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Posse da nova diretoria da Faced – quadriênio 2012 -2016  - em 16.01.2012 

  

1. Boa tarde a todos e a todas.  

 

Penso que não há necessidade do uso, preliminar, dos pronomes de tratamento de 

praxe. Perdoe- me a Magnífica Reitora Dora Leal Rosa por este meu modo de pensar. 

Perdoem-me os Senhores Conselheiros presentes, nossa Diretora profa. Celi Taffarel, 

nosso Vice-Diretor, professor Prudente de Almeida Neto e demais Senhores e as 

Senhoras.  Caros Colegas, caros estudantes, caros  integrantes do corpo técnico-

administrativo da UFBA e, em particular, da Faced.  Meus familiares. Amigos e amigas.  

Considero uma prova de amizade vocês estarem aqui! 

 

 

2. A propósito deste momento, alguém me perguntou se eu ia dizer um poema. 

Respondi brincando: só se o poema baixar. E o poema “baixou”. Quando 

pensei em falar nesta sessão, veio espontaneamente, em minha cabeça. O 

título é Romance LIII ou Das palavras aéreas.  E é de Cecília Meireles. 

Preparei alguns exemplares impressos para todos acompanharem a leitura.  

 

Há muitos anos atrás, me impressionei com a força da palavra sobre a palavra tratada 

neste poema.  Em situações de ensino-aprendizagem, trabalhei algumas vezes com 

ele. Ficou, ou melhor, fica guardado na memória à espera de ser trazido de novo à 

tona quando a hora chega.  A hora chegou.  A hora é agora, que estamos diante de 

um momento grave.  E o poema se presta a analogias com situações de gravidade. 

Para adiantar um pouco dos sentidos possíveis, quero chamar a atenção para o fato 

de que, como vocês podem ver, a voz poética se dirige às palavras. Fala com elas 

sobre o seu poder. E faz isso resumindo o seu papel no episódio do enforcamento do 

mártir da Inconfidência Mineira. Faço uma analogia entre o martírio do herói da 

inconfidência e o martírio de que está sendo vítima o sujeito que aspira à educação. O 

mesmo sujeito que, também, aspira à liberdade, à autonomia e à vida de melhor 

qualidade. O herói da inconfidência Mineira foi condenado e palavras foram as 

primeiras armas usadas para a sua condenação. Se a lição da história narrada no 

poema tivesse sido aprendida, o sujeito que a prática da educação toma como de sua 

competência constituir e defender não mais seria condenado ao martírio, mas ao 

contrário seria objeto e causa de atenção e cuidados através de palavras e ações que 

ressaltariam sua importância do ponto de vista social.  Se a lição tivesse sido 

aprendida, a lição que a história nos quer ensinar e que o poema retoma, a unidade 
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universitária que defende os direitos desse sujeito seria, igualmente, objeto de atenção 

e de cuidados.  Sobre a gravidade da situação, me bastam, por ora, as palavras da 

Professora Celi Taffarel que, hoje, transmite o cargo de Diretor ao professor Cleverson 

Suzart, querido  companheiro a quem  me associo no encargo de dirigir, com vice-

diretora, a Faculdade de Educação da UFBA.   Encargo que eu pretendi, inicialmente, 

recusar, mas que me “procurou” nas palavras de, entre outros colegas, César Leiro, 

Mary Arapiraca, o próprio Cleverson e, finalmente, e, sobretudo, Menandro Ramos. 

Nomeio esses  como representantes dos demais colegas que usaram das palavras 

com o propósito de me convocar para o encargo de ajudar a dirigir a nossa Faculdade.   

Neste momento, parabenizo Cleverson pela disposição e pela competência que já 

demonstra que desenvolverá à frente da FACED.  

 

3. Sobre a gravidade da situação, assim se expressou, no dia 31 de dezembro 

último, a professora Celi, falando, ainda, na condição de Diretora da FACED-

UFBA, de um lugar que, em suas próprias palavras, chamou de “Centro da 

Tempestade na luta contra o capital.”  

 

 O entendimento da professora Celi em relação à gravidade da situação a fez enviar 

uma mensagem aos docentes, estudantes da graduação, pós-graduação, extensão, 

técnico-administrativos, trabalhadores terceirizados da limpeza, portaria, segurança, 

informática, manutenção e à “Comunidade em geral”. Em sua mensagem, a profa. Celi 

advertiu “tempos difíceis se avizinham”. E mais, para a professora, tal como no seu 

texto, estamos em “em tempos de barbárie”. E por isso, “tempos em que precisamos 

romper com as relações humanas de dominação”. “Romper com o que instala em nós 

uma subjetividade assaltada, fraca, mutilada, indisposta, covarde, egoísta e 

individualista”. Para a professora, “não teremos saídas, nem para os problemas mais 

imediatos que cercam a FACED, a UFBA e a Educação Pública brasileira, e muito 

menos para os problemas que nos alcançarão mais a frente, logo, logo.” Mas, se 

parecer que essa situação foi motivo de abatimento, devo ressaltar que, ao contrário, a 

nossa colega Celi Taffarel, disse isso para almejar, com esperança, que todos, 

entrássemos em 2012 “com os ânimos revolucionários redobrados”.  

 

4. Podemos,  neste momento, perguntar: Que vamos poder fazer diante da grave 

situação que se avizinha?  Essa é uma questão básica. 

 

Em respeito ao trabalho intensivamente desenvolvido, mas com frutos  insuficientes 

para seu ânimo e seu desejo, quero acolher a   exortação da professora Celi, para lhe 
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dizer e dizer a todos que, mais do que nunca, precisamos das palavras. Das palavras 

que animam, que acolhem, que combatem o bom combate.  Não que não precisemos 

das ações. Precisamos das ações, mas elas são regidas por palavras que falam,  

pelas que calam,  pelas que escutam outras palavras, por palavras ditas, oralmente e 

por escrito, com a competência dos bons políticos e com a precisão certeira e bela dos 

bons poetas. Precisamos da palavra que inaugura, que instaura novos sentidos e 

rende bons frutos. Concordamos que as condições de precariedade são grandes e 

que a situação é grave. Queremos uma universidade forte e uma  educação de 

qualidade porque acreditamos nesse binômio como condição de libertação de todas as 

formas de opressão. Acreditamos na educação como condição de autonomia e de   

fazer valer a nossa autenticidade quanto à capacidade de dizer o que nos aflige, nos 

maltrata, nos oprime e  não nos respeita quanto ao direito augusto de viver, como diria 

Drummond, no poema em que nos deu a sua Receita de Ano Novo.  

 

5. E o que tem o poema de Cecília Meireles a nos dizer em relação ao que nos 

cabe?  

 

O poema nos diz  da potência das palavras. O texto é uma exortação às palavras e 

uma advertência em segunda pessoa do plural. Essa forma de tratar de pouco uso 

entre nós.  Essa pessoa verbal usada pela voz poética para se dirigir às palavras 

indica um alto grau de respeito que só usamos quando nos dirigimos a quem 

reconhecemos um tal poder que nos obriga, senão  a proclamar,  bem dizer e exaltar, 

a pedir ou a rogar.  E, nessa exortação, com  muita reverência, a voz assim diz:   

 

 
POEMA: Romance LIII ou Das palavras aéreas 
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Romance LIII ou Das palavras aéreas  
 
   
 
 
Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 
Ai, palavras, ai, palavras, 
 sois de vento, ides no vento, 
no vento que não retorna, 
 e, em tão rápida existência, 
tudo se forma e transforma! 
 
Sois de vento, ides no vento,  
e quedais, com sorte nova! 
 
Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 
Todo o sentido da vida  
principia à vossa porta; 
o mel do amor cristaliza  
seu perfume em vossa rosa; 
sois o sonho e sois a audácia,  
calúnia, fúria, derrota... 
 
A liberdade das almas,  
ai! com letras se elabora... 
E dos venenos humanos  
sois a mais fina retorta: 
frágil, frágil como o vidro  
e mais que o aço poderosa! 
Reis, impérios, povos, tempos, 
pelo vosso impulso rodam... 
 
Detrás de grossas paredes,  
de leve, quem vos desfolha? 
Pareceis de tênue seda,  
sem peso de ação nem de hora... 
- e estais no bico das penas, 
- e estais na tinta que as molha, 
- e estais nas mãos dos juízes, 
- e sois o ferro que arrocha, 
- e sois barco para o exílio, 
- e sois Moçambique e Angola! 
 

 
 
 
 
 
 
Ai, palavras, ai, palavras,  
íeis pela estrada afora, 
erguendo asas muito incertas, 
entre verdade e galhofa, 
desejos do tempo inquieto,  
promessas que o mundo sopra... 
Ai, palavras, ai, palavras,  
mirai-vos: que sois, agora? 
 
- Acusações, sentinelas,  
bacamarte, algema, escolta; 
- o olho ardente da perfídia, 
a velar, na noite morta; 
- a umidade dos presídios, 
- a solidão pavorosa; 
- duro ferro de perguntas,  
com sangue em cada resposta; 
- e a sentença que caminha, 
- e a esperança que não volta, 
- e o coração que vacila, 
- e o castigo que galopa... 
 
Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 
Perdão podíeis ter sido! 
- sois madeira que se corta,  
- sois vinte degraus de escada, 
- sois um pedaço de corda... 
- sois povo pelas janelas,  
cortejo, bandeiras, tropa... 
 
Ai, palavras, ai, palavras, 
que estranha potência, a vossa! 
Éreis um sopro na aragem... 
- sois um homem que se enforca! 
 
                             Cecília Meireles 
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Quem atenta para a força que têm as palavras entende porque em nossa campanha 

dissemos que vamos precisar de todo mundo e porque continuamos a  repetir isso. É 

porque vamos precisar das palavras. Das que presidem as ações. Estranha potência 

têm as palavras diz o poema. Estranha porque servem para o bem e para o mal. E  

uma vez que não podemos escapar das palavras quanto ao seu mel ou seu veneno, 

perguntamos: O que fazer? Já sabemos da história narrada no Romanceiro da 

Inconfidência. História que fica como advertência para a nova Direção da FACED. 

Desejo que a advertência desses versos sirva para nos salvar dos vinte degraus de 

escada,  dos tempos difíceis e da barbárie anunciada. Essa é minha oração. Uma 

oração que dirijo às palavras que estarão nos bicos das penas e nas mãos dos juízes.  

Vamos precisar das palavras que são expressão do que vai ao coração de cada um.           

Vamos precisar de todo mundo! Esse é o nosso melhor refrão! Obrigada a quem puder 

contribuir. A FACED ganhará muito com isso. A UFBA, certamente, ganhará. É o que 

desejamos. 

 

 Obrigada.  

 

Dinéa Maria Sobral Muniz 

Vice-Diretora eleita para o quadriênio 

 

 

 

 

 

 


