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“Ninguém é tão grande que não possa aprender, 
nem tão pequeno que não possa ensinar”. Esopo.

Quem de vocês em dado momento da vida foi 
impactado com palavras ponderadas, muitas vezes 
sábias, seja de um colega de profissão, um amigo, 
um professor ou até mesmo um desconhecido, e 
que talvez essa fala modificou você tanto pessoal 
quanto profissionalmente?

Em sua breve reflexão, tenho convicção que 
resgataste alguma boa lembrança, ou ainda, nem 
tão boa assim, contudo, serviu de ensinamento. 
Nos mostra a importância de nossas interações 
sociais e sua relevância no papel do aprendizado, 
e o mais curioso, isso geralmente nos ocorre em 
qualquer momento da vida, e muitas vezes de for-
ma inusitada.

E aí, meus caros, o conhecimento em várias pers-
pectivas é fundamental e, vejam só, não tem idade, 
pois somos alunos e professores uns dos outros. 
Do que nos serve estudar, absorver conhecimento 
sobre determinadas áreas se não aplicarmos? Se 
não compartilharmos uns com os outros? De que 
modo aprendemos melhor? Acumulando conheci-
mento ou compartilhando vivências?

Aprender é algo colaborativo, é organizacional. 
Veja bem, você que trabalha, seja em uma empresa 
privada ou numa repartição pública, está todos os 
dias dentre pessoas distin-
tas, singulares as quais se-
quer corroboram das mes-
mas ideologias, porém, 
ali naquele seu ambiente 
existe uma dinâmica de 
trabalho construída e que 
deu certo, ótimo. Isso de-
ve-se graças a um pro-
cesso de boa relação e de 
troca de conhecimentos: 
aprendendo e ensinando. 
Faço aqui uma analogia 
ao esporte coletivo: um 
time de futebol que a téc-
nica individual em maioria 
é precária, no entanto, o 
treinador consegue traba-
lhar nessa equipe o papel 
de cada atleta em sua determinada função, e a 
importância de jogarem juntos, pois ele entende o 
quanto cada um pode colaborar na partida. O time 
venceu, jogou bem e superou as expectativas, isso 
é sucesso organizacional.

Estude, entenda, tenha novas perspectivas, apli-
que seu conhecimento e compartilhe com as pes-
soas. Tenha iniciativa e criatividade, aja e interaja, 
isso contagia, inclusive aqueles que não demons-
tram tanta empatia assim, compartilhe e deixe seu 
saldo positivo, e não me refiro à sua conta no banco 
não, e sim às suas atitudes.

A mudança é algo inevitável, reinvente-se e, 
se for pra mudar, que seja um melhoramento, um 
aprendizado compartilhado.

PALAVRA DO LEITOR

ENVIE SEU TEXTO PARA 
materia@jornalarauto.com.br
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Viva Unisc espera mais de 5 mil visitantes
Um dia dedicado ao co-

nhecimento e às novidades. 
Essa é a proposta do Viva 
Unisc, que ocorre nesta ter-
ça-feira, dia 12, e vai dar 
oportunidade para que es-
tudantes do Ensino Médio e 
comunidade em geral pos-
sam conhecer os cursos de 
graduação da universidade. 
Mais de cinco mil visitan-
tes vindos de mais de 130 
escolas, de 59 municípios 
dos Vales do Rio Pardo e 
Taquari, do Centro-Serra e 
da região da Quarta Colônia, 
são aguardados durante toda 
a programação, que começa 
pela manhã e vai até a noite.  

No Ginásio Pedagógico 
haverá a Mostra de Cursos, 
que visa proporcionar aos 
alunos o contato direto com 
acadêmicos e docentes, pos-

sibilitando esclarecimento 
quanto a possíveis dúvidas 
e avaliação das diversas 
opções para a carreira profis-
sional. Além disso, o público 
poderá participar de oficinas, 
minicursos, visitas orienta-
das e tour motorizado pelo 

campus e realizar a inscrição 
para o Vestibular de Verão, 
com o valor promocional de 
R$ 20. As inscrições, no dia 
do Viva Unisc, poderão ser 
feitas em espaço específico 
no ginásio ou na Central de 
Atendimento, no bloco 5. 

Evento ocorre durante toda esta terça-feira
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