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Entrega da Medalha Lauro Maia ao Curso de Educação Musical 

Prof. Jesualdo Pereira Farias 

Agradeço sensibilizado, à Câmara Municipal de Fortaleza, pela concessão da Medalha Lauro Maia ao Curso de 

Educação Musical da Universidade Federal do Ceará. Esta é uma homenagem que vem brindar todos os 56 anos de 

trabalho desenvolvido pela UFC na promoção e difusão da cultura em nosso Estado. A instituição que tenho a honra 

de representar vem, desde seus primeiros anos, fomentando as atividades culturais, encorajando a formação de 

grupos voltados para as diferentes expressões artísticas e criando ambiente favorável para que evoluam rumo à 

criação de cursos de Graduação e de Pós-Graduação. Foi nesse contexto que se gerou a licenciatura em Educação 

Musica. 

Não tenho dúvida em atribuir ao fundador de nossa instituição, o Prof. Antônio Martins Filho, a responsabilidade pelo 

surgimento de uma estreita vinculação entre a UFC e a Cultura. É à sua ousadia e discernimento que se credita a 

criação de uma série de equipamentos culturais e de diferentes programas que têm escrito a história das Artes no 

Ceará.  

Há mais de meio século, a UFC vem cumprindo uma missão que se enquadra na tradição das universidades, desde os 

seus primórdios, qual seja, fomentar o desenvolvimento técnico e científico e, paralelamente, no mesmo nível de 

prioridades, respaldar as atividades culturais. Espaço onde transitam todas as ideias, onde se encoraja o confronto 

civilizado de opiniões, a Universidade tem-se servido dessa experiência para promover, de uma forma solidária, o 

exercício das mais diferentes expressões artísticas e manifestações culturais. Essa é a nossa característica mais forte, a 

nossa mais fascinante missão. 

A Universidade Federal do Ceará materializa esse compromisso de diferentes maneira. Em primeiro lugar, temos um 

leque de equipamentos culturais dos mais atuantes, que se colocam em permanente diálogo não apenas com a 

comunidade universitária mas também com a comunidade externa. Refiro-me ao Museu de Arte, Casa Amarela 

Eusélio Oliveira; Casas de Cultura Estrangeira; Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno; Rádio Universitária FM, 

que já conquistou essa mesma Medalha Lauro Maia; Concha Acústica, local de tantos e tão memoráveis eventos, 

como o recente Festival UFC de Cultura; Sistema de Bibliotecas,; Imprensa e Editora Universitária; Seara da Ciência; e 

Casa de José de Alencar. 

Referência especial cabe ao Instituto de Cultura e Arte, uma das mais novas unidades acadêmicas da UFC, criada em 

junho de 2003. Inicialmente, o ICA voltou-se para a difusão cultural, aglutinando projetos e grupos de extensão na 

área artística. Em 2008, foi oficialmente instalado como unidade acadêmica, passando a desenvolver plenamente 

atividades de ensino de graduação e pós-graduação, bem assim de pesquisa e extensão. 
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Hoje, o ICA oferece cursos de Artes Cênicas, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social (onde se incluem Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda), além de Filosofia, Design de Moda, Gastronomia, Dança e Música. 

Nessa constelação de equipamentos e cursos voltados para as Artes, a Música tem lugar próprio, realça com brilho 

forte e hoje se engalana para receber importante reconhecimento público. São três cursos em nível de graduação, 

instalados nos campi de Fortaleza, Cariri e Sobral. É neles que se lapidam talentos e se descobrem novas vocações 

para o magistério na área musical. 

Distinguido pela Câmara Municipal de Fortaleza, o Curso de Educação Musical agradece à Comissão de Educação, 

Cultura, Lazer e Desporto, presidida pelo Vereador Guilherme Sampaio, bem como a todos os que o apontaram, em 

meio a um universo tão rico em grandes nomes vinculados a essa seara. 

Os louros da Medalha Lauro Maia hão de ser repartidos entre todos os que, na UFC, fazem da música uma chave para 

abrir as portas da sensibilidade, para defender o nosso patrimônio cultural, para trabalhar a inclusão social e para 

derrubar fronteiras. Estou certo de que ali está sendo composta uma nova partitura, está sendo escrita uma nova 

história, que colocará as artes no cotidiano de todas as pessoas, introduzindo-as em um cenário de mais justiça social, 

de paz, dignidade e fraternidade.  

O Ceará do grande Lauro Maia, o Ceará de Fagner e Manassés, do saudoso professor Orlando Leite, recentemente 

falecido, de Alberto Nepomuceno, Eleazar de Carvalho e Jacques Klein, de Humberto Teixeira e dos Irmãos Aniceto, 

essa terra tem talentos que vicejam do litoral ao Cariri e que, para florescer, só precisam que se lhes ofereçam as sete 

notas musicais, uma rabeca, talvez um piano, ou um fole de oito baixos. Porque melodia, harmonia e ritmo nós, 

cearenses, já trazemos no sangue. 


