
 Ao abordarmos a concepção de democracia, 
somos imediatamente remetidos à referência da Ágora 
ateniense, da Grécia Antiga. Um espaço público de 
fundamental importância na constituição do cotidiano 
urbano da Atenas Clássica. A Ágora possuía papel 
importante na configuração da democracia ateniense 
e na política da cidade, sendo o local, por excelência, da 
manifestação da opinião pública, adequado à prática da 
cidadania.

 Assim como a democracia grega possuía a Ágora, 
nós, aqui em Criciúma, possuímos a Praça Nereu Ramos 
como um referencial marcante, simbólico e concreto da 
vida da nossa cidade. É um lugar onde a cidade se mostra. 
Ali desfila o caráter notadamente cosmopolita de Criciúma, 
local onde podemos ver transitando tipos humanos, 
profissionais e culturais dos mais diversos. Notadamente, 
aos sábados, pela manhã, Criciúma se encontra na praça. 
É uma festa da democracia. Nas esquinas, nas adjacências, 
nos cafés e nos bares, no comércio, no “miolo” mesmo 
da praça, ali se discutem os assuntos do momento. Ali 
se resolvem os problemas do Tigre, dos desmandos 
nacionais, da crise mundial, do meio ambiente, entre 
tantos outros. 

 Na Unesc, também possuímos uma praça, a 
Praça do Estudante, que, como a Praça Nereu Ramos, 
constitui-se em um espaço democrático e plural, aberto 
para novas ideias, debates e discussões. No entanto, a 
Unesc, ao ser uma Universidade Comunitária, amplia a 
sua Ágora democrática para todos os espaços e âmbitos 
de seu campus. O respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e a todas as formas de pensamento; a 

promoção da interculturalidade e o incentivo à livre 
organização estudantil são preceitos que se materializam 
em nossa missão institucional e nas nossas práticas, 
por meio de nossas eleições diretas e universais para a 
reitoria e coordenações de cursos, de nossos conselhos 
participativos e paritários, bem como de nossos 
preceitos de uma gestão compartilhada, colaborativa e 
transparente. 

 Essas reflexões acontecem hoje, quando em 
todas as capitais e em um grande número de cidades vive-
se uma das datas mais simbólicas da história do Brasil: o 
Sete de Setembro, o Dia da Independência. Sabemos que, 
para a grande maioria, isso ainda é apenas uma palavra.
 
 Tanto independência quanto democracia 
somente são inteiramente reais quando dadas em um 
cenário de participação política e justiça social. Esses são 
preceitos que podem se concretizar em sua plenitude 
no espaço democrático, impulsionados por cidadãos 
atuantes e críticos. 

 Ainda assim, tanto lá, na Atenas da antiguidade, 
quanto aqui, na moderna realidade nacional, o que temos 
de mais precioso ainda é a democracia. Não é perfeita, 
mas é o que de mais valor temos no cenário político. É o 
que de mais avançado conseguimos na história política 
da humanidade.
 Há, sim, que se investir em Educação. Devemos 
garantir os fluxos institucionais da democracia, usar seus 
instrumentos cabíveis e lutar de todas as maneiras pela 
conscientização e pela evolução da consciência e da 
cidadania de toda a população.
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 Nós, da Unesc, como Universidade 
Comunitária, perfilamo-nos neste 7 de setembro 
invocando as Ágoras e as Praças, os espaços 
democráticos e comunitários, o bem comum e os 
direitos de todos os cidadãos para continuarmos 
construindo uma democracia com justiça social 
e nossa mais plena independência.


