
EMOCIONANTE 

 

Desafiada a escrever sobre valores, num momento onde o Brasil passa por 

aclamações populares tão fervorosas é, sem dúvida, uma tarefa instigante e 

motivadora. 

Fico a pensar o que leva um número tão expressivo de jovens, crianças e 

pessoas de todas as idades e classes sociais às ruas, expondo-se a todo tipo de 

adversidades e ao clima, como o que aconteceu em nossa cidade e país.  

Ouvindo, lendo, assistindo, recebendo mensagens e tantas outras formas de 

expressões, concluo que a tão chamada “Geração Sofá” cansou de dormir em 

berço esplêndido. 

Parece que, de tempos em tempos, nossos jovens, “apartidários”, vêm 

demonstrando o clamor por justiça,(dispensa definições), moral - palavra de origem 

latina, que provém do termo moris “costume”. Trata-se de um conjunto de crenças, 

costumes, valores e normas de uma pessoa ou de um grupo social, que funciona 

como um guia para agir. Isto é, a moral orienta relativamente às ações que são 

corretas (boas ou positivas) e aquelas que são incorretas (más ou negativas); e 
ética - o termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser de uma pessoa). 

Ética é um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana 

na sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento social, 

possibilitando que ninguém saia prejudicado. Neste sentido, a ética, embora não 

possa ser confundida com as leis, está relacionada com o sentimento de justiça 

social.1

Ouvimos isso, inclusive, quando dois alunos, aos quais peço desculpas, pois 

não me recordo dos seus nomes, nas reuniões pedagógicas do início do ano, nos 

relataram o que esperam de um bom professor. Eles foram enfáticos, diretos e 

seguros quando nos disseram cara a cara querer modelos, não só conteudistas, 

mas de pessoas. 

 

                                                           

 



1(2012, 04). Definição Ética Moral e Justiça. TrabalhosFeitos.com. Retirado 04, 2012, de 

http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Defini%C3%A7%C3%A3o-Etica-Moral-e-

Justi%C3%A7a/159801.html 

Essas manifestações parecem querer a mesma coisa. 

Na minha humilde visão política, percebo que o que mais incomoda a todos é 

a falta de respeito, a corrupção, os desvios, os desmandos de alguns, que ao se 

sentirem seguros em suas cadeiras, acreditam que podem tudo, só que infelizmente, 

só para si. Eles se esquecem de quem está ao seu lado, a sua frente ou até mesmo 

as suas costas, quando decepcionam, traem, enganam sem dó nem piedade todos 

aqueles que um dia acreditaram no seu belo discurso, muito bem pensado e 

elaborado por outros. Ignorando que “Todo poder emana do povo e EM SEU NOME 

deve ser exercido”, consagra nossa Lei Maior. 

O que estou vendo nessas manifestações não são reivindicações particulares 

ou unilaterais, são reivindicações para o todo, para o coletivo. Quando uma jovem 

carrega um cartaz onde está escrito que gostaria que os professores ganhassem 

tanto quanto um deputado e fossem reconhecidos como os jogadores de futebol - 

sem menosprezar ninguém -, não vejo isso pura e unicamente como uma questão 

financeira, mas sim uma reivindicação à construção de mais escolas, mais qualidade 

de ensino. Afinal, um país que tem um povo heroico e retumbante, não pode, não 

merece ficar comoficou em penúltimo lugar em um ranking global de educação, que 

comparou 40 países levando em conta notas de testes e qualidade de professores, 

dentre outros fatores. 

 Pesquisa encomendada à consultoria britânica Economist Intelligence Unit 

(EIU), pela Pearson, empresa que fabrica sistemas de aprendizado e vende seus 

produtos a vários países.2

E continua na 85ª posição no ranking mundial de IDH, índice de 

desenvolvimento humano, que leva em conta três variáveis: vida longa e saudável, 

acesso ao conhecimento e padrão de vida decente.
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2 (Dado Atualizado em  27 de novembro, 2012 - 09h52min (Brasília) 11h52min GMT). 

3 (Fonte: Relatório 2012 – IDH) 

 

 



Por isso é que me sinto emocionada ao ver nessas pessoas e, 

principalmente, nesses jovens, a vontade de fazer a diferença, o melhor, o ideal para 

um Brasil gigante como a sua própria natureza.  

Discordo totalmente dos que pensam que os nossos jovens são alienados. 

Eles estão nos dando uma grande prova disso, sem medo de levantar a nossa 

bandeira, mostrarem para o mundo o seus valores, seus ideais, o seu orgulho de 

serem brasileiros com muito amor. 

Aos que se infiltram nestas manifestações, com a clara intenção de fazer 

baderna, quebradeira, com agressões físicas desnecessárias, vandalismo, o meu 
lamento, pois isso, só vem “manchar” o movimento macro. Atitudes de poucos, 

repudiada pela maioria. 

Segundo Charlie Chaplin, o verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas 

ideias e a nobreza dos seus ideais.  

 Talvez esses poucos não saibam disso. 

 

 Janete Teresinha Angonese 

                                                                            24 de junho de 2013 

 

  

 

                                                                                                                                                                                     

 


