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Como veiculou recentemente Victor Faccioni, jornalista e deputado emérito do Rio 

Grande do Sul: "O Brasil vive um momento crítico de sua história. Sinais de corrupção 

arraigada em vários setores da sociedade estão vindo à tona com uma intensidade tal 

que envergonha a muitos", o que nos leva a refletir sobre a necessidade de voltar aos 

alicerces para a reconstrução de um Brasil desejoso de ser passado a limpo depois da 

crise monumental que lhe tem assolado com base na atividade de pessoas públicas, 

supostamente a nosso serviço. 

Entretanto, mudanças estruturais sólidas não se realizam em curto prazo. É impossível 

mudar uma conjuntura sem que os indivíduos se transformem pessoalmente. Em um 

quadro divulgado em redes sociais, um político perguntava durante um comício: Who 

wants changes? E todos levantaram a mão. Em seguida, questionou: Who wants to 

change? E ninguém se manifestou. 

Nesse sentido, parece-nos importante um projeto ético que possa embasar 

devidamente a prática profissional para que desemboque tanto na solidariedade como 

na responsabilidade social, sem se deixar sufocar pelo próprios interesses amorais, 

principal causa da corrupção institucional. A filosofia, desde Aristóteles com sua Ética a 

Nicômaco, mostrou-se sempre como um caminho de reflexão sobre o indivíduo e a 

pólis. No pós-guerra, Hannah Arendt também nos levou a refletir principalmente com 

sua obra As Origens do Totalitarismo. Hoje, o professor Michael Sandel nos estimula a 

pensar sobre a justiça e os limites morais do mercado. Criar o hábito do estudo 

filosófico pode ser um desafio em uma era pragmática, que, paradoxalmente se 

escravizou pela tecnologia, enquanto tentava dominá-la. Mas aceito, tornar-se também 

prático, já que a ética visa a oferecer sound reasons to act, ou seja, verdadeiras, retas 

e claras razões para agir, capazes de motivar tanto educadores como alunos, na 

geração de novos líderes para a Nação. 

Dessa forma, é possível também superar horizontes estreitos, incapazes de permitir a 

plenitude do ser humano. Uma formação mais abrangente auxilia a refletir gerando 

compromisso e realização global. Entretanto, ressaltamos que ajudar a refletir não é 

doutrinar. Não podemos confundir o ensino com imposição de ideologias. Educar não é 

nudging: é potenciar a liberdade, ou seja, a autodeterminação ao bem. A história nos 
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conta como a Alemanha tanto se afundou como se reergueu após a Segunda Guerra 

Mundial por meio de sua orientação educacional. 

Temos consciência do desafio que supõe voltar a uma educação mais profunda quando 

o pensamento e a vontade foram enfraquecidos e a exemplaridade anulada de forma 

decepcionante, mas é preciso unir forças para empreender um sério projeto nesse 

campo, que, em última análise, será o único capaz de sustentar em longo prazo as 

variadas reformas que projetamos para dignificar novamente nosso amado País. 
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