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Magnífica Reitora do Centro Universitário Unihorizontes, Profª. Dra. 

Marlene Catarina de Oliveira Lopes Melo, em nome de quem eu saúdo todas/os 

ilustres membros da mesa. Prezadas/os formandas/os, parentes e amigos 

presentes, boa noite! 

 Inicialmente, quero agradecer às/aos queridas/os formandas/os de 

Serviço Social pelo convite para ser paraninfa da turma, o que muito me honra, 

me enche de alegria e satisfação neste momento memorável. 

Caras/os afilhadas/os: como é bom estar aqui, ver e sentir emanar de 

cada uma/um de vocês a alegria e a felicidade. Estamos todas/os assim por ver 

que vocês venceram uma importante etapa em suas vidas. Chegaram a um lugar 

que poucos brasileiros chegam: a conclusão do Curso Superior. Reconhecemos 

o valor desta conquista, as inúmeras dificuldades que tiveram de ultrapassar. 

Infelizmente, muitos de seus colegas de vestibular ficaram para trás, outros 

desistiram definitivamente. Por tudo isso, vocês são merecedores de 

reconhecimentos e aplausos. 

Esta é uma ocasião muito especial. Inesquecível. Não podemos sentir o 

que vocês estão sentindo neste momento, porém, podemos imaginar o que esta 

formatura representa. Para muitos a realização de um sonho, para outros a 

conquista de uma vitória cheia de obstáculos. Neste momento vocês estão 

proporcionando muita alegria, orgulho e emoção para os seus pais, maridos, 

esposas, filhos e filhas e amigos presentes. Pesa sobre mim a responsabilidade 

de transmitir uma mensagem que traduza o sentimento de sonhos, ideais e 

compromissos. 

Sempre mantive comigo a ideia de que o papel do professor é muito mais 

do que levar conhecimento puro e concreto a cada um de vocês e, sim uma troca 

cotidiana de experiências e vivências. Dentro desse contexto, cabe-nos conduzi-

los por caminhos que serão responsáveis por escolhas que perdurarão por toda 

uma vida. São essas opções pessoais e definitivas que farão de vocês adultos 

conscientes do seu potencial e da sua essência primordial. Nossa relação ao 

longo desses anos de formação acadêmica nos deu a proximidade para que 



pudéssemos interagir e nos tornarmos amigos e agora colegas de profissão. Isso 

sim, é a certeza do dever cumprido!!! 

Compartilhamos instrumentos e conhecimentos acerca da formação 

profissional nesta fase, rodeados de muitas dúvidas, angústias e incertezas. 

Vivemos tempos difíceis, de muita luta, retrocessos e perda dos direitos sociais 

conquistados a “duras penas”. Mas, somos resistentes e não nos abatemos 

facilmente, afinal, ser assistente social é sinônimo de bravura, resiliência e 

criticidade acerca do cenário econômico, político e social. 

Como sempre retratei em sala de aula, o aprendizado deve ser constante 

e permanente, pois o conhecimento é inesgotável.  

Tenho certeza que seguirão os ensinamentos dados e irão orgulhar a 

nossa categoria profissional pela competência e comprometimento que terão nas 

atribuições de suas funções.  

Por fim, termino essas minhas palavras dizendo-lhes que vocês são meus 

ex-alunos de ontem, meus mais recentes colegas de profissão e, de hoje em 

diante, meus amigos para sempre!!!  

Parafraseando Gandhi: “Você deve ser a mudança que deseja no 

mundo”. Este é o mínimo que eu espero de vocês, façam mais do que isso e 

surpreendam! 

Sejam bem vindas/os à profissão, caras/os colegas assistentes sociais!!! 
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