 

Klein (dois pianos). E por decisão unânime do Conselho Universitário, a Concha 

Acústica recebeu o nome de Auditório Reitor Antônio Martins Filho (Anotações do 

acervo do cerimonial). 

Portanto, em três de outubro de 1959, inaugura-se a Concha Acústica da 

Universidade do Ceará (hoje Universidade Federal do Ceará - UFC), no prédio da 

Reitoria. Importante espaço não só para a comunidade acadêmica, mas também p ara 

toda a sociedade cearense, e que pode ser observado por meio de postagens na rede 

social Facebook, falando sobre a Concha e se as pessoas a recomendariam. 

Uma postagem diz: “Parte da universidade em que me formei; uma parte 

importante para os rituais e eventos universitários”.  

Outra postagem coloca: “Colação de grau, Festival de Cultura da UFC e 

mostra de bandas, são alguns dos eventos marcantes que ocorrem por aqui.” 

Memórias afetivas despertadas. Podemos ver a bela imagem desse lugar, no ano de 

sua inauguração: 
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Figura 17 - Concha acústica. 

 

Fonte: Memorial UFC (1959). 

A atuação do cerimonial traz, comprovadamente, status a qualquer situação. 

Exemplificando: recentemente, o Mestrado Profissional em Políticas Públicas e 

Gestão da Educação Superior (POLEDUC) fez o lançamento do primeiro livro da 

Coleção Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior: integrando saberes.  

No início, a ideia era que acontecesse no auditório do próprio POLEDUC, um 

espaço menor, apenas com alunos e professores do Programa. Sugerida pela 

cerimonialista, o evento tomou outras proporções para valorizar momento tão 

importante. O evento aconteceu no auditório da reitoria, espaço tradicionalíssimo da 

UFC e com a presença das autoridades universitárias, como Reitor, Vice -Reitor, Pró-

Reitores, Diretores de unidades acadêmicas, além do corpo docente e discente  do 

Programa.  

O resultado foi um auditório com um bom público presente, solenidade 

organizada, bonita, uma bela apresentação musical, cobertura jornalística, grande 

divulgação, o que deixou a todos contentes, surpresos, e certamente um peso 

institucional que o lançamento merecia. E, ainda, a constatação de que o cerimonial 

que trabalha com pompa e circunstância tem o poder de engrandecer qualquer 

momento dentro da Universidade, além de ser uma poderosa ferramenta de 
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comunicação. O cerimonial agrega valor a um ato ou acontecimento. 

Ao se planejar uma solenidade, por menor que seja, começa-se ali a lidar com 

emoções as mais diversas. Uma posse de servidores, por exemplo, que à primeira 

vista pode parecer banal e rotineira, ocorre com frequência. Mas é um momento 

grandioso para o novo servidor, que estudou muito para passar no concurso ; envolve 

uma família, que muitas vezes vai usufruir desse salário, ou é quando pais veem seu 

filho ter o primeiro emprego, entre muitas outras situações. Chega o dia da cerimônia  

de posse, e neste momento, possivelmente, pela primeira vez , o empossado e sua 

família entram na UFC. Irão guardar para sempre em suas memórias o ritual dessa 

investidura no cargo. 

As cerimônias de posse são outros momentos valiosos dentro da instituição.  

Mais um rito de passagem. Uma solenidade formal, como deve ser, mas repleta de 

carinho com os novos colegas, e com a mensagem clara por parte do Reitor ou do 

Vice-Reitor, que a preside quando está no exercício, da alegria em recebê-los. Uma 

conquista: integrar o quadro de servidores de uma das melhores universidades do 

país e a melhor do Norte e Nordeste, através de concurso público. Ali também são 

muitas as histórias de vida, de superação.  

Colações de Grau!... O que falar delas? Uma paixão sem par, pois são vinte 

anos organizando-as. Vinte anos! E em cada uma delas, uma emoção diferente. O 

cerimonial universitário é exercido na mais total plenitude nessas solenidades. 

Reúnem-se ali todos os elementos sígnicos, todos os ritos, como as vestes talares, o 

cortejo acadêmico, um universo de cores, de símbolos. Ato acadêmico-jurídico, 

público, atividade-fim da instituição. Rito de passagem dos mais importantes dentro 

da Universidade, quando os concludentes entram ainda alunos e saem profissionais, 

depois de cumprir a parte legal, juramento e recebimento do Grau pelo reitor. 

Momento de recebermos toda a comunidade acadêmica e externa.  

A UFC realiza colações coletivas, e em Fortaleza são três noites de solenidade 

por semestre. Em cada noite um público de aproximadamente 4.000 pessoas. São 

concludentes, familiares e amigos, docentes e técnicos. Inicia-se com a assinatura da 

ata, primeiro passo do concludente ao chegar. O cerimonial os reúne uma semana 

antes das solenidades, para um ensaio, amplamente divulgado, onde todas as 

orientações são dadas para que tudo transcorra da melhor forma possível. A pequena 

equipe do cerimonial trabalha com afinco e dedicação antes, durante e depois das 
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colações de grau. Esta pesquisadora costuma dizer que durante os dias de colações 

entra numa espécie de “imersão”, totalmente voltada e centrada nessas cerimônias. 

Nos Campi do interior, são quatro já mencionados anteriormente, as solenidades 

ocorrem uma vez por semestre, nas cidades de Quixadá, Russas, Sobral e Crateús.  

Em Fortaleza, às 19h, pontualmente, iniciam-se as solenidades com o 

cerimonial universitário em toda a sua completude. Do começo ao fim, a emoção flui 

com intensidade, pela junção dos ritos, do ritual, do belíssimo espaço da Concha 

Acústica, pela condução do cerimonial e presença dos entes queridos dos principais 

personagens da noite: os concludentes.  

Durante e após as solenidades de Colação de Grau, as mídias sociais 

estampam inúmeras fotos e comentários sobre o acontecimento, o que demonstra o 

impacto causado por este rito de passagem. Percebido na medida em que os 

depoentes falam sobre sua lembrança da cerimônia, e que será demonstrado após a 

coleta de dados dos questionários e entrevistas desta pesquisa.  

Portanto, o cerimonial na UFC é atuante, dinâmico, zela pela tradição, pela 

cultura institucional, planeja todos os atos formais e protocolares acadêmicos, 

organiza, exercitando nas cerimônias as normas corretas, o respeito, o 

comportamento adequado, que irão se refletir na imagem da Instituição, e a cada 

solenidade concluída, sentimos a felicidade e a emoção nos rostos e nos olhares de 

quem delas participam. 

Por meio das fotografias das solenidades de colação de grau, é possível 

identificarmos todos os ritos e simbologias inseridos em tais cerimônias . Algumas 

imagens mostram colações de grau em tempos mais antigos (ocorriam na Concha 

Acústica da Reitoria e por um período no Ginásio Paulo Sarasate) , e depois nos 

tempos atuais, todas na Concha Acústica já mencionada.  
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Figura 18- Solenidade única de Colação de 

Grau, em dezembro de 1967. 

 

 Figura 19- Solenidade única de Colação de 

Grau, em dezembro 1967. 

 

Fonte: Memorial UFC (1967).  Fonte: Memorial UFC (1967). 

 

Figura 20 - Entrada do Cortejo das 

Autoridades Universitárias na Solenidade de 

Colação, julho de 2018. 

 

 Figura 21- Orador docente surdo 

discursando em libras na Solenidade de 

Colação de Grau, julho de 2014. 

 

Fonte: Acervo UFC (2018).  Fonte: Acervo UFC (2018). 
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Figura 22- Discurso oradora discente na 

Solenidade de Colação de Grau, julho de 

2018. 

 

 

 Figura 23 - Entrega da Ata ao Reitor na 

Solenidade de Colação de Grau.  

 

Fonte: Acervo Cerimonial UFC (2014).  Fonte: Acervo UFC (2018). 

 

Figura 24- Momento do Juramento na 

Solenidade de Colação, julho 2018.  

 

 Figura 25- Discurso do Reitor na 

Solenidade de Colação de Grau, julho de 

2018. 

 

Fonte: Acervo UFC (2018).  Fonte: Acervo UFC (2018). 

 

Figura 26- Mesa Diretora na Solenidade de 

Colação de Grau, julho de 2018 

 

 Figura 27- Representante de curso na 

Solenidade de Colação de Grau, julho de 

2018. 

 

Fonte: Acervo UFC (2018).  Fonte: Acervo UFC (2018). 
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Figura 28 - Comemoração dos 

concludentes na Solenidade de Colação de 

Grau, janeiro de 2018 

 

 Figura 29- Comemoração dos 

concludentes na Solenidade de Colação 

de Grau, janeiro de 2018. 

 

Fonte: Acervo UFC (2018).  Fonte: Acervo UFC (2018). 

 

  

Figura 30- Comemoração dos concludentes na 

Solenidade de Colação de Grau, julho 2018.  

 

 

Fonte: Acervo UFC (2018). 
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Figura 31- Equipe do Cerimonial da UFC.   

 

Fonte: Acervo UFC (2018). 

A fotografia da equipe do cerimonial da UFC foi tirada por ocasião da 

solenidade de colação de grau 2018.1. A vestimenta apresenta o desenho estilizado, 

dourado e prata, do prédio da Reitoria, espaço sígno dos mais representativos e 

também importante ponto turístico da cidade de Fortaleza. Camisas em cor preta, 

pois o preto é uma cor sóbria, elegante e se destaca entre o verde da paisagem e a cor 

rosada do prédio da Reitoria. A chefe do cerimonial não usa a roupa padronizada, 

permitindo destaque dentro da equipe, por coordenar. 



74 

5 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Referido capítulo descreve os métodos e técnicas utilizadas na busca dos 

dados para a elaboração desta pesquisa, bem como os instrumentos de coleta, 

propostas de análise e discussão dos resultados organizados em suas etapas. 

 

5.1 Natureza e tipificação da pesquisa 

 

A investigação quanto aos objetivos é uma pesquisa exploratória que , segundo 

Selltiz, Wrightsman e Cook (1965), busca descobrir ideias e intuições, na tentativa 

de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado. Estudos dessa natureza 

nem sempre permitem formulação de hipóteses. Eles possibilitam aumentar o 

conhecimento do pesquisador sobre os fatos, permitindo a formulação mais precisa 

de problemas, poderá criar hipóteses futuras e realizar novas pesquisas mais 

estruturadas.   

Quanto aos procedimentos técnicos é uma pesquisa de campo com o uso de 

técnicas de pesquisa documental e bibliográfica, tendo como meio de investigação o 

estudo de caso, cujo ambiente pesquisado foi a UFC. Tem como base o levantamento 

de informações que possam ser interpretadas com atribuição de sentido e significado.  

Por ter seu locus na Instituição, a técnica do estudo de caso é pertinente nesta 

investigação para dar maior visibilidade ao fenômeno. Na perspectiva de Prodanov e 

Freitas (2013), ele consiste em coletar informações sobre indivíduos, famílias, 

grupos, comunidades etc., buscando unidades de sentido na população ou indivíduo 

pesquisado para compreender aspectos variados de sua vida, profissão, atuação etc., 

tendo o cuidado de agir com rigor, objetivação, originalidade e coerência.  

Muito utilizada pelos pesquisadores sociais, pode servir a diferentes 

propósitos e centra-se, basicamente, nas questões “Como” e “Por quê” (YIN , 2001).  

Para o desafio de realizá-lo, o pesquisador deve se preparar para usar várias 

fontes que precisam convergir por meio de triangulações, evidências e mesmo 

teorias, para que haja fidedignidade (MARTINS, 2008). 

A validade científica, fidedignidade e possibilidade de generalização dos 

resultados no estudo de caso, é desafio permanente. Estes poderão ser utilizados para 
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análises comparativas, com pesquisas similares, salvo as particularidades de cada 

ambiente ou indivíduo pesquisado, pela riqueza de detalhes que normalmente 

esboçam, mas favorecem basicamente ao locus explorado.  

Trata-se de uma pesquisa de campo com o uso de técnicas de pesquisa 

documental e bibliográfica com características de um estudo de caso, cujo ambiente 

pesquisado foi a UFC. Tem como base o levantamento de informações que possam 

ser interpretadas com atribuição de sentido e significado.  

Por ser um estudo realizado na Instituição, a técnica do estudo de caso é 

pertinente para dar maior visibilidade ao fenômeno. A validade científica, 

fidedignidade e possibilidade de generalização dos resultados no estudo de caso, é 

um desafio permanente. Estes poderão servir como indícios e análises comparativas 

com outras pesquisas similares pela riqueza de detalhes que normalmente esboçam, 

mas favorecem basicamente ao locus explorado.  

Em relação à validade e fidedignidade do estudo de caso, André (2008) 

argumenta que um dos graves problemas do estudo de caso é que este supõe 

levantamento de dados exaustivos, o que poderia levar a ter falsas noções da 

realidade. Para tanto, sugere que o estudo de caso seja desenvolvido por um grupo de 

pesquisadores, reduzindo possibilidade de reforçamento de ideias e posições pré -

concebidas.  

Mesmo concordando com o pensamento da autora, não foi possível formação 

de equipe, neste caso, por tratar-se de uma pesquisa stricto sensu em nível de 

mestrado, crendo, também, que as narrativas dos sujeitos falarão por si só.  

A autora recomenda a utilização de vários métodos ou técnicas de coleta de 

dados, com uma variedade de informantes, em diversidade de situações e a 

subsequente triangulação das informações obtidas. Segundo esta autora , o 

pesquisador vai-se progressivamente concentrando a atenção naqueles aspectos que 

se mostram mais significativos (ANDRÉ, 2008). 

Considerando tais ponderações e a indigência de material publicado acerca do 

objeto de estudo, recolheu-se as informações possíveis na literatura e junto aos 

sujeitos envolvidos, triangulando o quanto possível os resultados com a bibliografia 

utilizada.  
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Quanto a abordagem, é qualitativa, tendo como técnica de análise o Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC), que se utiliza de etapas como: Ideias Comuns (IC), 

Ancoragens (AC) e Expressões-chave (ECH), detalhadas em seção específica neste 

relatório de pesquisa.  

Denzin e Lincoln (2000, p.1) apontam que a pesquisa qualitativa “[...] envolve 

uma abordagem interpretativa e naturalista de seu objeto de estudo.” Isso significa 

que pesquisadores qualitativos estudam coisas em seu cenário natural, buscando 

compreender e interpretar o fenômeno em termos de quais os significados que as 

pessoas atribuem a ele. 

A pesquisa qualitativa é um campo por si mesmo, atravessa disciplinas, 

esferas e assuntos. É rodeada por uma complexa família de termos interconectados, 

conceitos e suposições. Tem histórias separadas e distintas em Educação, 

Comunicação, Ciências Sociais, Psicologia, Área Médica, Antropologia E Sociologia 

(DENZIN; LINCOLN, 2000).  

Destacam que qualquer definição de pesquisa qualitativa seria incompleta, 

pois opera em vários contextos e momentos. Sugerem Denzin e Lincoln (2000, p.3) 

que a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no 

mundo. “Consiste de um conjunto de práticas materiais interpretativos que tornam o 

mundo visível.” Segundo as autoras: 

 

Essas práticas transformam o mundo. Elas modificam o mundo em uma 

série de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, 

fotografias, gravações e memorandos. Nesse nível, a pesquisa qualitativa 

envolve uma abordagem interpretativa e natural do mundo. Isso significa  

que pesquisadores estudam as coisas em seus locais naturais, tentando dar 

sentido ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as 

pessoas atribuem a eles. (DENZIN; LINCOLN, 2000, p. 3). 

 

Por se tratar de pesquisa que envolve a importância de resgate de memórias 

sobre as tradições, símbolos e ritos do cerimonial, “[...] trabalha também com o 

universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. [...]” (MINAYO, 2012, p.21). 

Nessa linha de raciocínio, por ser objeto de estudo ainda pouco explorado, 

como o cerimonial universitário, essa Dissertação redundará na primeira fase de um 

estudo de caso, que é a fase exploratória da pesquisa, momento em que o pesquisador 
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entra em contato com a situação investigada para confirmar ou não questões iniciais, 

estabelecer contatos e recolha de material, localizar os sujeitos envolvidos e observar 

suas percepções. Pode constar de recolha de dados ainda parciais, mas que podem ser 

submetidos a análises, e neste caso, essas fases podem em algum momento conjugar-

se. Os resultados, além de possibilitarem conhecimentos outros, são fundamentais 

para a construção de hipóteses para novos estudos (ANDRÉ, 2008).  

Os dados foram levantados a partir da combinação de técnicas de pesquisa 

documental, de campo e bibliográfica, conforme conceituam Marconi e Lakatos 

(2011, p. 43-44), a pesquisa documental engloba “todos os materiais ainda não 

elaborados, escritos ou não, que podem servir como fonte de informação para a 

pesquisa científica”, e a pesquisa bibliográfica que dispõe do levantamento do maior 

número possível de “toda bibliografia já publicada em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita, cuja finalidade é colocar o pesquisador em 

contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto [...] .”  

Recorreu-se a fontes secundárias tentando descobrir entre outros materiais 

como recortes, textos, fotografias, crônicas, além de:  

 

[...] publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquis as, 

monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de comunicação 

orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. 

Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que 

foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 

conferências, seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma 

forma, quer publicadas quer gravadas. (LAKATOS; MARCONI, 2007, 

p.71). 

 

5.2 Locus da pesquisa 

 

O locus da busca de memórias, histórias, fotografias , registros das cerimônias 

passadas e da consulta ao campo foi a própria UFC, sendo a pesquisa de campo com 

parte da comunidade da Instituição. 

 

5.3 Sujeitos da pesquisa e instrumento de coleta de informações  

 

Os sujeitos da pesquisa foram os concludentes de 2018.1 e dirigentes atuais e 

ex-dirigentes, todos da UFC, e a coleta de informações para a pesquisa de campo 
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ocorreu em duas etapas: 

Primeiro, foi aplicado um questionário estruturado com duas perguntas abertas 

sobre situações marcantes do cerimonial e avaliação do evento e quatro objetivas, 

sendo estas últimas para identificar o curso e os campi a que os concludentes 

representantes de turmas pertenciam. 

O questionário Google Docs foi enviado por e-mail aos concludentes de 

2018.1, em julho do mesmo ano, logo após as colações de grau. A escolha pelos 

representantes de turmas e oradores participantes se deu pelo fato de melhor garantir 

as respostas, visto terem maior proximidade com a pesquisadora e um papel mais 

ativo dentro da solenidade.  

Os e-mails dos estudantes já faziam parte do banco de dados da pesquisadora 

ante a necessária interação com os representantes de turmas e oradores durante os 

preparativos para as cerimônias de colação de grau. Nessa etapa , o objetivo era 

colher suas percepções sobre a importância das referidas cerimônias, os sentidos e 

significados destas para cada um, além de entender as suas emoções durante a 

cerimônia de colação de grau.  

Segundo, foram ouvidos separadamente dirigentes e ex-dirigentes da 

instituição para saber suas percepções sobre as cerimônias na UFC. As questões 

estruturadas versaram sobre suas lembranças marcantes de eventos passados; se 

tinham ideia onde ocorre a guarda e o acervo do cerimonial universitário ao longo 

dos 65 anos; memórias afetivas que as solenidades proporcionaram ao longo do 

tempo, e como percebiam o cerimonial na edificação da memória institucional.  

Tendo em vista a dificuldade de agenda disponível para os gestores escolhidos 

concederem as entrevistas, as perguntas estruturadas foram encaminhadas também 

por e-mail, pois, assim como na consulta aos estudantes, a pesquisadora teve acesso 

aos contatos da administração superior, dada a interlocução permanente nos eventos 

da Instituição. 

A escolha dos sujeitos para esta segunda etapa da coleta , pautou-se na 

vivência dos dirigentes nas cerimônias da UFC, de modo que suas experiências 

pudessem trazer contribuições pertinentes ao campo de estudo, além de buscar 

entender como estes percebiam o cerimonial na edificação da memória institucional.  
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Todos os entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), concordando em participar da entrevista (Anexo B). 

 

5.4 Procedimento de análise dos dados 

 

Para analisar os dados, empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), porque dá voz aos indivíduos e é apropriada para tratar de dados qualitativos 

que envolvem variáveis como percepções (LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A.M., 2012).  

A técnica é baseada na Teoria da Representação Social, defendida por Serge 

Moscovici na década de 40, psicólogo erradicado na França, conforme apresenta 

Crusoé (2004, p.106): 

 

[...] a Teoria da Representação Social proposta pelo psicólogo [...]  

preocupa-se fundamentalmente com a inter -relação entre sujeito e objeto e 

como se dá o processo de construção do conhecimento, ao mesmo tempo 

individual e coletivo na construção das Representações Sociais, um 

conhecimento de senso comum.  

 

Para Moscovici, estabelecemos relações sociais em nosso cotidiano que são 

fruto de representações facilmente apreendidas. Defende Crusoé (2004) que sujeito e 

sociedade constroem representações para entender o mundo e para se comunicar.  

O DSC foi criado por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), 

Fernando Lefévre e Ana Maria Cavalcante Lefévre, no final dos anos 1990. É uma 

técnica de tabulação, interpretação e apresentação de resultados de pesquisas.  

Nessa investigação, utilizam-se os depoimentos dos sujeitos como matéria-

prima, com o objetivo de recuperar e compreender o pensamento da coletividade. 

Essa técnica permite, através de procedimentos sistemáticos e padronizados, agregar 

depoimentos (FIGUEIREDO; CHIARI; GOULARD, 2013).  

Entende-se, pois, o campo social como “[...] um espaço que enquadra ou 

condiciona a ação dos atores sociais” (LEFÈVRE, F.; LEFÈVRE, A.M., 2012, p. 38). 

Complementa Marinho (2015, p. 95) que:  

 

O campo social é construído pela relação de sentido que se estabelece entre 

o problema a ser investigado e a escolha dos participantes. Esses devem ser 

os seus representantes legítimos, ou seja, pessoas reconhecidamente aptas a 

dar opiniões, emitir julgamentos, posicionar e argumentar sobre o 
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problema, exatamente pelo seu envolvimento prático no contexto 

pesquisado.  

 

A técnica consiste em extrair de cada depoimento as Ideias Centrais (IC) ou 

Ancoragens (AC) e suas correspondentes Expressões Chave (ECH). A IC é um nome 

ou expressão linguística que revela, descreve e nomeia, da maneira mais sintética e 

precisa possível, o sentido apresentado em cada uma das respostas analisadas. A AC 

é a expressão de uma dada teoria ou ideologia que o autor do discurso professa 

baseado em uma crença. As ECH são pedaços, trechos do discurso que devem ser 

destacados pelo pesquisador, e que revelam a essência do conteúdo do discurso ou a 

teoria subjacente.  

Assim sendo, o capítulo seguinte apresenta e analisa o conteúdo de 

depoimentos e entrevistas frente ao objeto estudado. Além do perfil dos estudantes 

formandos que aceitaram responder à consulta, as análises foram feitas por meio do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), tendo-se em vista a situação ideal de fala 

destes, buscando-se compreender consensos e percepções comuns, suprimir falas 

desconexas de sentido dos questionamentos. O discurso será apresentado nas suas 

Ideias Centrais (IC), Ancoragens (A) ou Expressões Chaves (ECH). 

A Figura 32 destaca as etapas que se seguiram na elaboração e conclusão da 

referida pesquisa. Na primeira etapa do trabalho é realizada uma revisão de literatura 

sobre o objeto estudado, seguida de uma coleta de dados nos documentos oficiais da 

UFC. A terceira etapa consulta-se os discentes oradores e representantes de turma 

2018.1, seguida de uma outra etapa, a quarta, que trata da entrevista com gestores. A 

última e quinta etapa consta da análise e organização dos resultados e suas 

conclusões 
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Figura 32 - Fluxograma da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora.  
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa, suas análises e 

possíveis triangulações entre respostas dos segmentos da UFC consultados, 

buscando, quando possível, comparações com informações do repertório construído 

na literatura que fundamentou o estudo.  

 

6.1 Perfil dos estudantes concludentes 

 

Os estudantes que participaram da pesquisa pertenciam a 6 Campi da UFC, 

exceto o Campus de Crateús (sétimo Campus), que teve sua primeira colação de grau 

em 2018.2, no mês de janeiro de 2019, quando a coleta já havia sido concluída. 

Todos os respondentes pertenciam a 34 cursos de graduação e totalizou 102 

concludentes, representante de turmas e oradores discentes de cada noite, exceto os 

Campi Quixadá e Russas que, pelo pequeno número de concludentes, todos 

receberam questionário. No total, 57 dos 102 responderam à pesquisa.  

 

6.1.1 Campus da UFC a que o aluno pertence 

 

Dos 57 respondentes, 24 estudantes pertenciam ao Campus do Pici, 7 eram 

oriundos do Campus do Benfica e 1 do Campus do Porangabussu. Dos Campi do 

interior do Estado, contou-se 8 respondentes de Sobral, 13 de Quixadá e 4 de Russas.  

Considerando que o Campus do Pici é o maior da Instituição, concentrando o 

maior número de cursos, a quantidade de respondentes também foi a maior da 

consulta. Usando a mesma linha de raciocínio, o Campus do Porangabussu, que 

possui apenas 4 cursos, obteve o menor número de respondentes.  Sobral, Quixadá e 

Russas são os Campi do interior do Estado e o número de respostas correspondeu aos 

cursos oferecidos, levando-se em consideração que Russas é um Campus em 

consolidação e estreou a sua primeira colação de grau naquele ano de 2018.  

 

6.1.2 Curso de graduação concluído pelos formandos 

 

Dos 57 respondentes, o maior número de respostas foi para os seguintes 

cursos: Engenharia de Software com 8, Sistema de Informação com 5, ressaltando-se 
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que muitos cursos existem nos graus de licenciatura e de bacharelado e, em alguns 

cursos, duas modalidades, presencial e Educação à Distância (EaD).  

Quadro 1 - Cursos de origem dos alunos formandos respondentes  

Sequência Nome do Curso 
Respondente por 

Curso 

1 Administração (Presencial e EaD) 2 

2 Biblioteconomia 1 

3 Ciência da Computação (Campi Fortaleza e Quixadá e 1 orador)  3 

4 Ciências Contábeis 1 

5 Ciências Econômicas (Campi Fortaleza e Sobral)  2 

6 Ciências Sociais 1 

7 Design Digital 1 

8 Educação Física 1 

9 Enfermagem 1 

10 Engenharia Civil 1 

11 Engenharia da Computação (Campi Fortaleza e Sobral, e 1 orador)  3 

12 Engenharia de Alimentos 1 

13 Engenharia de Energias Renováveis  1 

14 Engenharia de Pesca 1 

15 Engenharia de Produção Mecânica 1 

16 Engenharia de Software (Campi Russas e Quixadá) 8 

17 Engenharia de Telecomunicações 1 

18 Engenharia Mecânica 1 

19 Engenharia Química 1 

20 Estatística 1 

21 Finanças 1 

22 Física 1 

23 Gastronomia 1 

24 Geografia (Bacharelado e Licenciatura)  2 

25 Letras 1 

26 Matemática (Bacharelado e Licenciatura) 2 

27 Música (Campi Fortaleza e Sobral, e um orador)  3 

28 Oceanografia 1 

29 Pedagogia 1 

30 Psicologia 1 

31 Química (Bacharelado e Licenciatura e 1 orador)  3 

32 Redes de Computadores 1 

33 Sistema de Informação (5 concludentes em Quixadá) 5 

34 Engenharia Elétrica 1 

TOTAL  57 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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6.1.3 Aspectos marcantes da cerimônia de colação de grau da Universidade 

Federal do Ceará 

 

Quando indagados acerca do que consideraram como momento de destaque ou 

relevantes durante a cerimônia de colação de grau que deixaram boas marcas, 

apresentaram o que mostra o Quadro 2. 

Quadro 2 - Momentos de destaque durante a cerimônia  

Aspectos Descritos Quantidade de Respostas 

O cumprimento do ritual 44 

A condução do texto 16 

O cortejo acadêmico 15 

As vestes talares 11 

A cerimonialista 3 

TOTAL 89 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Nessa questão, os respondentes poderiam assinalar mais de uma opção. 

Destacam como ponto marcante o “cumprimento do ritual”, que aparece com 44 

respostas, seguidas do item condução do texto , com 16 marcações. O item “cortejo 

acadêmico” segue em terceiro lugar como ponto marcante, e na sequência, o item 

“vestes talares” pontuado com 11 respostas. 

Observa-se que os elementos presentes na colação de grau colaboram 

fortemente para a percepção dos concludentes sobre ritos acadêmicos e a sua 

simbologia, celebrando esse momento de transição do estudante para o profissional.  

Reiterando Azzolin (2010), que explica ser essa uma solenidade carregada de 

símbolos e muito marcante por ser a passagem de formandos para graduados. E ainda 

corroborando com a autora: 

 

O cerimonial universitário é repleto de símbolos: as bandeiras, os hinos, os 

símbolos dos cursos, as vestes talares, além dos elementos simbólicos 

presentes tanto nas solenidades acadêmicas quanto nas formaturas: a 

imposição do grau, a colocação do anel, a entrega do diploma, o juramento 

prestado, a escolho do patrono e paraninfo. Esses elementos não -tangíveis 

enriquecem a comunicação entre as pessoas, entre os grupos e entre as 

instituições, sendo um instrumento interativo nos acontecimentos 

universitários. Os participantes, os públicos envolvidos e os promotores se 

integram. (AZZOLIN, 2010, p.19). 
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6.1.4 Significado da cerimônia para os estudantes 

 

Ao descreverem sobre o que representou a cerimônia de colação de grau da 

UFC, os resultados dos 57 estudantes, em forma de adjetivos, expressões ou frases 

foram tabulados pelo número de vezes que eles aparecem no texto, como 

apresentados no Quadro 3. 

Quadro 3 - Significado da cerimônia para os estudantes. 

Significado Respondentes 

Importante 41 

Excelente 11 

Indiferente 3 

Momento único 1 

Foi um marco na vida, mas não foi necessariamente importante ou emocional  1 

TOTAL 57 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

No Quadro 3, observa-se que o item “importante” teve o maior número de 

respondentes, (41), seguido do item “excelente” com 11 respostas. Os 

esclarecimentos em relação à cerimônia de colação de grau estão mais bem descritos 

e alinhados no DSC, oriundos das questões abertas. 

 

6.1.5 Discurso do sujeito coletivo: resultado das perguntas abertas 

 

Para analisar e apresentar os dados obtidos nas duas perguntas abertas, do 

questionário dos estudantes, empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), conforme mencionado no capítulo referente ao percurso metodológico, 

porque ela dá voz aos indivíduos, aproveitando-se ideias e pensamentos relevantes 

sobre o que lhes foi perguntado. Na aplicação da Técnica, pode-se utilizar de etapas 

como seleção das Ideias Comuns (IC), falas que parafraseiam outros autores, que são 

as Ancoragens (AC) ou Expressões-chave (ECH). Nas análises do conteúdo das 

entrevistas com os gestores, segue-se a mesma lógica. 

 

6.1.6 Frases marcantes da colação de grau da Universidade Federal do Ceará 

 

Ao serem perguntados sobre a frase marcante do evento, 57 estudantes 

formandos utilizaram-se de trechos dos discursos da noite e destacaram frases soltas, 
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que juntas formaram as expressões-chave (ECH) do DSC, conforme dispostas no 

Quadro 4. 

Quadro 4 - Frases marcantes da solenidade de Colação de Grau, na percepção dos concludentes  

Frases ou expressões Respondentes 

“Vocês estão formados pela Universidade Federal do Ceará”.  36 

“E agora vocês estão formados pela Universidade Federal do Ceará”  7 

“Juramento”. 2 

“Declaro vocês Engenheiros de Software”.  2 

“Discurso do aluno representando os formando"  1 

“Tenham a certeza de que vocês cursaram uma grande universidade”. “A sigl a 

UFC traduz prestígio, seriedade e compromisso”.  

 

1 

“Mesmo se não der certo, vai ter que dar”!  1 

“Vocês entraram por essa porta como estudantes e irão sair como profissionais”.  1 

“Exercer com Dignidade Profissional”.  1 

“Momento pleno e de completude”.  1 

“O que podemos fazer para mudar o mundo com o nosso ofício?”  1 

“A música do cortejo, na verdade”.  1 

“Foi mágico”.  1 

“Vão e sejam felizes.”  1 

Total 57 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Importante destacar que ao juntar as frases marcantes e solt as que os alunos 

destacaram, percebe-se um texto com ideias conexas apresentadas como Expressões 

Chave (ECH) no primeiro DSC, denominado DSC 1: 

 

Tenham certeza de que vocês cursaram uma grande universidade, pois a 

sigla UFC, traduz prestígio, seriedade e compromisso. Vocês entraram por 

essa porta como estudantes e irão sair como profissionais. Irão exercer com 

dignidade profissional o seu ofício, mesmo se não der certo, vai ter que dá. 

Vocês agora estão formados pela Universidade Federal do Ceará! Declaro 

vocês engenheiros de software, vão e sejam felizes! (ECH do Discurso do 

Sujeito Coletivo - DSC 1). 

 

Em se tratando de memória afetiva, as frases poderão ser lembradas ao longo 

de suas vidas como descreve Correia (2011) ao discorrer sobre a força da memória 

afetiva, do impacto causado pela emoção na memória, e que as memórias mais 

intensas muitas vezes são as autobiográficas, de momentos especiais vividos, 

facilmente lembradas com frequência em detalhes.  
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O cerimonial universitário como importante meio de comunicação não verbal, 

tais como símbolos, ritos e rituais, e o verbal (no caso analisado), que é traduzido por 

uma sequência de falas planejadas, discursos e juramento, compondo a parte legal do 

ato acadêmico-jurídico de colação de grau. As falas traduzem verbalmente a emoção, 

a saudade, o futuro almejado, a responsabilidade e também o sentimento de 

pertencimento à instituição, além do ápice da solenidade, que é a declaração pelo 

reitor: “Estão formados pela UFC”, e o recebimento do grau acadêmico. A 

comunicação verbal e não verbal nas cerimônias são fatores que integram e carregam 

o nome institucional para o público, colaborando para a identidade institucional.  

Ressalta Schelles (2008) ser importante que uma fala esteja em concordância 

com a outra, de tal forma que a comunicação passe a ser um processo completo e 

coerente. 

 

6.1.7 Memória afetiva do cerimonial 

 

Conforme um dos objetivos da pesquisa, que era em qual lugar de 

memória os rituais e as tradições do cerimonial universitário se encontram na vida da 

comunidade, foi perguntado aos estudantes qual momento significativo ficaria 

gravado em suas memórias.  

Quadro 5 - Memória afetiva do Cerimonial. 

Frases ou Expressões Respondentes 

Minha mãe ter ido conhecer a UFC e ter se emocionado com a cerimônia; o 

choro da minha mãe; os gritos da turma.  

 

7 

Ser representante de turma, caminhar em direção ao palco rumo aos docentes, 

coordenadores e reitor, foi realmente emocionante. Subir ao palco para 

representar meu curso. 

 

 

6 

Estar com minha família, pai, mãe e amigos,  5 

O juramento foi o melhor momento, eu diria.  4 

Tudo foi marcante, maravilhoso, sempre ficará em minha memória e no meu 

coração. 

 

4 

Fotos em família, com colegas e amigos.  3 

O discurso emocionante do orador discente.  2 

A hora que o reitor disse que estávamos formados.  2 

Momento único, muitas emoções! Felicidade e alívio por ter conseguido alcançar 

esse sonho. 

 

2 

Discurso do orador docente. 1 
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(Continuação) 

Frases ou Expressões Respondentes 

Subir ao palco, representar meu curso e ler o juramento e apertar a mão do meu 

coordenador de curso. 

1 

Os colegas e eu de beca e capelo, os professores de vestes talares.  1 

A execução do hino nacional, um dos muitos momentos emocionantes da noite.  1 

A condução e cuidados com representantes de turma. 1 

Superação. 1 

Festividade do ritual 1 

A oradora discente em seu discurso descreveu minha vida acadêmica. Amei 

suas palavras. 

1 

O abraço em meu pai logo após o juramento.  1 

Muitas memórias, principalmente a fala do reitor.  1 

A assinatura da ata. 1 

Total 46 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

As 11 ausências de respostas para esta questão referem-se a um estudante que 

escreveu um texto a parte, algumas não tiveram relação com a pergunta formulada e 

outros concludentes não responderam. Os que responderam sobre memória, 

trouxeram expressões ou frases, representadas no DSC, como Expressões Chave 

(ECH) que juntas formaram o DSC 2. 

 

No dia da minha colação de grau tudo foi marcante, sempre ficará em 

minha memória e no meu coração. Quando a cerimonialista falou a 

importância daquele momento no ensaio, isso fez com que caísse a ficha 

que aquele dia era o dia que eu havia sonhado a minha vida inteira e que 

finalmente esse sonho estava se concretizando. Finalmente, o grande dia, 

os colegas e eu de beca e capelo, os professores de vestes talares. Ver meus 

colegas e conhecidos tendo seus esforços reconhecidos e recompensados; 

trouxe um sentimento de superação, além disso, ver o sorriso de minha mãe 

feliz por mim, meus familiares tirando foto comigo, foto com colegas e 

amigos tudo tão mágico. Receber o abraço em meu pai logo após o 

juramento foi também muito especial.  Enfim, estar com minha família e 

amigos é maravilhoso! Subir ao palco, representar meu curso e ler o 

juramento, tudo para mim foi um momento único, muitas emoções! A 

execução do hino nacional, um dos mais emocionantes da noite. Felicidade 

e alívio por ter conseguido alcançar esse sonho. Por último a hora que o 

reitor disse que estávamos formados. (ECH, DSC 2).  

 

Um estudante escreveu um texto completo, que aqui se denominou de 

carta, traduzindo o significado daquele momento:   
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A cerimônia representou um marco na minha vida pessoal! Compartilhar 

esse momento com minha avó (pessoa que foi responsável por todo meu 

bom rendimento durante a graduação, apenas por ser minha motivação em 

estudar para mudar de vida e ter mais oportunidade) foi o momento mais 

marcante! Ter ela do meu lado, sendo minha madrinha e prestigiando o 

primeiro "filho" e também primeira pessoa da família a se formar, fo i de 

encher meus olhos de orgulho dela, por não ter desistido de mim e por ter 

vivido tantas dificuldades para que eu pudesse ao menos comer com 

dignidade. Durante toda a cerimônia eu lembrava dos momentos difíceis 

que passamos e que ela sempre me dizia "Filho, se você quiser mudar de 

vida você precisa estudar!". Lembrei de todos os momentos pré -prova, em 

que eu pensava nela e tinha a certeza que tudo era por ela. Lembrei de um 

momento em específico, em que eu precisei pedir comida à vizinha, pois 

em casa não tinha. Desde esse dia que eu prometo pra mim, todos os dias, 

que vou lutar pra ter e dar uma vida melhor pra minha família, pra ela. Por 

isso minhas lágrimas não foram em vão no momento do juramento, pois ali 

eu estava me tornando alguém, e que por traz  daquele momento tinha toda 

uma história que não é triste, mas sim um testemunho de tudo que passei 

até minha vitória. (Respondente 47)  

 

Bordieu (2005) fala no capital simbólico institucionalizado, legal e legítimo, o 

qual tem em si um valor, e dos ganhos simbólicos e bens que não são adquiridos com 

a moeda, que é exatamente o que faz o cerimonial no sentido de representar ganhos 

afetivos que não são objetos de compra. É exatamente isso, a memória afetiva não 

pode ser materializada, ela é despertada através das emoções e sensações provocadas. 

E como o momento da colação de grau representa a reunião de todos os símbolos e 

ritos, como as vestes talares, cortejo, além da reunião da comunidade acadêmica e 

externa, num momento de magnitude, onde a memória afetiva é fortemente 

exercitada.  

Barcelos (2016, p. 44) diz que “[...] É uma comunicação simbólica, uma 

comunicação que como momento presente se tornará, em breve, passado e registros 

de lembranças.” Além disso, os concludentes compartilham choros, risos com seus 

pais, demais familiares e amigos no momento da cerimônia de colação de grau. É 

uma emoção individual que se torna coletiva, marcando a todos de forma indelével, o 

coração, a alma e os registros fotográficos. 

O depoimento de todos os concludentes declarando quão importante foi aquele 

momento, atende a um dos objetivos da pesquisa que era analisar de que maneira as 

cerimônias marcaram a vida dos estudantes concludentes.  
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6.2 Entrevista com gestores da Universidade Federal do Ceará 

 

A segunda etapa da pesquisa constou de entrevista com 6 gestores e teve como 

principal objetivo compreender o que o cerimonial representa para estes , também a 

construção da memória institucional, entre outras questões conceituais e de memórias 

afetivas. Os dados foram organizados no Quadro 6 em conformidade com cada 

questão estruturada. Optou-se por apresentar fielmente o texto das entrevistas , 

considerando a importância das contribuições dos sujeitos consultados, por ser uma 

temática inédita na UFC nesse nível de pesquisa. Após os relatos dos gestores, as 

Expressões-chave (ECH) formam o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) e encontram-

se numeradas na sequência de apresentação com os números de 1 a 6 seguidos da 

análise. 

 

6.2.1 Percepção dos dirigentes sobre cerimonial 

 

A primeira pergunta feita aos dirigentes foi sobre suas percepções acerca do 

cerimonial ou o que entendiam sobre o assunto. O quadro 6 traz os resultados.  

Quadro 6 - Percepção sobre cerimonial 

Percepções e Conceitos Gestor 

Os dicionários referem-se a Cerimonial como “conjunto de regras às cerimônias 

civis, militares ou eclesiásticas; etiqueta” (HOUAISS, 1984). No meu entendimento, 

o conceito é mais amplo. Entendo o Cerimonial como um recurso indispensável nas 

organizações que interagem diretamente com a sociedade, em especial aquelas de 

natureza pública, privada, filantrópica, aquelas mantidas com recursos públicos e 

doações. Cito apenas esses exemplos para, a partir desse recorte, expandir o conceito. 

Nesse contexto, entendo o Cerimonial como um instrumento poderoso de 

comunicação da instituição/organização com a sociedade, sendo importante para a 

transmissão, explicitação e reafirmação da sua missão, não limitando -se, portanto, o 

seu papel, à importante organização ritualística das solenidades, com o que também 

reafirma a história e “transmite” muito daquilo que a inspira e diferencia. Nesse 

papel de guardião da memória, o Cerimonial exerce também o poder de reavivar nas 

pessoas o sentimento de pertença, ou pertencimento, de fortalecer o elo e de manter 

acesa nelas o seu orgulho de fazer parte daquela instituição/organização. Outra 

função, a meu ver, exercida pelo Cerimonial é na prestação de contas à sociedade, 

constituindo-se assim num poderoso instrumento da social accountability, 

compromisso que cada vez mais se inclui no compromisso das instituições e 

organizações em todo o mundo.  

G1 
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(Continuação) 

Percepções e Conceitos Gestor 

O cerimonial pode ser definido por três palavras: memória, imagem e tradição. A 

atuação do cerimonial preserva a memória institucional, mantém viva a imagem e a 

sua marca, isto é, seus princípios e sua missão, articula o passado ao presente, e 

garante a transmissão dos valores que devem ser sempre renovados, ou seja, atualiza 

a tradição. 

G2 

O cerimonial é importante para o desenho adequado de cada evento. Aspectos 

relacionados à organização física do evento, assim como aqueles referentes aos 

marcos históricos e da tradição de uma instituição, devem ser mantidos e 

aperfeiçoados pela equipe responsável pelo cerimonia l. Assim, de geração em 

geração, fica mantido o ritual típico de cada evento e garantida a preservação da 

história e da memória institucional.  

G3 

O meu entendimento sobre cerimonial é de que se trata de uma valorização daquilo 

que se está entregando para um grupo. É uma maneira de dizer para o grupo, como 

um todo, que o realizado não pode ser esquecido simplesmente. Tem algo de 

profundo e diferenciado de um acontecimento ou realização de uma atividade 

qualquer. 

G4 

Percebo o cerimonial da UFC bastante ativo e de fundamental importância para uma 

instituição que tem como um dos seus pilares a tradição que é uma Universidade. As 

cerimônias universitárias, em particular as de colação de grau têm sua origem em 800 

anos de tradição, desde quando as primeiras universidades foram instituídas na 

Europa no século 12. 

G5 

O cerimonial é um dos setores que organiza, planeja e acompanha eventos de 

destaque na universidade, assessora o Reitor e equipes para realizar a condução 

organizada da colação de grau e cerimonial de eventos em destaque (posse, eventos 

nacionais e internacionais, de Unidades Acadêmicas).  

G6 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

No meu entendimento, entendo o Cerimonial como um recurso 

indispensável nas organizações que interagem diretamente com a 

sociedade, em especial aquelas de natureza pública, privada, filantrópica, 

aquelas mantidas com recursos públicos e doações. Cerimonial é um 

instrumento poderoso de comunicação da instituição/organização com a 

sociedade, sendo importante para a transmissão, explicitação e reafirmação 

da sua missão, não limitando-se, portanto, o seu papel, à importante 

organização ritualística das solenidades, com o que também reafirma a 

história e “transmite” muito daquilo que a inspira e diferencia.  Nesse papel 

de guardião da memória, o Cerimonial exerce também o poder de reavivar 

nas pessoas o sentimento de pertença, ou pertencimento, de fortalecer o elo 

e de manter acesa nelas o seu orgulho de fazer parte daquela 

instituição/organização. Outra função, a meu ver, exercida pelo  Cerimonial 

é na prestação de contas à sociedade, constituindo-se assim num poderoso 

instrumento da social accountability, compromisso que cada vez mais se 

inclui no compromisso das instituições e organizações em todo o mundo. 

Além disso, o cerimonial pode ser definido por três palavras: memória, 

imagem e tradição. Assim, de geração em geração, fica mantido o ritual 

típico de cada evento e garantida a preservação da história e da memória 

institucional. As cerimônias universitárias, em particular as de colaç ão de 
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grau têm sua origem em 800 anos de tradição desde quando as primeiras 

universidades foram instituídas na Europa no século 12 (ECH, DSC 3).  

 

Os entrevistados mencionam o cerimonial como poderoso instrumento de 

comunicação da instituição com a sociedade. Isso reitera o que diz Bettega (2006, 

p.9), quando afirma que: “[...] Todos os atos importantes, para serem vistos como 

realmente importantes, precisam ser “cerimoniados”, solenizados. […] Solenizar 

momentos importantes é estabelecer, de fato, a comunicação. [...].”  

Os gestores também destacam ser o cerimonial guardião da memória, 

instrumento de despertar nas pessoas o sentimento de pertença, também de prestação 

de contas à sociedade (no caso das colações de grau, por exemplo, por meio da 

cerimônia, do rito de passagem, presta contas à sociedade, que financia o ensino 

superior gratuito), memória, tradição, manutenção e organização do ritual.  

Peirano (2003, p.10) diz que “Rituais são bons para transmitir valores e 

conhecimentos.”  

O entendimento é que o cerimonial agrega valor e contribui para a construção 

de imagens públicas, e não deve ser percebido somente numa abordagem normativa, 

pois é também comunicação, organização, lugar de fortalecimento da identidade 

institucional, cortesia, bom senso e a arte de bem receber.  

De acordo com Speers (2003, p.96), “A universidade é, por excelência, uma 

unidade de convívio. Há que se comunicar internamente no convívio diuturno. Há 

que se comunicar externamente no convívio com a sociedade.”  

Diferente dos demais entrevistados, o gestor de número 6 entende cerimonial 

como um setor de organização, planejamento e assessoramento, num viés 

administrativo. 

 

6.2.2 Avaliação das cerimônias da Universidade Federal do Ceará e o que elas 

representam 

 

Foi perguntado aos gestores como eles avaliam as cerimônias da UFC e o que 

elas representam, de fato, para cada um deles. O Quadro 7 descreve o pensamento 

dos gestores. 
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Quadro 7 - Avaliação das cerimônias da UFC 

Avaliação das CERIMÔNIAS Gestor 

Como em toda grande Universidade, o Cerimonial, na UFC, tem por marca a 

reafirmação do compromisso da instituição, do seu papel como elemento de 

transformação social, de fortalecimento da sua missão e dos demais papéis que citei na 

resposta anterior. Uma cerimônia de Colação de Grau, por exemplo, transcende o 

sentido de manutenção de rituais acadêmicos universais e é, na verdade, uma 

portentosa prestação de contas à sociedade que a financia.  

G1 

O cerimonial da UFC é a representação mais forte da importância social da in stituição 

no estado do Ceará. Suas cerimônias/solenidades revelam a Universidade no seu 

contexto local, nacional e internacional, resgatando o seu lugar social e sua 

importância. 

G2 

A Universidade é uma instituição que impacta a vida de milhões de pessoas  em todo o 

mundo. Cada atividade ali desenvolvida representa um marco relevante para os 

envolvidos, com importantes impactos na sociedade. Assim, o momento da defesa de 

um trabalho de final de curso (graduação, especialização, mestrado ou doutorado), a 

cerimônia de colação de grau, a posse de servidores, a outorga de títulos acadêmicos 

(professor emérito, doutor honoris causa etc.), a posse de um Reitor, a visita de uma 

autoridade, dentre outros exigem a estrita execução do ritual secular que engrandece 

cada um destes momentos, muitas vezes únicos na vida de quem participa. Na UFC não 

é diferente. O cerimonial é responsável por tornar cada um destes momentos na 

dimensão exata que ele representa no momento histórico da instituição e de quem está 

participando. Pessoalmente, envolvi-me emocionalmente com muitos cerimoniais. 

Desde a posse, como Reitor, a outorga de títulos acadêmicos, as cerimônias de posse 

de servidores, de colação de grau, as inaugurações etc. Em todos, o cerimonial foi 

marcante e definitivamente relevante para a realização do evento e para o seu registro 

histórico. 

G3 

Os cerimoniais da UFC - em uma primeira aproximação - são conhecidos como um 

instante de comunhão entre a comunidade interna da UFC - alunos, servidores técnicos 

administrativos, servidores docentes e o corpo administrativo da Universidade. Esses 

cerimoniais representam uma despedida. É um adeus para aqueles que concluíram os 

seus estudos. Neste momento a Universidade faz a entrega dos formandos para a 

sociedade. É uma satisfação que a UFC presta à sociedade. 

G4 

Os cerimoniais da UFC são bem organizados e enxutos, têm um caráter austero. Ele s 

representam a construção de uma tradição! 
G5 

Depois que passei a solicitar mais auxílio do cerimonial, pude compreender a 

importância de seguir regras nos cerimoniais, ter apoio das cerimonialistas para 

controlar o período das cerimônias, que autoridades devem ter destaque na composição 

das mesas e tempo para os discursos. Representam um auxílio super profissional que 

torna os eventos menos cansativos e que seguem normatizações.  

G6 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

A Universidade é uma instituição que impacta a vida de milhões de pessoas 

em todo o mundo e cada atividade ali desenvolvida. O cerimonial da UFC é 

a representação mais forte da importância social da instituição no estado do 

Ceará, do seu compromisso e do seu papel como elemento de 
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transformação social. A Colação de Grau, por exemplo, transcende o 

sentido de manutenção de rituais acadêmicos universais e é,na verdade, 

uma portentosa prestação de contas à sociedade que a financia.  O momento 

da defesa de um trabalho de final de curso (graduação, especialização, 

mestrado ou doutorado), a posse de servidores, a outorga de títulos 

acadêmicos (professor emérito, doutor honoris causa etc. ), a posse de um 

Reitor, a visita de uma autoridade, dentre outros exigem a estrita execução 

do ritual secular que engrandece cada um destes momentos, muitas vezes 

únicos na vida de quem participa. Os cerimoniais da UFC são bem 

organizados e enxutos, têm um caráter austero. Eles representam a 

construção de uma tradição marcante para o seu registro histórico. (ECH, 

DSC 4). 

 

Nas respostas à questão 2, o cerimonial é entendido como uma representação 

forte da instituição por meio de suas cerimônias, comunicando à sociedade o 

compromisso e o papel de transformação social da UFC.  

E essa visão assente com o que é defendido por Lobo Filho (2009, p.3 ): “O 

cerimonial está diretamente inserido como produtor do poder simbólico, dinamizando 

as estruturas de representação como forma de comunicação não-verbal utilizando 

ritos, rituais, cerimônias, marcando-se pela construção de referências de poder.”  

Os ritos de passagem foram mencionados por 3 entrevistados. E a universidade 

está repleta deles, como a colação de grau, posse, o conhecido “trote”, a recepção aos 

novos alunos, entre outros. Ritos e celebrações de passagem marcam e celebram 

momentos importantes. É a passagem do indivíduo de um grupo a outro (LAURINI et 

al., 1974).  

Essas considerações foram em relação aos quatro gestores que se distanciaram 

da pergunta, focando muito mais no que o cerimonial representa, e apenas dois 

gestores se aproximaram da resposta, que consiste em avaliar o cerimonial na UFC, 

respondendo que possui um caráter austero, organização, tradição e normatização.  

 

6.2.3 Cerimonial como instrumento de preservação da memória institucional  

 

Quando perguntado aos gestores sobre como e por que o cerimonial 

preserva a memória institucional, o quadro 8 apresenta as ideias relatadas . 
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Quadro 8 - Cerimonial como instrumento de preservação da memória institucional  

Cerimonial e Preservação da Memória Institucional Gestor 

Como já citei, na minha compreensão do que seja o Cerimonial, esse papel de 

guardião da memória institucional é dos mais relevantes, pois sem referências do 

passado é muito difícil dar continuidade à missão no presente, e a vislumbrar o futuro 

da instituição, preservando os seus ideais e ampliando o seu alcance social.  

G1 

Como já disse na primeira resposta, um dos componentes definidores do conceito de 

cerimonial é a memória. As solenidades coordenadas pelo Cerimonial carregam 

sempre os princípios, os valores e a missão da instituição, por isso, a memória 

institucional é preservada e atualizada, fazendo emergir se ntido nos presentes.  

G2 

Sim. O cerimonial deve estar diretamente relacionado com a preservação da história e 

da memória da instituição. No caso de uma universidade, isto é muito importante. 

Todo o registro das cerimônias organizadas com a participação da equipe do 

cerimonial da universidade, deveria estar sob a sua responsabilidade. Assim, o 

registro das autoridades presentes, os discursos, as apresentações artísticas e 

culturais, as datas, registros iconográficos, dentre outros, deveriam ficar sob a guard a 

do cerimonial. A equipe do cerimonial deve manter uma relação simbiótica com a 

equipe do memorial da instituição.  

G3 

Os cerimoniais da UFC - em uma primeira aproximação - são conhecidos como um 

instante de comunhão entre a comunidade interna da UFC - alunos, servidores 

técnicos administrativos, servidores docentes e o corpo administrativo da 

Universidade. Esses cerimoniais representam uma despedida. É um adeus para 

aqueles que concluíram os seus estudos. Neste momento a Universidade faz a entrega 

dos formandos para a sociedade. É uma satisfação que a UFC presta à sociedade.  

G4 

Acredito que sim, pois os cerimoniais retratam momentos da história da instituição. 

Essa memória deve ser preservada junto a todos os outros da instituição.  
G5 

Sim, acredito que haja registro de todos os eventos, compondo uma memória 

histórica, que poderá ser estudada anos subsequentes. Seria uma forma de memorial 

histórica oficial armazenada para acompanhamento institucional.  

G6 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Sim. O cerimonial deve estar diretamente relacionado com a preservação 

da história e da memória da instituição, pois um dos componentes 

definidores do conceito de cerimonial é a memória. O papel de guardião da 

memória institucional é dos mais relevantes, pois sem referências do 

passado é muito difícil dar continuidade à missão no presente, e a 

vislumbrar o futuro da instituição, preservando os seus ideais e ampliando 

o seu alcance social. Acredito que haja registro de todos os eventos, 

compondo uma memória histórica, que poderá ser estudada anos 

subsequentes. A equipe do cerimonial deve manter uma relação simbiótica 

com a equipe do memorial da instituição (ECH, DSC 5).  

 

Do grupo de respondentes, 5 gestores foram unânimes acerca da positividade 

em relação ao cerimonial como preservação de memória. O gestor 4 tangenciou na 

resposta ao descrever essa questão Ideia Central (IC). 
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Preservar a memória institucional é manter a instituição viva e uma maneira 

de consolidar suas bases. É ter referenciais sólidos para construir o presente e 

planejar o futuro. Os entrevistados destacam o cerimonial como guardião da memória 

institucional. Por meio dele essa memória é preservada e atualizada, por isso está 

diretamente relacionado com a preservação da história e memória da universidade.  

O gestor 4 menciona a entrega dos formandos para a sociedade, numa 

associação da memória da instituição com esta solenidade, e o de gestor 3 sugere 

uma relação simbiótica cerimonial-memorial para essa preservação. 

 

6.2.4 O que chama a atenção no cerimonial da Universidade Federal do Ceará 

 

Buscando identificar o que os gestores evidenciaram durante as cerimônias da 

UFC, encontrou-se concordância entre os entrevistados, conforme descreve o Quadro 

9. 

Quadro 9 - Destaques dos gestores. 

Destaques Gestor 

O que mais me chama atenção é o “equilíbrio” das solenidades, a sobriedade, o 

seguimento das regras protocolares, que variam em função do ato, das autoridades, 

situação que muitas vezes requer ajustes e flexibilidade, nem sempre fáceis de  por em 

prática. Muito me chama atenção o cuidado na preparação: os detalhes, a harmonia e a 

sobriedade buscadas, para que fique clara a mensagem que deve ser passada à 

comunidade interna ou ao público em geral com a realização daquele ato ou 

solenidade. A preparação e condução de um ato ou solenidade é complexa e delicada, 

vai desde a preparação do ambiente, a definição da programação, da precedência e 

tempos de fala, até, talvez o mais importante – o acolhimento dos que comparecerão 

como espectadores, com o seu conforto. 

G1 

A organização protocolar, o reforço da imagem institucional e o tom solene das 

cerimônias. Por essas características, as solenidades do cerimonial da UFC sempre 

convocam os presentes a cultivarem os valores e a missão da instituição, e  sempre 

imprimem respeito pela universidade.  

G2 

Comparado a outros cerimoniais que tive a oportunidade de acompanhar, observa -se 

um maior rigor e compromisso institucional nos cerimoniais da UFC. Esta 

característica é importante porque empodera o cerimonial, que não fica sujeito a 

improvisações para acomodar interesses individuais de ocasião.  

G3 

Em primeiríssimo lugar a organização. A seguir o conteúdo. Trata -se de uma sequência 

de atividades concatenadas e interligadas que ao final formam um todo coerent e e 

agradável. Em suma, tem um começo, meio e fim perfeitamente delineados dentro da 

atividade cerimonial.  

G4 
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(Continuação) 

Destaques Gestor 

A organização e estrutura.  G5 

O nível de profissionalismo, forma empática como as cerimonialistas abordam a 

melhor forma de condução nos eventos e o cuidado em acompanhar cada passo do 

Reitor, Vice e Pró-Reitores nas cerimônias 

G6 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Em primeiríssimo lugar a organização, os detalhes e o conteúdo, pois as 

atividades concatenadas e interligadas têm um começo, meio e fim 

perfeitamente delineados, sem falar o nível de profissionalismo dentro da 

atividade do cerimonial da UFC. O equilíbrio das solenidades, a 

sobriedade, o seguimento das regras protocolares, que variam em função do 

ato, das autoridades, empoderam a solenidade, situação que muitas vezes 

requer ajustes e flexibilidade, nem sempre fáceis de pôr em prática. Por 

fim, as solenidades do cerimonial da UFC sempre convocam os presentes a 

cultivarem os valores e a missão da instituição, e sempre imprimem 

respeito pela universidade. (ECH, DSC 6). 

 

Os entrevistados usaram em suas respostas palavras como: equilíbrio, 

sobriedade, seguimento das regras protocolares, competência para ajustes e 

flexibilizações nas situações, cuidado na preparação, nos detalhes, harmonia, 

sobriedade, acolhimento do público, reforço da imagem institucional, o tom solene 

das cerimônias, respeito, rigor, compromisso institucional, empoderamento, conteúdo 

e profissionalismo. Cerimonial não é quantidade, e sim qualidade.  

Conforme reitera Pinheiro (2014), é beleza, pompa e circunstância, ritmo e 

sinergia, necessário ser solene. O cerimonial, entendido como processo, é um 

encadeamento de ações protocolares e ritualísticas, próprias ao cumprimento de 

objetivos, previamente estabelecidos, a serem efetivados num determinado espaço de 

tempo. As ideias centrais IC mais fortes foram organização, rigor e acolhimento.  

 

6.2.5 Solenidades que marcaram a vida dos gestores, com ou sem registros.  

 

Sobre esse item, os gestores identificam individualmente o que marcou cada 

solenidade da UFC em suas vidas, e somente dois guardam registros.  
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Quadro 10 - Solenidades marcantes para gestores. 

Respostas Gestor 

Seria muito difícil escolher uma solenidade que mai s me marcou, ainda mais no 

momento presente, em que tenho a honra de ser Reitor. Todas as solenidades são 

marcantes e têm estado igualmente à altura do prestígio e do reconhecimento com que 

a UFC é distinguida. Não posso, no entanto, deixar de ressaltar a beleza e a 

importância das solenidades de Colação de Grau, que explicitam memoravelmente a 

nossa missão precípua: entregar à sociedade profissionais habilitados para um 

exercício profissional ético e contemporâneo, cidadão. Também têm especial brilho 

aquelas de reconhecimento acadêmico, científico, cultural ou administrativo; a outorga 

de nossos títulos honorários, que nos reafirmam como casa do saber e como patrimônio 

maior do povo cearense.  

G1 

As solenidades de colação de grau são as mais marcantes. Elas  reúnem estudantes, 

professores, servidores técnicos-administrativos, familiares e amigos na universidade 

para celebrar o momento que marca o cumprimento da missão precípua da instituição, 

a formação dos alunos. São solenidades eivadas de símbolos universi tários, em que a 

organização hierárquica da instituição é apresentada, e o protocolo destas solenidades 

comporta também toda a emoção que eclode. Lembro -me de uma outra solenidade que 

me marcou muito, pela beleza do cortejo das autoridades universitárias, com suas 

vestes talares específicas, juntamente com as autoridades civis vestidas a rigor. 

Solenidade na qual a importância social da universidade ficou evidenciada e em que a 

tradição apareceu preservada. Trata-se da posse do reitor Ícaro de Sousa Moreira, da 

qual eu participei como membro da mesa solene, com a concha acústica lotada, 

inclusive com manifestações da plateia, que revelam o espírito livre do ambiente 

universitário. 

G2 

Eu diria que muitas solenidades que participei na UFC marcaram a minha vid a 

profissional. A cerimônia de posse de Reitor, a cerimônia de colação de grau da minha 

filha e a cerimônia de implantação da Universidade Federal do Cariri são aquelas 

merecedoras das melhores e mais marcantes lembranças. Guardo registro de todas.  

G3 

A minha Colação de Grau se deu Trinta Anos depois…. Isso ficou marcado, pois foi 

uma espera de 30 anos. Tenho fotos.  
G4 

Não. G5 

Todas as colações de grau são eventos emocionantes!  G6 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

Todas as colações de grau são eventos emocionantes! Seria muito difícil 

escolher, no entanto as solenidades de colação de grau são as mais 

marcantes, têm especial brilho, por ser de reconhecimento acadêmico e 

científico, a minha colação de grau, ficou marcada, tenho fotos. Lembro -

me de uma outra solenidade que me marcou muito, pela beleza do cortejo 

das autoridades universitárias, com suas vestes talares específicas, 

juntamente com as autoridades civis vestidas a rigor. A posse do reitor 

Ícaro de Sousa Moreira, coma acústica lotada, inclusive com manifestações 

da plateia, que revelam o espírito livre do ambiente universitário. Guardo o 

registro de todas as solenidades. (ECH, DSC 7). 

 

 



99 

“Uma memória afetiva pode se desenvolver a partir de uma percepção 

sensorial como um odor, um som, uma cor, desde que tal percepção esteja ligada a 

um momento afetivo importante” (PORTILLO, 2006 , on line).  

As colações de grau foram as mais mencionadas nas respostas à questão 5. 

Ressaltadas nas falas a beleza, emoção e importância delas. Momentos de reunião de 

todos os símbolos e ritos, além da reunião da comunidade interna e externa .  

Como afirma Reinaux (2008), através dessa solenidade, a instituição se 

completa ou vê consumada a missão e os maiores objetivos da sua própria existência 

serem concretizados. Outras solenidades mencionadas foram: entrega de títulos 

honoríficos, reconhecimento acadêmico, científico, cultural ou administrativo, posse 

de reitor, todas repletas de elementos sígnicos, e a implantação do Campus da UFC 

no Cariri.  

O entrevistado 2 fala o quanto o marcou o cortejo acadêmico, e, sobre isso, diz 

Frias (2003, p.94):  

O cortejo universitário é uma das manifestações mais “espetaculares” (para 

um olhar externo) do corpo docente, onde se misturam o cerimonial, a 

demonstração de poder, a afirmação - e o controlo- reiterada de uma 

identidade letrada e de uma ordem interna.  

 

O cortejo acadêmico segue uma ordem de precedência (uma hierarquia, 

também mencionada pelo entrevistado), os docentes usam as vestes talares, com seus 

paramentos coloridos, imponentes; simboliza poder, indica hierarquia, distingue as 

autoridades universitárias e desperta a curiosidade e admiração de quem vê. Três não 

responderam se guardam registros, dois responderam que sim, guardam, e um deu 

uma resposta não compreendida.  Isso significa que o objetivo sobre a identificação 

das memórias afetivas vem sendo atendido tanto nas respostas dos estudantes quanto 

na dos gestores. 

 

6.2.6 Local de guarda do acervo das cerimônias 

 

Quando perguntado aos gestores se sabiam onde se encontravam guardados os 

registros das cerimônias passadas, e em que acervo poderiam ser encontrados, não há 

um consenso nem onde elas estariam, tampouco onde deveriam estar. Sobre isso, o 

Quadro 11 exibe. 
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Quadro 11 - Guarda dos registros das cerimônias. 

Acervo das cerimônias ou onde deveria estar  Gestor 

É de suma importância a preservação da memória institucional e isso inclui o trabalho 

confiado ao Cerimonial. Idealmente essa guarda deveria, no meu entendimento, ser 

compartilhada com o nosso Memorial. Um grupo de trabalho estuda há alguns meses a 

formulação de uma política de preservação do nosso patrimônio material e imaterial, 

para submetermos ao CONSUNI uma proposta de resolução, a exemplo do que fizemos 

em 2017, quando, com a chancela no nosso órgão máximo, instituímos a política de 

inovação tecnológica de nossa Universidade. É muito importante que o Cerimonial 

venha se juntar a esse grupo.  

G1 

Imagino que os registros escritos estão na sede do cerimonial: as solenidades 

realizadas, as datas, os convidados; os registros digitais, por meio de fotos, devem 

estar na página eletrônica da UFC. Entendo que o lugar adequado para preservar o 

acervo do cerimonial deva ser o Memorial da UFC.  

G2 

Acredito que devem estar guardados no Cerimonial da UFC. Espero encontrá-los 

também no Memorial da UFC. 
G3 

Não tenho com certeza, mas acredito que estão bem guardadas no próprio espaço físico 

do cerimonial. Se não for gostaria de saber.  
G4 

Não sei onde se encontram, mas acredito que devam ser guardados na h istória de 

cerimoniais, com a preservação de áudio e vídeo. Organizados pela natureza dos 

eventos. 

G5 

Não tenho certeza, mas creio que exista um local no memorial da UFC onde as 

informações, atas, são armazenadas.  
G6 

Fonte: Elaborado pela autora (2019). 

É de suma importância a preservação da memória institucional e isso inclui 

o trabalho confiado ao Cerimonial. Entendo que o lugar adequado para 

preservar o acervo do cerimonial deva ser o Memorial da UFC. 

Trabalhamos para a formulação de uma política de preservação do nosso 

patrimônio material e imaterial nesse sentido, é muito importante que o 

Cerimonial venha se juntar a esse grupo.  (ECH, DSC 8). 

 

Ao serem perguntados sobre onde se encontram guardados os registros das 

cerimônias passadas e em qual acervo esperam encontrá-los, os entrevistados 

responderam destacando a importância da preservação da memória institucional, a 

preservação do patrimônio material e imaterial da UFC, sugerem uma parceria do 

cerimonial com o memorial (já existente essa parceria). O entrevistado de número 1 

não respondeu onde espera encontrar tais registros; o de número 2, acha que os 

registros escritos estão na sede do cerimonial, os digitais na página eletrônica da 

universidade. O gestor 3 acredita que estejam guardados no cerimonial e também no 

memorial. O de número 4 também respondeu no cerimonial . O quinto gestor não sabe 

onde estão guardados, e o sexto acha que pode estar no memorial.  
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Esta pesquisadora, ao chegar ao cerimonial, deparou-se com a dificuldade de 

encontrar os registros das cerimônias passadas, carência de um acervo documental. 

Nada informatizado, uma ou outra fotografia, poucos arquivos sobre as solenidades, 

o que tornou a presente pesquisa mais desafiadora pela falta de informações. O papel 

do memorial, que está fazendo esse resgate do passado, foi de fundamental 

importância nessa busca por referências. Até mesmo na nossa gestão, foram muitas 

as dificuldades, inclusive de recursos financeiros, para termos registros fotográficos 

de áudio e imagem. Atualmente, esses problemas foram sanados. Por ser tudo 

informatizado, temos um setor de comunicação atuante, com fotógrafos, UFC TV, 

jornalistas, o Portal da UFC, com o registro fotográfico completo de todas as 

solenidades, notícias atualizadas, além da atuação do memorial. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa buscou, por meio de estudo de caso, descobrir o que representa 

o cerimonial universitário da UFC para sua comunidade e de que modo ele pode 

contribuir para preservar a memória da Instituição, sendo este o problema 

investigado. 

As informações foram coletadas em documentos do acervo da UFC, jornais e 

Internet, além da bibliografia citada na construção do aporte teórico , e ainda, com 

uma pesquisa de campo, junto a dois segmentos da comunidade universitária. 

Sobre a pesquisa de campo, de início, foram consultados 102 concludentes 

representantes e oradores da colação de grau de 2018.1 sobre a importância e a 

avaliação da cerimônia para estes, lembranças e memória afetiva, obtendo -se 57 

respostas. Todos pertenciam a 34 cursos de graduação nas modalidades presencial e 

EaD, e nos graus bacharelado e licenciatura. Em seguida, as entrevistas deram lugar 

a um novo repertório sobre cerimonial na UFC, com a colaboração de 6 gestores da 

administração superior, sendo 4 da atual gestão e dois da gestão passada.  

Nessa jornada, utilizou-se de ideias de alguns autores que trataram sobre 

símbolos, ritos, colação de grau e cerimonial universitário,  entre eles os mais citados 

foram: Lins (1991); Viana (1998); Reinaux (1996, 1998, 2003); Bettega (2009); 

Azzolin (2010); e Barcelos (2016), entre outros. 

Em que pesem as dificuldades na construção desta investigação, pela carência 

de artigos acerca do objeto de estudo, obteve-se os seguintes resultados, tomando-se 

por escopo os objetivos pretendidos:   

Sobre o primeiro objetivo que interrogava os concludentes dos cursos de 

graduação da UFC acerca dos momentos marcantes da cerimônia de colação de grau, 

suas memórias afetivas e o que o cerimonial representou em suas vidas, os resultados 

mostraram que se confirma tal objetivo, pois, ao participarem da solenidade de 

colação de grau, na presença de seus entes queridos, familiares e amigos, declararam 

nas respostas ao questionário todas as suas emoções e encantamento por esse 

momento de magnitude da instituição, e coroação de uma etapa da vida de cada um. 

Ato acadêmico-jurídico, marcado pela transição da vida de estudante para a 

profissional, a colação de grau é eivada de símbolos, ritos e rituais acadêmicos, 
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ocasião marcada por discursos, juramento, cores e vestes, cortejo, abraços, lágrimas, 

risadas, afeto, saudade e espaço sígnico. A junção de todos esses elementos desperta 

admiração, encantamento, forte sensação de pertencimento, que por certo serão 

guardados em suas memórias.  

Expressões Chave foram evidenciadas no conjunto de respostas, como: “Foi 

mágico”, “Tudo foi marcante, maravilhoso, ficará em minha memór ia e no meu 

coração”, “Momento único, muitas emoções”, “Muitas memórias, principalmente a 

fala do reitor”, definem o atendimento ao objetivo primeiro. Além do mais, quanto ao 

ritual, mencionam: ”Os colegas e eu de capelo, os professores de vestes talares”, 

“festividade do ritual”, “O discurso emocionante do orador discente”, “O juramento, 

eu diria”. Destaque também para o cumprimento do objetivo supracitado foram 

momentos da cerimônia marcados na questão de múltipla escolha, quadro 2, como: 

“O cumprimento do ritual”, seguido da “Condução do texto”, “O cortejo acadêmico” 

e “As vestes talares”. 

O público que participa de uma cerimônia de colação de grau, concludentes, 

seus familiares e comunidade acadêmica, vai encontrar o brasão da Universidade 

Federal do Ceará, a cor azul rei por todos os ambientes (cor que simboliza a nossa 

universidade), entre outros elementos. Essa reunião de símbolos e ritos vai impactar 

as pessoas de alguma forma e, em qualquer lugar do mundo, os fará lembrar da 

identidade da Instituição. 

O segundo objetivo específico, que era descobrir como os gestores da UFC 

percebem o cerimonial universitário, quais as cerimônias marcantes em suas vidas , e 

como esse evento pode colaborar com a preservação da memória da Instituição e da 

guarda do acervo das cerimônias anuais, os dados mostraram que os entrevistados 

ratificam o objetivo da pesquisa ao identificarem o cerimonial como fator de 

preservação da história e memória da Instituição, por mais de uma vez citado este 

como guardião da memória. 

Os gestores percebem o cerimonial universitário como um poderoso 

instrumento de comunicação da instituição/sociedade, agregando valor e fortalecendo 

a identidade institucional, além de representar a construção de uma tradição. A 

colação de grau é, sem dúvida, a cerimônia mais marcante para todos, certamente 

pela reunião de ritos e símbolos nela presentes, por congregar a comunidade interna e 

externa, e pelo rito de passagem tão significativo celebrado. Outras cerimônias foram 
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citadas, e os gestores compreendem que, por meio delas, o cerimonial comunica à 

sociedade o compromisso e o papel de transformação social da UFC, transmite os 

valores e a missão da instituição, reafirmando essa universidade como casa do saber 

e patrimônio do povo cearense. 

Os resultados mostraram que, para os gestores, o cerimonial, além do 

exercício dos rituais acadêmicos, é também um setor administrativo, e entendido 

como organizado; a equipe de profissionais do cerimonial foi avaliada como 

equilibrada, apesar de o trabalho ser complexo e delicado, rigoroso por necessidade 

de cumprimento das regras protocolares. Ele também é sóbrio, solene, detalhista, 

acolhedor e agregador na visão dos gestores. 

Quanto à guarda material tangível do acervo, os gestores acreditam, em sua 

maioria, estar no cerimonial e no memorial, sugerindo essa relação simbiótica ent re 

os dois setores relacionados à história e memória da instituição. Porém, muito além 

disso, está o acervo não tangível, certamente o mais valioso, guardado na memória 

afetiva, comprovada na fala não só dos gestores, mas dos alunos também.  No ano em 

curso, os paramentos dos dirigentes máximos da UFC ficam sob a guarda de ambos, 

reitor e vice-reitor, e sob a coordenação da cerimonialista. Vale salientar que, hoje, 

os registros fotográficos, na forma digital, estão disponíveis no portal da UFC.  

Quanto às dificuldades encontradas na pesquisa, estas foram muitas, pois o 

acervo documental é quase inexistente, poucos registros fotográficos e a bibliografia 

na área também muito escassa, tornando um grande desafio ao tema proposto.  

Por fim, na edificação deste estudo, algumas portas se abriram para novas 

pesquisas, como cerimonial universitário nas instituições  de Ensino Superior do 

Estado do Ceará, identificando como essas realizam os seus cerimoniais.  

Nos 20 anos dedicados ao cerimonial universitário, adquiriu-se o que 

chamamos de “saberes de experiência”, aqueles não apresentados na universidade, 

nos cursos de formação, mas acumulados pelos anos de experiência e de valor não 

mesuráveis. Nesse sentido, fica o desejo subsequente de uma pesquisa de doutorado, 

para, também elaborar um guia sobre normalização dos rituais universitários e sobre 

a memória institucional como referência a ser utilizado na UFC e em outras 

instituições universitárias. 
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A avaliação que se faz acerca do cerimonial na UFC, na tessitura desta 

pesquisa, é que, não obstante o suporte ao cumprimento do cerimonial como ele o é, 

atualmente neste lugar de produção de saber, a infraestrutura deve ser melhor 

adequada, considerando a monta e o porte desta Instituição. 

Recomenda-se, em face da necessidade da divulgação do referido cerimonial, 

um link no portal da UFC, para postagem de assuntos referentes à atividade com 

acesso imediato e conhecimento por toda a comunidade interna e externa, além de  um 

manual em fase de conclusão sobre as colações de grau, para esclarecimentos e 

informações ao público diretamente envolvido, em especial os concludentes. Desta 

forma, serão otimizadas nossas ações para acesso imediato e conhecimento de toda a 

comunidade interna e externa. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Percepção das Colações de Grau da UFC Caro estudante, parabéns para você 

que participou da solenidade de colação de grau da UFC, 2018.1.  

 

Gostaríamos muito de ouvi-lo por meio deste breve questionário, que fará parte de 

uma pesquisa em nível de mestrado na UFC, acerca da percepção do estudante sobre 

as cerimônias de colação de grau, como memória afetiva e institucional. 

Agradecemos por responder. Prazo: até 17/08. 

 

1. Campus da UFC a que pertence 

❑ Campus do Pici 

❑ Campus do Porangabussu 

❑ Campus do Benfica 

❑ Campus da UFC em Sobral 

❑ Campus da UFC em Quixadá 

❑ Campus da UFC em Russas 

 

2. Curso concluído  

❑ Administração ❑ Design Digital 

❑ Agronomia ❑ Direito 

❑ Arquitetura e Urbanismo ❑ Economia Doméstica 

❑ Biblioteconomia ❑ Economia Ecológica 

❑ Biotecnologia ❑ Educação Física 

❑ Ciência da Computação ❑ Enfermagem 

❑ Ciências Ambientais ❑ Engenharia Ambiental 

❑ Ciências Atuariais ❑ Engenharia Civil 

❑ Ciências Biológicas ❑ Engenharia da Computação 
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❑ Ciências Contábeis ❑ Engenharia de Alimentos 

❑ Ciências Econômicas ❑ Engenharia de Energias Renováveis 

❑ Ciências Sociais ❑ Engenharia de Minas 

❑ Cinema e Audiovisual ❑ Engenharia de Pesca 

❑ Comunicação Social - Jornalismo ❑ Engenharia de Petróleo 

❑ Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda ❑ Engenharia de Produção 

❑ Dança ❑ Engenharia de Produção Mecânica 

❑ Design Moda ❑ Engenharia de Software 

❑ Engenharia de Telecomunicações ❑ Matemática 

❑ Engenharia de Teleinformática ❑ Matemática Industrial 

❑ Engenharia Elétrica ❑ Medicina 

❑ Engenharia Mecânica ❑ Música 

❑ Engenharia Metalúrgica ❑ Oceanografia 

❑ Engenharia Química ❑ Odontologia 

❑ Estatística ❑ Pedagogia 

❑ Farmácia ❑ Psicologia 

❑ Filosofia ❑ Química 

❑ Finanças ❑ Redes de Computadores 

❑ Física ❑ Secretariado Executivo 

❑ Fisioterapia ❑ Sistema de Informação 

❑ Gastronomia ❑ Sistemas e Mídias Digitais 

❑ Geografia ❑ Teatro 

❑ Geologia 

❑ Tecnologia em Gestão da 

Qualidade 

❑ Gestão de Políticas Públicas ❑ Zootecnia 

❑ Letras ❑ Letras-Libras 
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3. O que representou para você a cerimônia de Colação de Grau da UFC?  

❑ Importante 

❑ Indiferente 

❑ Excelente 

 

4. O que você destaca como mais marcante na cerimônia de Colação de Grau da 

UFC? 

❑ As vestes talares 

❑ A condução do texto 

❑ A cerimonialista 

❑ O cumprimento do ritual 

❑ O Cortejo acadêmico 

 

5. Qual a frase mais marcante da Colação de Grau da UFC? 

❑ Resposta subjetiva 

 

6. Registre uma memória afetiva deste cerimonial que você vivenciou na da Colação 

de Grau da UFC? 

❑ Resposta subjetiva 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA ESTRUTURADA COM OS GESTORES 

 

1. Qual a sua percepção sobre cerimonial ou o que você entende sobre isso?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2 Como você avalia os cerimoniais da UFC e o que eles representam para você?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3.  Você acredita que eles possam fazer parte da preservação da memória 

institucional, como e por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4 O que mais lhe chama atenção nos cerimoniais da UFC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5  Há alguma solenidade da UFC que marcou a sua vida? Você tem registros dela? 

Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6  Você sabe onde se encontram guardados os registros  das cerimônias passadas? Em 

que acervo você espera encontrá-los? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a), como voluntário (a), a participar da pesquisa de 

mestrado: O CERIMONIAL UNIVERSITÁRIO COMO PRESERVAÇÃO DA 

MEMÓRIA INSTITUCIONAL DA UFC. Você não deve participar contra a sua 

vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que 

desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos.  

O interesse no estudo do cerimonial universitário, como preservação da 

memória institucional, surgiu com o trabalho desenvolvido pela pesquisadora no 

Cerimonial do Gabinete do Reitor da UFC, onde, diariamente, é vivenciado um 

universo de símbolos e rituais que pode constituir acervo importante na preservação 

da memória dos cerimoniais da UFC.  

A relevância deste estudo para a Instituição, para a sociedade e para a 

edificação do saber científico, se dá, primeiramente, pela carência de memória 

compilada dos cerimoniais passados da UFC, como forma de acrescer dados a esse 

cenário; segundo, pela indigência de pesquisas no Brasil que retratem a importância  

do cerimonial como um lugar de memória dos eventos nas instituições públicas ou 

privadas.  Dessa forma, crê-se que os 20 anos de experiência da pesquisadora nas 

atividades do cerimonial da universidade, possam ser materializados neste trabalho 

como mais um elemento de registro e conservação da memória da instituição, de 

forma que proporcione a continuidade em pesquisas subsequentes. A pesquisa, 

buscará como benefício descobrir o que representa o cerimonial universitário da UFC 

para sua comunidade, e de que modo ele pode contribuir para preservar a memória da 

Instituição.  Deste modo, tem-se como objetivo geral: Identificar, na UFC, como o 

cerimonial universitário contribui para edificação de memórias afetivas em sua 

comunidade e de que modo colabora com a preservação de sua memória institucional. 

Os riscos prováveis durante as entrevistas como por exemplo: cansado, tempo 

prolongado na entrevista, perguntas que possam oferecer constrangimentos e 

ambiente desconfortável, serão previamente eliminados e levados em consideração 

quando for necessário interromper a entrevista.  

Você será esclarecido (a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. 

Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento, por sentir-se incomodado com as perguntas ou 
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fadigado. A sua participação é voluntária e à recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade. 

A pesquisadora irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. 

Seu nome ou material que indique a sua participação não será liberado sem a sua 

permissão. Você não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar 

deste estudo. Uma cópia deste consentimento informado será arquivada na 

Coordenação do curso de mestrado em Políticas Públicas da Universidade Federal do 

Ceará. 

Endereço dos, as) responsável(is) pela pesquisa:  

 

Nome: CLAUDIA MARIA DE ALBUQUERQUE LORDÃO 

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Endereço: RUA ISRAEL BEZERA 511, APTO 602 

Telefones para contato: 987760741  

 

Declaro que concordo em participar desse estudo e me foi dada a oportunidade 

de ler e esclarecer as minhas dúvidas.  

 

___________________________________________________________ 

Nome do entrevistado     Assinatura 

 

___________________________________________________________ 

Claudia Maria de Albuquerque Lordão – Pesquisadora Assinatura 
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ANEXO A - FOTOS DE ARQUIVO 

 

Figura 1 - Posse do Vice-reitor, Prof. Faustino de Albuquerque Sobrinho, em 

março de 1971. 

 

Fonte: Acervo Memorial (1971). 

 

Figura 33- Solenidade única de Colação de Grau em dezembro de 1967 – momento 

discente. 

 
Fonte: Memorial UFC (1967) 
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Figura 3 - Colação de Grau no Ginásio Paulo Sarasate em 1982.  

 
Fonte: Memorial UFC (1982) 

 

 

Figura 34- Colação de Grau no Ginásio 

Paulo Sarasate, em 1982. 

 

 Figura 35 - Colação de Grau no 

Ginásio Paulo Sarasate, em 1982. 

 
Fonte: Memorial UFC (1982)  Fonte: Memorial UFC (1982). 
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Figura 6 - Colação de Grau no Ginásio 

Paulo Sarasate, em 1982. 

Fonte: Memorial UFC (1982). 

 Figura 36 - Colação de Grau no 

Ginásio Paulo Sarasate, em 1982. 

Fonte: Memorial UFC (1982). 

 

Figura 8- Colação de Grau especial no Gabinete do Reitor, dezembro de 

1975. 

 
Fonte: Memorial UFC (1975). 
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ANEXO B - DECRETO No 70.274, DE 9 DE MARÇO DE 1972 

 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO N.o 70.274, DE 9 DE MARÇO DE 1972. 

 

Aprova as normas do cerimonial 

público e a ordem geral de 

precedência. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item 

III, da Constituição, 

DECRETA: 

Art. 1º São aprovadas as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência, 

anexas ao presente Decreto, que se deverão observar nas solenidades  oficiais realizadas na 

Capital da República, nos Estados, nos Territórios Federais e nas Missões diplomáticas do 

Brasil. 

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Brasília, 9 de março de 1972; 151º da Independência e 84º da República.  

EMÍLIO G. MÉDICI  

Alfredo Buzaid  

Adalberto de Barros Nunes  

Orlando Geisel  

Mário Gibson Barboza  

Antônio Delfim Netto  

Mario David Andreazza  

L. F. Cirne Lima  

Jarbas G. Passarinho  

Julio Barata  

J. Araripe Macêdo F. Rocha Macêdo  

F. Rocha Lagôa  

Marcus Vinícius Pratini de Moraes  

Benjamim Mário Baptista  

João Paulo dos Reis Velloso  

José Costa Cavalcanti  

Hiygino C. Corsetti 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.3.1972, republicado em 16.03.72 

retificado em 16.03.72 

DAS NORMAS DO CERIMONIAL PÚBLICO 

CAPÍTULO I 

Da Precedência 

Art. 1º O Presidente da República presidirá sempre a cerimônia a que comparecer.  

Parágrafo único. Os antigos Chefes de Estado passarão logo após o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, desde que não exerçam qualquer função pública. Neste caso, a sua 

precedência será determinada pela função que estiverem exercendo.  
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Art. 2º Não comparecendo o Presidente da República, o Vice -Presidente da República 

presidirá a cerimônia a que estiver presente. 

Parágrafo único. Os antigos Vice-Presidente da República, passarão logo após os antigos 

Chefes de Estado, com a ressalva prevista no parágrafo único do artigo 1º.  

Art. 3º Os Ministros de Estado presidirão as solenidades promovidas pelos respectiv os 

Ministérios. 

Art. 4º A precedência entre os Ministros de Estado, ainda que interinos, é determinada pelo 

critério histórico de criação do respectivo Ministério, na seguinte ordem: Justiça; Marinha; 

Exército; Relações Exteriores; Fazenda; Transportes; Agricultura; Educação e Cultura; 

Trabalho e Previdência Social, Aeronáutica; Saúde, Indústria e Comércio; Minas e Energia; 

Planejamento e Coordenação Geral; Interior; e Comunicações.  

§ 1º Quando estiverem presentes personalidades estrangeiras, o Ministro de Estado das 

Relações Exteriores terá precedência sobre seus colegas, observando -se critério análogo 

com relação ao Secretário-Geral de Política Exterior do Ministério das Relações Exteriores, 

que terá precedência sobre os Chefes dos Estados-Maior da Armada e do Exército. O 

disposto no presente parágrafo não se aplica ao Ministro de Estado em cuja jurisdição 

ocorrer a cerimônia. 

§ 2º Tem honras, prerrogativas e direitos de Ministro de Estado o Chefe de Gabinete Militar 

da Presidência da República, o Chefe do Gabinete Civil da Presidência, o Chefe do Serviço 

Nacional de Informações e o Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e, nessa ordem, 

passarão após os Ministros de Estado.  

§ 3º O Consultor-Geral da República tem para efeitos protocolares e de correspondência, o 

tratamento devido aos Ministros de Estado. 

§ 4º Os antigos Ministros de Estado, Chefes do Gabinete Militar da Presidência da 

República, Chefes do Gabinete Civil da Presidência da República, Chefes do Serviço 

Nacional de Informações e Chefes do Estado Maior das Forças Armadas, que hajam 

exercido as funções em caráter efetivo, passarão logo após os titulares em exercício, desde 

que não exerçam qualquer função pública, sendo, neste caso, a sua precedência determinada 

pela função que estiverem exercendo. 

§ 5º A precedência entre os diferentes postos e cargos da mesma categoria corresponde à 

ordem de precedência histórica dos Ministérios.  

Art. 5º Nas missões diplomáticas, os Oficiais-Generais passarão logo depois do Ministro-

Conselheiro que for o substituto do Chefe da Missão e os Capitães-de-Mar-e-Guerra, 

Coronéis e Coronéis-Aviadores, depois do Conselheiro ou do Primeiro Secretário que for o 

substituto do Chefe da Missão.  Parágrafo único. A precedência entre Adidos Militares será 

regulada pelo Cerimonial militar. 

Da Precedência nos Estados Distrito Federal e Territórios  

Art. 6º Nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, o Governador presidirá às 

solenidades a que comparecer, salvo as dos Poderes Legislativo e Judiciário e as de caráter 

exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial.  

Parágrafo único. Quando para as cerimônias militares for convidado o Governador, ser -lhe-á 

dado o lugar de honra. 

Art. 7º No respectivo Estado, o Governador, o Vice-Governador, o Presidente da 

Assembléia legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça terão, nessa ordem, precedência 

sobre as autoridades federais. 

Parágrafo único. Tal determinação não se aplica aos Presidentes do Congresso Nacional da 

Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal, aos Ministros de Estado, ao Chefe 

do Gabinete Militar da Presidência da República, ao Chefe do Gabinete Civil da Presidência 

da República, ao Chefe do Serviço Nacional de Informações, ao Chefe do Estado -Maior das 

Forças Armadas e ao Consultor-Geral da República, que passarão logo após o Governador.  
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Art. 8º A precedência entre os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios é determinada pela ordem de constituição histórica dessas entidades, a saber: 

Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba, Espirito Santo, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Santa Catarina, Alagoas, Sergipe, Amazonas, Paraná,  Guanabara (Excluído pelo Decreto nº 

83.186, de 1979), Acre, Mato Grosso do Sul (Incluído pelo Decreto nº 83.186, de 1979), 

Distrito Federal, e Territórios: Amapá, Fernando de Noronha, Rondônia e Roraima.  

Art. 9º A precedência entre membros do Congresso Nacional e entre membros das 

Assembléias Legislativas é determinada pela ordem de criação da unidade federativa a que 

pertençam e, dentro da mesma unidade, sucessivamente, pela data da diplomação ou pela 

idade. 

Art. 10. Nos Municípios, o Prefeito presidirá as solenidades municipais.  

Art. 11. Em igualdade de categoria, a precedência, em cerimônias de caráter federal, será a 

seguinte: 

1º Os estrangeiros; 

2º As autoridades e os funcionários da União.  

3º As autoridades e os funcionários estaduais e municipais.  

Art. 12 Quando o funcionário da carreira de diplomata ou o militar da ativa exercer função 

administrativa civil ou militar, observar-se-á a precedência que o beneficiar. 

Art. 13. Os inativos passarão logo após os funcionários em serviço ativo de igual categoria, 

observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 4º.  

Da precedência de Personalidades Nacionais e Estrangeiras  

Art. 14. Os Cardeais da Igreja Católica, como possíveis sucessores do Papa, tem situação 

correspondente à dos Príncipes herdeiros.  

Art. 15. Para colocação de personalidades nacionais e estrangeiras, sem função oficial, o 

Chefe do Cerimonial levará em consideração a sua posição social,  idade, cargos ou funções 

que ocupem ou tenham desempenhado ou a sua posição na hierarquia eclesiástica.  

Parágrafo único. O chefe do Cerimonial poderá intercalar entre as altas autoridades da 

República o Corpo Diplomático e personalidades estrangeiras.  

Casos Omissos 

Art. 16. Nos casos omissos, o Chefe do Cerimonial, quando solicitado, prestará 

esclarecimentos de natureza protocolar bem como determinará a colocação de autoridades e 

personalidades que não constem da Ordem Geral de Precedência.  

Da Representação 

Art. 17. Em jantares e almoços, nenhum convidado poderá fazer -se representar. 

Art. 18. Quando o Presidente da República se fizer representar em solenidade ou 

cerimônias, o lugar que compete a seu representante é à direita da autoridade que as 

presidir. 

§ 1º Do mesmo modo, os representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, quando 

membros dos referidos Poderes, terão a colocação que compete aos respectivos Presidentes.  

§ 2º Nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias a que comparecer o 

Presidente da República. 

Dos Desfiles 

Art. 19. Por ocasião dos desfiles civis ou militares, o Presidente da República terá a seu 

lado os Ministros de Estado a que estiverem subordinados as corporações que desfilam.  

Do Hino Nacional 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83186.htm#art1p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83186.htm#art1p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D83186.htm#art1
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Art. 20. A execução do Hino Nacional sé terá início depois que o Presidente da República 

houver ocupado o lugar que lhe estiver reservado, salvo nas cerimônias sujeitas a 

regulamentos especiais. 

Parágrafo único. Nas cerimônias em que se tenha de executar Hino Nacional estrangeiro , 

este precederá, em virtude do princípio de cortesia, o Hino Nacional Brasileiro.  

Do Pavilhão Presidencial 

 Art . 21. Na sede do Governo, deverão estar hasteados a Bandeira Nacional e o Pavilhão 

Presidencial, quando o Chefe de Estado estiver presente.  

Parágrafo único. O Pavilhão Presidencial será igualmente astreado:  

I - Nos Ministérios e demais repartições federais, estaduais e municipais, sempre que o 

Chefe de Estado a eles comparecer; e 

II - Nos locais onde estiver residindo o Chefe de Estado.  

Art. 21.  O Pavilhão Presidencial será hasteado, observado o disposto no art. 27,  caput e § 

1o: (Redação dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010)  

I - na sede do Governo e no local em que o Presidente da República residir, quando ele 

estiver no Distrito Federal; e (Redação dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010)  

II - nos órgãos, autarquias e fundações federais, estaduais e municipais, sempre que o 

Presidente da República a eles comparecer.  (Redação dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010) 

Parágrafo único.  Aplica-se o disposto neste artigo ao Pavilhão do Vice-Presidente da 

República. (Redação dada pelo Decreto nº 7.419, de 2010) 

Da Bandeira Nacional 

Art. 22. A Bandeira Nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento 

patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular.  

Art. 23. A Bandeira Nacional pode ser apresentada:  

I - Hasteada em mastro ou adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos 

de esporte escritórios, salas de aula, auditórios, embarcações, ruas e praças, em qualquer 

lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito.  

II - Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplicada sobre parede ou 

presa a um cabo horizontal ligando edifícios, árvores, postes ou mastros;  

III - Reproduzida sobre paredes, tetos, vidraças veículos e aeronaves;  

IV - Compondo com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças semelhantes;  

V - Conduzida em formaturas, desfiles, ou mesmo individualmente;  

VI - Distendida sobre ataúdes até a ocasião do sepultamento.  

Art. 24. A Bandeira Nacional estará permanentemente no topo de um mastro especial 

plantado na Praça dos Três Poderes de Brasília, no Distrito Federal, como símbolo perene 

da Pátria e sob a guarda do povo brasileiro.  

§ 1º. A substituição dessa Bandeira será feita com solenidades especiais no 1º Domingo de 

cada mês, devendo o novo exemplar atingir o topo do mastro antes que o exemplar 

substituído comece a ser arriado. 

§ 2º. Na base do mastro especial estarão inscritos exclusivamente os seguintes dizeres: Sob 

a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a Bandeira Sempre no alto - 

visão permanente da Pátria. 

Art. 25. Hasteia-se diariamente a Bandeira Nacional: 

I - No Palácio da Presidência da República; 

II - Nos edifícios sede dos Ministérios; 

III - Nas Casas do Congresso Nacional; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7419.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7419.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7419.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7419.htm#art1
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IV - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Federais de 

Recursos; 

V - Nos edifícios sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos Estados, 

Territórios e Distrito Federal; 

VI - Nas prefeituras e Câmaras Municipais; 

VII - Nas repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa de fronteira;  

VIII - Nas missões Diplomáticas, Delegação junto a Organismos Internacionais e 

Repartições Consulares de carreira, respeitados os usos locais dos países em que tiverem 

sede; 

IX - Nas unidades da Marinha Mercante, de acordo com as leis e Regulamentos de 

navegação, polícia naval e praxes internacionais. 

Art. 26. Hasteia-se obrigatoriamente, a Bandeira Nacional, nos dias de festa ou de luto 

nacional em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos.  

Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene da 

Bandeira Nacional, durante o ano letivo, pelo menos uma vez por semana.  

Art. 27 A Bandeira Nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite.  

§ 1º. Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas. 

§ 2º. No dia 19 de novembro, Dia da Bandeira o hasteamento, é realizado às 12 horas, com 

solenidades especiais. 

§ 3º. Durante a noite a Bandeira deve estar devidamente iluminada.  

Art. 28. Quando várias bandeiras são hasteadas ou arriadas simultaneamente, a Bandeira 

Nacional é a primeira a atingir o tope e a última a dele descer.  

Art. 29. Quando em funeral, a Bandeira fica a meio-mastro ou a meia adriça. Nesse caso no 

hasteamento ou arriamento, deve ser levada inicialmente até o tope. 

Parágrafo único. Quando conduzida em marcha, indica-se o luto por um laço de crepe atado 

junto à lança. 

Art. 30. Hasteia-se a Bandeira Nacional em funeral nas seguintes situações:  

I - Em todo o País quando o Presidente da República decretar  luto oficial; 

II - Nos edifícios-sede dos poderes legislativos federais, estaduais ou municipais, quando 

determinado pelos respectivos presidentes, por motivos de falecimento de um de seus 

membros; 

III - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores, nos Tribunais Federais de 

Recursos e nos Tribunais de Justiça estaduais, quando determinado pelos respectivos 

presidentes, pelo falecimento de um de seus ministros ou desembargadores;  

IV - Nos edifícios-sede dos Governos dos Estados, Territórios, Distr ito Federal e 

Municípios por motivo do falecimento do Governador ou Prefeito, quando determinado luto 

oficial para autoridade que o substituir;  

V - Nas sedes de Missões Diplomáticas, segundo as normas e usos do país em que estão 

situadas. 

Art. 31. A Bandeira Nacional em todas as apresentações no território nacional, ocupa lugar 

de honra, compreendido como uma posição:  

I - Central ou a mais próxima do centro e à direita deste, quando com outras bandeiras 

pavilhões ou estandartes, em linha de mastros, panópli as, escudos ou peças semelhantes; 

II - Destacada à frente de outras bandeiras, quando conduzida em formaturas ou desfiles;  

III - À direita de tribunais, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho.  
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Parágrafo único. Considera-se direita de um dispositivo de bandeira a direita de uma pessoa 

colocada junto a ele e voltada para a rua, para a platéia ou de modo geral, para o público 

que observa o dispositivo. 

Art. 32. A Bandeira Nacional, quando não estiver em uso, deve ser guardada em local digno.  

Art. 33. Nas repartições públicas e organizações militares, quando a Bandeira é hasteada em 

mastro colocada no solo, sua largura não deve ser maior que 1/5 (um quinto) nem menor que 

1/7 (um sétimo) da altura do respectivo mastro.  

Art. 34 Quando distendida e sem mastro, coloca-se a Bandeira de modo que o lado maior 

fique na horizontal e estrela isolada em cima não podendo se ocultada, mesmo parcialmente 

por pessoas sentadas em suas imediações.  

Art. 35. A Bandeira Nacional nunca se abate em continência.  

Das Honras Militares 

Art. 36. Além das autoridades especificadas no cerimonial militar, serão prestadas honras 

militares aos Embaixadores e Ministros Plenipotenciários que vierem a falecer no exercício 

de suas funções no exterior. 

Parágrafo único. O Governo pode determinar que honras militares sejam excepcionalmente 

prestadas a outras autoridades. 

CAPÍTULO II 

Da Posse do Presidente da República 

Art. 37. O Presidente da República eleito, tendo a sua esquerda o Vice -Presidente e, na 

frente, o chefe do Gabinete Militar e o Chefe do Gabinete Civil dirigir-se-á em carro do 

Estado, ao Palácio do Congresso Nacional, a fim de prestar o compromisso constitucional.  

Art. 38. Compete ao Congresso Nacional organizar e executar a cerimônia do compromisso 

constitucional. O Chefe do Cerimonial  receberá do Presidente do Congresso esclarecimentos 

sobre a cerimônia bem como sobre a participação na mesma das Missões Especiais e do 

Corpo Diplomático. 

Art. 39. Prestado o compromisso, o Presidente da República, com os seus acompanhantes, 

deixará o Palácio do Congresso dirigindo-se para o Palácio do Planalto. 

Art. 40. O Presidente da República será recebido, à porta principal do Palácio do Planalto, 

pelo Presidente cujo, mandato findou. Estarão presentes os integrantes do antigo Ministério, 

bem como os Chefes do Gabinete Militar, Civil, Serviço Nacional de Informações e Estado -

Maior das Forças Armadas. Estarão, igualmente, presentes os componentes do futuro 

Ministério, bem como os novos Chefes do Serviço Nacional de informações e do Estado -

Maior das Forças Armadas. 

Art. 41. Após os cumprimentos, ambos os Presidentes acompanhados pelos Vices -

Presidentes acompanhados pelos Vices-Presidentes Chefes do Gabinete Militar e Chefes do 

Gabinete Civil, se encaminharão par ao Gabinete Presidencial e dali para o loca l onde o 

Presidente da República receberá de seu antecessor a Faixa Presidencial. Em seguida o 

Presidente da República conduzirá o ex-presidente até a porta principal do Palácio do 

Planalto. 

Art. 42. Feitas as despedidas, o ex-Presidente será acompanhado até sua residência ou ponto 

de embarque pelo Chefe do Gabinete Militar e por um Ajudante -de-Ordens ou Oficial de 

Gabinete do Presidente da República empossado.  

Art. 43. Caberá ao Chefe do Cerimonial planejar e executar as cerimônias da posse 

presidencial.  

Da nomeação dos Ministros de Estado, Membros dos Gabinetes Civil e Militar da 

Presidência da República e Chefes do Serviço Nacional de Informações e do Estado -Maior 

das Forças Armadas. 
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Art. 44. Os decretos de nomeação dos novos Ministros de Estado, do Chef e do Gabinete 

Militar da Presidência da República, do Chefe do Gabinete Civil da Presidência da 

República, do Chefe do Serviço Nacional de Informações e do Chefe do Estado -Maior das 

Forças Armadas serão assinados no Salão de Despachos.  

§ 1º O primeiro decreto a ser assinado será o de nomeação do Ministro de Estado da Justiça, 

a quem caberá referendar os decretos de nomeação dos demais Ministros de Estado, do 

Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, do Chefe do Gabinete Civil da 

Presidência da República, do Chefe do Serviço Nacional de Informações e do Chefe do 

Estado Maior das Forças Armadas. 

§ 2º Compete ao Chefe do Cerimonial da Presidência da República organizar a cerimônia 

acima referida.  

Dos Cumprimentos 

Art. 45. No mesmo dia, o Presidente da República receberá, em audiência solene, as 

Missões Especiais estrangeiras que houverem sido designadas para sua posse.  

Art. 46. Logo após, o Presidente receberá os cumprimentos das altas autoridades da 

República, que para esse fim se hajam previamente inscrito. 

Da Recepção 

Art. 47. À noite, o Presidente da República recepcionará, no Palácio do Itamarati, as 

Missões Especiais estrangeiras e altas autoridades da República.  

Da Comunicação da Posse do Presidente da República 

Art. 48. O Presidente da República enviará Cartas de Chancelaria aos Chefes de Estado dos 

países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, comunicando -lhes sua posse. 

§ 1º As referidas Cartas serão preparadas pelo Ministério das Relações Exteriores.  

§ 2º O Ministério da Justiça comunicará a posse do Presidente da República aos 

Governadores dos Estados da União, do Distrito Federal e dos Territórios e o das Relações 

Exteriores às Missões diplomáticas e Repartições consulares de carreira brasileiras no 

exterior, bem como às Missões brasileiras junto a Organismos Internacionais.  

Do Traje 

Art. 49. O traje das cerimônias de posse será estabelecido pelo Chefe do Cerimonial, após 

consulta ao Presidente da República. 

Da Transmissão Temporária do Poder 

Art. 50. A transmissão temporária do Poder, por motivo de impedimento do Presidente da 

República, se realizará no Palácio do Planalto, sem solenidade, perante seus substitutos 

eventuais, os Ministros de Estado, o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, 

o Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, o Chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas e os demais membros dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República.  

CAPÍTULO III 

Das visitas do Presidente da República e seu comparecimento a solenidades oficiais.  

Art. 51. O Presidente da República não retribui pessoalmente visitas, exceto as de Chefes de 

Estado. 

Art. 52. Quando o Presidente da República comparecer, em caráter oficial, a festas e 

solenidades ou fizer qualquer visita, o programa será submetido à sua apro vação, por 

intermédio do Chefe do Cerimonial da Presidência da República.  

Das Cerimônias da Presidência da República 

Art. 53. Os convites para as cerimônias da Presidência da República serão feitos por 

intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores ou do Cerimonial da 

Presidência da República, conforme o local onde as mesmas se realizarem.  
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Parágrafo único. Os cartões de convite do Presidente da República terão as Armas Nacionais 

gravadas a ouro, prerrogativas essa que se estende exclusivamen te aos Embaixadores 

Extraordinários e Plenipotenciários do Brasil, no exterior.  

Da Faixa Presidencial 

Art. 54. Nas cerimônias oficiais para as quais se exijam casaca ou primeiro uniforme, o 

Presidente da República usará, sobre o colete da casaca ou sobre o  uniforme, a Faixa 

Presidencial. 

Parágrafo único. Na presença de Chefe de Estado, o Presidente da República poderá 

substituir a Faixa Presidencial por condecoração do referido Estado.  

Das Audiências 

Art. 55. As audiências dos Chefes de Missão diplomática com o Presidente da República 

serão solicitadas por intermédio do Cerimonial do Ministro das Relações Exteriores.  

Parágrafo único. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores encaminhará também, 

em caráter excepcional, pedidos de audiências formulados por altas personalidades 

estrangeiras. 

Livro de Visitas 

Art. 56. Haverá, permanentemente, no Palácio do Planalto, livro destinado a receber as 

assinaturas das pessoas que forem levar cumprimentos ao Presidente da República e a Sua 

Senhora. 

Das Datas Nacionais 

Art. 57. No dia 7 de Setembro, o Chefe do Cerimonial da Presidência, acompanhado de um 

dos Ajudantes de Ordens do Presidente da República, receberá os Chefes de Missão 

diplomática que desejarem deixar registrados no livro para esse fim existentes, se us 

cumprimentos ao Chefe do Governo.  

Parágrafo único. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores notificará com 

antecedência, os Chefes de Missão diplomática do horário que houver sido fixado para esse 

ato. 

Art. 58. Os cumprimentos do Presidente da República e do Ministro das Relações Exteriores 

pelo dia da Festa Nacional dos países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas 

serão enviados por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores.  

CAPÍTULO IV 

Das Visitas Oficiais 

Art. 59. Quando o Presidente da República visitar oficialmente Estado ou Território da 

Federação, competirá à Presidência da República, em entendimento com as autoridades 

locais, coordenar o planejamento e a execução da visita, observando -se o seguinte 

cerimonial: 

§ 1º O Presidente da República será recebido, no local da chegada, pelo Governador do 

Estado ou do Território e por um Oficial -General de cada Ministério Militar, de acordo com 

o cerimonial Militar. 

§ 2º Após as honras militares, o Governador apresentará ao Presidente da República as 

autoridades presentes. 

§ 3º Havendo conveniência, as autoridades civis e eclesiásticas e as autoridades militares 

poderão formar separadamente.  
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§ 4º Deverão comparecer à chegada do Presidente da República, o Vice -Governador do 

Estado. O Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente do Tribunal de Justiça, 

Secretários de Governo e o Prefeito Municipal observada a ordem de precedência 

estabelecida neste Decreto. 

§ 5º Ao Gabinete Militar da Presidência da República, ouvido o Cerimonial da Presidência 

da República, competirá organizar o cortejo de automóveis da comitiva presidencial bem 

como o das autoridades militares a que se refere o parágrafo 1º deste artigo.  

§ 6º As autoridades estaduais encarregar-se-ão de organizar o cortejo de automóveis das 

demais autoridades presentes ao desembarque presidencial.  

§ 7º O Presidente da República tomará o carro do Estado, tendo à sua esquerda o Chefe do 

Poder Executivo Estadual e, na frente, seu Ajudante -Ordens. 

§ 8º Haverá, no Palácio do Governo, um livro onde se inscreverão as pessoas que forem 

visitar o Chefe de Estado. 

Art. 60. Por ocasião da partida do Presidente da República, observar -se-á procedimento 

análogo ao da chegada. 

Art. 61. Quando indicado por circunstâncias especiais da visita, a Presidência da República 

poderá dispensar ou reduzir as honras militares e a presença das autoridades previstas nos 

§§ 1º, 2º e 4º do artigo 59. 

Art. 62. Caberá ao Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores elaborar o projeto do 

programa das visitas oficiais do Presidente da República e do Ministro de Estado das 

Relações Exteriores ao estrangeiro. 

Art. 63. Quando em visita oficial a um Estado ou a um Território, o Vice -Presidente da 

República, o Presidente do Congresso Nacional, o Presidente da Câmara dos Deputados e o 

Presidente do Supremo Tribunal Federal serão recebidos, à chegada, pelo Governador, 

conforme o caso, pelo Vice-Governador, pelo Presidente do Poder Judiciário Estaduais.  

Art. 64. A comunicação de visitas oficiais de Chefes de  Missão diplomáticas acreditados 

junto ao Governo brasileiro aos Estados da União e Territórios deverá ser feita aos 

respectivos Cerimoniais pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, que 

também fornecerá os elementos do programa a ser elaborado. 

Art. 65. O Governador do Estado ou Território far -se-á representar à chegada do Chefe de 

Missão diplomática estrangeira em visita oficial.   

Art. 66. O Chefe de Missão diplomática estrangeira, quando em viagem oficial, visitará o 

Governador, o Vice-Governador, os Presidentes da Assembléia Legislativa e do Tribunal de 

Justiça e demais autoridades que desejar.   

CAPÍTULO V 

Das Visitas de Chefes de Estado Estrangeiros 

Art. 67. As visitas de Chefes de Estado estrangeiros ao Brasil começarão, oficialmente, 

sempre que possível, na Capital Federal. 

Art. 68. Na Capital Federal, a visita oficial de Chefe de Estado estrangeiro ao Brasil iniciar -

se-á com o recebimento do visitante pelo Presidente da República. Comparecerão ao 

desembarque as seguintes autoridades: Vice-Presidente da República, Decano do Corpo 

Diplomático, Chefe da Missão do país do visitante, Ministros de Estado, Chefe do Gabinete 

Militar da Presidência Da República, Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, 

Chefe do Serviço Nacional de Informações, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 

Governador do Distrito Federal, Secretário Geral de Política Exterior do Ministério das 
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Relações Exteriores, Chefes dos Estados Maiores da Armada, do Exército, e da Aeronáutica, 

Comandante Naval de Brasília, Comandante Militar do Planalto, Secretário-Geral Adjunto 

para Assuntos que incluem os dos país do visitante, Comandante da VI Zona Aérea, Diretor -

Geral do Departamento de Polícia Federal, Chefe da Divisão política que trata de assuntos 

do pais do visitante, além de todos os acompanhantes brasileiros do visitante. O chefe do 

Cerimonial da Presidência da República, os membros da comitiva e os funcionários 

diplomáticos da Missão do país do visitante.  

Parágrafo único. Vindo o Chefe de Estado acompanhado de sua Senhora, o Presidente da 

República e as autoridades acima indicadas far -se-ão acompanhar das respectivas Senhoras. 

Art. 69. Nas visitas aos Estados e Territórios, será o Chefe de Estado estrangeiro recebido, 

no local de desembarque, pelo Governador, pelo  Vice-Governador, pelos Presidentes da 

Assembléia Legislativa e do Tribunal de Justiça, pelo Prefeito Municipal e pelas autoridades 

militares previstas no § 1º do artigo 59, além do Decano do Corpo Consular, do Cônsul do 

país do visitante e das altas autoridades civis e militares especialmente convidadas.  

CAPÍTULO VI 

Da chegada dos Chefes de Missão Diplomática e entrega de credenciais  

Art. 70. Ao chegar ao Aeroporto da Capital Federal, o novo Chefe de Missão será recebido 

pelo Introdutor Diplomático do Ministro de Estado das Relações Exteriores.  

§ 1º O Encarregado de Negócios pedirá ao Cerimonial do Ministério das Relações 

Exteriores dia e hora para a primeira visita ao novo Chefe de Missão ao Ministro de Estado 

das Relações Exteriores. 

§ 2º Ao visitar o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o novo Chefe de Missão 

solicitará a audiência de estilo com o Presidente da República para a entrega de suas 

credenciais e, se for o caso, da Revogatória de seu antecessor. Nessa visita, o novo Chefe de 

Missão deixará em mãos do Ministro de Estado a cópia figurada das Credenciais.  

§ 3º Após a primeira audiência com o Ministro de Estado das Relações Exteriores, o novo 

Chefe de Missão visitará, em data marcada pelo Cerimonial do Ministério das Relações 

Exteriores, o Secretário-Geral Adjunto da área do país que representa e outros Chefes de 

Departamento. 

§ 4º Por intermédio do Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, o novo Chefe de 

Missão solicitará data para visitar o Vice-Presidente da República, o Presidente do 

Congresso Nacional, o Presidente da Câmara dos Deputados, o Presidente do Supremo 

Tribunal Federal, os Ministros de Estado e o Governador do Distrito Federal. Poderão 

igualmente ser marcadas audiências com outras altas autoridades federais.  

Art. 71. No dia e hora marcados para a audiência solene com o Presidente da República, o 

Introdutor Diplomático conduzirá, em carro do Estado, o novo chefe de Missão de sua 

residência, até o Palácio do Planalto. Serão igualmente postos à disposição os membros da 

Missão Diplomática carros de Estado. 

§ 1º Dirigindo-se ao Palácio Presidencial, os carros dos membros da Missão diplomática 

precederão o do chefe de Missão. 

§ 2º O Chefe de Missão subira a rampa tendo, a direita o introdutor Diplomático e, a 

esquerda, o membro mais antigo de sua Missão; os demais membros da Missão serão 

dispostos em grupos de três, atrás dos primeiros 

§ 3º A porta do Palácio Presidencial, o chefe do Cerimonial da Presidência e por Ajudante -

de-Ordens do Presidente da República, os quais o conduzirão ao Salão Nobre. 

§ 4º Em seguida, o Chefe do Cerimonial da Presidência da República entrará, sozinho, no 

Salão de Credenciais, onde se encontra o Presidente da República, ladeado, à direita, pelo 

Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, e , à esquerda pelos Ministros de 

Estado das Relações Exteriores e pelo Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, 

e pedirá permissão para introduzir o novo chefe de Missão.  
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§ 5º Quando o Chefe de Missão for Embaixador, os membros dos Gabinetes Mil itar e Civil 

da Presidência da República estarão presentes e serão colocados, respectivamente, por 

ordem de precedência, à direita e à esquerda do Salão de Credenciais.  

§ 6º Quando o Chefe de Missão for Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário, 

estarão presentes somente as autoridades mencionadas no § 4º.  

§ 7º Ladeado, à direita, pelo Chefe do Cerimonial da Presidência e, à esquerda, pelo 

Ajudante-de-Ordens do Presidente da República, o Chefe de Missão penetrará no recinto, 

seguido do Introdutor Diplomático e dos membros da Missão. À entrada do Salão de 

Credenciais, deter-se-á para saudar o Presidente da República com leve inclinação de 

cabeça. 

§ 8º Aproximando-se do ponto em que se encontrar o Presidente da República, o Chefe de 

Missão, ao deter-se, fará nova saudação, após o que o Chefe do Cerimonial da Presidência 

da República se adiantará e fará a necessária apresentação. Em seguida, o Chefe de Missão 

apresentará as Cartas Credenciais ao Presidente da República, que as passará às mãos do 

Ministro de Estado das Relações Exteriores. Não haverá discursos.  

§ 9º O Presidente da República convidará o Chefe de Missão a sentar -se e com ele 

conversar. 

§ 10. Terminada a palestra por iniciativa do Presidente da República, o Chefe de Missão 

cumprimentará o Ministro de Estado das Relações Exteriores e será apresentado pelo 

Presidente da República ao Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e a 

Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República.  

§ 11. Em seguida, o Chefe de Missão apresentará o pessoal de sua comitiva; cada um dos 

membros da Missão se adiantará, será apresentado e voltará à posição anterior.  

§ 12 Findas as apresentações, o Chefe de Missão se despedirá do Presidente da República e 

se retirará precedido pelos membros da Missão e pelo  Introdutor Diplomático e 

acompanhado do Chefe do Cerimonial da Presidência e do Ajudante -de-Ordens do 

Presidente da República. Parando no fim do Salão, todos se voltarão para cumprimentar o 

Presidente da República com novo aceno de cabeça.  

§ 13. Quando chegar ao topo da rampa, ouvir-se-ão os dois Hinos Nacionais. 

§ 14. O chefe de Missão, o Chefe do Cerimonial da Presidência e o Ajudante -de-Ordens do 

Presidente da República descerão a rampa dirigindo-se à testa da Guarda de Honra, onde se 

encontra o Comandante que convidará o Chefe de Missão a passá-la em revista. O Chefe do 

Cerimonial da Presidência e o Ajudante-de-Ordens do Presidente da República passarão por 

trás da Guarda de Honra, enquanto os membros da Missão e o Introdutor Diplomático se 

encaminharão para o segundo automóvel.  

§ 15. O Chefe da Missão, ao passar em revista a Guarda de Honra, cumprimentará de cabeça 

a Bandeira Nacional, conduzida pela tropa, e despedir -se-á do Comandante, na cauda da 

Guarda de Honra, sem apertar-lhe a mão. 

§ 16. Terminada a cerimônia, o Chefe de Missão se despedirá do Chefe do Cerimonial da 

Presidência e do Ajudante-de-Ordens do Presidente da República, entrando no primeiro 

automóvel, que conduzirá, na frente do cortejo, à sua residência onde cessam as funções do 

Introdutor Diplomático. 

§ 17. O Chefe do Cerimonial da Presidência da República fixará o traje para a cerimônia de 

apresentação de Cartas Credenciais, após consulta ao Presidente da República.  

§ 18. O Diário Oficial publicará a notícia da apresentação de Cartas Cr edenciais. 

Art. 72. Os Encarregados de Negócios serão recebidos pelo Ministro de Estado das Relações 

Exteriores em audiência, na qual farão entrega das Cartas de Gabinete, que os acreditam.  

Art. 73. O novo Chefe de Missão solicitará, por intermédio do Ceri monial do Ministério das 

Relações Exteriores, que sejam marcados dia e hora para que a sua esposa visite a Senhora 

do Presidente da República, não estando essa visita sujeita a protocolo especial.  
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CAPÍTULO VII 

Do Falecimento do Presidente da República.  

Art. 74. Falecendo o Presidente da República, o seu substituto legal, logo que assumir o 

cargo, assinará decreto de luto oficial por oito dias.  

Art. 75. O Ministério da Justiça fará as necessárias comunicações aos Governadores dos 

Estados da União do Distrito Federal e dos Territórios, no sentido de ser executado o 

decreto de luto, encerrado o expediente nas repartições públicas e fechado o comércio no 

dia do funeral. 

Art. 76. O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores fará as devidas comunicações 

às Missões diplomáticas acreditadas junto ao Governo brasileiro, às Missões diplomáticas e 

Repartições consulares de carreira brasileiras no exterior às Missões brasileiras junto a 

Organismos Internacionais. 

Art. 77. O Chefe do Cerimonial da Presidência da República providenciará a ornamentação 

fúnebre do Salão de Honra do Palácio Presidencial, transformado em câmara ardente.  

Das Honras Fúnebres 

Art. 78. Chefe do Cerimonial coordenará a execução das cerimônias fúnebres.  

Art. 79. As honras fúnebres serão prestadas de acordo com o cerimonial militar.  

Art. 80. Transportado o corpo para a câmara ardente, terá início a visitação oficial e pública, 

de acordo com o que for determinado pelo Cerimonial do Ministério das Relações 

Exteriores. 

Do Funeral 

Art. 81. As cerimônias religiosas serão realizadas na câmara ardente por Ministro da 

religião do Presidente falecido, depois de terminada a visitação pública.  

Art. 82. Em dia e hora marcados para o funeral, em presença de Chefes de Estado 

estrangeiros, dos Chefes dos Poderes da Nação, Decano do Corpo Diplomático, dos 

Representantes especiais dos Chefes de Estado estrangeiros designados para as cerimônias e 

das altas autoridades da República, o Presidente da República, em exercício, fechará a urna 

funerária. 

Parágrafo único. A seguir, o Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e o 

Chefe do Gabinete Civil Presidência da República cobrirão a urna com o Pavilhão Nacional.  

Art. 83. A urna funerária será conduzida da câmara ardente para a carreta por praças das 

Forças Armadas. 

Da Escolta 

Art. 84. A escolta será constituída de acordo com o cerimonial militar.  

Do Cortejo 

Art. 85. Até a entrada do cemitério, o cortejo será organizado da seguinte forma:  

-  Carreta funerária; 

-  Carro do Ministro da Religião do Finado; (Se assim for a vontade da família); 

-  Carro do Presidente da República, em exercício;  

-  Carro da família; 

-  Carros de Chefes de Estado estrangeiros; 

-  Carro do Decano do Corpo Diplomático;  

-  Carro do Presidente do Congresso Nacional;  

-  Carro do Presidente da Câmara dos Deputados; 

-  Carro do Presidente do Supremo Tribunal Federal;  
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-  Carros dos Representantes Especiais dos Chefes de Estado Estrangeiros designados para 

as cerimônias; 

-  Carro do Ministro de Estado das Relações Exteriores;  

-  Carro dos demais Ministros de Estado; 

-  Carros dos Chefes do Gabinete Militar da Presidência da República, do Chefe do 

Gabinete Civil da Presidência da República, do Chefe do Estado-Maior das Forças 

Armadas; 

-  Carros dos Governadores do Distrito Federal, dos Estados da  União e dos Territórios; 

-  Carros dos membros dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República.  

§ 1º Ao chegar ao cemitério, os acompanhantes deixarão seus automóveis e farão o cortejo a 

pé. A urna será retirada da carreta por praças das Forças Armadas que a levarão ao local do 

sepultamento. 

§ 2º Aguardarão o féretro, junto à sepultura, os Chefes de Missão diplomática acreditados 

junto ao Governo brasileiro e altas autoridades civis e militares, que serão colocados, 

segundo a Ordem Geral de Precedência, pelo Chefe do Cerimonial.  

Art. 86. O traje será previamente indicado pelo Chefe do Cerimonial.  

Art. 87. Realizando-se o sepultamento fora da Capital da República, o mesmo cerimonial 

será observado até o ponto de embarque do féretro.  

Parágrafo único. Acompanharão os despojos autoridades especialmente indicadas pelo 

Governo Federal cabendo ao Governo do Estado da União ou do Território, onde der a ser 

efetuado o sepultamento, realizar o funeral com a colaboração das autoridades federais.  

CAPÍTULO VIII 

Do Falecimento de Autoridades 

Art. 88. No caso de falecimento de autoridades civis ou militares, o Governo poderá 

decretar as honras fúnebres a serem prestadas, não devendo o prazo de luto ultrapassar três 

dias. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à situação de desaparecimento de 

autoridades civis ou militares, quando haja indícios veementes de morte por 

acidente. (Parágrafo único incluído pelo Decreto nº 672, 21.10.199 2) 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à situação de desaparecimento de autoridades civis ou 

militares, quando haja indícios veementes de morte por acidente.  (Renumerado do parágrafo 

único para 1º pelo Decreto nº 3.765, 6.3.2001)  

§ 2o  Em face dos relevantes serviços prestados ao País pela autoridade falecida, o período 

de luto a que se refere o caput poderá ser estendido por até sete dias.(Incluído pelo Decreto 

nº 3.765, 6.3.2001) 

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à situação de desaparecimento de autoridades civis ou 

militares, quando haja indícios veementes de morte por acidente.  (Renumerado do parágrafo 

único para 1º pelo Decreto nº 3.780, de 2.4.2001)  

§ 2o  Em face de notáveis e relevantes serviços prestados ao País pela autoridade falecida, o 

período de luto a que se refere o caput poderá ser estendido, excepcionalmente, por até sete 

dias. (Redação dada pelo Decreto nº 3.780, de 2.4.2001) 

CAPÍTULO IX 

Do Falecimento de Chefe de Estado Estrangeiro 

Art. 89. Falecendo o Chefe de Estado de um país com representação diplomática no Brasil e 

recebida pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores a comunicação oficial d esse fato, 

o Presidente da República apresentará pêsames ao Chefe da Missão, por intermédio do 

Chefe do Cerimonial da Presidência da República.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0672.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3765.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3765.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3765.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3765.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3765.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3765.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3780.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3780.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3780.htm


135 

§ 1º O Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores providenciará para que sejam 

enviadas mensagens telegráficas de pêsames, em nome do Presidente da República, ao 

sucessor e à família do falecido. 

§ 2º O Ministro de Estado das Relações Exteriores enviará pêsames, por telegrama, ao 

Ministro das Relações Exteriores do referido país e visitará, por intermédio do I ntrodutor 

Diplomático, o Chefe da Nação. 

§ 3º O Chefe da Missão brasileira acreditado no país enlutado apresentará condolências em 

nome do Governo e associar-se-á às manifestações de pesar que nele se realizarem. A 

critério do Presidente da República, poderá ser igualmente designado um Representante 

Especial ou uma missão extraordinária para assistir às exéquias.  

§ 4º O decreto de luto oficial será assinado na pasta da Justiça, a qual fará as competentes 

comunicações aos Governadores de Estado da União e dos Territórios. O Ministério das 

Relações Exteriores fará a devida comunicação às Missões diplomáticas brasileiras no 

exterior. 

§ 5º A Missão diplomática brasileira no país do Chefe de Estado falecido poderá hastear a 

Bandeira Nacional a meio pau, independentemente do recebimento da comunicação de que 

trata o parágrafo anterior. 

CAPÍTULO X 

Do Falecimento do Chefe de Missão Diplomática Estrangeira 

Art. 90. Falecendo no Brasil um Chefe de Missão diplomática acreditado junto ao Governo 

brasileiro o Ministério das Relações Exteriores comunicará o fato, por telegrama, ao 

representante diplomático brasileiro no país do finado, instruindo -o a apresentar pêsames ao 

respectivo Governo. O Chefe do Cerimonial concertará com o Decano do Corpo 

Diplomático e com o substituto imediato do falecido as providências relativas ao funeral.  

§ 1º Achando-se no Brasil a família do finado, o Chefe do Cerimonial da Presidência da 

República e o Introdutor Diplomático deixarão em sua residência, cartões de pêsames, 

respectivamente, em nome do Presidente da República e do Ministro de Estado das Relações 

Exteriores. 

§ 2º Quando o Chefe de Missão for Embaixador, o Presidente da República comparecerá à 

câmara mortuária ou enviará representante.  

§ 3º À saída do féretro, estarão presentes o Representante do Presidente da República, os 

Chefes de Missões diplomáticas estrangeiras, o Ministro de Estado das Relações Exteriores 

e o Chefe do Cerimonial. 

§ 4º O caixão será transportado para o carro fúnebre por praças das Forças Armadas.  

§ 5º O corteja obedecerá à seguinte precedência: 

-  Escolta fúnebre; 

-  Carro fúnebre; 

-  Carro do Ministro da religião do finado;  

-  Carro da família; 

-  Carro do Representante do Presidente da República;  

-  Carro do Decano do Corpo Diplomático;  

-  Carros dos Embaixadores estrangeiros acreditados perante o Presidente da República;  

-  Carros de Ministros de Estado; 

-  Carros dos Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários acreditados junto ao 

Governo brasileiro; 

-  Carro do substituto do Chefe de Missão falecido; 

-  Carro dos Encarregados de Negócios Estrangeiros;  
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-  Carros do pessoal da Missão diplomática estrangeira enlutada;  

§ 6º O traje da cerimônia será fixado pelo Chefe do Cerimonial.  

Art. 91. Quando o Chefe de Missão diplomática não for sepultado no Brasi l, o Ministro das 

Relações Exteriores, com anuência da família do finado, mandará celebrar ofício religioso, 

para o qual serão convidados os Chefes de Missão diplomática acreditados junto ao Governo 

brasileiro e altas autoridades da República.  

Art. 92. As honras fúnebres serão prestadas de acordo com o cerimonial militar.  

Art. 93. Quando falecer, no exterior, um Chefe de Missão diplomática acreditado no Brasil, 

o Presidente da República e o Ministro das Relações Exteriores enviarão, por intermédio do 

Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, mensagens telegráficas de pêsames, 

respectivamente, ao Chefe de Estado e ao Ministro das Relações Exteriores do país do 

finado, e instruções telegráficas ao representante diplomático nele acreditado para 

apresentar, em nome do Governo brasileiro, condolências à família enlutada. O Introdutor 

Diplomático, em nome do Ministro de Estado das Relações Exteriores, apresentará pêsames 

ao Encarregado de Negócios do mesmo país.  

CAPÍTULO XII 

Das Condecorações 

Art. 94. Em solenidades promovidas pelo Governo da União só poderão ser usadas 

condecorações e medalhas conferidas pelo Governo federal, ou condecorações e medalhas 

conferidas por Governos estrangeiros. 

Parágrafo único. Os militares usarão as condecorações estabelecidas  pelos regulamentos de 

cada Força Armada. 

Ordem Geral de Precedência 

A ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter federal na Capital da República, 

será a seguinte: 

A ordem de precedência nas cerimônias oficiais de caráter federal na Capital fe deral será a 

seguinte:  (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

1 - Presidente da República 

2 - Vice-Presidente da República 

Cardeais 

Embaixadores estrangeiros 

3- Presidente do Congresso Nacional 

Presidente da Câmara dos Deputados 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

4- Ministros de Estado (*1) 

Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República  

Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República 

Chefe do Serviço Nacional de Informações  

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

Consultor-Geral da República 

Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários estrangeiros  

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral  

Ministros do Supremo Tribunal Federal 

Procurador-Geral da República 

Governador do Distrito Federal 

Governadores dos Estados da União (*2) 

Senadores 
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Deputados Federais (*3) 

Almirantes 

Marechais 

Marechais-do-Ar. 

Chefe do Estado-Maior da Armada 

Chefe do Estado-Maior do Exército 

Secretário-Geral de Política Exterior (*4) 

Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica 

(*1) Vide artigo 4º e seus parágrafos das Normas do Cerimonial Público  

(*2) Vide artigo 8º das Normas do Cerimonial Público 

(*3) Vide artigo 9º das Normas do Cerimonial Público 

5 - Almirantes-de-Esquadra 

Generais-de-Exército 

Embaixadores Extraordinários e Plenipotenciários (Ministros de 1 a classe) (*5)  

Tenentes-Brigadeiros 

Presidente do Tribunal Federal de Recursos 

Presidente do Superior Tribunal Militar 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

Presidente do Tribunal de Contas da União    (Incluído pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral  

Encarregados de Negócios estrangeiros 

6 - Ministros do Tribunal Federal de Recursos 

Ministros do Superior Tribunal Militar 

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho 

Ministros do Tribunal de Contas da União    (Incluído pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Vice-Almirantes 

Generais-de-Divisão 

Embaixadores (Ministros de 1 a classe) 

Majores-Brigadeiros 

(*4) Vide artigo 4º § 1º das Normas do Cerimonial Público  

(*5) Considerem-se apenas os Embaixadores que chefiam ou tenham chefiado Missão 

diplomática no exterior, tendo apresentado, nessa condição, Cartas Credenciais a Governo 

estrangeiro. Quando estiverem presente diplomatas estrangeiros, os Embaixadores em 

apreço terão precedência sobre Almirantes-de-Esquadra e Generais-de-Exército. Em caso de 

visita de chefe de Estado, Chefe do Governo ou Ministros das Relações Exteriores 

estrangeiros, o Chefe da Missão diplomática brasileira no país do visitante, sendo Ministro 

de 1 a classe, terá precedência sobre seus colegas, com exceção do Secretário -Geral de 

Política Exterior. 

Chefes de Igreja sediados no Brasil 

Arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões  

Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal  

Presidente do Tribunal de Contas da União         

Presidente do Tribunal Marítimo 

Arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões      (Redação dada pelo Decreto nº 

9.338, de 2018) 

Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios      (Redação dada 

pelo Decreto nº 9.338, de 2018) 
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Presidente do Tribunal Marítimo     (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Diretores-Gerais das Secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados  

Procuradores-Gerais da Justiça Militar, Justiça do Trabalho e do Tribunal de Contas da 

União 

Substitutos eventuais dos Ministros de Estado 

Secretários-Gerais dos Ministérios 

Reitores das Universidades Federais 

Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal 

Presidente do Banco Central do Brasil 

Presidente do Banco do Brasil 

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

Presidente do Banco Nacional de Habitação 

Secretário da Receita Federal 

Ministros do Tribunal de Contas da União 

Juízes do Tribunal Superior do Trabalho 

Presidente do Banco do Brasil     (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e  Social    (Redação dada 

pelo Decreto nº 9.338, de 2018) 

Secretário da Receita Federal do Brasil     (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Juízes do Tribunal Superior do Trabalho     (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018) 

Presidente do Banco do Brasil 

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  

Secretário da Receita Federal do Brasil  

Juízes do Tribunal Superior do Trabalho 

Subprocuradores Gerais da República 

Personalidades inscritas no Livro do Mérito 

Prefeitos das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes  

Presidente da Caixa Econômica Federal  

Ministros-Conselheiros estrangeiros 

Adidos Militares estrangeiros (Oficiais-Generais) 

7 - Contra-Almirantes 

Generais-de-Brigada 

Embaixadores Comissionados ou Ministros de 2 a classe  

Brigadeiros-do-Ar. 

Vice-Governadores dos Estados da União 

Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados da União  

Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados da União  

Diretor-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil  

Chefe do Gabinete da Vice-Presidência da República 

Subchefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República  

Assessor Especial da Presidência da República 

Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República 

Assistente-Secretário do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República  

Secretários Particulares do Presidente da República  

Chefe do Cerimonial da Presidência da República  

Secretários de Imprensa da Presidência da República. 

Diretor-Geral da Agência Nacional 
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Presidente da Central de Medicamentos 

Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional  

Chefe de Informações 

Chefe do Gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas 

Chefe Nacional de Informações 

Chefes dos Gabinetes dos Ministros de Estado 

Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas 

Presidente do Conselho Federal de Educação 

Presidente do Conselho Federal de Cultura 

Governadores dos Territórios 

Chanceler da Ordem Nacional do Mérito 

Presidente da Academia Brasileira de Letras 

Presidente da Academia Brasileira de Ciências 

Presidente da Associação Brasileira de Imprensa  

Diretores do Gabinete Civil da Presidência da República  

Diretores-Gerais de Departamento dos Ministérios 

Superintendentes de Órgãos Federais 

Presidentes dos Institutos e Fundações Nacionais  

Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais 

Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 

de âmbito nacional 

Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais 

Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho 

Presidentes dos Tribunais de Contas do Distrito Federal e dos Estados da União  

Presidentes dos Tribunais de Alçada dos Estados da União  

Reitores das Universidades Estaduais e Particulares  

Membros do Conselho Nacional de Pesquisas 

Membros do Conselho Nacional de Educação 

Membros do Conselho Federal de Cultura 

Secretários de Estado do Governo do Distrito Federal  

Bispos católicos ou equivalentes de outras religiões  

Conselheiros estrangeiros 

Cônsules-Gerais estrangeiros 

Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Mar-e-Guerra, Coronéis-Aviadores) 

8 - Presidente das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional  

Consultores Jurídicos dos Ministérios 

Membros da Academia Brasileira de Letras 

Membros da Academia Brasileira de Ciências 

Diretores do Banco Central do Brasil 

Diretores do Banco do Brasil 

Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

Diretores do Banco Nacional de Habitação 

Capitães-de-Mar-e-Guerra 

Coronéis 

Conselheiros 

Coronéis-Aviadores 

Secretários de Estado dos Governos dos Estados da União  
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Deputados Estaduais 

Desembargadores dos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e dos Estados da União  

Adjuntos dos Gabinetes Militares e Civil da Presidência da República 

Procuradores-Gerais do Distrito Federal e dos Estados da União 

Prefeitos das Capitais dos Estados da União e das cidades de mais de quinhentos mil 

(500.000) habitantes. 

Primeiros Secretários estrangeiros 

Procuradores da República nos Estados da União 

Consultores-Gerais do Distrito Federal e dos Estados da União  

Juízes do Tribunal Marítimo 

Juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais 

Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho 

Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de um milhão (1.000.000)  de 

habitantes 

Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Fragata, Tenentes-Coronéis e 

Tenentes-Coronéis-Aviadores) 

9 - Juízes dos Tribunais de Contas do Distrito Federal e dos Estados da União.  

Juízes dos Tribunais de Alçadas dos Estados da União 

Delegados dos Ministérios nos Estados da União 

Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais  

Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 

de âmbito regional ou estadual. 

Monsenhores católicos ou equivalentes de outras regiões. 

Ajudantes-de-Ordem do Presidente da República (Majores) 

Capitães-de-Fragata 

Tenentes-Coronéis 

Primeiros Secretários 

Tenentes-Coronéis-Aviadores 

Chefes do Serviço da Presidência da República 

Presidentes das Federações Patronais e de Trabalhadores de âmbito regional ou estadual  

Presidentes das Câmaras Municipais das Capitais dos Estados da União e das cidades de 

mais de quinhentos mil (500.000) habitantes 

Juízes de Direito 

Procuradores Regionais do Trabalho 

Diretores de Repartições Federais 

Auditores da Justiça Militar 

Auditores do Tribunal de Contas 

Promotores Públicos 

Procuradores Adjuntos da República 

Diretores das Faculdades Estaduais Particulares 

Segundos Secretários 

Cônsules estrangeiros 

Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Corveta, Majores e Majores-

Aviadores 

10 - Ajudantes-de-Ordem do Presidente da República (Capitães) 

Adjuntos dos Serviços da Presidência da República  

Oficiais do Gabinete Civil da Presidência da República 
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Chefes de Departamento das Universidades Federais 

Diretores de Divisão dos Ministérios 

Prefeitos das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes  

Capitães-de-Corveta 

Majores 

Segundos Secretários 

Majores-Aviadores 

Secretários-Gerais dos Territórios 

Diretores de Departamento das Secretar ias do Distrito Federal e dos Estados da União 

Presidente dos Conselhos Estaduais 

Chefes de Departamento das Universidades Estaduais e Particulares  

Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes  

Terceiros Secretários estrangeiros 

Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-Tenentes, Capitães e Capitães-

Aviadores). 

11 - Professores de Universidade 

Prefeitos Municipais 

Cônegos católicos ou "equivalentes" de outras religiões  

Capitães-Tenentes 

Capitães 

Terceiros Secretários 

Capitães-Aviadores 

Presidentes das Câmaras Municipais 

Diretores de Repartições do Distrito Federal, dos Estados da União e Territórios  

Diretores de Escolas de Ensino Secundário 

Vereadores Municipais 

A ordem de precedência, nas cerimonias oficiais , nos Estados da União, com a presença de 

autoridades federais, será a seguinte: 

A ordem de precedência, nas cerimônias oficiais, nos Estados da União, com a presença de 

autoridades federais, será a seguinte:      (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

1 - Presidente da República 

2 - Vice-Presidente da República (*1) 

Governador do Estado da União em que se processa a cerimônia  

Cardeais 

Embaixadores estrangeiros 

3 - Presidente do Congresso Nacional 

Presidente da Câmara dos Deputados 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

4 - Ministros de Estado (*2) 

Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República  

Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República 

Presidência da República 

Chefe de Serviço Nacional de Informações  

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 

Consultor-Geral da República 

Vice-Governador do Estado da União em que se processa a cerimônia  
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Presidente da Assembléia Legislativa do Estado da União em que se processa a cerimonia 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado em que se processa a cerimônia  

Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários estrangeiros  

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral  

Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Procurador-Geral da República 

Governadores dos outros Estados da União e do Distrito Federal (*3)  

Senadores 

Deputados Federais (*4) 

Almirantes 

Marechais 

Marechais-do-Ar 

Chefe do Estado-Maior da Armada 

Chefe do Estado-Maior do Exército 

Secretário-Geral da Política Exterior (*5) 

Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica 

(*1) Vide artigo 2º das Normas do Cerimonial Público 

(*2) Vide artigo 4º e seus parágrafos das Normas do Cerimonial  

(*3) Vide artigo 8º, artigo 9º e artigo 10 das Normas do Cerimonial Público  

(*4) Vide artigo 9º das Normas do Cerimonial Público 

(*5) Vide artigo 4º § 1º das Normas do Cerimonial Público  

5 - Almirantes-de-Esquadra 

Generais-de-Exército 

Embaixadores Extraordinário e Plenipotenciários (Ministros de 1ª classe) (*6)  

Tenentes-Brigadeiros 

Presidente do Tribunal Federal de Recursos 

Presidente do Tribunal Superior Militar 

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

Presidente do Tribunal de Contas da União   (Incluído pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral  

Prefeito da Capital estadual em que se processa a cerimônia  

(*6) Consideram-se apenas os Embaixadores que chefiam ou tenham chefiado Missão 

diplomática no exterior, tendo apresentado, nessa condição, Cartas Credenciais a 

Governador Estrangeiro. Quando estiverem presentes diplomatas estrangeiros, os 

Embaixadores em apreço terão precedência sobre Almirantes -de-Esquadra e Generais-de-

Exército. Em caso de visita de Chefe de Estado, Chefe do Governo ou Ministro das Relações 

Exteriores estrangeiros, o Chefe da Missão diplomática brasileira no país do visitante, sendo 

Ministro de 1º classe, terá precedência sobre seus colegas, com exceção do Secretário -Geral 

de Política Exterior. 

Encarregados de Negócios estrangeiros 

6 - Ministros do Tribunal Federal de Recursos 

Ministros do Superior Tribunal Militar 

Ministros do Tribunal Superior do Trabalho 

Ministros do Tribunal de Contas da União   (Incluído pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Vice-Almirante 

Generais-de-Divisão 

Embaixadores (Ministros de 1ª classe)  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9338.htm#art1
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Majores-Brigadeiros 

Chefes de Igreja sediados no Brasil 

Arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões 

Presidente do Tribunal de Contas da União 

Presidente do Tribunal Marítimo 

Arcebispos católicos ou equivalentes de outras religiões     (Redação dada pelo Decreto nº 

9.338, de 2018) 

Presidente do Tribunal Marítimo   (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Diretores-Gerais das Secretarias do Senado Federal e da Câmara dos Deputados  

Substitutos eventuais dos Ministros de Estado 

Secretários-Gerais dos Ministérios 

Reitores da universidades Federais 

Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal 

Presidente do Banco Central do Brasil 

Presidente do Banco do Brasil 

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

Presidente do Banco Nacional de Habilitação 

Ministros do Tribunal de Contas da União 

 Juízes do Tribunal Superior do Trabalho 

Presidente do Banco do Brasil   (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social    (Redação dada 

pelo Decreto nº 9.338, de 2018) 

Juízes do Tribunal Superior do Trabalho  (Redação dada pelo Decreto nº 9.338, de 2018)  

Subprocuradores-Gerais da República 

Procuradores-Gerais da Justiça Militar 

Procuradores-gerais da Justiça do Trabalho 

Procuradores-Gerais do Tribunal de Contas da União 

Vice-Governadores de outros Estados da União 

Secretário da Receita Federal 

Personalidades inscritas no Livro do Mérito 

Prefeitos da cidade em que se processa a cerimônia 

Presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia  

Juiz de Direito da Comarca em que se processa a  cerimonia 

Prefeitos das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes  

Presidente da Caixa Econômica Federal  

Ministros-Conselheiros estrangeiros 

Cônsules-Gerais estrangeiros 

Adidos Militares estrangeiros 

(Oficiais Generais) 

7 - Contra-Almirantes 

Generais-de-Brigada 

Embaixadores Comissionados ou Ministros de 2ª classe  

Brigadeiros-do-Ar. 

Direito-Geral do Departamento Administrativo do Pessoal Civil  

Chefe do Gabinete da Vice-Presidência da República 

Subchefes dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República 

Assessor Especial da Presidência da República 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9338.htm#art1
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Assessor-Chefe da Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República.  

Assistente-Secretário do Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República  

Secretários Particulares do Presidente da República 

Chefe do Cerimonial da Presidência da República  

Secretários de Imprensa da Presidência da República 

Diretor-Geral da Agência Nacional 

Presidente da Central de Medicamentos 

Chefe do Gabinete da Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional 

Chefe do Gabinete do Serviço Nacional de Informações  

Chefe do Gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas 

Chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações  

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 

Governadores dos Territórios 

Procurador da República no Estado 

Procurador-Geral do Estado 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

Presidente do Tribunal de Alçado do Estado 

Presidente do Conselho Nacional de Pesquisas 

Presidente do Conselho Federal de Educação 

Presidente do conselho Federal de Cultura 

Chanceler da Ordem Nacional do Mérito 

Presidente da Academia Brasileira de Letras 

Presidente da Academia Brasileira de Ciências 

Presidente da Associação Brasileira de Imprensa  

Diretores do Gabinete Civil da Presidência da República 

Diretores-Gerais dos Departamentos de Ministérios 

Superintendentes de Órgãos Federais 

Presidentes dos Institutos e Fundações Nacionais  

Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais 

Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas 

de âmbito nacional 

Chefes dos Gabinetes dos Ministros de Estado 

Reitores das Universidades Estaduais e Particulares  

Membros do Conselho Nacional de Pesquisas 

Membros do Conselho Federal de Educação 

Membros do Conselhos Federal de Cultura 

Secretários do Governo do Estado em que se processa a cerimônia  

Bispos católicos ou equivalentes de outras religiões  

Conselheiros estrangeiros 

Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Mar-e-Guerra, Coronéis e Coronéis-

Aviadores) 

Presidentes das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional  

Consultores Jurídicos dos Ministérios 

Membros da Academia Brasileira de Letras 

Membros da Academia Brasileira de Ciências 

Diretores do Banco Central do Brasil 

Diretores do Banco do Brasil 



145 

Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

Diretores do Banco Nacional de Habitação 

Capitães-de-Mar-e-Guerra 

Coronéis 

Conselheiros 

Coronéis-Aviadores 

Deputados do Estado em que se processa a cerimônia  

Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado em que se processa a cerimônia  

Adjuntos dos Gabinetes Militar e Civil da Presidência da República  

Prefeitos das cidades de mais de quinhentos mil (500.000) habitantes  

Delegados dos Ministérios no Estado em que se processa a cerimônia 

Primeiros Secretários estrangeiros 

Cônsules estrangeiros 

Consultor-Geral do Estado em que se processa a cerimônia Juízes do Tribunal Marítimo 

Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que se processa a cerimônia  

Juízes do Tribunal Regional do Trabalho do Estado em que se processa a cerimônia  

Presidentes das Câmaras Municipais da Capital e das cidades de mais de um milhão 

(1.000.000) de habitantes. 

Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capitães-de-Fragata, Tenentes-Coronéis e 

Tenentes-Coronéis-Aviadores) 

9 - Juiz Federal 

Juízes do Tribunal de Contas do Estado em que se processa a cerimônia  

Juízes do Tribunal de Alçada do Estado em que se processa a cerimônia  

Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais  

Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 

de âmbito regional ou estadual 

Diretores das Faculdades Federais 

Monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões  

Ajudantes-de-Ordem do Presidente da República (Majores) 

Capitães-de-Fragata 

Tenentes-coronéis 

Primeiros-Secretários 

Tenentes-Coronéis-Aviadores 

Chefes de Serviço da Presidência da República 

Presidentes das Federações Patrimoniais e de Trabalhadores de âmbito regional ou estadual  

Presidentes das Câmaras Municipais das Capitais dos Estados da união e das cidades de 

mais de quinhentos mil (500.000) habitantes 

Juízes de Direito 

Procuradores Regionais do Trabalho 

Diretores de Repartições Federais 

Auditores da Justiça Militar 

Auditores do Tribunal de Contas 

Promotores Públicos 

Procuradores Adjuntos da República 

Diretores das Faculdades Estaduais e Particulares 

Segundos Secretários estrangeiros 

Vice-Cônsules estrangeiros 
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Adidos e Adjuntos Militares, Militares estrangeiros (Capitães-de-Corveta, Majores e 

Majores-Aviadores) 

10 - Ajudante-de-Ordem do Presidente da República (Capitães) 

Adjuntos dos Serviços da Presidência da República  

Oficiais do Gabinete Civil da Presidência da República 

Chefes de Departamento das Universidades Federais  

Diretores de Divisão dos Ministérios 

Prefeitos das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes Capitães -de-Corveta 

Majores 

Segundos Secretários 

Majores-Aviadores 

Secretários-Gerais dos Territórios 

Diretores de Departamento das Secretarias do Estado em que se processa a cerimônia  

Presidentes dos Conselhos Estaduais 

Chefes de Departamento das Universidades Estaduais e Particulares  

Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes  

Terceiros Secretários estrangeiros 

Adidos e Adjuntos Militares estrangeiros (Capi tães-Tenentes, Capitães e Capitães-

Aviadores) 

11 - Professores de Universidade e demais Prefeitos Municipais  

Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões  

Capitães-Tenentes 

Capitães 

Terceiros Secretários 

Capitães-Aviadores 

Presidentes das demais Câmaras Municiais 

Diretores de Repartições do Estado em que se processa a cerimônia  

Diretores de Escolas de Ensino Secundário 

Vereadores Municipais 

A ordem de precedência nas cerimônias oficiais, de caráter estadual, será a seguinte:          

1 - Governador 

Cardeais 

2 - Vice-Governador 

3 - Presidente da Assembleia Legislativa 

Presidente do Tribunal de Justiça 

4 - Almirante-de-Esquadra 

Generais-de-Exército 

Tenentes-Brigadeiros 

Prefeito da Capital estadual em que se processa a cerimônia  

5 - Vice-Almirantes 

Generais-de-Divisão 

Majores-Brigadeiros 

Chefes de Igreja sediados no Brasil 

Arcebispos católicos ou equivalentes em outras religiões  

Reitores das Universidades Federais 
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Personalidades inscritas no Livro do Mérito 

Prefeito da cidade em que se processa a cerimônia 

Presidente da Câmara Municipal da cidade em que se processa a cerimônia  

Juiz de Direito da Comarca em que se processa a cerimônia  

Prefeitos das cidades de mais de um milhão (1.000.000) de habitantes  

6 - Contra-Almirantes 

Generais-de-Brigada 

Brigadeiros-do-Ar 

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 

Procurador Regional da República no Estado 

Procurador-Geral do Estado 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 

Presidente do Tribunal de Contas 

Presidente do Tribunal de Alçada 

Chefe da Agência do Serviço Nacional de Informações 

Superintendentes de Órgãos Federais 

Presidentes dos Institutos e Fundações Nacionais  

Presidentes dos Conselhos e Comissões Federais 

Presidentes das Entidades Autárquicas, sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 

de âmbito nacional 

Reitores das Universidades Estaduais e Particulares  

Membros do Conselho Nacional de Pesquisas 

Membros do Conselho Federal de Educação 

Membros do Conselho Federal de Cultura 

Secretários de Estado 

Bispo católicos ou equivalentes de outras religiões  

7 - Presidentes das Confederações Patronais e de Trabalhadores de âmbito nacional  

Membros da Academia Brasileira de Letras 

Membros da Academia Brasileira de Ciências 

Diretores do Banco Central do Brasil 

Diretores do Banco do Brasil 

Diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

Diretores do Banco Nacional de Habitação 

Capitães-de-Mar-e-Guerra 

Coronéis 

Coronéis-Aviadores 

Deputados Estaduais 

Desembargadores do Tribunal de Justiça 

Prefeitos das cidades de mais de quinhentos mil (500.000) habitantes  

Delegados dos Ministérios 

Cônsules estrangeiros 

Consultor-Geral do Estado 

Juízes do Tribunal Regional Eleitoral 

Juízes do Tribunal Regional do Trabalho 

Presidentes das Câmaras Municipais da Capital e das cidades de mais de um milhão 

(1.000.000) habitantes 

8 - Juiz Federal 
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Juiz do Tribunal de Contas 

Juízes do Tribunal de Alçada 

Presidentes dos Institutos e Fundações Regionais e Estaduais  

Presidentes das Entidades Autárquicas, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas 

de âmbito regional ou estadual 

Diretores das Faculdades Federais 

Monsenhores católicos ou equivalentes de outras religiões  

Capitães-de-Fragata 

Tenentes-Coronéis 

Tenentes-Coronéis-Aviadores 

Presidentes das Federações Patronais e de Trabalhadores de âmbito regional ou estadual  

Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de quinhentos mil (500.000) 

habitantes 

Juízes de Direito 

Procurador Regional do Trabalho 

Auditores da Justiça Militar 

Auditores do Tribunal de Contas 

Promotores Públicos 

Diretores das Faculdades Estaduais e Particulares 

Vice-Cônsules estrangeiros 

9 - Chefes de Departamento das Universidades Federais Prefeitos das cidades de mais de 

cem mil (100.000) habitantes 

Capitães-de-Corveta 

Majores 

Majores-Aviadores 

Diretores de Departamento das Secretarias 

Presidentes dos Conselhos Estaduais 

Chefes de Departamento das Universidades Estaduais e Particulares  

Presidentes das Câmaras Municipais das cidades de mais de cem mil (100.000) habitantes  

10 - Professores de Universidade Demais Prefeitos Municipais  

Cônegos católicos ou equivalentes de outras religiões 

Capitães-Tenentes 

Capitães 

Capitães-Aviadores 

Presidentes das demais Câmaras Municipais 

Diretores de Repartição 

Diretores de Escolas de Ensino Secundário 

Vereadores Municipais 


