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Discurso da Oradora da Turma 2011 do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Pública 

Iasminni de Souza e Souza 

Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Nossos mestres, nossos familiares, nossos amigos e 

a todos que de alguma forma participaram dessa nossa jornada. E que jornada! (risos).  

Boa noite também à minha turma, carinhosamente apelidada como ‘A nova Gestão Pública’, 

que me confiou o tão doce e difícil trabalho de pronunciar aqui, em nome de todos, essas 

palavras.  

Gostaria que cada um de vocês aqui hoje soubesse o quanto nós lutamos para conseguir tornar 

esse sonho realidade. Todos nós tivemos os nossos momentos fortes, os nossos momentos 

fracos, mas com força, perseverança e muito companheirismo, alcançamos a vitória. Poderia 

passar horas enumerando as qualidades que cada um dos meus colegas possui, mas nesse 

momento cabe apenas destacar o amor e a cumplicidade que existe dentro deles.  

Esta jornada universitária nos fortaleceu. A nossa turma, desde o início de nossa caminhada, 

apresentou uma heterogeneidade singular. Esta heterogeneidade foi expressa através de 

divergência de interesses, de expectativas quanto ao caráter do nosso curso e até mesmo de 

posicionamentos políticos. Mas, foram essas diferenças que fizeram de nós estudantes e 

profissionais melhor qualificados. 

Eu tenho 21 anos de idade e escolhi cursar Tecnologia em Gestão Pública no final do 2° ano 

do Ensino Médio. No início, a maioria dos meus professores, dos meus amigos e até de alguns 

familiares questionaram minha decisão. No 3° ano do Ensino Médio, em uma conversa 

particular que tive com a diretora da minha escola, ela chegou a me dizer que eu estava 

desperdiçando o meu potencial, que os cursos tecnológicos não eram cursos com o mesmo 
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prestígio dos de bacharelado e licenciatura e que eu deveria pensar muito bem antes de tomar 

uma decisão que definiria o meu futuro. Lembro-me de ter saído dessa conversa muito 

chateada e até mesmo chocada com o rumo que ela tinha tomado, mas foram os meus pais, os 

meus tios, em especial Jefferson Willes e a minha tia Nailma, que por sinal é a primeira 

Gestora Pública da família e foi aluna da primeira turma de Gestão Pública aqui da UFRB, 

que me incentivaram a seguir o meu desejo. Hoje, concluindo minha graduação, percebo 

como foi importante não ter desistido do meu sonho, mesmo vivendo em uma sociedade 

tradicionalista que acredita na existência de “cursos de prestígio” como Direito, Medicina e as 

Engenharias.  

Eu escolhi cursar Gestão Pública não pelo fato de ser um curso um pouco mais curto do que 

os demais. Escolhi Gestão porque acredito em uma nova maneira de administrar a máquina 

pública e em uma nova forma de se construir políticas públicas e tenho certeza de que esse 

também seja o sentimento da maioria dos colegas que estão formando aqui, hoje.  

Assim como os cursos de bacharelado e de licenciatura, os cursos tecnológicos também são 

cursos superiores e também possibilitam aos seus graduandos seguirem os estudos em pós-

graduações stricto e lato sensu. Eles foram criados para atender demandas específicas do 

mercado de trabalho.  

Desconstruindo ideias frequentes, o curso superior de Tecnologia em Gestão Pública não foi 

criado para formar políticos e sim profissionais capazes de planejar, compreender, articular e 

implementar políticas públicas e programas que zelem pelo bom funcionamento da máquina 

pública em consonância com o bem estar da sociedade.  

Temos presenciado nos últimos anos um processo de amadurecimento da consciência cidadã. 

Serviços públicos de qualidade como educação, saúde, segurança, transporte passam a ser 

percebidos como um direito do cidadão e uma obrigação do Estado. Vivemos um período de 

grandes mudanças sociais, de luta por direitos, da luta por uma gestão pública mais 

qualificada, mais transparente, mais participativa e menos burocratizada, o que exige um novo 

gestor público sensível a tais mudanças. 
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Nós estamos preparados para isso. Pertencemos a uma nova era. Lutamos por uma nova 

gestão. Assumimos o compromisso de cultivar os valores da transparência, da inovação e da 

participação e nos comprometemos a atuar de acordo com os princípios éticos da Gestão 

Pública que vem sendo negligenciados, muitas vezes, por pseudo gestores.  

Tenho certeza de que o diploma de graduação que recebemos hoje materializa esse nosso 

objetivo. Entretanto, não podemos nos esquecer de que o futuro é incerto e, mesmo tendo 

assumido esse compromisso, muitos problemas surgirão e testarão a nossa capacidade, os 

nossos valores, a nossa ética e até mesmo as nossas crenças. Nesses momentos, caros colegas, 

nos lembremos de nossa jornada, dos nossos mestres e de como eles nos transmitiram, ao 

longo desses anos, os seus ensinamentos e suas experiências. Senhores docentes e mestres, 

vocês nos ensinaram muito mais do que estava colocado na grade curricular. Nos ensinaram a 

entender e nos colocar no lugar do próximo; nos ensinaram que ninguém aprende nada de 

maneira individualizada e que agir sempre com respeito ao próximo, independente de 

ideologias, nos torna pessoas melhores.  

Nosso agradecimento mais sincero aos nossos pais e nossos familiares, as pessoas mais 

importantes de nossas vidas. Vocês que ficaram felizes com todas as nossas realizações e que 

nos mantiveram fortes nos momentos de tristeza, que serviram sempre como fonte de 

inspiração. Acreditem, por vezes a vontade de desistir foi quase inevitável, mas sempre que 

esse pensamento permeava em nossa mente, a imagem de vocês nos mantinha forte, nos 

mostrava que, como diz o ditado popular, depois  da tempestade sempre vem a bonança. Hoje, 

percebemos que esta é a mais pura verdade. 

Agradecemos ao nosso querido professor e paraninfo Edgilson Tavares por ter nos ajudado a 

sempre superar as nossas dificuldades e limitações, por ter nos feito enxergar a realidade sem 

preconceito e por ter sempre compartilhado suas experiências contribuindo para a nossa 

formação. 
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Agradecemos a nossa querida professora homenageada Lys Maria Vinhaes por todo 

incentivo, pela simplicidade e pela dedicação, por ter sempre nos conduzido e nos direcionado 

ao caminho do conhecimento e por ter sido sempre amiga, guia e companheira. 

Agradecemos ao coordenador do curso e professor Jorge Antonio por ter sido o nosso 

exemplo de responsabilidade. 

Ao patrono, senhor Marcelino Galo, por ter confiado em nós e por todo apoio dedicado a 

nossa turma. 

Aos amigos Marta Lúcia e Jefferson Carlos, com quem compartilhamos nossas experiências. 

Somos gratos por cada sorriso e cada gesto de carinho. 

As funcionárias Sirlei e Luciene que sempre nos receberam e nos atenderam com um enorme 

sorriso no rosto e uma simpatia sem tamanho. 

Aos colegas que formaram, mas que não puderam estar aqui conosco hoje. 

E por fim, gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus queridos amigos de turma.  Quero 

agradecer por todo carinho, companheirismo e confiança demonstrados no decorrer desses 

anos. Em vocês encontrei força, amizade e dedicação. Vocês são extraordinariamente 

especiais. Agora, cada um seguirá o seu caminho e de tudo que vivemos ficará a saudade e a 

certeza de que levarei de vocês cada lembrança, cada palavra, cada ensinamento dentro do 

meu coração, por toda minha vida. 

Muito obrigada a todos. 


