
Um lugar, milhares de histórias

De acordo com o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela “a educação é a arma
mais  poderosa  que  você  pode  usar  para  mudar  o  mundo”.  Dentro  desse  contexto,
podemos afirmar que há 10 anos o IF baiano campus Lapa vem transformando o mundo
ao levar a educação para a vida de estudantes por toda a região do Médio São Francisco,
convidando alunos de diversas raças, classes e origens a crescerem em uma jornada em
busca do conhecimento. Uma jornada a qual eu e mais centenas de estudante aceitamos
fazer, logo tendo nossas histórias transformadas pelo instituto. Ingressar como estudante
no IF baiano campus Lapa significa embarcar em uma trajetória de descobertas que nos
faz  acreditar  que  o  céu  é  o  limite.  Dentro  desse  viés,  gosto  de  utilizar  a  famosa
personagem Alice,  do  autor  Lewis  Carroll,  como  analogia,  pois  assim  como  nós  ela
também se vê em uma jornada. Entretanto, diferente da pequena Alice, que fica cada vez
mais perdida dentro do País das Maravilhas, cada estudante encontra em sua trajetória
pelo  IF  novos  caminhos  a  serem  seguidos,  pois  ganhamos  como  guia  a  luz  do
conhecimento.  De maneira paralela,  também vale destacar  a  equidade proporcionada
pelo instituto, que nos permite conviver em um ambiente de diversidade. Tendo em vista a
educação  brasileira  nos  séculos  passados,  onde  a  educação  era  restrita  a  homens
brancos de elite, vemos o grande avanço social ocorrido e o qual a nossa instituição faz
parte,  promovendo projetos que diminuem as diferenças como as cotas e auxílios.  É
inegável o benefício trazido por essas ações ao permitirem que estudantes de todas as
origens tenham a chance de construir suas histórias dentro da nossa instituição. Desse
modo, o  IF  campus Lapa prossegue na sua missão de levar  educação gratuita  e  de
qualidade por toda Lapa e região e assim democratizando “a arma mais poderosa para
mudar o mundo". Em suma, é por esses e muitos outros motivos que eu e milhares de
estudantes, os quais estudam ou já estudaram nesses 10 anos de fundação, escolhemos
desenvolver nossa história dentro do campus e fazer dessa instituição nossa segunda
casa. 
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