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Caros amigos, boa noite. 

Antes de mais nada agradeço a Deus pelo momento de realização pesso
al e profissional que o lançamento deste livro me traz. É gratificante e recom
pensador ver tantas pessoas reunidas para dividir comigo esta alegria. 

Agradeço comovida as palavras do poeta Horácio Dídimo, que muito 
me honrou em aceitar apresentar o meu livro. Duplamente. Primeiro por sua 
representatividade no meio intelectual e acadêmico, como escritor de vários li
vros, professor universitário, membro da Academia Cearense de Letras, pessoa 
de reconhecido e elevado valor cultural, intelectual e moral ; em segundo lugar, 
mas não menos relevante, pelos laços de amizade que mantém com meus pais, 
há tantos anos companheiros de grupos de oração. Sua apresentação no con
vite, com um delicado e significativo soneto mostra a sua sensibilidade e pro
fundidade na poesia. Seara que domina com propriedade, fazendo com que 
as palavras ganhem sonoridade e contornos como um oleiro que dá formas de 
acordo com seu desejo. Obrigada 

Saber quantas vezes ouvi durante a minha vida falar sobre Filgueiras 
Lima seria como contar as estrelas do céu. Tudo no colégio lhe fazia referencia. 
Foram tantas as homenagens que presenciei! Quantas vezes vi meu pai emo
cionado quando dele falava. Quantas vezes alguém chegava perto de nós e nos 
dizia: fui aluna de seu avô! Era uma pessoa maravilhosa! (E falo não só por 
mim, mas também por minhas irmãs). Comemorávamos seu aniversário no 
dia 21 de maio juntamente com a primeira eucaristia dos alunos do colégio. 
Enfim, as nossas vidas foram tão ligadas à do vovô que posso dizer que ele 
sempre esteve no meio de nós , mesmo tendo falecido dois anos antes de eu 
ter nascido. 

Pesquisar sobre sua vida e sua personalidade foi surpreendente e, com 
segurança, uma tarefa ainda inacabada. O livro é apenas um recorte que tive 
que fazer para adequar à coleção Terra Bárbara, mas foram tantas as descober
tas que não caberiam em apenas um volume. A sua obra poética foi por diver
sas vezes publicada, em vida e após sua morre, em volumes que lhe prestavam 
homenagem. Mas seus escritos como educador foram pouco divulgados. Seus 
feitos como Secretário da Pasta de Educação e Saúde quase encobertos pelo 
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tempo. Sua atuaçáo no Conselho Estadual de Educação quase esquecida pelas 
gerações que vieram depois e não tiveram a oportunidade de com ele conviver. 
Foi criada uma medalha com seu nome mas poucos sabem quem de fato ele 
foi. Sentia-me em débito com o meu pai pois sendo da área de educação po
deria dedicar-me mais ao resgate de sua memória. Quando assumi a disciplina 
de Evolução da Educação no Brasil, no curso de pedagogia, da Universidade 
Federal do Ceará, senti a necessidade de conhecer mais sobre a educação no 
Ceará. Sempre recorria aos livros do papai que me relatava fatos da história 
nacional e do estado, em especial sobre a história da educação, com uma 
propriedade impressionante. Ele falava: seu avô escreveu sobre isso e eu tenho 
aqui. E me apresentava recortes de jornais, publicações da época, fotos. Fui 
aprofundando o meu interesse e quando no núcleo de História e Memória 
do Programa de pós-graduação da UFC notei o emepnho dos docentes em 
pesquisar os educadores e as instituições que fizeram história em nosso estado. 
Percebi a oportunidade em conhecer melhor a vida e a obra de Filgueiras Lima, 
até como um enriquecimento para minha função docente. 

Suas publicações nos jornais da época, as transcrições de seus discursos, 
a Revista Escola Nova da qual foi redator-chefe e que contem alguns impor
tantes artigos de sua autoria, traduzem o pensamento pedagógico de uma ge
ração que foi fortemente influenciada pelo movimento da Escola Nova, teoria 
americana, desenvolvida por Jonh Dewey e propagada no Brasil por Anísio 
Teixeira, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo, dentre outros expoentes na 
educação Nacional. A Escola Nova trazia o aluno como centro do processo 
educacional e pregava o respeito às diferenças e interesses de seus educandos. 
Filgueiras Lima não se conteve apenas com a teoria. Aplicou e educou várias 
gerações baseado neste pensamento. Os que tiveram a oportunidade de co
nhecê-lo lembram o quanto foi coerente com essa filosofia. Tive o privilégio 
de ser educada segundo estes preceitos, pois meu pai também o fora . Costumo 
dizer que meu pai foi a experiência pedagógica mais exitosa de meu avô. A 
aplicação mais pura e mais intensa. 

São descobertas que fiz ao longo do percurso e que me sinto compelida 
a dividir, mas contenho-me, pois não tenho a pretensão de ser mais longa que 
o próprio livro. As pesquisas continuam e anseio socializá-las mais ainda, em 
outras oportunidades. 

Os meus agradecimentos também se estendem: 
às Edições Demócrito Rocha que me deram a oportunidade de lançar 

este volume da coleção Terra Bárbara, e que tanto têm incentivado a cultura, 
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a memória e a éducação em nosso estado. 
À Oboé, nas pessoas do Dr. Newton Freitas, pelo apoio incondicional à 

literatura local e às várias manifestações culturais que tem ajudado à florescer 
e ao Tarcísio Tavares, pela atenção, criatividade e presteza com que ele e sua 
equipe nos atenderam . 

À minha família, que sempre me apoiou em tantas investidas na minha 
vida pessoal e profissional, acreditando, amparando, incentivando e possibi
litando a realização dos meus sonhos. De forma especial ao meu pai, que me 
abriu seus arquivos pessoais e permitiu que viajasse num passado que em parte 
também era seu. À minha mãe, sempre iluminada com seu sorriso e orgulho 
pela filha escritora. À minha filha Mariana que me desafia todos os dias a ser 
melhor, ao meu marido Vitor que sempre acredita no meu sucesso, à minha 
irmã, Cecília e meu cunhado Beto que tiveram a paciência de ler e corrigir 
os rascunhos, à Maria Helena e Sérgio que com objetividade ajudaram-me a 
realizar este lançamento, à Maria Cláudia e Fernando que vibram cada vez que 
atinjo o meu objetivo. 

Ao tio Odilon, que na jovialidade de seus 94 anos relatou-me fatos 
interessantes sobre o vovô. 

Aos três grandes incemivadores e colegas de trabalho, Professores Nico
lino Trompieri Filho, José Anchieta Esmeralda Barreto e Pe. Brendan Cole
man McDonald, que com amizade, muito humor e paciência fazem do nosso 
dia-a-dia uma agradável tarefa. 

À Conceição de Maria, que nos emocionou com sua belíssima inter
pretação de "Língua Nacional", e que quando tão jovem já encantava o vovô 
Filgueiras quando declamava nas solenidades. 

Agradeço a presença de todos que aqui vieram nos prestigiar: meus 
amigos, amigos de meus pais, de meu marido, de minha filha, de minhas 
irmãs e cunhados. Amigos e admiradores de Filgueiras Lima. Amigos de lon
gas data e recentes mas pessoas que vibraram e valorizaram a realização desse 
meu sonho. 

Muito obrigada a todos. 
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