
 Todos os anos, nesta época de Natal, repetem-
se os mesmos fenômenos: a cidade se movimenta, 
o clima entre as pessoas muda e o espírito de Natal 
envolve famílias em torno de uma grande celebração. 
É o inconsciente coletivo ou a fé cristã, que como uma 
onda pega todos de jeito. Todos, mesmo os mais céticos, 
críticos ou até ateus se sentem mais sensíveis e emotivos 
em cada final de ano. E a solidariedade passa a assumir o 
coração de muitas, muitas pessoas. É o espírito natalino, 
dizem os antigos. É o nascimento do Menino Deus 
dentro de nós, dizem os crentes cristãos. O fenômeno é 
um falto, então merece algumas reflexões.

 Crescem a movimentação e as iniciativas − 
sejam individuais, de grupos informais ou de amigos, de 
ONG’s, de associações, de empresas ou de instituições 
−, em torno de fazer um Natal melhor para aqueles 
que não têm condições. Pensa-se nos idosos, solitários 
em asilos; pensa-se nas crianças de famílias carentes, 
que quiçá tenham algo para comer e não possuem 
brinquedos. Grandes mobilizações para que tenham 
ao menos um momento de alegria quando receberem, 
além do presente, o carinho, a atenção. Parece que nesta 
época, assim, num repente, lembramos de que ainda 
existem pessoas em situação de carência básica. Por que 
no resto do ano não nos lembramos disso e reagimos 
com indiferença e até desprezo ao nos depararmos com 
pessoas carentes? Sabemos que uma parte da sociedade 
se mobiliza o ano inteiro em favor de instituições que 
atendem crianças e idosos em situações precárias. Mas 
por que essa realidade não muda significativamente?

 Ainda que o Brasil tenha retirado milhões de 
pessoas da linha da miséria e tenha realizado efetivas 
ações contra a fome, continuamos a exibir níveis 
gritantes de desigualdade. 

 Mesa farta, risadas e pedidos compõem cenas 
típicas deste momento do ano. Mas como não pensar 

em quem não tem o mínimo? Pensar com sinceridade, 
com sensibilidade, e, quem sabe, ao longo do ano novo 
que se aproxima, transformar esse sentimento em ações 
continuadas, que possam de fato transformar e melhorar 
a vida de muita gente.

 O assistencialismo não resolve, mas ameniza 
um momento. E às vezes isso é importante para quem 
recebe. Todos sabem que a Unesc, em todo o seu agir e 
fazer, se movimenta pela concepção comunitária, pela 
elevação dos níveis de qualidade de vida da população 
regional e pela preservação ambiental, que é um bem 
de todos. Mas também neste ano, atuamos em uma 
ação pontual de Natal. Para contribuir com aqueles que 
não conseguem ter todos aqueles ingredientes na ceia 
natalina, a Unesc realizou a campanha Natal do Bem, 
para arrecadar alimentos, material de limpeza, fraldas 
geriátricas e artigos de higiene pessoal doados a três 
casas de repouso de Criciúma.  A iniciativa foi destinada 
aos colaboradores da Universidade, que também 
puderam contribuir com qualquer valor descontado em 
folha de pagamento, e o convite foi aberto aos alunos e 
à comunidade.  A entrega dos donativos foi realizada no 
dia 17 de dezembro. Foram contempladas as instituições: 
Lar da Terceira Idade Rede Viva, Casa de Repouso 
Cantinho do Idoso e Casa de Repouso Valente de Davi.

 Mas voltando ao tema Natal, data maior da 
cristandade, que assinala o nascimento de Jesus, por que 
não nos despirmos de posicionamentos intelectuais, 
acadêmicos, científicos, ideológicos, enfim, de tudo que 
possa configurar a vaidade humana, e, independente 
desses fatores ou da fé de cada um, reconhecer o 
modelo ideal de homem deixado pelo Divino Mestre 
dos cristãos. Mansidão, compartilhamento, empatia, 
compaixão, fraternidade, solidariedade, paz, acolhimento. 
Sentimentos e atividades que a sociedade carece. Quem 
pode negar esses valores? Pensem nisso enquanto 
tenhamos todos um feliz e santo Natal.

Natal: uma reflexão para além da 
sociologia; um reconhecimento

Prof. Dr. Gildo Volpato – Reitor da Unesc – giv@unesc.net)

www.unesc.net


