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Prezadas autoridades, colegas, funcionários, pais, 
familiares, amigos, queridos formandos, boa noite! 

Queria agradecer profundamente a homenagem. Ao 
receber o convite para ser Patrono desta turma, e ao ler o 
nome dos formandos, lembrei de cada momento que 
passamos juntos aqui na UFF... cada aula que tivemos 
de ES2 e GC às 7h da madrugada... cada comentário que 
escrevi no projeto final de alguns de vocês. Muito obrigado 
por terem escolhido a UFF e por terem me dado a honra 
de ter sido seu professor! 

Neste mês, li na Internet um post que comparava vocês, 
alunos das instituições brasileiras, aos alunos de 
instituições de primeira linha dos EUA, como Harvard e 
Stanford. Esse post dizia que a maior diferença está no 
que eles e vocês sonham. Segundo o autor, eles 
sonham em mudar o mundo, e vocês sonham em 
passar em um concurso público. 

Se isso for verdade, precisamos tentar entender a causa 
para parar de agir de forma sintomática sobre o problema. 
Uma das respostas pode ser obtida pela pirâmide de 
Maslow, que identifica as necessidades humanas em uma 
estrutura hierárquica onde necessidades mais altruístas, 
como mudar o mundo, só se manifestam após sanadas 
necessidades mais básicas, como ter uma casa, carro e 
conforto. 

Outra razão pode estar na forma que nós, educadores, 
passamos o conteúdo das disciplinas. Em ES2, por 
exemplo, peço para que vocês desenvolvam um jogo 



como xadrez, sueca e war, mas não peço para vocês 
desenvolverem algo que de fato mude o mundo. Sem 
dúvida, fazer isso me tiraria da zona de conforto, pois 
provavelmente nenhum método de avaliação que temos 
conhecimento seria capaz de avaliar esse tipo de 
trabalho. 

Alguns de vocês podem estar pensando nesse momento 
que mudar o mundo é impossível, pois aparentemente 
tudo que tinha que ser inventado para mudar o mundo já o 
foi. Eu mesmo pensava assim quando era um aluno de 
graduação, e usava o browser Netscape, a máquina de 
busca Altavista e o software de mensagem instantânea 
ICQ. Afinal, essas ferramentas comparadas aos BBS, eram 
um progresso quase infinito. 

Mas, no passado recente, há exemplos de estudantes que 
mudaram o mundo. Em 1998 surgiu a Google da cabeça 
de dois estudantes de doutorado de Stanford. Naquele 
momento parecia um atrevimento absurdo imaginar que 
dois estudantes queriam tomar o trono da Altavista, que 
faturou em 1997 algo em torno de 50 milhões de dólares. 
Contudo, em 2004 a Google já tinha um faturamento 
superior a 3 bilhões de dólares. Ainda em 2004 surgiu o 
Facebook da cabeça de outros estudantes, dessa vez de 
Harvard. Novamente, uma ousadia, encarar a Google, 
tentando destronar o seu produto Orkut. Dito e feito! 
Hoje, ambas juntas valem na casa de 300 bilhões de 
dólares. Vale lembrar que as reservas do Brasil estão na 
casa de 370 bilhões de dólares. 

Thomas Lawrence, em Os Sete Pilares da Sabedoria 
caracterizou bem esse fenômeno dizendo que “Todos os 



homens sonham, mas não da mesma forma. Os que 
sonham de noite, nos recessos poeirentos das suas 
mentes, acordam de manhã para verem que tudo, afinal, 
não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, 
esses são homens perigosos, pois realizam os seus 
sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis”. Então 
fica aqui o meu pedido: sonhem com olhos bem abertos! 

Para os que optarem em seguir a carreira de servidor 
público, lembrem-se que temos muito o que construir no 
nosso país. Precisamos de servidores públicos éticos, 
competentes e dispostos a trabalhar em prol do bem 
comum! Sejam os melhores servidores públicos que 
esse país já viu! 

Para os que optarem em trabalhar em empresas 
privadas, lembrem-se que o setor produtivo é de extrema 
relevância para qualquer país. As 10 maiores empresas 
privadas e de economia mista brasileiras geram juntas 
uma receita superior a 500 bilhões de dólares ao ano, dez 
vezes mais que a receita da Google e Facebook juntas. 
Essa receita, que é de extrema valia para o nosso país, só 
é possível graças ao empenho de milhões de pessoas 
que trabalham nessas empresas.  

Para os que optarem em abrir empresas, parabéns! Vocês 
são sem dúvida os mais corajosos!!! O caminho não será 
trivial, mas o efeito potencial é enorme. Basta imaginar 
como seria o mundo sem a IBM, Apple, Microsoft, 
Google e Facebook. Qual será a próxima da lista? Cabe a 
vocês dizerem!   

Por fim, para os que optarem, como eu, em seguir uma 
carreira de ensino e pesquisa, saibam que também não 



será fácil. Esse caminho demanda muito estudo, 
abdicação e perseverança. Contudo, a meu ver, não tem 
preço poder conviver com estudantes brilhantes como 
vocês a cada semestre. Mesmo que nós, professores, 
não consigamos mudar o mundo, podemos dormir 
tranquilos, pois sabemos que nossos alunos um dia o 
farão!  

Muito obrigado a todos e, queridos formandos, espero 
reencontrar muitos de vocês na pós-graduação! 

Leonardo Gresta Paulino Murta 


