
 

  LIÇÕES DO FUTURO1 

O Brasil que temos, o Brasil que queremos e o Brasil que ajudamos a 

construir no hoje! 

 

 

Rodrigo Santos2 

 

Num distante futuro, os que passarem por esta casa e se dignarem olhar 

para trás, vasculhando os seus registros ao encontro de sua história, verão 

que em 2007 por aqui passou um grupo muito especial. Logo Refletirão! 

 

Hoje, passados muitos anos daquele doce 2007, vê-se que aquela turma 

Milton Santos teve em seu patrono um símbolo justo e pertinente, num 

momento em que presenciávamos, com tristeza, maiúscula negligência no 

debate dos grandes temas da nação e jovens estagiários buscavam em 

espaços como a ADESG um abrigo de intelectualidade, pluralidade e 

produções profícuas, este baiano natural da singela Brotas de Macaúbas 

deixou para o mundo um legado formidável na geografia e, principalmente,  

no estudo da geopolítica mundial.  

 

Como a ADESG, Milton Santos, ao contrário do que pensava o senso comum 

da época, negou-se a tomar partido e a freqüentar palanques,  afirmando 

veementemente sempre que questionado: "não sou militante de coisa 

alguma, apenas de idéias"! 

 

                                                
1
 Adaptado do pronunciamento realizado em 14 de dezembro de 2007, quando da 

solenidade de conclusão do XXXIV Ciclo de Estudos em Política e Estratégia da Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - Delegacia da Bahia. 
 
 
2
 Mestre em Desenvolvimento Humano e Responsabilidade Social (FVC), Educador, 

Empresário e Consultor, foi orador da turma Milton Santos de Política e Estratégia. 
 



 

Como a ADESG, Milton Santos teceu análises e investigações relevantes 

acerca da conjuntura mundial e dos processos globalizantes, mas sempre no 

intuito de compreender melhor o nosso Brasil e os principais óbices ao seu 

desenvolvimento. 

Como a ADESG, o militante das idéias, como ficou conhecido,  nunca se 

furtou de debater com quem quer que fosse, onde quer que este debate 

ocorresse, dando-nos um contributo incomensurável no campo das Ciências 

Humanas e Sociais e, em especial, na Ciência Política. O que, humildemente 

mas com júbilo, aquela raça de sonhadores que freqüentou esta casa no 

distante 2007, regozijava-se em também fazê-lo. 

 

Se é verdade que foram felizes na escolha do patrono, o que dizer então do 

paraninfo, por eles escolhido? Caríssimo Coronel FRAGA. Paraninfo, remeti-

nos a padrinho; aquele que patrocina. Devendo pois o escolhido, personificar 

a síntese dos ideais, atitudes e reflexões de uma coletividade. Assim sendo, 

a escolha  daquele infante ardoroso, que parecia personificar os versos de 

Olavo Bilac, deve ter sido um reconhecimento daquela turma Milton Santos à 

alguém que soube como ninguém incorporar o espírito adesguiano e que, 

com a palavra empenhada e a ação empreendida, não só abrigou a todos 

como vos embeveceu com bons exemplos de profissionalismo, caráter e 

solidariedade.  

 

Dirão os observadores no futuro que, o que de bom fizeram aqueles 

estagiários pela nossa sociedade, antes do CEPE 2007, vos unira ao seu 

paraninfo em afinidade, pois fora a reprodução de virtudes inerentes à 

personalidade daquele pequeno grande homem, mesmo para os que não 

tinham o privilégio de conhecê-lo, até então. E o que de bom fizeram dali por 

diante em todas as camadas do tecido social, teve muito da inspiração e 

liderança daquele a quem passaram a chamar carinhosamente de “meu 

paraninfo”. 

 



 

Saberão estes observadores do futuro que, após tantos meses de convívio, 

ali, diante dos seus familiares, amigos e de todos que, direta ou 

indiretamente, fizeram daquele 14 de dezembro de 2007 uma realidade, 

aqueles estagiários foram tomados de três sensações igualmente intensas: 

Orgulho, Gratidão e Saudade. 

 

Orgulho por pertencer a esta que, já àquela altura, era uma quase 

cinqüentenária associação de notáveis patriotas e incansáveis perseguidores 

do bem comum, a quem chamam, ainda hoje,  “adesguianos”. Estavam todos 

orgulhosos de, após muita dedicação e, por vezes, renúncias nos campos 

profissional e familiar, terem conseguido superar as adversidades e chegar 

até ali muito melhores do que quando iniciaram aquele ciclo. Porém, sabiam 

aqueles jovens líderes em 2007 que o orgulho deve caminhar lado a lado 

com a humildade, pois esta é a maior virtude dos verdadeiros sábios, além de 

matéria-prima da gratidão.  

 

Agradeceram fervorosamente, aqueles formandos, aos seus familiares pelo 

apoio e compreensão quando de suas ausências e nos momentos de 

cansaço e hesitação. Agradeceram aos colaboradores e comissão executiva 

da ADESG-Ba, ali representados pelo seu delegado, “um certo comandante 

Loncan”, a quem se reportavam com carinho e respeito, por nunca medirem 

esforços, dentro do que permitem as limitações humanas, para que tivessem 

a melhor acolhida e o melhor ambiente para sua aprendizagem. 

Agradeceram, principalmente, uns aos outros, pelas mostras de coragem, 

coesão e espírito de corpo, componentes de um grupo, inquestionavelmente, 

diferenciado. 

 

Em 2007, aqueles estagiários já citavam o que disse Mario Quintana: 

“Quero , um dia , dizer às pessoas que nada foi em vão... 

Que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas... 

Que a vida é bela sim e que eu sempre dei o melhor de mim.... 

E QUE VALEU A PENA!” 



 

   

Dirão no futuro, que não há  como ficar indiferente ao que viram e viveram 

aqueles estagiários em 2007. A saudade, expressão exclusiva da nossa 

língua portuguesa, mas sentida por todos que ousam amar, começou a 

tomar-lhes já nas últimas semanas daquela jornada, dando margem a várias 

manifestações espontâneas que, pelo que se pode notar, muito os uniu e 

emocionou. Parece ter atingido o seu ápice naquele 14 de dezembro e os 

olhos embargados já prenunciavam que sentiriam falta das conversas 

descontraídas nos corredores da escola, do ombro amigo que dividiu 

problemas de toda ordem, das aulas, palestras e visitas, que confundiram, 

numa equação deliciosa, aprendizagem, trabalho e diversão. 

 

Àquela época, em 2007, eram grandes os desafios de nós brasileiros para a 

construção da sociedade economicamente próspera e socialmente justa que 

temos hoje: 

 

Na expressão Militar, pra que fortalecendo o nosso sistema de defesa, 

pudéssemos aumentar a sensação de segurança, protegendo a propriedade 

privada e individual da sanha coletiva; 

 

Na expressão Política, antes de aperfeiçoarmos a nossa democracia e 

adotarmos mecanismos consistentes de regulação e combate a corrupção, 

para proteger o que é bem coletivo e público da sanha individual; 

 

Na expressão Econômica, para que adotássemos mecanismos de redução 

dos gastos públicos e diminuição da carga tributária que tanto atravancava, 

àquela época, o nosso desenvolvimento, para fomentar-se 

empreendedorismo, emprego e renda para os brasileiros; 

 

Na expressão Científica e Tecnológica, para que cada vez mais brasileiros 

tivessem acesso a recursos que lhes possibilitassem estar ao passo das 

velozes transformações globais daquele início de século XXI. 



 

 

Mas nada disso teria sido efetivado se não fosse dada uma atenção especial 

à expressão Psicosocial do Poder Nacional, por dizer respeito a edificação do 

humano e ter na educação e na saúde um princípio. 

 

Aqueles especialistas em Política e Estratégia, não fugiram ao compromisso 

de dar sua parcela de contribuição neste sentido sempre que a pátria os 

exigiu e o fizeram com denodo e galhardia. 

 

Caríssimo Comandante Loncan, lídimo representante do sistema  

ESG/ADESG em nosso estado, este é o nosso grupo: inquieto; combativo; 

por vezes contestador; solidário na busca do bom e do justo.  

 

Mas com certeza podemos afirmar à vossa excelência, que poucos grupos 

saberão como nós difundir os ideais desta casa, pois nós jamais a 

esqueceremos e temos a ciência de que, podem décadas se passar e os 

futuros estagiários ouvirão falar deste séqüito de corajosos líderes que por 

aqui passou em um distante 2007 e ajudou a pavimentar a estrada para o 

futuro de uma nação forte e a altura do seu povo, que tenha a ordem como 

princípio, o progresso como meio e o desenvolvimento humano integral como 

fim mais prodigioso! 

 

Aí dirão os nossos filhos e netos: valeu a pena conhecer o Brasil e trabalhar 

por ele. Vale a pena ser Adesguiano! 

 

Esse é o nosso compromisso com o nossa escola e com o nosso país. 

 

Nisso é que acreditamos. Por isso é que trabalharemos! 
 
              Muito obrigado a todos. 
 
 
                                     

Brasil acima de tudo!  


