
Shakespeare, He-man e o Professor Pardal! 
(Artigo publicado no O POVO em 17 de setembro de 2013) 

 

Ele é o meu super-herói. É também o herói preferido do senador Inácio 
Arruda, do físico Claudio Lenz do CERN, do professor Valdeci de Lima do 
IFCE e de outros dez mil ex-alunos, seus fãs. 

Embora nunca tenha frequentado um curso de didática, ele era um “Airton 
Senna na sala de aula”. Como Senna, além da competência no ofício ele 
tinha paixão pelo que fazia e a magia do carisma. 

Para nós ele era, carinhosamente, o inventivo Prof. Pardal (Disney) nas 
aulas de eletricidade da antiga Escola Técnica Federal, tempo em que se 
aprendia fazendo. Com ele aprendemos a pensar (ciência), a criar 
(tecnologia), a resolver (inovação). Aprendemos, mais do que eletricidade, 
que poderíamos melhorar o mundo. 

Em tempos de Google e Facebook, o “professor já era” se ele for apenas 
um repetidor de informações, tipo “professor papagaio”. Nos anos 70, o 
nosso Prof. Pardal já interagia com seus alunos, conhecia-os pelo nome, 
encorajava-os em seus sonhos. 

Artista que é artista “tem que ir onde o povo está”. Isso vale também para o 
professor (e para o médico... cubanos incluídos). Professor que é professor 
“tem que ir onde o sonho do aluno está”, diria Hipócrates (médico) se 
ouvisse Milton (artista) e fosse aluno do nosso (professor) Pardal.   

Nesta quinta (19/09/13), o nosso herói, criador dos cursos de Eletrotécnica 
e de Telecomunicações do IFCE, será homenageado na BARCA (Bodega 
das Artes Raimundo de Chiquinha de Aracati). A sala onde funciona o 
Aracati Digital, uma extensão do Pirambu Digital, receberá o seu nome. 

De Shakespeare, “nunca se deve dizer a um jovem que seu sonho é 
impossível; nada seria mais dramático e seria uma tragédia se ele 
acreditasse nisso”. Adoro também aquela do He-man (“você tem a força”): 
o jovem tem a força! 

Mais valiosos do que as palavras de Shakespeare e de He-man são os atos 
de professores que marcam nossas vidas, como o Prof Aluísio de Castro e 
Silva, o nosso querido Prof. Pardal. 
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