
Ao João de nós...

João Nildo, professor, orientador e meu amigo.
Conheci um engenheiro e um sociólogo, ministrando uma disciplina com o seguinte
nome: "Energia, Desenvolvimento e Meio Ambiente". Pensei comigo: será possível
isso? Não só foi possível, como foi muito produtivo, também. Uma dupla genial:
professores João Nildo e Elimar.
No ano seguinte, em um evento da REALP em Fortaleza, ouvi logo na abertura a
seguinte frase: &quot;[...] João Nildo é o engenheiro mais humanista que conheci... (dita
por um professor português, que não me lembro o nome agora).  
Neste momento, lendo os e-mails, mensagens nos grupos, o poema do Osmar e o
belo texto do professor Elimar, conclui que João Nildo era mesmo diferente e
detentor da característica mais importante para um professor: gostar de gente! É
isso, que o tornava diferente.
Penso que o sorriso contagiante de João vinha da energia que ele transmitia ao
olhar um(a) colega, uma aluna ou aluno. O professor João Nildo transformava
orientados em mestres e doutores, sempre com muito prazer... Mas, o seu
transformador sorriso era capaz de receber 1 Watt e enviar 1 TW de potência (de 1
para 10 12 ). Deve ser por isso, que o olhar dele saia do Brasil central, passava pela
Floresta Amazônica, chegava a Manaus, cruzava o oceano Atlântico rumo a Lisboa
e adjacências, com parada em Paris. De lá partia para a África (Moçambique,
Angola etc.) com pouso certo em Ilhas espalhadas entre os três continentes
(Americano, Europeu e Africano). Ali ele via um terreno fértil e plantava um projeto.
Ah, não posso esquecer de dizer que tinha tempo de construir boas amizades
nesses locais, também.
Como disse a professora Maria Amélia e minha amiga Paula Emília, a melhor forma
de homenagear o professor João Nildo é seguir em frente com nossos projetos e
dando o máximo de nós, para produzir o melhor resultado possível. Sabemos que
você continuará de olho em tudo.
Meu amigo, eu poderia dizer você fará muita falta por aqui, mas o tempo verbal
estaria errado, pois na verdade já está fazendo falta.
Abraços,
Gilmar Marques
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João Nildo foi muito mais que um professor e um orientador. Foi, acima de tudo, um
grande amigo. Sempre disponível. Sempre acessível. Sempre generoso e caridoso.
Nos últimos 3 anos, conversávamos semanalmente. Juntos, organizamos eventos,
viajamos pelo Brasil e pela África fazendo pesquisa, escrevemos artigos e relatórios.
Juntos, bebemos cerveja e vinho, comemos joelho de porco, comemoramos
conquistas. Sua enorme vitalidade e seu amor pelas netas, pelos filhos, pelos
amigos e pela vida sempre me inspiravam. 
Conversar com ele, fosse tomando vinho branco em Cabo Verde ou discutindo
minha dissertação em sua sala no CDS, era sempre divertido. Demos muitas risadas
juntos. Tudo era mais leve em sua companhia. Mesmo quando discordávamos e
discutíamos a respeito de algum projeto, a coisa toda sempre terminava em alegria.
Seu jeito sonhador e visionário, qualidades fundamentais a qualquer bom
pesquisador, eram capazes de convencer qualquer um a entrar nas maiores
roubadas. E, apesar dos vários perrengues, ao final, sua alegria fazia com que
ficássemos felizes de ter participado da empreitada que ele havia idealizado. Vou
carregar sempre comigo tudo que ele me ensinou dentro e, principalmente, fora da
sala de aula.
Contudo, fico com mágoa da vida por não termos podido tomar um último vinho e
comer um último joelho de porco juntos antes dele partir. Havíamos combinado de
fazer isso para comemorar o fim da pandemia. Aliás, no dia de sua morte, talvez por
pressentimento, enviei ao João uma mensagem falando justamente como eu
ansiava por esse dia, o dia em que poderíamos estar juntos novamente e conversar
sem a internet entre nós... Esse dia de estarmos juntos vai demorar um pouco mais
agora, mas tenho certeza de que quando for minha vez de ir para o outro lado, ele
vai estar por lá, e poderemos, enfim, nos sentar e colocar o papo em dia. 
João, você vai fazer muita falta meu amigo!
Abraços,
Gabriel.
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Bem devagar
(Caetano Veloso)
Sem correr
Bem devagar
A felicidade voltou para mim
Sem perceber
Sem suspeitar
O meu coração deixou você surgir
E como o despertar depois de um sonho mau
Eu vi o amor sorrindo em seu olhar
E a beleza da ternura de sentir você
Chegou sem correr
Bem devagar
(...)

É bem assim que vejo o João chegando à vida das pessoas que, com ele, tiveram o
privilégio de desfrutar momentos de CELEBRAÇÃO da vida. Sem correr, bem
devagar, com ternura, com doçura. Seja em sala de aula, seja num bate-papo no
boteco, seja nos corredores da universidade ou da vida.
Sim, para ele, todo momento, toda conquista, deviam ser celebrados. Eu celebro sua
vida João, eu celebro sua existência, eu celebro você, meu amigo querido, que
tardou em chegar a minha vida, mas que dela nunca mais sairá.
Amar a vida e amar gente eram o seu tesouro pessoal. Obrigada por me acolher em
seu mundo de infinita generosidade. Obrigada por me fazer sentir parte desse
mundo onde tudo de bom é possível e onde a esperança se renova a cada sorriso
seu. Obrigada por me ensinar a ser melhor. Estará sempre presente em meu
coração. Amor e saudade eternos.
Vida eterna ao João!
Sua amiga, sua aluna, Leila.
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O que dizer de um amigo, irmão de alma, professor e orientador tão especial?
Só posso dizer obrigada por tudo João! Obrigada por acreditar em mim! Você
sempre teve a capacidade de fazer surgir o que há de melhor nas pessoas, de nos
fazer acreditar que podemos, que somos capazes e que nunca é tarde para
recomeçar. Que todo dia é um novo dia!
Obrigada por me fazer acreditar e ver a luz nos momentos mais difíceis! Obrigada
por fazer parte de minha vida! Obrigada por trazer pessoas maravilhosas para minha
vida, meus amigos da ciência que viraram meus amigos de vida!
João, você era grande em tudo! Grande pensador, grande amigo, grande Professor
e carinhoso orientador! Tinha um coração enorme e acabava resolvendo tudo com
um sorriso. Com certeza o céu está em festa e vai ficar mais movimentado com a
sua criatividade!
Vai fazer falta querido Mestre, mas a vida continua aí e aqui e vamos continuar
trabalhando e criando juntos, inspirados no seu exemplo. Você é amado por todos e
onde existe amor existe conexão e não existe distancias para corações que se
amam! Assim, estaremos sempre motivados pelo seu entusiasmo e ideal!
A saudade doí, mas nada como aliviá-la fazendo algo que você amava: sentar e
apreciar um lindo pôr do sol!
Abraços,
Adriane Michels-Brito


