
ORATÓRIA DE FORMATURA 

Caríssimos pais, professores, funcionários, convidados e amigos de turma, boa 

noite! O dia chegou. Dia 22 de julho de 2019 o dia que de fato nos livramos das raízes do 

BICT, a partir de hoje com a glória e honra do senhor ingressamos na tão sonhado 

Engenharia. Quero só ver o rosto do pessoal do CT que não poderá mais nos “trolar”. 

Foram longos anos, e bote longos nisso... Foram anos até demais, graças a Deus essa parte 

acabou! Mudanças... mudanças não só de ciclo acadêmico, mas mudanças pessoais, 

amadurecimento. Cito a celebre frase do poeta maranhense Gonçalves Dias que não é 

apenas lema de nossa universidade, mais também foi nossa dose diária de encorajamento: 

“A vida é combate... que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só podem exaltar”. 

Estamos a vencer uma guerra travada desde o dia que colocamos os pés na universidade. 

Nossa, quanta felicidade, exaltemos a vitória de nosso combate! Como tentar entender 

simples jovens diplomando-se? Que dádiva de Deus. Hoje estamos entrando em um seleto 

grupo que venceu barreiras e hoje gradua-se em uma das maiores instituições públicas do 

país. Acertamos aqui, erramos lá... foi um ciclo marcado de altos e baixos. Fomos durante 

3 anos, ops... 4 anos... na verdade, pera... digo, 5 anos... fomos um enorme quebra cabeça, 

em que cada peça personificou um pedaço de nossas vidas que foi sendo edificado com o 

passar dos dias no ambiente acadêmico, etapa por etapa, e digo com todas as letras, não 

foi fácil! Pode-se dizer que mudanças não são confortáveis, pois muda-se um ciclo o qual 

já estávamos acostumados, mas, sem sombra de dúvidas são das mudanças que surgem 

os melhores amadurecimentos e assim tornamos a sempre nos preparar para a vida. É 

como diz o cantor Jorge Vercillo: “Num passe de mágica a vida nos traz sonhos para 

seguir... quando eu vejo, a vida pede mais de mim, mais de nós, mais além... O eterno 

aprendizado... me prepara para o que vai chegar. ” 

Eis as perguntas: Por onde começar? O que escolher? O vestibular foi nosso 

primeiro grande salto e talvez nossa primeira grande conquista. Quantas mil pessoas 

vencemos? Inúmeras. Nessa selva social, diz-se que o mais forte sobrevive, então somos 

fortes, pois sobrevivemos e hoje estamos aqui para celebrar por mais uma conquista. 

Lembro como se fosse ontem o dia em que saiu o resultado de minha aprovação. Creio 

que para todos foi uma felicidade imensurável, pois foi uma conquista além de pessoal, 

em conjunto, não fui capaz de segurar a minha emoção ao ver não só a minha aprovação, 

mais também a felicidade exorbitante dos meus pais, pois ali senti uma pouco do dever 

cumprido. Particularmente, estou realizando não só um sonho meu, mas também do meu 

pai que sonhou em formar-se em uma instituição pública. Creio que umas das maiores 

felicidades de nossos pais foi quando nós proporcionamos a eles essa vitória. Não tinha 

como não passar incerteza, nós como vestibulandos nos abraçamos em preocupação, pois 

até então era uma enorme luta que teríamos que vencer. Vencer além concorrência o nosso 

próprio emocional e dizer: “Eu sou forte, eu me preparei, eu vou vencer, eu sou capaz”. 

E fomos, depois de muito estudo, noites mal dormidas e renúncias... partimos da 

imaturidade de jovens recém saídos do ensino médio para o enorme compromisso com a 

sociedade a qual seríamos pontos chaves de mudanças.   

Daí em diante ingressamos na universidade... primeiro fomos bixos, depois 

calouros e por fim os temidos veteranos. De engenharia ainda não sabíamos 

completamente nada, aliás... nem engenharia fazíamos, que tenso! Pelos menos é o que 

as mentes pensantes do CT falavam. Mas como explicar para os outros? Simples, não se 



explicava! Lembremos do nosso terrível trote, e põe terrível nisso... vocês pararam para 

pesar o quanto de tempo que íamos perder para explicar para todos os motoristas que nos 

deram dinheiro no sinal (com um odor maravilhoso de peixe diga-se de passagem), o que 

era o BICT? Sinceramente, não dava, era engenharia, ponto e acabou! Perambulávamos 

incansavelmente por todos os cantos da UFMA, quase nos derretendo pelo sol escaldante 

de 13h quando alguns professores nos liberavam e íamos correndo para o nosso querido 

bandeijão. Olha como são as coisas, o começo foi tão ótimo que a gente não queria largar 

o curso... Meu Deus, perdi a conta de quantas vezes fiz cadeiras de programação. Os anos 

foram passando, acompanhei até a barragem do Bacanga cair, e, acreditem... demorou 

anos, até agora está em reforma, e só agora passei em cálculo 2 (cadeira essa a qual era 

para eu ter feito no 2º período... Hoje estou no 8º e, curiosamente, o BICT não tem 8 

períodos), meus Deus que loucura. Como não falar das químicas? Impossível não citar os 

maravilhosos professores, em especial as nossas doutoras. Chegamos, achamos que íamos 

manjar de tudo. Chegou as provas e o que mais ouvíamos era: “Ah, isso é tranquilo... 

Acabamos de ver esse assunto no ensino médio...” chegou as provas e parecia até prefixo 

de telefone fixo. Sim, o terror havia começado! À professora com a garganta mais potente 

do universo, nossa querida prof de Leitura, nossos mais sinceros obrigado. Obrigado por 

nos acordar com seus berros contagiantes e sua alegria exorbitante em plena 7h da manhã, 

meu Deus, quanta disposição. Às profissionais dos serviços gerais (nossas queridas tias), 

obrigado por nos aguentarem e sempre estarem dispostas a preparar nossas salas 

esperando que pudéssemos desfrutar de um ambiente acolhedor e organizado, vocês não 

têm noção do quanto ajudaram em nosso bem estar, e, digo mais... Obrigado por fazerem 

o café mais cheiroso de toda UFMA... Era quase impossível passar pelo corredor da 

Coordenação e não pedir um pouquinho, obrigado, suas mãos são divinas. Às professoras 

de CTS, obrigado por abrirem nossos horizontes e nos mostrar o quão importante a 

interdisciplinaridade tem um papel formador na vida das pessoas. Aos cálculos deixamos 

nossas lágrimas de vitórias, pois foi um namoro mais que abusivo com términos (mal 

terminados) e voltas (rotineiras) conseguimos nos livrar, principalmente daqueles 

terríveis cálculos cujos mentores eram o ciclista, o estrangeiro e até mesmo um monge. 

Amém senhor, passamos! Chegou o último período do núcleo comum (pelo menos para 

alguns raros consagrados) e nos deparamos com uma tal de Equação de Bernoulli. Meu 

senhor, porque criastes algo do tipo? Está noite termina o relacionamento abusivo e 

podemos dizer: #ChupaMecFlu. Passou-se anos, e nos mantivemos unidos até hoje a um 

objetivo comum, algo que fez com que fossemos sustentados na alegria e na dor, na 

lealdade e nos fofos papeis de 30%, a amizade. 

É como diz Dionne Warwick em uma de suas lindas canções: “ Continue sorrindo, 

continue brilhando, sabendo que você pode sempre contar comigo, com certeza. É para 

isso que servem os amigos, nos tempos bons ou ruins. Eu estarei sempre ao seu lado, para 

todo o sempre. É para isso que servem os amigos. ” Certa vez ouvi um clássico da mpb 

que se encaixa perfeitamente a este momento a qual falava: “Coração de estudante, há 

que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito 

sonho espalhado no caminho, verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e 

fé”. Sonhem amigos, sonhem... A vida não para. Na verdade, é agora que ele começará a 

se desenrolar.    

Até aqui lutamos, deixamos muitas coisas para trás e hoje temos a convicção de 

outras novas coisas virão.  Por falar em amigos, não podemos deixar de citar alguns deles, 



mas aqui, separo em tom de homenagem. Kelvin Rodrigues, Matheus Felipe e Eusébio 

Cavalcante ex alunos do BICT que nos deixaram precocemente. Ao longo dessa trajetória 

tivemos perdas, na medida do possível tentamos nos amadurecer, sim... tentamos e 

estamos a tentar, pois certas coisas continuam ainda difíceis de lidar. Três de nossos 

amigos de cursos infelizmente não estão entre nós para partilhar deste momento único de 

alegria, mas com certeza estão no reino dos céus felizes por cada um de seus amigos que 

estão aqui presentes. Em um caso mais particular, dedico minhas palavras para um 

aspecto que necessita de toda atenção do mundo, infelizmente, uma doença silenciosa. 

Dia 18 de junho de 2019 com certeza será uma data que jamais irei esquecer, pois foi um 

dia que senti uma dor insuportável que jamais se quer passou em minha cabeça que 

passaria por essa situação. Luís Germano Siqueira da Silva, meu querido e grande amigo, 

você nos deixou. O conheci no dia a dia da universidade, através de amigos em comum. 

Aluno da Engenharia Química, fazia uma disciplina pelo nosso curso e tive a honra de 

participar do mesmo grupo de pesquisa que ele, que por sinal era de seu curso e ressalto 

que era um dos mais ativos do projeto. Numa constante agonia social, carregada de 

pressão, preocupação, nervosismo... na noite do dia 18 de junho enquanto 

coincidentemente estava passando na avenida de onde era localizado seu apartamento eu 

recebi uma terrível notícia a qual me disseram que você havia falecido. Em seu último 

período de curso, você não suportou toda essa sociedade que nos pressiona por resultados 

sem que sejam respeitados nossos espaços. Vítima de suicídio, sua morte contagiou a 

todos de forma trágica. Segurei minhas lágrimas para não desabar na frente dos meus 

pais, porém no dia seguinte ao entrar pela porta principal do Campus da UFMA já 

comecei a chorar dentro do 311, pois ao ver o prédio do IML vi que você estava entre 

nós, mas não da forma a qual precisávamos. Demorei a acreditar, jurava que fosse coisa 

da minha cabeça, mas infelizmente, depois ficou evidente que você sofria de depressão. 

É ruim aceitar que você não está mais aqui entre nós e que esse momento você não mais 

passará. Um aluno nota 10, extremamente inteligente e risonho. O que nos resta é tentar 

conviver com a dor de tua ausência e digo mais: “Na memória de quem ama não há lugar 

para esquecimento só para saudade daqueles que durante a vida nos trouxeram tanta 

alegria”. É como diz Milton Nascimento: “...Quem cantava chorou ao ver seu amigo 

partir... Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito mesmo que o tempo e a 

distância digam não, mesmo esquecendo a canção o que importa é ouvir a voz que vem 

do coração... Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia amigo, eu volto”. A 

todos os nossos amigos ausentes, nossos mais sinceros obrigado, nem o tempo e nem a 

distância apagarão os bons momentos que a UFMA nos proporcionou, repleto de alegrias 

compartilhadas e a cumplicidade que a amizade nos deu. Obrigado por fazerem parte de 

nossas trajetórias. 

Sim, depressão! Um caso dentre muitos outros que ficam escondidos por trás de 

lindos sorrisos, abraços, piadas. Quem tem depressão joga bola, dar aula, sai para festas, 

conversa, brinca. Quem tem depressão muitas vezes está do nosso lado e nem 

percebemos. Aqui chamo atenção de todos, depressão é uma realidade que vivemos sim 

na universidade. Duas semanas antes desta data a qual estamos extasiados por alegria, vi 

amigos chorando pelos corredores, carregados de preocupação, mas passou, estamos aqui. 

Nós, em pleno exercício profissional, estudantes do ensino de ponta da sociedade e 

atrelados a nossos queridos mestres e doutores formadores de opinião e dotados de 

sentimentalismo, compaixão e acima de tudo humanidade, olhemos para o lado, nos 



coloquemos no lugar do outro. Atenção, o resultado individual é bom, mas em conjunto 

com aqueles que você tem um carinho é maravilhoso. Sejamos mais humanos, afinal, o 

pilar “extensão” de nossa universidade jamais deverá sair de nossos corações, temos a 

universidade como suporte para cada vez mais atender a nossa sociedade, de todas as 

formas, pois se não formos capazes disso todos os nossos ensinamentos hão de ser em 

vão. Célestin Freinet, um dos maiores pedagogos da França, pregava em suas produções 

o caráter experimental da escola. Afirmava que: “a democracia do amanhã é preparada 

na democracia das escolas”. Estamos numa esfera escolar, porém, a nível superior, 

levemos seus ensinamentos de formação de um ser cada vez mais social, participativo e 

colaborador a cada passo que iremos dar, povoando o meio social de modo bom. A 

inserção traz resultados maravilhosos.  

Não se pode falar em resultados sem antes citar os erros, sim, os temidos erros... 

Jean Piaget, psicólogo suíço, afirmou que o erro é um componente importante, pois ele 

nos faz amadurecer e que a aprendizagem decorrente dele faz com que avancemos no 

processo de desenvolvimento sendo cada ser humano o carro chefe na construção de seu 

próprio conhecimento. Errar é uma condicional do ser humano, assim como aprender, o 

problema está em não estabelecer uma conexão adequada entre ambos, isso sim é um 

grande erro. Lembremos de nossas reprovações, talvez muitos citem que isso foi nosso 

maior erro acadêmico, porém, foi um aprendizado... e não valeu a pena? Claro que valeu. 

O erro só é erro quando não é percebido, quando é, torna-se aprendizado. Certa vez li o 

texto de um grande empresário que dizia: “Errou? Não faz mal. Desde que você seja 

lúcido para admitir que errou, seja humilde para assumir a responsabilidade, seja esperto 

para consertar o resultado e seja sábio para incorporar o aprendizado. ” E aqui volto para 

a reprovação... chegávamos em nossas casas, sentávamos e estudávamos muito. O erro 

percebido tornou-se nosso aprendizado que se tornou nossa aprovação, e, hoje estamos 

aqui nos graduandos, que linda é a vida, um ciclo de mudanças.  

Foco meu discurso também em resistência, e, resiliência, pois a cada dia éramos 

desafiados a vencer batalhas tendo em nossas garras a capacidade diária de nos reerguer 

e continuar em busca de nossos sonhos. Sim, RESISTÊNCIA! Palavra tão usado por nós 

nos mais diferentes movimentos que cercaram a universidade. Resistência daqueles que 

cresceram sem o devido privilégio, sem conforto e até mesmo sem garantias de um belo 

futuro, mas que tiveram que conviver com a falaciosa meritocracia de uma parcela restrita 

de alunos que mais se preocupavam com seus egos, esquecendo muitas das vezes que 

muitos estavam ali numa batalha social. Resistência daqueles que passaram horas para 

chegar a universidade, muitos vindos todo dia em um trajeto que ia além do território 

ludovicense. Resistência dos que não tiveram voz e informalmente foram silenciados pela 

seletividade, reforçando infelizmente um fato de não pertencimento social em vigor ainda 

em pleno século XXI nas dependências de uma universidade pública. Dedico a resistência 

das famílias que fizeram de tudo para que seus filhos fossem mantidos no cenário 

acadêmico para que trouxessem o sonho do diploma superior, até então longe da realidade 

de muitas famílias, dedico a resistência aos negros e a comunidade LGBTQ+ que mais 

uma vez pela marca de uma sociedade racista e preconceituosa é minoria nesse belo 

evento, com uma grande discrepância. Resistência aos alunos cotistas que tiveram que 

conviver com a ignorância de muitos e ter que aguentar piadas e comentários do tipo: 

“Ahh, isso é esmola do governo”, não sabendo eles que se não fossem por atitudes como 

essa muitos não teriam acesso ao devido ensino de ponta que prega uma universidade 



pública à qual é formadora de cidadãos dotados de plena educação. Resistência aos 

discursos de vitimização das minorias e a falta de apoio que muitas vezes nos impediram, 

por exemplo, de continuar com nossas pesquisas que trariam benefícios a nossa 

sociedade. Hoje estamos aqui para celebrar um pedaço de nossas histórias que começou 

anos atrás. Sim, estamos vencendo, estamos mostrando a nós e à UFMA que somos 

dignos e capazes de obter este diploma de nível superior. Essa vitória não é só nossa, 

alunos, mais também de nossas famílias, por isso, a eles, nossas forças de sustentação, 

nossos mais sinceros OBRIGADO, que nossas histórias tornem a contagiar mais e mais 

jovens, um ciclo se fecha para que iniciemos outro e fazermos nosso melhor.  

Somos gratos por todos os nossos professores, nossos modelos de profissionais. 

Mesmo com todas as limitações que uma universidade federal pode ter, vocês foram peças 

chaves em nossa vitória. Essa conquista também é de vocês, é um resultado de um 

trabalho em conjunto.  Fixemos em nossas cabeças a partir de hoje o papel do engenheiro, 

seremos solucionadores de problemas, devemos nos colocar no papel do outro e entender 

a sua realidade. O Papa Francisco uma vez disse: “Os rios não bebem sua própria água, 

as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo e as flores não 

exalam sua fragrância para si. A vida é boa quando estamos felizes, mas a vida é muito 

melhor quando os outros estão felizes por sua causa”. Que não percamos nossas essências, 

que cada vez mais coloquemos em prática os ensinamentos daqueles que sempre nos 

quiseram bem. O amor é nosso maior bem, e, ele ultrapassa dimensões. Se sorrimos ou 

choramos, com certeza, nossos pais fizeram o mesmo, porém em dobro, afinal de contas, 

nós somos os maiores bens que eles poderiam ter, somos a maior fonte inesgotável de 

orgulho.  Pois, a partir de hoje sairemos daqui com o propósito de edificar sonhos e colher 

felicidades. 

Avante amigos, avante que vem a tão sonhada Engenharia, por fim, como nunca 

é tarde para dizer, afirmo com todas as letras: Ciência é investimento, não prejuízo. Uma 

sociedade que almeja pleno desenvolvimento deve sim investir na formação de seus 

pesquisadores. Ciência é progresso e a principal fonte de progresso em nosso país são as 

universidades públicas, e, para que tenhamos uma sociedade digna de progresso é de suma 

importância que valorizemos nossa casa.  

 

 

      Obrigado! 


