Locução de despedida das turmas do 3º ano 2018

Sr. Cel Souza Oliveira, Vice-Presidente, Ilustríssima Professora Sueli, Chefe
da Divisão de Ensino, Ilustríssimos Componentes desta Mesa, Srs. Professores
presentes, prezados pais, parentes e amigos dos formandos.
Por fim, inicio minha última aula, saúdo o 3º ano, que neste dia encerra uma
importante etapa de suas vidas.
Foi com grande alegria e surpresa que recebi o convite de ser o paraninfo,
agradeço com muito orgulho esta oportunidade. Considero essa solenidade a mais
aguardada por vocês, mas também é um sonho para seus pais, responsáveis e
familiares e as pessoas que os amam. Sendo assim, parabenizo nesta ocasião a todos
os senhores presentes, meu respeito e sincera admiração pelo indispensável apoio e
incentivo oferecido a eles no decorrer de toda a vida escolar.
Sem dúvida, um momento tão especial como este não pode passar sem
comemoração, sem a exaltação da alegria mas também não pode passar sem
reflexão e meditação sobre o seu significado.
Meus queridos afilhados, apesar do lapso temporal de convivência em sala de
aula posso falar que cada momento vivenciado foi uma emoção nova, um novo
desafio. Em cada aluno encontramos uma lição e em cada plano de aula, um
crescimento.
Educar é um dom concebido àqueles que antes de tudo aprenderam a se
doar, o magistério é uma eterna doação de amor, de conhecimento, de experiências
de vida. É ter a capacidade de "sair de cena, sem sair do espetáculo". É a difícil tarefa
de apontar caminhos, sem impedir que seus alunos caminhem com os próprios pés.
Queridos formandos, acredito que os valores defendidos por esta instituição
de ensino são universais e irrevogáveis, valores estes que iluminarão os seus pés pela
vida à fora.
Vocês agora são profissionais da administração. Exerçam portanto, com
dedicação e maestria esta profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo
sempre os direitos, bens e interesse de seus clientes, instituições e sociedade sem
abdicar de sua dignidade, prerrogativas e independência profissional.
Gostaria de encerrar a minha aula desejando que vocês tenham a sabedoria
de discernir entre a causa e o efeito, entre o lícito e o ilícito, pois o caminho trilhado
por vocês tem como prêmio, aliás como único prêmio, a saudade tanto da convivência
quanto dos momentos difíceis que passaram juntos. Alguns aqui não trilharão por
caminhos contíguos, mas essa saudade os fará lembrar de que sempre será possível
lutar pelo que se quer.
Que vocês tenham nesta nova fase, gana e voracidade de conquistar tudo
aquilo que almejam. Como afirmou Luther King em uma de suas célebres frases:
"Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada.
Apenas dê o primeiro passo."
Um novo horizonte cheio de desafios e realizações os aguarda. Não são mais
meninos, por isso, nunca deixem de sonhar, mas nunca se esqueçam que para a
realização de tais sonhos é necessário resignação e muito trabalho, pois é o sonho a
engrenagem que nos impulsiona a não desistir.
Pedras, muros e portas fechadas na caminhada da vida surgirão. Porém,
acreditem que todos eles serão transponíveis se tiverem foco e persistência. Portanto,
caminhem, caminhem, caminhem...
André Luís de Queiroz - Professor

