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Estamos aqui hoje para celebrar a vida de uma pessoa muito especial. Ana Waleska era, sem 

dúvida, um dos membros mais importantes do corpo docente do Departamento de Educação 

dessa universidade, bem como uma figura impar para além do departamento. As 

manifestações na rede da universidade ao longo da última semana – condolências e 

lembranças de colegas de muitos departamentos - é prova da sua importância para a PUC ao 

longo das últimas décadas. 

Ela foi uma das primeiras alunas do Curso de Pedagogia do Departamento e uma das 

fundadoras do programa de Pós-Graduação. Também exerceu, ao longo da sua trajetória 

acadêmica, vários cargos administrativos no departamento e fora dele no âmbito da Reitoria.  

Waleska se tornou uma das mais destacadas pesquisadoras da história da educação no 

Brasil, formando gerações de novos pesquisadores e produzindo uma bibliografia invejável e 

de enorme importância. Além disso, ajudou a fundar a Sociedade Brasileira de História da 

Educação e influenciou colegas pelo Brasil a fora e em outros países com suas intervenções 

em congressos, seminários e colóquios. Ela era bem conhecida em Portugal, onde 

estabeleceu convênios e conduziu e participou em projetos de pesquisa. Como docente era 

admirada e respeitada por todos, especialmente por seus alunos e suas alunas da graduação 

e pós-graduação.  

Waleska não era somente uma brilhante pesquisadora da história; ela era também 

protagonista da história da educação brasileira. Seu compromisso político em prol da 

democracia se mostrou ao longo da vida dela e em todos os fóruns nos quais ela teve 

presença. Nas reuniões no Departamento ela frequentemente nos ensinou as implicações 

políticas das nossas decisões e nos lembrou do passado para entender melhor o presente. 

Aliás, Waleska sempre foi uma presença marcante em todos os espaços que ocupou.  

No século XIX o mito de Ulisses era usado muito como uma metáfora para a vida humana: 

Ulisses passou pelo mundo enfrentando os problemas e desafios no caminho e deixou sua 

marca onde passou. O mundo foi alterado pela passagem dele, bem como as pessoas que 

tiveram contato com ele. Ana Waleska também deixou uma marca em todos que tiveram 

contato com ela (o número de pessoas aqui hoje e que foram ao velório dela semana 

passada são testemunhas disso). Se há significado na imortalidade é isso. E o que ela deixou 

será sentido por muito tempo pelos seus colegas e as gerações futuras.   

Em nome do Departamento de Educação: muito obrigado Waleska - por tudo!! 


