
 
 
 

Ministério da Educação  

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

 

1 
 

 
SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU 2015.2 DOS CURSOS SUPERIORES DA UNILAB 
17 DE JUNHO DE 2016 | CAMPUS DAS AURORAS - REDENÇÃO 

 
 

Discurso do reitor pro tempore,  
Prof. Dr. Tomaz Aroldo da Mota Santos 

 
Caras e caros formandos, 
 
1.  Alegro-me com vocês, familiares, amigos e amigas por esta formatura. 
Alegro-me muito celebrar com vocês e com a comunidade da Unilab mais uma turma de 
bacharéis em Humanidades e também por mais uma turma de professores de Ciências. 
Honra-me presidir esta cerimônia, que coroa os esforços de vocês e de muitos e muitas 
colegas da Universidade, desde a sua fundação: seus primeiros reitores, Prof. Paulo 
Speller, Prof.ª Nilma Gomes e Prof. Aristeu Rosendo; todos os servidores e servidoras 
técnico-administrativos, terceirizados e docentes. A todos e todas homenageio: os 
primeiros, pioneiros e pioneiras, como vocês; estendo essa homenagem aos atuais 
dirigentes, pró-reitores, pró-reitoras, diretores, diretoras e respectivos predecessores; 
faço-o  em especial nas pessoas da prof.ª Lívia Paulia e do prof. Maurílio Machado, atuais 
diretores do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza e do Instituto de Humanidades e 
Letras, respectivamente; aos atuais professores e professoras e técnico-administrativos 
que ampliam e dignificam a função educacional dos pioneiros. Estendo essa 
homenagem a tantos quantos imaginaram, conceberam e criaram esta Universidade, 
em especial aos que, investidos de autoridade pública, tiveram a sensibilidade de 
ampliar a educação superior para o interior do País e de compartilhá-la, fraternalmente, 
com os demais países integrantes da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa -  
CPLP, especialmente países africanos e o Timor-Leste. Parabenizo a todos os formandos 
e formandas, aos familiares e amigos, por terem concluído esta etapa no caminho da 
sua autonomia pessoal e da capacidade de prestar serviços profissionais à sociedade – 
vale dizer, por estarem capacitados a participar com competência técnica numa outra 
faixa do mundo do trabalho.  
2.  Sabemos que esta formatura resulta do esforço de cada um dos 
formandos, da sua família, do apoio de amigos e amigas, e muito da contribuição 
coletiva seja, diretamente, do trabalho dos professores e professoras, e de técnico-
administrativos da Unilab, seja,  indiretamente, da não menos importante contribuição 
dos nossos povos que financiam com o pagamento de  impostos as instituições de ensino 
desde o ensino fundamental e básico. Por isso, como dirigente universitário, associo-me 
a vocês, no reconhecimento e na gratidão aos nossos povos por sua contribuição para 
alcançarmos o acontecimento desta noite gloriosa. 
3.   Ao cumprimentá-los pela formatura, desejo-lhes que sejam bem 
sucedidos profissional e pessoalmente e no serviço que prestarão à sociedade como 
bacharéis em Humanidades  e como  professores de Ciências. 
4.   Senhoras e senhores, caros colegas, caros formandos e caras formandas, 
peço-lhes licença para lhes propor algumas reflexões sobre o significado desta 
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solenidade face às missões de nossa Universidade e aos princípios que norteiam sua 
existência, seu funcionamento. 
5.   Esta formatura é ato republicano no qual, por delegação, confiro o grau 
de bacharéis e licenciados; é também uma prestação de contas à sociedade. Ao conferir 
o grau, entregamos à sociedade mais um grupo de profissionais – uma das missões 
conferidas à Unilab pela Lei 12.289, que criou nossa Universidade. Essa missão se 
completa, como bem o sabemos, com a realização da pesquisa, formação de mestres e 
doutores, e o desenvolvimento da extensão universitária.  
6.   É também com enorme alegria que registro, nesta oportunidade, a 
formatura pela Unilab de seu primeiro mestre; ainda este ano terão concluídas várias 
outras dissertações, ampliando assim o resultado de nosso trabalho de pós-graduação. 
Na extensão, é muito relevante o trabalho de educação comunitária –como o realizado 
pela Proex e Unidades Acadêmicas sobre o problema das doenças virais transmitidas 
pelo mosquito Aedes Aegypti, pela contínua ação cultural na Universidade e nas cidades 
e pelo projeto em curso de realização do I Festival de Arte e Cultura Afro-Brasileira no 
Maciço do Baturité e no Recôncavo da Bahia. 
7.   Caros formandos e formandas, caros e caras colegas da comunidade da 
Unilab, senhoras e senhores, se essas atividades representam elementos de uma 
prestação de contas do uso que fazemos dos recursos públicos, necessário se faz pensar 
também sobre a qualidade dessas atividades, sobretudo no que diz respeito aos 
aspectos educacionais de nossas ações. Com frequência, digo que a Universidade é uma 
instituição – aqui, conotada como normas, regras e organização social complexa; é 
também uma comunidade, aqui entendida como o conjunto das pessoas que a 
constituem como corpo discente, corpo docente e corpo técnico-administrativo. A 
instituição e a comunidade ao desempenharem seus papéis fazem-no visando à 
formação técnica e profissional e também referidas a aspectos que aqui denomino em 
sentido amplo de aspectos educacionais, para denotar especialmente os valores que 
transmitimos (ou não) ao exercermos nosso trabalho universitário. Sob esse ângulo, são 
educadores todos os membros da comunidade universitária: os que compõem o corpo 
docente, os que compõem o corpo técnico-administrativo e, em certa medida, mesmo 
o corpo discente. Todos educam (e se educam) para o mundo do trabalho e para o 
desenvolvimento de valores. 
8.   Como educamos para a formação de valores?  Ao nos indagar sobre a 
educação para a formação de valores podemos pensar, simultaneamente, sobre esses 
valores. Vários são os valores a considerar. Tomo de empréstimo de Norberto Bobbio, 
notável filósofo e humanista italiano – dos maiores do último século – algumas 
sugestões apresentadas no texto “Elogio da serenidade “. Ao tomá-los de empréstimo 
do texto de Bobbio, explicito que sua reflexão refere-se a “virtudes” que, por minha 
conta, tomo como sinônimo de valores. Com a licença que me atribuo nessa leitura, faço 
das virtudes valores, das quais tiro consequências para nossa vida universitária, pessoal 
e profissional. Bobbio faz referência a virtudes “...daqueles que tem o dever de 
governar, dirigir, comandar, guiar, e a responsabilidade de fundar e manter os Estados”. 
Desses, vê como virtudes “... a coragem, a firmeza, a bravura, a ousadia, o descortino, a 
generosidade, a liberalidade, a clemência”. “De outro lado, existem virtudes como a 
humildade, a modéstia, a moderação, o recato, a pudicícia, a castidade, a continência, a 
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sobriedade, a temperança, a decência, a inocência, a simplicidade, e entre estas a 
mansuetude, a doçura, a serenidade – que são próprias do homem privado, do 
insignificante, do que não deseja aparecer, daquele que na hierarquia social está 
embaixo, que não tem poder algum...” Nas lições que nos dá Bobbio, torna-se mais fácil 
perceber as virtudes quando as contrapomos aos vícios. Assim, “opostas à serenidade... 
são a arrogância, a insolência, a que são virtudes ou vícios, segundo diversas 
interpretações, do homem político.”  
9.   Em interpretação livre e ousada, penso que virtudes ou vícios, valores e 
antivalores devem estar em nossa vida cotidiana enquanto dirigentes, técnico-
administrativos, professores, estudantes, profissionais e cidadãos. Pois, nossas 
condutas, atitudes, ações, gestos e atos expressam esses valores ou antivalores e eles 
podem ser o espelho no qual se miram nossos educandos. Mas também nossas crianças, 
jovens, filhos e netos.... Uma criança, um adolescente, um jovem, uma jovem imitam-
nos no nosso modo de viver, nossa maneira de ser, no nosso fazer universitário. O gesto 
de quem trabalha na portaria da Universidade ou de quem se assenta na cadeira do 
reitor ou reitora ou diretor ou diretora ou de chefe de serviço ou de seção ou de 
biblioteca ou o motorista que conduz o carro, ou de quem exerce a cátedra, de quem 
ensina, o gesto, digo: é o que mais educa. Podemos aí ser sereno ou arrogante, decente, 
respeitoso, ou assediador; verdadeiro ou mentiroso; liberal ou autoritário; simples ou 
vaidoso; generoso ou egoísta. O aluno imita o mestre que, quando mestre, será imitado 
por seu aluno. Aqui, podemos perceber, numa sucessão de gestos e eventos, como a 
universidade, a Unilab, poderá influenciar gerações, sociedades, regiões, países, 
continentes pelos gestos, atitudes, atos, condutas, numa palavra, valores que adotar 
como referências de sua existência enquanto instituição e enquanto comunidade. 
10.   Caros formandos, caras formandas, é claro que os valores a que devemos 
estar atentos não são apenas os valores morais, mas também aqueles que dizem 
respeito às nossas crenças e orientações acadêmicas.  
11.   Dirijo-me aqui aos professores e professoras de Ciências, para que 
facilitem aos seus educandos, aos seus alunos, o aprendizado da ciência como exercício 
de indagação mais que da  profissão de certezas; que permitam  aos seus alunos e que 
estes facilitem aos seus pais e mães aprenderem, em cadeia de comunicação do 
conhecimento, a questionar o conhecimento do senso comum: como o que tenha 
equivalência na crença de que a Terra é o centro do universo;  como o que calcula a 
idade da Terra em seis mil anos; como o que crê na criação simultânea de todos os seres 
vivos; como o que sustenta a superioridade racial de alguns grupos raciais; como os que 
sustentam superioridade masculina; como os que asseguram a superioridade de uma 
nação sobre a outra e tantas crenças e mitos que não são senão elaborações sociais que 
sustentam o domínio, a desigualdade, a injustiça, a ignorância sobre o mundo, a 
natureza, a vida, o ser humano, a sociedade. Quero dizer: ensinem seus alunos a serem 
críticos do conhecimento sem fundamento e a questioná-los. 
12.   Do mesmo modo, dirijo-me aos humanistas. Para lembrar de seu papel 
como cientistas, pensadores sobre a vida social, sobre as crenças, sobre as sociedades;  
também lembrar-lhes sobre  a crítica dos costumes, dos hábitos, das práticas sociais, das 
instituições, sobretudo com o sentido de explicá-las, compreendê-las. Facilitar a nossas 
sociedades a compreensão da história, de como a vida social atual se fez como tal, como 
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ela é hoje; por que somos como somos? Qual a nossa história – nosso caminhar como 
seres humanos, como sociedades? Como nos entender? Nós, os brasileiros e brasileiras, 
nós os humanos africanos e africanas de tantos países, nós os timorenses e as 
timorenses? Que nos facilitem a compreensão dos ritos, dos hábitos, das cerimônias, 
das solenidades? De onde vem as indicações do que vestimos, do que comemos, do que 
dançamos, cantamos, escrevemos? Por que estamos aqui, neste lugar, como estamos? 
Quem nos inventou? As ciências sociais, as ciências humanas têm esse condor de fazer 
claras, compreensíveis, as nossas relações como indivíduos, os grupos sociais e as 
configurações de nossas sociedades.  
13.   Ao tornar claros os papéis das diferentes profissões, as diferentes formas 
de trabalho, os diferentes valores atribuídos a cada qual dessas profissões e quem as 
exercem; os valores atribuídos às pessoas pelas profissões que exercem ou pelas 
relações que essas profissões permitem ou determinam entre os diversos membros de 
uma sociedade, tudo isso nos faz pensar de como as diferentes classes sociais e os 
valores atribuídos a indivíduos de diferentes origens étnico-raciais – essas  relações que 
os cientistas sociais compreendem e explicitam – também nos fazem compreender e 
explicitar como a educação pode reforçar ou mudar essas relações. 
14.   As reflexões que aqui proponho as faço com o propósito de convidar a 
comunidade universitária a pensar a Unilab de hoje e a Unilab que podemos ter no 
futuro. Uma Universidade republicana orientada, pois, por valores da República sobre  
qualquer pretexto de seus membros. Uma Universidade que possa orientar seus 
educandos, seus futuros profissionais, professores, pesquisadores, cientistas, 
engenheiros, agrônomos, enfermeiros, administradores para contribuírem para a 
construção de sociedades democráticas, tolerantes, cooperativas, fraternas.  
15.   Ao ensejo de solenidade que poderá fundar nossa tradição acadêmica, 
espero, finalmente, que ela se aprimore mais e mais para comemoração republicana do 
nosso papel institucional e sinalize para a realização de nossas atividades acadêmicas 
com o sentido da liberdade, do aperfeiçoamento do conhecimento humano e da 
convivência humana igualitária e fraterna. 
 
 

Tomaz Aroldo da Mota Santos 
Reitor pro tempore 


