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Ter a oportunidade de compartilhar sonhos, è uma experiencia incrível!
Muitos são os motivos dessas pessoas estarem aqui hoje, conseguir uma documentação,
começar ou se firmar em determinada carreira, experimentar coisas novas, para poder por em
pratica seus pensamentos e/ou conhecimentos. Mas um importante detalhe,
independentemente do curso, é o quesito tempo. Tempo de se dedicar a algo que está
presente em nossas vidas, nos questionando dia a dia. Neste mundo de tempo pouco, cuidar
de nos mesmo muitas vezes é deixado de lado, ainda mais quando tratamos de algo tão íntimo
que são os nossos sonhos. Um tempo que não da conta de tantas coisas, é o mesmo tempo
que nos faz estabilizar no ar, quando dançamos, quando cantamos, quando organizamos
eventos, quando regemos algo ou alguém, enfim quando existimos. E esse tempo é finito,
assim como esse caminho percorrido porém não é um fim, mas sim, um meio de se colocar e
permanecer no mundo. Independente se vamos entrar, estar ou continuar na área, essa
maneira de olhar este mesmo mundo fará parte de todos os que aqui estão e todos os que
participaram do processo, nos ajudando, nos assistindo, nos suportando. E se é possível ver
essas coisas, que paremos um pouco para enxergar, e se assim fizer, que além de enxergar,
seja possível reparar, que é parar pela segunda vez.
A flecha do destino está lançada, cada um individualmente irá traçar seu futuro, mas
carregando consigo todas essas histórias, todas essas sensações, todas essas pessoas.
Interessante lembrar de tudo, dos sorrisos envergonhados pelos corredores, as gargalhadas
escancaradas nas salas de aula, os curiosos olhares nas salas alheias e a intensa vontade de
conhecer um ao outro. Um outro que é tão igual a mim, em todas as suas diferenças. Tantas
diferenças, que nos tornam seres únicos, que como colcha de retalhos se completam, e nos
fazem artisticamente existir. E é isso que a gente busca, oportunidade, possibilidade ou melhor
multiplicidade.
Obrigado pela oportunidade!
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