Meus caros colegas, no limiar de formais engenheiros [Engenharia da computação 2012.2]
Cabe-me agora a obtusa tarefa de vos dirigir a palavra, nem exercendo a cátedra, nem tampouco com o
intento de me arriscar a vos emitir aconselhamentos. Apenas compartilhando vossa primorosa realização,
parabenizando-vos e agradecendo-vos. Entendemo-nos: não tenho aqui a menor presunção de soar cerebral
ou sofisticado. Quiçá o estilo por mim adotado esteja relativamente fora de moda, mas cabe mencionar que
a sinceridade é provavelmente o único estilo escrito ou falado que jamais passará da moda... Encarem-no
como uma devolução minimalista da magnânima deferência, ao incluir meu nome na escolha como
homenageado desta turma! E vos afianço: faço-o sob a égide «ab imo pectore meum»1. Recebam, através da
elaboração desta alocução, uma réplica franca à vossa consideração. Procurei durante vossa etapa de
formação, compartilhar com cada um de vós o meu entusiasmo com as belezas e as contribuições da
Engenharia para a humanidade. Entre os aforismos de Waldo Emerson, encontramos: «Nothing great was
ever achieved without enthusiasm»2: sejam engenheiros entusiasmados. Ora, os engenheiros são os ourives
das novas pedras preciosas da humanidade e os artífices do vindouro. Da nau do futuro, a tripulação agora
sois vós. Nesta peça teatral que é a vida, em que cada um é um ator, meus votos que vosso papel não seja
como o de Pilades, em Electra3. Neste ponto, oferecer-vos-ia a lembrança de cultivar atenção na construção
do papel que vos incumbe. Pois talentos, cada homem possuem. Que cada um seja sua estrela, comandante
da própria luz. Porquanto o pensamento é a chave para todo homem, um leme ao qual obedece. Ides,
acelerando as estrelas do raciocínio em direção aos seus alvos brilhantes. O intelecto é uma lanterna que (o
homem) dirige para os pensamentos que já se encontram em sua mente: Então, observai que até as
quinquilharias que atulham o sótão se tornam preciosas. Com estas lembranças, corrobora-me o sentimento
de que pude ter alguma utilidade em provocá-los e despertá-los. Pois segundo A. Einstein, «The mind that
opens to a new idea never returns to its original size»4. Ininterruptamente, ocasião para opinar. Bacharel (do
latim baccalarem) referia-se a um jovem herdeiro de posses ou aspirante a cavaleiro de ordem religiosa.
Cursos de teologia e direito o tinham como requisito para ingresso. Este termo parece ser mais bem
adequado aos cursos não tecnológicos: o termo “Bacharel em Engenharia” usado aqui e acolá soa um tanto
esquisito, deixemo-lo: afinal, engenheiro basta. Dos sonhos & sonhar, relembro-vos Aristóteles: «spes est
vigilans somno»5. A despeito de uma frequente onda de desânimo advinda da constatação dos mecanismos
de funcionamento da sociedade, oscilo. Decerto que a parte utopiana que em mim habita, vai e vem – em
travessia e regresso – da ponte de Amaurota (capital imaginária da Utopia, T. Morus) sobre o rio Anidro. E
ocasiões como esta me acaloram e me conduzem a uma nova travessia. Grato! Conservo e rememoro a
citação do poeta Robert Desnos: «Une place pour les rêves, mais les rêves à leur place»6. Entretanto, deixemme ultimar. Devemos encontrar o final da jornada em cada passo do caminho. Término, que na mitologia
romana representava o deus dos limites e fronteiras. O que eu vos posso oferecer7, senão renovar a minha
invariável e permanente disposição em discutir, argumentar, auxiliar-vos em desafios vindouros? «Neminem
laede, imo omnes, quantum potes, juva»8 [Schopenhauer]. Uma extensão das congratulações às vossas
famílias, e votos de sucesso profissional. Obrigado por cruzarem meu caminho.
Prof. Hélio Magalhães de Oliveira, CTG-UFPE, Maio 2013.
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do fundo do meu coração.
Sem entusiasmo nunca se realizou nada de grandioso.
3
uma personagem muda no clássico de Sófocles.
4
A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.
5
A esperança é o sonho do homem acordado.
6
Um lugar para os sonhos, mas os sonhos no seu (devido) lugar.
7
se porventura assim desejais...
8
Procure não prejudicar ninguém e ajude a todos que puder.
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