Mensagem aos concluintes

Queridas formandas, prezados formandos:
Antes de mais nada, tenham certeza de que a emoção que toma conta desses 80
corações, neste momento de felicidade, é a mesma emoção que o governador sente
ao enviar esta mensagem a vocês.
Esta festa de colação de grau representa algo novo que está surgindo em Alagoas. É
uma experiência pioneira da Uneal, com apoio do Ministério da Educação. E ela tem
um imenso significado, simbólico e concreto, para o nosso Estado.
Vocês são os primeiros 80 professores e professoras de origem indígena formados
com curso superior em Alagoas. É um orgulho para todos nós.
Alagoas dá ao país uma demonstração de que aqui se pratica de fato a inclusão
social, através da mais eficiente e generosa das ferramentas – a educação, a
multiplicação do conhecimento.
É, também, o reconhecimento, pelo poder público, de um direito que os povos
indígenas sempre tiveram, e durante muito tempo lhes foi negado: o direito de se
integrar à sociedade com cidadania plena, e de preservar e cultuar seus próprios
valores ancestrais, sua cultura, suas tradições, sua memória histórica, seus idiomas e
dialetos, suas raízes e a grande dimensão humana que as comunidades indígenas, as
primeiras filhas deste solo brasileiro, legaram como herança para criar a nossa
nação.
A formação de professores indígenas é um processo complexo, delicado, que ainda
está em curso no Brasil. E esta formatura pioneira em Alagoas mostra o longo
caminho que ainda temos que percorrer. Mas estamos começando bem, com
ousadia e vontade de fazer.
Se houver obstáculos à frente, dificuldades, carências, falta de recursos, devemos
ter sempre na lembrança, para seguir em frente, aquilo que o grande professor
Anísio Teixeira disse há mais de seis décadas: “Se você acha que educação é cara,
experimente a ignorância”. Ela sai muito mais cara.

Sigam em frente, queridas professoras e bravos professores indígenas. A educação e
o conhecimento que vocês vão multiplicar nas comunidades, disseminando as
ciências humanas e exatas, vai se somar a um valor que os povos indígenas cultivam
desde o início da História: o respeito ao conhecimento dos velhos, a sabedoria, com
a qual o ser humano faz do seu semelhante um igual, um irmão, e constrói a vida em
harmonia e comunhão.
Parabéns a todos, e felicidades na nova missão que a vida lhes entrega. Alagoas
agradece desde já por esse grande avanço social.
E eu também agradeço, como governador e cidadão. Muito obrigado, e um abraço
afetuoso em cada um de vocês.
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