PUCRS – uma grande comunidade que se despede do XCIDU sem dizer adeus...

Quando falo de comunidade, estou referindo à experiência de pertença, estamos em comunidade
cada vez que nos encontramos num lugar onde nós pertencemos. Aquele sentimento profundo
que fazemos parte de algo que é maior que nós. Pertencer é ter aquela certeza, que mesmo no
meio da noite, estamos entre amigos. É a capacidade de estar presente e encontrar o propósito
mais profundo em tudo o que fazemos. Experimentar a sensação de segurança que surge de um
lugar onde estamos emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente inteiros e como
membros. Aqui poderíamos falar de hospitalidade e compromisso. Aprender uns com os outros,
e que as nossas relações sejam um exemplo vivo de como gostaríamos que fosse o futuro.
Vivemos em um momento de muitas mudanças. Essas mudanças não se limitam à nossa
Universidade, portanto, torna-se necessário olhar para além dela, mas, ao mesmo tempo,
entendê-la como uma Instituição que se faz em cada um de nós”. (Ir. Evilázio Teixeira - Reitor
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul)
As palavras do nosso Magnífico Reitor – aqui trazidas em forma de epígrafe representam muito do que sentimos neste tempo de despedida do XCIDU. Tempo de refletirmos
sobre o que nos foi possível construir, comemorar nosso trabalho, fazer das nossas relações um
exemplo vivo de como gostaríamos que fosse o futuro e ensejar os melhores votos ao próximo
CIDU que virá daqui a Dois anos, tendo como anfitrião prof. Dr. Amador Guarro, da
Universidade de La Laguna/ Islas Canarias, Espanha.
Estar à frente do X Congresso Iberoamericano de Docência Universitária representou
uma oportunidade de estarmos em contato com um espaço que traz em seu nome significantes
que albergam funções que entendemos essenciais para a Educação Superior. Na pluralidade de
congressistas, autores, pensamentos e temas, tivemos - tanto nas Comunicações quanto nos
Simpósios Auto-organizados, Palestras e Conferência de Clausura, ministrada pelo Honoris
Causa prof. Dr. Miguel Ángel Bereza Zabalza, um bom retrato de um modelo de respeito para

com as diferentes possibilidades de pensar, estudar e fazer docência, proposta esta que encontra
sustentação num modo de ser que herdamos das origens dos 70 anos de fundação da PUCRS e da
inspiração marista que dignifica a nossa instituição.
Freud, em O Mal Estar na Civilização, nos diz que contra o sofrimento que pode advir
dos relacionamentos humanos, a defesa mais imediata é o isolamento voluntário, o manter-se a
distância das outras pessoas. Porém, diz ele, há um outro caminho, e melhor: o de tornar-se
membro da comunidade humana. Dessa maneira, trabalha-se então com todos para o bem de
todos.
O excerto que precede este escrito fala com propriedade exatamente destas questões: de
comunidade, de experiência de pertença, de fazer parte de algo que é maior que nós, da
capacidade de estar presente, de compartir conhecimentos, de experimentar a sensação de
segurança que surge de um lugar onde estamos emocionalmente, espiritualmente e
psicologicamente inteiros e como membros. Aí começa o CIDU!
Meu muito obrigada à Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul por acolher
a proposta do XCIDU, integrando-a às celebrações que marcam os 70 anos da nossa PUCRS,
apoiando afetuosa e incondicionalmente os quase dois anos de trabalho que precederam os três
dias – 30, 31/10 e 01/11 – que acabamos de viver.
Meu muito obrigada ao Presidente e Secretário Executivo da Associação Iberoamericana
de Didática Universitária – AIDU- que confiaram na PUCRS como anfitriã capaz de manter e
fomentar os princípios sobre os quais se assentam o CIDU desde as suas origens: amabilidade,
acolhimento, fomento e produção de conhecimento, foco em temáticas de reconhecida relevância
para a Docência Universitária.
Meu muito obrigada aos eminentes conferencistas, que generosamente aceitaram os
convites que lhes foram feitos.
Obrigada à Comissão Científica, à Comissão Organizadora, à Comissão Organizadora
Executiva, à Comissão Executiva, à Vice-Presidente do XCIDU, às Instituições parceiras do
evento.

Enfim, meu muito obrigada à razão maior deste evento: nossos congressistas! Advindos
das mais variadas latitudes, nos brindando com culturas e línguas distintas, colorindo o foyer do
Salão de Atos e os corredores e salas do prédio 50 com entusiasmo e intensa participação,
demonstraram que a temática do evento não deixa espaço para barreiras e divisões. Ao contrário,
os participantes - que tanto nos honraram com vívida presença - confirmaram que - quando há
espaço para discussão e reflexão sobre a docência universitária – todos dizem presente, cada um
do seu jeito, e todos entendem.
Um grande e fraterno abraço a todos, lembrando sempre que nuestra universidad es su
universidad...
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