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Ao completar o primeiro decênio de funcionamento, a Uni
versidade do Ceará publica este volume, que é uma síntese da 
sua história, desde as primeiras idéias, que se relacionaram com a 
sua criação, até o estágio atual de seu desenvolvimento. Essa his
tória se caracteriza por uma linha uniforme de pensamento e ação, 
inspirada na tenacidade e na capacidade criadora do povo cearense 
que, na vida intelectual, social e política do País, se tem destacado 
pelo valor e projeção de seus homens de elite e pelo arrojo e alcan
ce de seus empreendimentos. A Universidade é sem dúvida um 
coroamento do esforço produtivo do espírito cearense, desde as 
suas primitivas manifestações, e assim a sua história merece e deve 
ser registrada. 

Esse registro é feito normalmente através dos Anais da Uni
versidade, de suas publicações periódicas, dos livros e monografias 
que sobre ela se escrevem, dos artigos e referências que surgem 
na imprensa local e de outros centros culturais brasileiros. Mas de 
quando em quando é oportuno concentrar, numa publicação de 
análise e ao mesmo tempo informativa, a essência do que foi di
vulgado para refletir com fidelidade, numa visão de conjunto, a 
evolução que se processou. É o que se pretende com este livro, no 
qual, depois de um ligeiro esboço histórico, se transcrevem os prin
cipais pronunciamentos oficiais do Reitor, que por sua vez repre
sentam sínteses de diversas etapas evolutivas. 

No discurso que pronunciamos na data da instalação da Uni
versidade já antecipávamos, em essência, o que dissemos acima, 
quando afirmamos que o Ceará assistia naquela ocasião ao maior 
acontecimento de sua vida cultural. A afirmação traduzia sem dú
vida a nossa fé num sonho ambicioso, cuja realização dependeria 
do rumo que tomasse a Instituição. Se, numa atitude cômoda de 
conformismo e menor esforço, nos houvéssemos adstrito à sim-
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ples implantação de mais um órgão de rotina no País, conglome
rando simbolicamente escolas dantes isoladas, nenhum aconteci
mento de importância no âmbito da educação e da cultura have
ria a registrar. Confirmou-se, porém, o nosso prognóstico de ou
sado otimismo, porque a Universidade do Ceará, longe de amol
dar-se a essa hipótese de improfícuo labor burocrático, que seria 
um caminho fácil para os seus dirigentes, chamou a si a tarefa 
ingente e delicada de estruturar-se em sistema avançado e dinâ
mico. Concentrou-se na elaboração de um plano coordenado de 
desenvolvimento no sentido de dar definição a uma política uni
versitária e, apesar dos obstáculos e incompreensões que enfren
tou, cumpriu quanto necessário para levar esse plano à execução. 
A definição de uma política universitária, a que se alude no subtí
tulo deste livro, é um processo consciente que visa a transformar 
em realidade o dístico que constitui o seu título: "O Universal 
pelo Regional", que é hoje o lema estatutário da Universidade. 

Em suma, o que se concebeu e se vem concretizando é a 
idéia de uma universidade atuante e flexível em benefício de cons
tante renovação, a qual, sem negligenciar a função tradicional e 
clássica da instituição universitária, deseja contribuir, de modo 
direto e positivo, para a solução dos grandes problemas do meio 
em que atua, relacionados com o seu desenvolvimento econômi
co e social. 

Para atingir esse alto objetivo, tomaram-se necessários um 
empenho constante e uma ação corajosa contra padrões e fórmulas 
que a tradição cristalizada defendia como postulados inelutáveis. 

A luta por esses princípios representou uma soma 
imponderável de trabalho e vigilância ao lado da tarefa normal 
de implantação de todos os serviços da Universidade, de nature
za administrativa, técnica, educacional e cultural. A arma utiliza
da foi a reforma gradativa das disposições estatutárias e regimen
tais, mediante esclarecimentos à comunidade universitária e ao 
mesmo tempo consulta aos seus legítimos anseios e tendências. 
Isso se fez precipuamente através de inquéritos e seminários peri
ódicos de professores, em que todos os temas de interesse da 
Universidade e muitos de importância vital para o Nordeste bra
sileiro foram ampla e livremente debatidos. 
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Não podemos pretender que os objetivos visados tenham 
sido totalmente alcançados, pois em grande parte dependem de 
fatores que escapam à ação imediata da própria Instituição. Seria 
também impraticável a complementação do plano concebido no 
curto espaço de um decênio. Mas os resultados positivos até aqui 
registrados nos autorizam a declarar que a política universitária 
que adotamos está definida, corno afirmamos no frontispício des
te livro. A comprovação dessa assertiva está no crescimento e nas 
realizações da Universidade, nos campos do ensino, da pesquisa 
e da extensão, e está sobretudo na influência que a sua ação exer
ce na comunidade a que serve e na contribuição que oferece a 
outros centros culturais do País, principalmente do Nordeste. 

A evolução verificada e os princípios que se firmaram estão 
consubstanciados na seqüência dos pronunciamentos aqui 
enfeixados, com o propósito de dar ao leitor urna exata idéia de 
conjunto. 

* 
* * 

Agradeço aos meus amigos, Professores Valnir Chagas, 
Hesíodo Facó e Paulo Roberto Coelho Pinto, a valiosa cooperação 
que me prestaram na exposição das idéias e teses desenvolvidas 
ao longo de dez anos e resumidas neste livro. Esse trabalho de 
equipe é que vem ensejando condições propícias à definição 
gradativa da política universitária por mim adotada na adminis
tração da Universidade do Ceará. 

Fortaleza, 25 de junho de 1965. 
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