
 

 
  
  

REITORIA 
  
  

 SAUDAÇÃO AOS PROFESSORES  
  

   
A Administração Superior agradece e parabeniza o corpo docente da Universidade Federal de Campina 
Grande, em celebração ao Dia do Professor, pela dedicação e comprometimento nas diversas atividades 
administrativas e acadêmicas que repercutem no fortalecimento e desenvolvimento institucional e que 
contribuem para o desenvolvimento humano e social.  
 
           “A modernidade tomou outros rumos. A velocidade das comunicações, o estilhaçamento das convicções e a 
liquidez dos afetos nos empurram, como numa vertigem, para o lugar-nenhum da fragmentação. (...) 
  
           Em momento algum da história, as pessoas produziram tanta informação; mas, contraditoriamente, nunca 
nos sentimos tão atônitos. Todos os conhecimentos, sobre todos os aspectos da experiência humana, estão ao 
alcance de cada vez mais pessoas, mas nunca os jovens se sentiram tão sem rumo. As mídias e as redes de 
informação e de comunicação informam cada vez mais; mas, cada vez mais, também conformam e deformam.  
                 
           Em uma palavra, a fragmentação é a síntese das experiências sociais que evolvem a todos. Isso aumenta em 
muito a responsabilidade da escola e a do professor. 
  
          (...) O que era apenas ensino, com o docente como centro do processo, cada vez mais vai se convertendo em 
estudo, processo no qual o diálogo entre docentes e discentes assume a cena principal. Somente uma cena assim 
será capaz de fazer com que a pletora de informações que bombardeiam os jovens se converta em formação.  
  
          A experiência docente não pode esquecer essa lição de humildade: o estudo é dialógico e significa ensinar 
aprendendo com o outro. A noção de um conhecimento já feito, pronto e acabado não convence mais. Mesmo em se 
tratando de sistematizar o conhecimento até aqui alcançado pela aventura humana na terra. Conhecer, portanto, é 
compartilhar. Somente um conhecimento assim poderá se converter em bem universamente intercambiável, o maior 
valor de troca, não fungível e sempre renovável até ao limite da criatividade dos indivíduos. Somente um 
conhecimento assim contribuirá para deslocar, de forma positiva, os limites entre centro e periferia, promovendo a 
inclusão e o bem-estar das pessoas.” * 
  

Campina Grande, 15 de outubro de 2013. 
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* Trechos da Saudação aos Professores, a cargo do Reitor José Edilson de Amorim, em solenidade na 
Câmara Municipal de Campina Grande, nesta terça-feira, dia 15. 

 


