DISCURSO PARANINFO
Ao Senador da República pelo Distrito Federal
Prof. Dr. Cristóvam Buarque
Ao Vice-Reitor de Graduação
Prof. Dr. Yugo Okida
Ao Diretor Geral da Universidade Paulista - Campus Brasília
Prof. Gilberto Brihy Junior
Ao Coordenador dos Cursos Ciência da Computação e Analise de Sistemas
Prof. MsC Alexandre Lênin Carneiro
Aos demais representantes da Universidade Paulista
Aos Professores homenageados:
Antônio Silva Passos,
Claud Dias Junior
Danilo Vieira
Heron Duarte
José Marcos Silveira
Aos parentes e próximos dos alunos aqui presentes,
Queridos alunos, agora bacharéis:
Esse discurso está divido em quatro partes: Considerações Iniciais, Conselho
aos Formandos, Algumas Homenagens.e a Despedida.
Parte I Considerações Iniciais
Segundo o dicionário Michaelis a palavra paraninfo significa "Pessoa a quem
se presta homenagem" ou "Protetor".
Recebo humildemente, essa homenagem, sabendo que muitos outros colegas
a mereceriam muito mais. Por que um simples professor da disciplina Banco
de Dados, recebe esta homenagem?. Eu protetor ou merecedor dessa
homenagem!!!! Ser paraninfo nesta turma foi demais e jamais esquecerei deste
momento.

A melhor definição para esse momento encontrei numa frase de Aristóteles,
“O importante não é receber uma homenagem e sim merecê-la”.

Parte II: Conselho aos Formandos
Já que somente entendo de Banco de Dados e com o desejo de transmitir
algumas palavras aos meus queridos alunos, escolhi alguns dizeres desse
grande personagem da história recente da humanidade, Martin Luther King:
Cito: “È melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar; é melhor
tentar, ainda que em vão, que sentar-se fazendo nada até o final. Eu prefiro na
chuva caminhar; que em dias tristes em casa me esconder. Prefiro ser feliz,
embora louco, que em conformidade viver....”.
Complemento com as palavras de Sergio Brito: “Devia ter arriscado mais e até
errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas
como elas são, pois cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração...”.
Todos vocês, formandos, são perseverantes, pois estudar, quatro, anos se
dedicando ao conhecimento. Quantas vezes deixamos de estar com nossos
próximos, em aniversários, festas, para estar na universidade, estudando ou
fazendo provas. Quanto investiu-se financeiramente, com certeza não foi
pouco, inclusive em alguns momentos criando dificuldades. Não podemos
esquecer que somente um entre oito jovens cursa uma faculdade.
Tudo nessa vida nos leva ao fracasso, um marceneiro montado em um burrico
entra numa das maiores cidades da antiguidade, com seu discurso louco, e é
crucificado. Uma família retirante sai de Pernambuco em um pau de arara,
buscando na cidade grande uma melhor condição de vida. Mas apesar de tudo
um virou nosso Rei e o outro nosso presidente.
Vocês conseguiram!!!!!!
O que se teve em troca, conhecimento, o saber. Isso não é mensurável e faz
compensar tudo. Cito ainda um provérbio árabe que diz: “O saber é a única
fortuna de que os tiranos não podem despojar os homens”.

Mas isso não é tudo, pois devemos usar esse conhecimento adquirido, sendo
loucos e vivendo, pois senão não terá valido a pena.
Parte III: Algumas Homenagens
É imprescindível
homenageados:

neste

momento

cumprimentar

aos

professores

Antônio Silva Passos,
Claud Dias Junior
Danilo Vieira
Heron Duarte
José Marcos Silveira
Que dentre tantos souberam mostrar dedicação e profissionalismo e por isto
são hoje lembrados. Sabemos de nossas limitações e, como professores, temse a consciência de que não somos perfeitos.
Talvez o Prof. Cristovam, aqui presente, possa falar melhor da arte de
lecionar. Realmente é uma arte, além de ser a melhor e mais bonita profissão
do mundo, transmitir conhecimento, o quanto isso é maravilhoso.
Lya, você, mas do que nunca, á a razão de tudo.
Fran, obrigado por sua lealdade.
Mas como dizia Mário Quintana, “Todos esses que aqui estão atravancando o
meu caminho, eles passarão – e eu passarinho.”
Parte IV Despedida
Como me despedir de meus alunos, o Lenin está dando a idéia de vocês
cursarem mais seis meses de aula, estou tentando convencê-lo do contrário..
Não sei poruqe lembro agora daquela prova institucional??????
Que Deus sempre os acompanhe.

