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Pelo “Auto da Compadecida”, pela “Pedra do Reino” e tantas outras obras imortais; pelo 

Movimento Armorial; pela presença constante, há mais de sessenta anos, no cenário 

artístico e cultural do nosso País; por sua coragem, valor e zelo empenhados nas 

trincheiras da nordestinidade; Ariano Suassuna recebe hoje a nossa reverência, o nosso 

caloroso aplauso, e o nosso galardão mais precioso – o título de Doutor Honoris Causa. 

Os que fazem a Universidade Federal do Ceará se sentem felizes e orgulhosos em acolher 

esse querido mestre numa galeria de doutores reservada àqueles a quem devotamos 

respeito e admiração, galeria que já inclui, dentre outros, Juscelino Kubitschek, Arnold 

Toynbee, Alberto Sabin, Rachel de Queiroz, Dom Helder Câmara, Celso Furtado, 

Florestan Fernandes e Chico Buarque de Holanda. Todos aqui estiveram, oferecendo-nos 

o ensejo de lhes agradecer por tudo o que fizeram para deixar o mundo mais justo, mais 

belo, com mais saúde e esperança, com mais direito à felicidade. 

Hoje é o dia de acolhermos Ariano Suassuna, o mestre paraibano que redescobriu a 

beleza do canto nordestino, a riqueza dos nossos falares, a poesia de nossas mais 

autênticas manifestações populares. Do agreste para o mundo, Suassuna fez jus a um 

reconhecimento que ultrapassa fronteiras e que o tornou imortal.  

Comunicador extraordinário, conquista auditórios com seu jeito fácil de dissecar temas 

transcendentes e com uma sinceridade arrebatadora. Percorre as trilhas da Filosofia e dá 

lições de vida como se contasse um “causo”, balançando-se na rede, no alpendre da 

fazenda – quem sabe, em Taperoá. 

Este é Ariano Suassuna, ao lado de quem sentimos enorme orgulho em sermos 

nordestinos.  

Quero dar as boas-vindas ao Professor Ariano Suassuna, no momento em que ele se 

integra à Universidade Federal do Ceará, como Doutor Honoris Causa. A proposta desta 

homenagem, feita pelo então Reitor René Barreira, resultou em um dos momentos mais 
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prazerosos e enriquecedores que já vivemos na atual administração. Mestre Ariano, esta 

casa é sua casa. A solenidade desta noite nos deixa extremamente felizes porque, agora, 

você é um dos nossos. Queira colocar a UFC em seu coração. 

 


