
 Como deixou claro Paulo Freire, “não há saber mais 
ou saber menos, há saberes diferentes”, e todos têm 
um lugar, um sentido e uma função na sociedade. 
Então, como professor, hoje, neste artigo, refiro-me às 
formaturas e aos formandos de todas as áreas. 

 Gosto de me referir a esse evento social, ritualístico 
e simbólico (chamado rito de passagem), pois sei da 
sua importância na construção de uma memória 
efetiva de nossas responsabilidades nas três dimensões 
fundamentais e profundas que fazem a vida: eu comigo 
mesmo, eu com a sociedade, eu com a Natureza. Na 
sociedade moderna, temos esvaziado de sentimentos 
os ritos importantes, perdendo sua essência 
transformadora e fixadora de valores como em outras 
culturas. 

 Esse rito de passagem que chamamos colação 
de grau é um rito pleno de valores. É quando a 
universidade garante a chancela e entrega à sociedade 
cidadãos em condições de exercer plenamente 
a profissão com responsabilidade social e senso 
comunitário, imbuídos de atitudes solidárias e 
consciência ambiental. 

 Há muito a academia reconhece a importância da 
formação e orientação pessoal, cidadã e emocional 
na construção da pessoa e do profissional. O próprio 
Paulo Freire já dizia corajosamente: “Eu sou um 
intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as 
gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e 
amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se 
implante antes da caridade”. 

 Assim sendo, reconheço no rito de colação de grau 
esse sentido de coroação de um processo de construção 

que se constitui na passagem para uma presença 
mais efetiva e mais plena de responsabilidade diante 
da sociedade. É um momento de comemoração, 
mas também de reflexão, de reconhecimento e de 
preparação para novos compromissos, missões 
e desafios. É um rito que, muito além de nossos 
interesses pessoais, deve focar nossa consciência de 
coletividade e interdependência. “Ninguém educa 
ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 
educam entre si, mediatizados pelo mundo”, sublinha 
Freire.
 
 Mesmo que nas últimas duas décadas o Brasil tenha 
passado para 17% o total da população jovem que 
consegue chegar aos bancos do ensino superior, isso 
ainda é pouco. E daí nossa responsabilidade. 
Nas culturas não letradas, onde os ritos de passagem 
tinham esse sentido de empoderamento, organização 
dos sentimentos e de consciência para novos momentos 
da vida, o pior “pecado”, considerado doença mental, 
era o egoísmo, o individualismo exacerbado.
 
 Talvez recuperando o sentido interno e os 
valores subjacentes aos ritos, eles nos devolvam 
essa consciência de que na Natureza e na sociedade 
prevalece a cooperação, a interdependência e a 
solidariedade. Porque ética e estética só são verdadeiras 
quando são inteiras e com todos. Por isso finalizo com 
esse sábio brasileiro que continua ensinando que “A 
alegria não chega apenas no encontro do achado, mas 
faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender 
não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 
alegria”. 

 Parabéns aos formandos e votos de felicidades com 
responsabilidade com todos.
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