
 Estamos em plena retomada dos trabalhos 
letivos. Mais um semestre de aulas se inicia. Por toda 
parte, na cidade, as ruas, as praças, os ônibus estão 
novamente povoados de estudantes. Quase sempre 
em grupos, a maioria com mochilas, alguns com fones 
de ouvido, e todos, invariavelmente, com algum tipo de 
celular nas mãos. Também na Unesc milhares de adultos 
e jovens voltam às aulas. 

 Desde segunda-feira, dia quatro, mais de 12 
mil alunos estão de volta às aulas do segundo semestre 
de 2014 em nosso Campus e no Iparque. Atualmente, 
a Unesc conta com 53 cursos de graduação, 18 de 
especialização, cinco mestrados e dois doutorados, além 
do Colégio Unesc, com ensino médio, fundamental e 
técnico. São estudantes das mais diversas classes sociais, 
faixas etárias, estilos e histórias, que buscam realizar 
seus sonhos. Juventude, escolhas, esperança, profissão, 
maturidade, ideais, transformação, desafios. Um futuro 
melhor a ser construído. 

 Ao mesmo tempo que vejo o movimento dos 
estudantes, também observo as primeiras sinalizações 
do início de uma campanha eleitoral. Novamente 
estamos em ano eleitoral, e é inevitável fazermos alguns 
questionamentos: O que nos espera este ano? Mudará 
de algum jeito a forma de fazer campanha? E depois de 
eleitos, melhorarão suas performances e suas formas 
de fazer política? Debater as prioridades do estado e 
do país, decidir, votar e cobrar resultados de nossos 
representantes é nossa obrigação de cidadão, pois disso 
também depende o futuro.

 E novamente me remeto à juventude, que 
representa o futuro imediato, pois, logo ali à frente, 
em poucos anos serão os novos profissionais, os 
novos gestores públicos ou privados que estarão 
guiando os destinos da sociedade. E por acreditar na 
educação, por labutar nela há mais de 32 anos, ao ver 
as crianças e jovens voltando aos estudos cheios de 
vida e energia, sou otimista. A Educação é, sem dúvida, 
a mola propulsora do desenvolvimento e está na base 
de qualquer projeto de melhoria social, cultural e 
econômica de qualquer lugar. É inegável a importância 
da formação profissional, o conhecimento intelectual 
na formação dos sujeitos; mas será que isso basta para 
garantirmos um futuro melhor? Não estamos igualmente 
carentes de ética, de valores, de exemplos e referências 

positivas que possam inspirar os jovens a construírem 
um futuro realmente melhor? Que possam alimentar 
a esperança de superarmos essa crise de sentido, de 
valores, de respeito, de responsabilidade que está à vista 
de todos? Será que os políticos e gestores públicos são 
essas referências hoje? E se não são, quando serão, já 
que deveriam ser os maiores inspiradores, exemplos 
de dignidade e ética, uma vez que estão a serviço da 
população, do coletivo e não de interesses individuais? 

 Quanto realmente o Brasil mudará? A sucessão 
de escândalos, que nunca para, só cresce por que 
vivemos uma democracia e temos acesso à informação 
ou por que a coisa saiu do controle? Por que os maus 
exemplos são mais notados e repetidos? Por que os 
atos antiéticos fazem mais barulho, geram mais notícias 
e informação? Por que, no geral, a mídia se pauta mais 
no negativo? Dá mais “ibope”? Mais dinheiro? Quantas 
perguntas e reflexões podemos fazer em um espaço tão 
curto… 

 Prefiro voltar os olhos novamente aos jovens 
que cruzam a faixa de segurança enquanto aguardo 
abrir o sinal. E, claro, prefiro apostar num futuro melhor. 
Quero mesmo acreditar que a Natureza tem um 
sentido para a vida humana e que as dificuldades e os 
desafios é que nos fazem crescer e desenvolver. E que 
o mais importante nisso tudo é o desenvolvimento da 
consciência na qual coabitam tanto o conhecimento 
quanto a ética, tanto o saber quanto o fazer bem, tanto 
a consciência de fortalecimento e desenvolvimento 
pessoal e individual quanto a consciência coletiva, 
da responsabilidade social e ambiental. Penso que 
evoluímos juntos e aos poucos nos conscientizamos de 
que a realidade é sistêmica; nela, todas as coisas estão 
interligadas e interdependentes como numa rede.

 E pensando nisso, penso nas redes sociais que 
unem milhões de jovens e cidadãos do mundo todo 
em torno de questões importantes. Conscientização em 
massa com respeito a questões ambientais, sociais e até 
geopolíticas. Tenho sim esperança e quase certeza de 
que podemos construir um futuro melhor se soubermos 
abrir mão dos nossos egoísmos e deixarmos prevalecer 
o que realmente vale a pena na vida e na sociedade. 
Feliz Dia dos Estudantes, dia 11 de agosto, e um ótimo 
semestre a todos.   
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