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 BOA NOITE.  

 Prof. Álvaro Moreira Hypólito, digníssimo Pró-Reitor de 

Graduação e representando o magnífico Reitor da UFPel; 

 Prof. William Hector Gomez Soto, digníssimo Diretor em 

exercício do IFISP e Coordenador pró-têmpore do Curso de Ciências 

Sociais; 

 Profª Denise Dalpiaz Antunes, paraninfa da turma de 

Licenciatura em Ciências Sociais; 

 Profª Naiara Dal Molin, patronesse das turmas formandas; 

 Senhores professores homenageados: Prof. Álvaro Augusto de 

Borba Barreto e Profª Vera Lúcia dos Santos Schwarz; 

 Prezado Rogério Schmegel Osterberg, funcionário 

homenageado; 

 Prezada Cândida D’Amico, secretária do Departamento; 

 Familiares e amigos dos bacharéis e licenciados; 

 Senhoras e Senhores; 

 Queridos afilhados e afilhadas; 

 

 É com honra e satisfação que me dirijo a todos os presentes 

neste momento, especialmente a vocês meus afilhados. Trata-se de 

uma ocasião muito especial, de júbilo, de sensação do dever 

cumprido, de fechamento de uma importante etapa não só da 

formação profissional, mas também da vida de cada um de vocês. 

 Quero cumprimentar os familiares dos formandos aqui 

presentes, pois bem sei da importância de cada um de vocês na 

trajetória de nossos alunos.  
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 Sem dúvida, um momento tão especial como este não pode 

passar sem comemoração, sem a exaltação da alegria; mas também 

não pode passar sem uma reflexão e meditação sobre o seu 

significado. 

 Quando pensava a respeito do que iria dizer neste momento 

singular, veio-me à mente a lembrança de minha própria formatura 

no Curso de Ciências Sociais, há quase trinta anos, quando também 

tive a honra de ser o orador da minha turma. Ocorreu-me, então, a 

idéia de falar um pouco sobre o processo e o significado de se tornar 

um cientista social, um sociólogo; das qualidades, dos atributos, das 

competências e habilidades necessárias nessa profissão.  

 Em nossas sociedades modernas, como somos fortemente 

movidos por valores que exaltam a liberdade, a igualdade, a 

democracia, o respeito às diferenças, o respeito ao meio ambiente, 

dentre tantos outros valores que nos são tão caros, quero destacar 

uma primeira qualidade para tornar-se um cientista social.  

 Essa qualidade é a indignação, o desassossego, a inquietação 

face aos fatos do dia-a-dia, às injustiças, às misérias, às violências 

materiais ou simbólicas. Sobre essa qualidade, fiz menção a ela no 

meu próprio discurso de formatura, quase trinta anos atrás, citando 

um pequeno poema de Manuel Bandeira, grande poeta brasileiro. O 

poema, intitulado “O Bicho”, diz o seguinte: 

 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 
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Quando encontrava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 

 A indignação expressa através desse poema, não representa 

apenas uma inquietação face às profundas desigualdades sociais 

que assolam nosso país e nosso mundo. Essa qualidade tão cara aos 

cientistas sociais, não se restringe apenas às desigualdades 

materiais, de acesso aos bens e serviços necessários a uma vida 

materialmente digna. Refere-se também às desigualdades de acesso 

ao bem estar psíquico, mental e emocional, ao reconhecimento de 

cada homem e mulher como pessoa humana, ao direito de não 

sofrer nenhuma espécie de violência física ou simbólica.  

 No entanto, essa indignação, essa inquietação, esse 

desassossego são insuficientes para nos tornarmos bons cientistas 

sociais. Precisamos mais do que isso. Precisamos construir um olhar 

sobre o mundo social que, primeiramente, torne estranho o que é 

familiar e, em seguida, torne familiar o que é estranho. Isto é, 

precisamos aprender a cultivar, ao mesmo tempo, nossa capacidade 

de nos distanciarmos e de nos aproximarmos dos sujeitos sociais 

que investigamos. Essa dupla exigência – ao mesmo tempo de 



5 

 

“distanciamento ou estranhamento” e de “aproximação ou 

familiarização” com a realidade social - faz da profissão de cientista 

social, do ofício de sociólogo, um verdadeiro “artesanato 

intelectual”, utilizando aqui os termos empregados pelo sociólogo 

americano Wright Mills.  

 Ao falar sobre o significado das ciências sociais em nossas 

vidas, esse autor, Mills, evoca o que ele denomina “imaginação 

sociológica”, uma forma de consciência do mundo, algo que nos 

interpela e passa a marcar definitivamente nossas vidas e nossas 

maneiras de ver, sentir e perceber tudo que se passa à nossa volta. 

Tornar-se um cientista social, é, pois, cultivar essa imaginação 

sociológica como um artesão; processo que dura toda uma vida. 

 Mas o que é esse “artesanato intelectual” que exige do cientista 

social as qualidades de um “artesão”? Quais seriam, exatamente, 

essas qualidades, segundo o próprio Mills? 

 São muitas essas qualidades. Eu destacaria, apenas, mais 

algumas.  

 A motivação fundamental do artesão é o produto de seu 

trabalho, é um trabalho bem feito, criativo, marcado pela autonomia 

e pela capacidade de planejar e realizar suas atividades em todas as 

suas fases. O artesão é aquele que tem controle sobre o seu ofício e 

procura, através dele, aperfeiçoar-se continuamente, desenvolver 

suas habilidades na medida em que trabalha. Motivações externas 

ao trabalho - dinheiro, remuneração e mesmo status - jamais 

passam na frente do desejo e do compromisso com o trabalho bem 

feito. O trabalho torna-se um modo de vida para ele, o artesão. Por 

isso, tempo de trabalho e tempo de vida não estão separados. O 
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artesão é capaz de divertir-se com seu trabalho e, quando está se 

divertindo, é capaz de aprender, de levar para o trabalho o que vive 

e experimenta em seu cotidiano fora do trabalho. O trabalho e o 

artesanato, segundo Mills, constituem um modo de vida no qual o 

próprio sujeito do trabalho, o artesão, se constitui como pessoa e 

ser social. 

 De fato, ao reivindicar o artesanato intelectual como forma de 

trabalho, Mills está propondo uma crítica profunda às formas de 

trabalho em sociedades capitalistas, nas quais prevalece, ao 

contrário do artesanato, o trabalho alienado, isto é, aquela forma de 

trabalho em que o trabalhador deixa de ser um artesão, um sujeito 

de seu próprio ofício, pois não tem controle nem sobre o produto 

que realiza nem sobre o processo do qual participa. 

 Portanto, como artesãos, “artesãos intelectuais”, conforme 

proposto por Mills, precisamos criar e lapidar idéias, inventar 

métodos e abordagens pertinentes de investigação, forjar pontos de 

vistas adequados cientificamente e engajados ética e politicamente. 

 Gostaria, ainda, de destacar uma última qualidade para tornar-

se cientista social, dentre tantas outras que poderiam ser evocadas. 

Essa qualidade aparece no modelo do artesanato intelectual 

proposto por Mills, quando ele fala no “prazer” e na “satisfação” que 

o artesão sente pelo seu trabalho. Mas, eu gostaria de evocar aqui 

outro autor, Rubem Alves, filósofo, escritor, educador, psicanalista, 

que ao falar sobre a educação e, particularmente, sobre a “educação 

dos sentidos”, isto é, sobre a nossa capacidade de aprender a 

perceber o mundo através da visão, do olfato, da audição, do tato e 

do gosto, vai afirmar, metaforicamente, é claro, que nossos corpos 
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carregam duas caixas: uma “caixa de ferramentas”, na mão direita, 

a mão da destreza e do trabalho; e uma “caixa de brinquedos”, na 

mão esquerda, no lado do coração. 

 Com a caixa de ferramentas, fazemos e construímos coisas 

úteis, necessárias à nossa existência. As ferramentas são extensões 

de nossas mãos e de nossos corpos que potencializam nossa 

capacidade de fazer coisas, de sobreviver, de viver 

confortavelmente. O trabalho e a profissão são, em grande medida, 

a produção de coisas úteis e a capacidade de fazer coisas 

necessárias em nossas vidas. Assim, também, os cientistas sociais, 

carregam sua caixa de ferramentas. 

 No entanto, segundo Rubem Alves, temos mais que uma caixa 

de ferramentas em nossos corpos, temos uma caixa de brinquedos, 

e nossa existência não se resume a fazer coisas úteis. Fazemos 

também coisas inúteis, pelo simples prazer de fazê-las, como as 

crianças quando brincam. Através da caixa de brinquedos, nas 

palavras do autor, fazemos amor com o mundo através dos nossos 

sentidos. Nada, nesse caso, se baseia na simples utilidade, mas no 

gozo que podemos extrair dessa experiência. Não só as crianças 

quando brincam, mas os poetas e artistas quando fazem sua arte 

mobilizam essa caixa de brinquedos, dimensão fundamental de 

nossa humanidade. 

 Utilizo essa referência, essa metáfora, para dizer, finalmente, 

que as qualidades de um cientista social, de um professor de 

sociologia, não são apenas aquelas de quem carrega uma caixa de 

ferramentas; não são apenas aquelas do trabalho árduo e contínuo 

visando ao aperfeiçoamento do próprio ofício e da própria pessoa do 
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artesão. Suas qualidades são também aquelas referentes à 

capacidade amar e ter prazer com o que faz.  

 Como todo artesanato, essas qualidades não estão dadas 

definitivamente com o término desta importante etapa da formação 

profissional de cada um de vocês. Como todo artesanato, o cultivo 

de todas essas qualidades dura a vida toda. 

 

OBRIGADO! 

 

Pelotas, 31 de janeiro de 2015. 
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