Discurso do paraninfo Ricardo Terra à 1ª Turma de Análise e
Desenvolvimento de Sistemas Web da Universidade Presidente Antônio
Carlos - UNIPAC-CONTAGEM no ano de 2009
Tosse! (me disseram que todo discurso deve ter uma tossidinha no início)
Boa noite aos membros da mesa, a todos os presentes e, em especial, aos formandos, aqueles
que tive como alunos e que agora os tenho como afilhados.
Farei o possível para ser breve, mas, como sabem, falar besteira, quer dizer bastante, é uma
de minhas principais características. Mas, não se preocupem, eu falo relativamente rápido.
Imaginem se fosse aquele outro professor? (espero que entendam a piada)
Pela primeira vez, desde o início de minha atuação acadêmica, sou convidado para ser
paraninfo de uma turma. Acho que minhas piadas estão ficando melhores! Ou não! Já até ouvi
relatos de algumas turmas que cogitaram em me convidar para ser paraninfo, mas, não sei
porquê, tiveram medo do meu discurso. Então, acabava que me chamavam para ser
professor homenageado (justamente porque não fala nada). Tomara que vocês não se
arrependam!
Então, primeiramente, gostaria que soubessem que é uma imensa honra ter sido convidado
para ser paraninfo de uma das turmas que mais tive orgulho de lecionar. Sim, a turma de
vocês é de se orgulhar, garanto que não somente eu tenho essa impressão, mas falo aqui por
grande parte dos professores! Só não falo todos, porque não conheci todos. Pois, se os tivesse
conhecido, provavelmente falariam muito bem da turma de vocês, assim como todos os
outros.
Uma turma pequena? Sim. Mas, unida! Uma turma em que todos os alunos possuem, dentre
as várias características, uma em especial: a busca incessante pelo conhecimento, a
vontade de aprender. Característica essa, que mais me motivava a lecionar para vocês.
Quantas vezes não emendamos o intervalo? Quantas vezes não ficamos após o horário?
Quantas vezes não vararam noites fazendo minhas pequenas listas de exercícios? Mas, pior
de tudo, quantas vezes vocês foram obrigados a rirem de piadas completamente desprovidas
de humor (para não dizer sem graça) que contava em quase todas as aulas?
Cansei de falar bem! Que tal sacanear cada aluno? A turma é pequena mesmo. Eu queria dizer
algumas palavras em especial para o Alysson, mas acho que ele deve estar dormindo. Queria
dar um abraço no Anderson, mas ele não deve ter chegado ainda. Queria contar uma piadinha
para a Edna, mas ela deve estar concentrada demais para rir. Queria dizer para o Jander
(vulgo jRosa) que quando você faz "drop table", você ranca a tabela, mas acho que ele já

deve saber. Queria passar algumas dicas de um exercício para o Paulo, mas ele já deve ter
terminado de fazer. Queria dizer para o Rogério que não pode utilizar função de agregação na
cláusula where, mas ele já deve saber. Eu mesmo o fiz escrever essa frase várias vezes no
quadro (fiz mesmo). Queria pedir para o Wallace fazer um outro website para mim, mas eu
acho que ele deve estar namorando. Ah... não está não! O Rogério está aqui! (brincadeira)
Agora, gostaria de aproveitar esse final de discurso, para deixar alguns conselhos, algumas
mensagens:


Conhecimento é a única coisa que não roubam de vocês. O resto tudo pode ser tirado.
Investir em conhecimento, nunca é desperdício. Se possível, façam uma pósgraduação, um mestrado, um doutorado (quem sabe?). Essas opções não devem ser
descartadas.



Problemas sempre existirão. Nunca fujam dos seus problemas, enfrente-os e sempre
procurem observar algum ponto positivo. Se procurarem muito e ainda não acharem,
procurem alguém que tenha um problema pior que o seu. Isso, com certeza, fará
vocês se sentirem melhores. (brincadeira)!



E, por fim, quando vocês acharem que tudo está ruim, lembrem-se, pode piorar.

Então, a partir deste momento, quando vocês preencherem aqueles formulários de cadastro
vocês vão deixar de marcar a opção "ensino superior incompleto" para marcarem "ensino
superior completo". Isso mesmo! A partir de agora, vocês concluíram o ensino superior, são
profissionais capacitados, tecnólogos! Os mais "frescos" do mercado!
Sucesso para todos vocês!!!
Que Deus os abençoe!
Muito obrigado!

