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Magnífico Reitor Prof. Jesualdo Pereira Farias

Pró-reitor de Graduação, Custódio Almeida, em nome de quem
cumprimento os pró-reitores aqui presentes

Vice-diretor da FACED,meu amigo José Arimatea BarrosBezerra

Coordenadores do Curso de Pedagogia, Francisco Ari de Andra-
de e Margarida Pimentel

Professorese técnicos administrativos, ativos e aposentados,

Queridos alunos e ex-alunos

Caros convidados e homenageados,

o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará teve
seu início em 1963,na então Faculdade de Filosofia,Ciências e Letras.
Sua criação é anterior à Faculdade de Educação, mas sua existên-
cia é que nossitua como responsáveis pela formação de professores,
da Educação Infantil e sériesiniciais do EnsinoFundamental, gestores
e pesquisadores da Educação, e que juntamente com a nossa pós-
-graduação, e com as disciplinas pedagógicas das licenciaturas, nos
faz responsáveis pela formação de professores em todos os níveis,

311



312· DISCURSO DA DIRETORA DA FACED-UFC

além da Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Ofere-
cemos ainda a Pedagogia semi-presencial, em parceria com a UFC
Virtual, atendendo os nossosalunos, onde fisicamente não podemos
estar e com o mesmo compromisso e qualidade do ensino presen-
cial. Fomos ainda berço da criação de cursos como a Educação
Musical e Educação Física.Estaúltima esteve conosco até atingir sua
maioridade.

Hoje novos espaços foram abertos ao pedagogo. Sua atuação
é fundamental, em todos os lugares nos quais ensino-aprendizagem
acontece: escolas, ONG'S, hospitais, empresas, editoras e outros. Nos-
sosex-alunos estão ocupando essesespaços, sem no entanto perder
de vista a noção de que a docência é a base de todo o nossotraba-
lho. É a sala de aula o nosso locus de crescimento e permanente mo-
vimento de ensinar e aprender. Temossatisfação em dizer que nossos
alunos também são aprovados nos diversos concursos públicos para
professores,na esfera municipal, estadual e federal. Temosuma riquís-
sima produção científica, graças ao empenho de nossos67 professo-
res, em parceria com alunos de graduação e pós-graduação. Hoje,
temos o maior programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira,
em número de alunos. Temos muito do que nos orgulhar e também a
caminhar. Pensamos na Faculdade como um espaço de permanen-
te reflexão, discussão de propostas e de superação das diferenças.
Vivemos numa sociedade dinâmica. Precisamosacompanhar, inovar
e propor novos métodos de ensino, porque a aprendizagem também
está em permanente inovação. A nossa missãoé árdua mas desafia-
dora e gratificante. Formamos aqueles que vão educar nossosjovens
e adolescentes. A sociedade de hoje e de amanhã. Ecomo diz Paulo
Freire "onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fa-
zer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender".

Quando iniciamos os preparativos para as comemorações dos 50
anos do curso de Pedagogia, tínhamos por objetivo mostrar aos nos-
sosalunos a importância da carreira que escolheram e a relevância
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da atividade docente como responsável por significativas mudan-
ças na sociedade. Foiuma expectativa tímida diante daquilo que foi
surgindo desde as primeiras reuniões. Convidamos alguns professores
aposentados, que já haviam demonstrado interesse em participar,
alunos da pós-graduação e da graduação, e a representação dos
técnico-administrativos.

Propusemo-nos fazer levantamentos de nomes que por aqui pas-
saram e de fatos importantes, reunir pessoas,publicar livros,organizar
exposições, resgatar vídeos, entre outras atividades. O mais impor-
tante, entretanto, foi ouvir o relato de ex-alunos e professoresapo-
sentados, empolgados quando falavam da importância que o curso
teve na formação de professores do ensino superior, da referência
que o curso foi para a criação dos demais pelo Brasilafora, das lutas
travadas em defesa de ideais, da convivência em suas turmas. Fo-
ram tantas histórias que, se tivéssemos gravado, já seria uma parte
importante desse momento. Decidimos, pois, pela publicação do li-
vro da prof" EstrelaFernandes,ex-aluna, ex-coordenadora e também
ex-diretora da Faculdade de Educação, escrito quando da conclu-
são de seu Mestrado. Umrecorte de sua dissertação, na qual enfoca
o curso de pedagogia desde sua criação até 1990.Um trecho está
nos folders distribuídos aos senhores. Até o final do ano, traremos ao
público tão importante publicação.

O desafio de ouvirmos ex-alunos e professoresaposentados ficou
por conta da Prof" Lourdinha Brandão, entusiasta do curso, pois aqui
também passou como aluna, professora, coordenadora, e asses-
sora da Pró-Reitoriade Graduação. Decidiu-se pelo segundo livro.
O resgate de fitas de VHScom relatos de professores que iriam se
aposentar foi o ponto de partida. Depois de localizá-Ios, tratou de
transformá-Iosem DVDe, com ajuda dos bolsistas,transcrevê-Ios. Pre-
ciosidades nas falas dos professores foram garimpadas. Relatos de
ex-alunos que foram e ainda são professoresfalando de suasturmas
comporão a segunda parte do livro.
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Não queríamos perder os registrosque encontramos, as fotos que
recebemos e outros importantes documentos. Foi então que surgiu
a ideia do Memorial Virtual da FACED.Com o empenho dos servi-
dores técnico-administrativos, Enóe Moraes e Robério, do aluno da
pós-graduação Flávio Muniz, da professora substituta Mara Rúbia e
dos bolsistasda graduação, localizamos os nomes de todos os alunos
desde a primeira turma de 1966,até os dias atuais, buscamos os no-
mes dos docentes aposentados e técnicos que por aqui passaram.
Fomos ao acervo fotográfico da UFC,pedimos aos professoresfoto-
grafias de seusmomentos na Faculdade e estamos entregando o site
com o Memorial Virtual da FACED,criado por Suzana Barrosoe tendo
Cibele Castro aluna da UFCVirtual como responsável pelo Lay-out.
Podemos acrescentar ainda muitas coisas, e o faremos, mas o entre-
gamos com a certeza de termos aberto uma janela para a história,
para os reencontros que serão possíveiscom base nas identificações,
mas, principalmente, para o orgulho de sermosa Pedagogia da UFC,

Temos muitos agradecimentos a fazer e, em primeiro lugar faze-
mos ao Magnífico Reitor, que sempre olhou com carinho, respeito e
atenção às nossasdiversidades, pois somos,sim,diferentes e abrimos
espaços para as diversas manifestações, para as diferentes linhas te-
óricas, sem perder nossareferência.

Aos alunos e ex-olunos da FACED,da graduação e da pós-gra-
duação. Vocês foram e sempre serão a nossa razão de existir.Não
poderíamos ensinar se não tivéssemos quem quisesse aprender. A
continuidade do nossotrabalho está em vocês. É o sucessode vocês
que dá o real sentido de sermos educadores. Aqui, agradecemos
de modo especial ao bolsista Lucas Melgaço, entusiasta desse mo-
mento, comprometido com as informações que coletamos e desta-
camos com orgulho o fato de que a logomarca do Jubileu foi sua
criação. Obrigada, Lucas.Agradecemos, ainda, aos bolsista Roger e
Ana Cleide. no nome de quem somos grata aos demais que traba-
lharam com afinco, aguentaram as pressõesdos prazos e a urgência



ISABEL FILGUEIRA LIMA CIASCA 315

das providências. Por isso homenageamos hoje uma ex-aluna que
foi da primeira turma, e a primeira presidente da Representação Es-
tudantil, a também ex-professora, Suzana Vasconcelos Jimenez. Em
seu nome agradecemos ao C,»; Paulo Freire.

Aos professores aposentados que deixaram aqui as suas con-
tribuições, preciosos anos de suas vidas e seus ensinamentos; e em
especial, àqueles que estiveram diretamente ligados às comemora-
ções, como as Prof" Lourdinha Brandão, Prof"Terezinha Maciel, Prof"
EstrelaFernandes, Prof" IzaíraSilvino, Prof. Antonio Carlos Machado,
Prof. Nicolino Trompieri Filho, Prof. José Anchieta Esmeraldo Barreto,
retornando hoje para comemorarmos juntos com aqueles que es-
tão na ativa. A importância do exemplo de vocês para nós todos
é um fator estimulante para acreditarmos que estamos no caminho
certo e que a nossa escolha não foi em vão. Fazemos essa home-
nagem na pessoa da Prof?Dra. Zélia Camurça, primeira professora
do curso de Pedagogia.

O Jubileu está só começando. Aguardamos mais adesões para
continuarmos contando a nossaHistória.Estamosabertos, esperando
os senhores.

Aos professoresda ativa que estão aqui presentes, recebendo os
nossosalunos, ex-alunos e aposentados, essa festa é nossa! Cuide-
mos das nossasações, para que amanhã estejamos sentados aqui,
cheios de orgulho, por termos colaborado com a constituição de
uma nova sociedade, com base nos alunos que ajudamos a formar.

Aos servidores ténico-administrativos, que se envolveram nessas
comemorações, trazendo suas lembranças, com o seu trabalho, en-
volvimento e percebendo a importância desse momento para todos
nós. Agradecemos ao Eliase ao Cláudio que, com capricho, cuida-
ram para que a Faculdade e o auditório estivessem belos; à equi-
pe da secretaria, Ane Frank,Cristiane e Enóe; à equipe da Coorde-
nação do Curso de Pedagogia, Robério, Alfieri, Vanilson, Nataly e
Francisca Maria, esta última eleita entre os colegas a representante



dos técnico-administrativos para receber a homenagem. Queríamos
citar um a um, mas são 37.Sintam-sepessoalmente abraçados e obri-
gada pela presença.

Agradecemos, ainda, à Fundação ASTEF,à ADUFC, ao Alices
Buffet, na pessoa do Prof.Viriato, e à Editora Imprece.

E todos que aqui estão, por compreenderem a importância des-
se momento para nós que estamos no dia a dia da construção de
uma educação cada vez melhor para o nosso Estado. Concluímos
com uma frase de Paulo Freire."A alegria não chega apenas no en-
contro do achado, mas faz parte do processo da busca. Eensinar e
aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da
alegria."

Muito obrigada
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Fortaleza, 13de abril de 2013


