
 

 
 

MENSAGEM DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS AOS 

FORMANDOS DA SEGUNDA TURMA DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO AMAPÁ-UNIFAP EM 30 DE ABRIL DE 2019 
 

Nobres e Queridos Formandos, 
 

Para nós, o dia de hoje marca um importante momento de passagem. O momento da Real Passagem!  
 

É o final do ciclo de preparação da segunda turma de Bacharéis em Administração formada pela 
Universidade Federal do Amapá. Vocês, frente aos desafios da sociedade contemporânea, são os 

cidadãos que se integram ao convívio social no estado do Amapá como novos profissionais deste digno 
campo de atuação.  

 

Neste sentido, venho compartilhar algo que considero importante, frente ao nosso papel. Compartilho 
com vocês um pequeno extrato da obra “O destino da terra” de Jonathan Schell, que, frente aos 

desafios da contemporaneidade, nos traz à reflexão àquilo que ele denomina de “O primeiro princípio 
da vida no novo mundo”: 

 

“O primeiro princípio da vida no novo mundo comum seria o respeito pelos seres humanos, 
nascidos e por nascer, com base em nosso amor comum pela vida e nosso perigo comum 
em face de nossos próprios poderes e inclinações destruidores. Este respeito emanaria da 
gratidão de cada geração para com as gerações anteriores por haverem-na permitido 
existir. Cada geração olharia para si própria como se fosse uma delegação escolhida por 
uma assembleia de todos os mortos e de todos os que ainda não nasceram para representa-
la na vida. Os vivos encarariam então o dom da vida da forma que todo político deveria 
encarar sua eleição para um cargo (como uma missão temporária, a ser usada para o bem 
comum). Pois se a superfície do globo é a extensão do mundo, o tempo (que a política hoje 
é chamada a garantir) é a profundidade, e não podemos esperar que o mundo tenha coesão 
horizontal se ele não tiver, da mesma forma, uma coesão vertical. Nesse novo mundo, as 
pessoas da geração atual, se reconhecerem suas responsabilidades, serão os mais velhos 
dos avós, e seu papel será o de fundadores.” 

 

Desta forma, não esqueçam da responsabilidade de cada um na transformação e desenvolvimento, 
tanto desta profissão, quanto de nossa sociedade. 

 
Finalizo estas singelas palavras parabenizando os futuros profissionais, os pais e familiares, bem 
como os nossos colegas professores do Curso de Bacharelado em Administração da UNIFAP, pelo 

esforço e dedicação na formação com responsabilidade destes nobres homens e mulheres! 
 
Com todo carinho, desejo plena realização, felicidade e sucesso no caminho a ser percorrido por cada 

um de vocês. 
 

Seriedade e Dignidade.  
Que o Divino abençoe a todos! 

   
 

Macapá-AP, 30 de abril de 2019. 
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Diretor do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Amapá 
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