
Quem Somos- LED (Liga Estudantil de Debate)

O que são simulações?

O universo de simulações, apesar de não ser uma novidade (já que é presente
em  instituições  de  ensino  desde  a  década  de  1920)  e  de  abrigar  a  muitos,  é
desconhecido para a maioria das pessoas; basicamente, simulação é a recriação em
pequena  escala,  em  escolas  ou  universidades,  do  que  ocorre  em  organismos
internacionais  ou  em qualquer  outro  tipo  de  reunião  da  realidade,  na  qual  são
debatidos os mais variados temas das mais variadas maneiras. Com cada pessoa
usualmente  representando  países  ou  ONGs,  o  que  é  chamado  no  dicionário
simuleiro de delegação, os jovens, que passam a ser chamados de delegados, se
passam por diplomatas ou embaixadores que visam defender as políticas atribuídas
a suas representações na vida real, de modo que haja o debate amplo de ideias, em
prol de um consenso. Para isso,  as delegações se reúnem em um comitê,  o que
geralmente são agências das Nações Unidas (como a ONU-Mulheres ou o Conselho
de  Segurança)  ou  de  outras  organizações  internacionais,  nas  quais  são  pré-
estabelecidos  temas  recorrentes  na  sociedade  global,  podendo  fazer  parte  do
presente, passado ou futuro da diplomacia internacional. Nas simulações, podemos
recriar  ou evitar  guerras,  criar  campanhas e fundos e dividir  territórios,  ou seja,
mudar, mesmo que de forma fictícia, o destino de nosso planeta. 

  O uso de trajes formais ou da norma culta da gramática é requisito para as
simulações  e  dá  charme  e  realidade  a  esses  eventos,  porém,  o  que  realmente
encanta seus  participantes  é o  engajamento e  a transformação social  que  estas
incentivam,  por  meio  da  reunião  de  centenas  de  estudantes,  geralmente  em
feriados ou finais de semana, em prol da discussão de temas tangíveis à diversos
contextos; mais do que se tornar diplomata ou estudar conceitos de geopolítica, a
liderança  e  a  civilidade  são  incentivados  de  forma  democrática  e  ampla,  em
demonstração clara do quanto a juventude pode contribuir  com um futuro mais
digno e próspero. Por serem, de modo geral, organizados totalmente por alunos, (os
chamados  secretários)  cria-se  um  senso  de  organização  e  coletividade  que
dificilmente é proporcionado por outra iniciativa educacional. 

A Liga Estudantil de Debate

A trajetória da Liga Estudantil  de Debate,  ou para  os  mais  próximos,  LED,
começa no final de 2017: aos 6 alunos escolhidos por parte dos professores e do
corpo diretivo como responsáveis pelo projeto, é dada a missão de, primeiramente,
representar a Escola Santa Maria em uma importante simulação que aconteceria em
maio  de  2018,  e,  posteriormente,  replicar  a  experiência  dentro  da  escola.  A
preparação para tal foi intensa e desgastante, porém, mais do que apenas aprender



a simular e discutir, fomos induzidos a mudar completamente a nossa postura, tanto
como alunos, quanto como cidadãos: ser um indivíduo mais consciente e que pode
agir mais ativamente na construção de um mundo melhor passaram a ser os nossos
maiores objetivos.

Após a participação de sucesso na simulação a que fomos atribuídos, o desejo
de permanecer  mergulhado nesse universo e induzir  que cada vez mais pessoas
fizessem o mesmo se manteve; o que era apenas ideia, passa a ser resumido em 3
letras:  a  sigla  LED,  além  de  romper  com  o  padrão  dos  nomes  tradicionais  das
simulações ao nosso redor, (que normalmente apresentam UN, ONU ou o prefixo
-Si)  permite  constantes  e  adequados  trocadilhos:  nosso  maior  objetivo,  é,
definitivamente, iluminar os problemas e assuntos que se encontram nas trevas do
esquecimento por meio do debate, se me permite o uso de um deles.

A primeira edição da LED, apesar de ter sido exclusiva aos alunos da Escola
Santa  Maria,  engajou  diversos  jovens  na  discussão  democrática  e,  mesmo
envolvendo  uma  quantidade  limitada  de  alunos,  proporcionou  mudanças
consideráveis no cotidiano de nossa comunidade: além da motivação de diversos
jovens em continuar simulando, e, consequentemente, a criação de um ímpeto em
debater, a nossa Escola, por meio de sua diretora, Ir. Eliana Dias, foi responsável por
representar a Congregação de Jesus, da qual faz parte, em um encontro oficial da
ONU na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) de 24 a 26 de
abril de 2019, em Santiago, no Chile, justamente pelo empenho dos organizadores
da LED em se desenvolver a cultura da simulação na Escola Santa Maria. Esse fato
muito nos motivou a aprimorar cada vez mais a nossa organização, buscando incluir
a todos nesse ambiente, tal como o delegado que, em sua primeira simulação, busca
corrigir os seus erros e se desenvolver cada vez mais.  

Mais do que “a simulação da Escola Santa Maria”, a LED (Liga Estudantil de
Debate) busca ser um elo de união entre pessoas que estejam propostas a rever
tudo o que pensam, divulgar tudo o que sabem e aprender tudo o que não sabem;
de alunos para alunos, o nosso conselho é de que todos os participantes da LED se
dediquem arduamente não só em seus estudos, mas em aprimorar o seu caráter e
consciência  social,  fazendo  com que  a  afirmação  de  Mary  Ward  seja  cumprida:
“Tenho  sempre  amado  a  luz”.  É  com  esse  espírito  de  união  e  construção  em
conjunto em que esse site é pautado. Navegue por ele e venha se imergir no mundo
das simulações com a gente!

Com carinho, 
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