
Discurso do Coordenador do Curso de
Pedagogia

Francisco Ari de Andrade

Magnifico Reitorda Universidade Federal do Ceará, professorJe-
suaIdo Pereira de Farias;Excelentíssimasenhora, professora Diretora
da FACED, Isabel FilgueirasLima Ciasca, em nome de quem saúdo
as autoridades, colegas professores, funcionários, alunos e demais
convidados presentes a essasessãosolene de comemoração do Ju-
bileu do Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação, da UFC,
marco do ensino em Pedagogia em nossoEstado.

Senhorase senhores

Agradecemos ao convite a nós endereçado para proferirmos
algumas palavras sobre tão solene data. Sentimo-nos honrado em
fazer parte dessa casa educacional e dividirmos com todos vocês
as alegrias de comemorar o aniversário de uma instituição de ensino
superior, marco singular na transformação de pessoaspara o bem.

A memória e a história da nossa FACEDcoadunam-se com a his-
tória da Pedagogia no Ceará. A criação da Faculdade de Filosofia,
Ciência e Letrasda UFCcomportava, dentre os cursosde formação
docente, a Faculdade de Educação. Desde então, tal curso passo
a concentrar uma responsabilidade primaz no cenário educacio a
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cearense: a formação de pessoas adultas para formar as gerações
mais novas.

Trazerà baila essa história é ter consciência da importãncia da
preservação de sua memória na luta contra o esquecimento pelas
gerações presentes. É remar na contracorrente do rio Lete, conside-
rado pelos romanos o rio do esquecimento, cujas águas tinham o
poder de apagar os registros do passado. Ao contrário, queremos
apresentar a FACEDpara às novas gerações como síntese de um
processo histórico.

Os caminhos sinuosospercorridos pelos pioneiros desbravadores
da educação cearense, que lançaram as pilastrassobre as quais se
soergueu a Faculdade de Educação, nos deixaram o legado de suas
ações docentes na formação dos primeiros profissionaisem Pedago-
gia, graduados pela Universidade Federal do Ceará.

O espaço da folha de papel é pequeno para reduzir a grandeza
dos nomes de tantos mestres e mestras que, nesse meio século de
existência da FACEDfizeram do ensino em Pedagogia uma declara-
ção pública de esperança na humanidade. Àqueles benfeitores da
educação, uns que se encontram ainda nessadimensão existencial,
outros que já não fazem parte dela, o nossomais profundo respeito e
agradecimento pela bandeira de luta que noseleva hoje ao píncaro
da nossaautonomia acadêmica.

Umdia, o pássaro de Minerva pousou no Benfica. Não mais levan-
tou voo, decidiu aqui fazer seu ninho. Seu límpido trinado anunciava
o rebento. Estava vinda a aurora de novos tempos. Tempos de lutas
e de vitórias. Lutas contra o analfabetismo. Vitórias na conquista do
direito à educação pelas populações necessitadas. Estava anuncia-
da a chegada do curso de Pedagogia na cidade Fortaleza, nos idos
da década de 1960.

A sociedade fortalezense aguardava com fervor aquele curso
que anunciava novos tempos para a educação das crianças. Tal
formação deixava de ser uma questão da escola de ensino médio,
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para ser uma questão de formação superior. Ganhava status de for-
mação universitária, cujo desafio era levantar à grimpa em favor da
educação com dimensões populares.

Umdia, a alvorada cedeu lugar aos primeiros raios de solde uma
manhã nos jardins da Reitoria, dissipando sonhos e alimentando es-
peranças, quando os portões se abriram para acomodar em uma
sala de aula a primeira turma do curso de Pedagogia da UFC;turma
que vislumbrava no futuro a crença nas convicções educacionais.
Educadores que, a exemplo dos guerreiros Tabajaras, descritos por
Alencar, com suas indumentárias essenciais para a guerra, revesti-
ram-se de teorias das Ciências Humanas e Sociais e partiram para
a batalha campal contra o vilão do cenário social brasileiro: a não
escolarização das pessoasmais humildes. Erao começa de tudo. Elá
se foram cinquenta anos. Ecomo avançamos!

Santo Agostinho, ao usar da pena para escrever suas memórias,
enunciou que o tempo humano é constituído de três momentos: pre-
sente, passado e futuro. Do presente, experimentamos uma visão das
coisas presentes; do passado, lembranças presentes das coisas pas-
sadas; do futuro, uma esperança futura das coisas presentes.

Tomando a interpretação do referido filósofo, as lembranças do
passado se fazem presentes nessasolenidade de comemoração do
aniversário da FACED.São provas do reconhecimento de seu papel
educacional, registrado na memória e na história da educação por
desempenhar gloriosa missão pedagógica em meio século, na for-
mação das pedagogas e dos pedagogos cearenses.

Eisum espaço de felicidade. Quanta gente se fez feliz por aqui!
Quanta gente é feliz por estar aqui! Muita gente boa, como disseo
cancioneiro popular, põs o pé na profissãoa partir daqui. Ah, FACED.
Suassalas de aula transpiram ideias, teorias, práticas, sentimentos e
emoções. Seusmestres do passado deixaram muitas lições regis a-
das na memória coletiva desse espaço acadêmico; continuadas e
acrescentadas pelos mestres do presente. Suas lições nos habilitam
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a seguir caminhos na formação das novas gerações, e todos foram
unãnimes em nos ensinar a principal lição da vida: o caminho quem
escolhe somos nós; quem caminha somos nós; e não precisamos de
atalhos, basta seguir a ideia do Bem. Enós, docentes, funcionários e
discentes, estamos aqui, cotidianamente, para continuarmos com-
pondo essahistória com solideze humanidade.

Os pioneiros educadores do Benfica que um dia compuseram o
Departamento de Educação da UFC,embrionário da Faculdade de
Educação, estavam inebriados com o espírito de uma época que
anunciava no horizonte brasileiro a Pedagogia como saber funda-
mental na formação dos novos profissionaisque iriam atuar nos sis-
temas de ensino, na docência de crianças e de adultos, na orienta-
ção, na supervisão e na gestão educacional.

Não obstante, durante o século XIXe a metade do século XX,a
escola básica ficou distante do povo. Uma apartação acentuou as
nossasdiferenças sociais. O sistema escolar brasileiro, em particular
cearense, na mediada em que não atendia a demanda escolar, fur-
tava das pessoaso acesso à escolaridade, ferindo o princípio republi-
cano anunciado pelas convenções internacionais "Todostêm direito
à educação", adiando a universalização do ensino básico para a
posteridade.

No instante em que o curso de Pedagogia foi pensado, na UFC
pairavam as ideias pedagógicas que reforçavam o sentimento do
dever educacional a ser cumprido, no ãmbito das políticas educa-
cionais, a preencher as lacunas apontadas pelos indicadores sociais
ante os desafios da educação infantil, da escola primária e da ges-
tão educacional.

Sea universalização da matrícula do ensino fundamental foi uma
conquista da sociedade na última década do século XX,o curso de
Pedagogia da Faced teve a sua parcela de contribuição significati-
va. Além de ter formado a maioria da geração docente que estava
em sala de aula na escola pública, em tal ocasião, vinha fomentan-
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do o debate educacional desde a década de 1960.Ações e pesqui-
sasque acossaram o Poder Público a declinar da sua tradição dolosa
para com a educação.

Sehoje estamos a render homenagem pela passagem do Jubileu
do Curso de Pedagogia da FACED,é tão somente porque reconhe-
cemos nela parte integrante da cultura e da identidade educacio-
nal cearense, pois representa um pedaço de cada um de nós.

Eisuma casa materna que acolhe, afaga e prepara os filhospara
a vida. Como a águia, que ensina seusfilhotes desde cedo a vencer
distãncias com o voo, a FACED,por meio dos olhares que a Pedago-
gia possibilita, também lança seusfilhosem voos rasantes para cum-
prir as etapas que a profissão docente exige numa sociedade com-
plexa, com tolerância, respeito à diversidade, competência técnica
e compromisso ético.

Parabenizar à FACEDpelo seu cinquentenário é reconhecer seu
passado e, sobretudo, vislumbrar seu presente como parte integrante
da nossa existência, que nos alimenta cotidianamente com a espe-
rança de um futuro melhor.

Parabenizar você, FACED,nesta data, é chamá-Ia de querida.

Ave FACED!

Ave Pedagogia !

Obrigado.

Fortaleza, 23 de abril de 2013.


