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|À minha amada família.
Àqueles que me acompanham nesta breve 

viagem pela vida, conhecendo pessoas, 
embalados pelo tempo e pelo vento, na 

cidade de Mossoró/RN .
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Contei meus anos e descobri
Que terei menos tempo para viver do que já tive até agora

Tenho muito mais passado do que futuro
Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas

As primeiras, ele chupou displicentemente
Mas, percebendo que faltam poucas, rói o caroço.

Já não tenho tempo para lidar com mediocridades
Inquieto-me com os invejosos tentando destruir quem eles admiram.

Cobiçando seus lugares, talento e sorte
Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas

As pessoas não debatem conteúdo, apenas rótulos
Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos

Quero a essência
Minha alma tem pressa

Sem muitas jabuticabas na bacia
Quero viver ao lado de gente humana, muito humana

Que não foge de sua mortalidade
Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade.

Rubem Alves

Contei meus anos
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a p R e S e n t a ç ã O

Oconteúdo que originou este livro foi 
escrito há mais de 14 anos, na forma de 
artigos publicados no extinto Jornal de 

Mossoró, entre os anos de 2003 e 2004.  Os 
textos estavam esquecidos, guardados em um 
emaranhado de arquivos digitais, com os quais 
me deparei por acaso, no início de 2017. Des-
pertado o interesse em publicá-los, recorri aos 
arquivos impressos da Biblioteca Municipal 
Ney Pontes Duarte e do Museu Municipal Jor-
nalista Lauro da Escóssia, pois suspeitava não 
dispor de todo o acervo, nem tinha as datas em 
que foram publicados. Encontrei 74 artigos, es-

colhendo 63 deles para compor este livro, aos 
quais acrescentei um artigo escrito em 2016, 
publicado no Facebook.

Os artigos são curtos devido à limitação do es-
paço no qual foram originalmente publicados 
e não possuem qualquer pretensão técnica ou 
científica. Ao contrário, representam o pensa-
mento livre do autor sobre temas que envolvem 
a vida, pessoas, política, economia e gestão pú-
blica na cidade de Mossoró/RN, sobre os quais 
tenho dedicado anos de experiência pessoal e 
profissional, na academia e na gestão pública. 
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A ordem cronológica das publicações originais 
foi ignorada, para privilegiar a aglutinação dos 
artigos em torno de quatro capítulos: O Tem-
po, O Vento, As Pessoas e A Cidade, que estão 
citados no subtítulo, claramente influenciado 
por Érico Veríssimo.

Quando uma pessoa lê seus próprios textos, 
13 ou 14 anos depois de escritos, algumas per-
guntas vêm mente: o contexto alterou minha 
percepção de mundo? Ou, a minha maneira de 
pensar seguiu as modificações do contexto? 
Se as lentes que usamos determinam nossa visão 
de mundo, trocando-as, mudamos nossa forma 
de enxergar. Assim, para que o leitor possa ana-
lisar melhor o conteúdo dos artigos, segue um 
brevíssimo relato do contexto, que é uma das 
nossas lentes, no qual os artigos foram escritos 
e este livro foi organizado. O recorte expressa 
uma imagem pessoal e, portanto, limitada de 
algumas passagens e acontecimentos. 

No começo do século XX, nos anos de 2003 
e 2004, eu estava com 34 e 35 anos de idade. 

Casado com uma dedicada e adorável mulher, 
dois filhos promissores para criar e muita for-
ça de vontade para superar limitações e vencer 
desafios de maneira ética e produtiva. Havia, 
como ainda há, propensão ao estudo e ao traba-
lho, como também grandes expectativas sobre 
o aperfeiçoamento do convívio em sociedade.  

A estabilidade econômica e os ventos da polí-
tica sugeriam um novo tempo para o Brasil, de 
aperfeiçoamento do convívio em sociedade. O 
contexto político e social mudou desde então. 
No plano nacional, passados alguns anos de ex-
pressivos ganhos sociais, as esperanças foram 
suplantadas pelo espanto e incertezas que en-
volvem a política e a economia. União, estados 
e municípios apresentam pouca ou nenhuma 
capacidade de investimento. No ranking das 
maiores preocupações dos brasileiros, o pro-
blema da violência supera seus tradicionais 
concorrentes, o desemprego e as deficiências 
do serviço público de saúde. 

Quando escrevia estes artigos, Mossoró estava 
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em franco processo de desenvolvimento, a ci-
dade experimentava o início do boom imobili-
ário e do crescimento do mercado educacional. 
Possuía quatro jornais impressos diariamente e 
outras páginas que circulavam com maior pe-
riodicidade, além de forte mídia radiofônica. 
Um aparato de comunicação que parecia des-
proporcional ao tamanho da cidade refletia a 
efervescência da economia e da política local. 
Há 13 ou 14 anos, o fenômeno das redes so-
ciais estava apenas começando, de maneira que 
não ouvíamos falar em Facebook e não existia 
Twitter, Instagram e YouTube. Hoje, a comu-
nicação é fortemente influenciada por milhões 
de usuários das redes sociais, e Mossoró segue 
com apenas um jornal impresso, o Jornal de 
Fato. Certamente, o envolvimento e o acesso 
à informação mudaram muito, ampliando a 
democratização dos meios de comunicação e 
impondo novos desafios.

Considero natural que experiências e modifica-
ções do ambiente político, econômico e social 
alterem nossos conceitos e interpretações do 
mundo em suas diferentes dimensões. Ciência, 
política, economia, religião oferecem as lentes 
com as quais observamos o mundo. Contudo, 
com algumas alterações, sigo acreditando nos 
conteúdos apresentados, especialmente nos ca-
pítulos sobre O Tempo e As Pessoas. Quando o 
tema central é política, gestão e desenvolvimen-
to, nos capítulos sobre O Vento e A Cidade, tal-
vez fosse necessário alguma atualização, ou até 
reparação. Preferi não alterar o texto, para que 
os leitores possam comparar e refletir sobre o 
presente.

Pode ser pretencioso, mas, espero que o con-
teúdo deste livro provoque reflexões sobre os 
temas abordados e até lance luzes para enten-
dermos melhor os nossos dias.
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O  t e M p O
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outra, prometem a vida eterna. Talvez 
por isso as religiões tenham tanta for-

ça e poder, mesmo em um mundo pretensa-
mente laico, dominado pela ciência e pela 
técnica. A vida é muito curta, costumamos 
dizer. Aliás, tudo que acaba é porque durou 
pouco. Viver cem anos é pouco. Se pudésse-
mos viver 1.000 anos, também seria muito 
pouco. Como disse Rita Lee, na letra de uma 
música, “meu sonho é ser imortal”. É nisso que 
reside a força inquebrantável das religiões. 
Provavelmente, o sentido de brevidade do 
tempo que nos é permitido ter também nos 

impulsiona, às vezes de forma compulsiva, 
a realizar o máximo possível com todas as 
nossas forças. O tempo urge, e o homem não 
se conforma em ter e viver por tão pouco 
tempo. É bom que seja assim.

Agora, se a vida é tão curta quanto parece ser, 
imagine a situação de um cidadão plenamente 
consciente da sua existência, que chega aos 70 
ou 80 anos, olha para trás e pergunta: o que 
eu realizei na minha vida? Mais um pouco e 
eu serei apenas uma lembrança registrada nos 
neurônios dos meus filhos e amigos. Os meus 
netos se lembrarão de mim, talvez por algum 

1 .  t e M p U S  F U G I t .  
a  V I D a  É  B R e V e
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tempo. Mas, meus bisnetos talvez não me re-
conheçam em uma fotografia. Mais um pouco 
e serei apenas um registro em um livro velho 
de cartório. A saída encontrada por muitos 
é escrever um livro, tendo a certeza de que as 
letras o imortalizarão, plantar árvores ou ter 
filhos. Bem, é preciso fazer algo para que o atu-
al estado biológico das pessoas não seja tão... 
insignificante.

Pensando nisso, incorro em outro problema: o 
que adianta ser um grande cientista, artista, po-
lítico ou o que quer que seja, se eu vou morrer? 
O que adiantou para Alexandre Magno ter 
sido o grande conquistador que foi, se ele está 
morto? Que satisfação Napoleão Bonaparte 
tem por ter sido um grande general? Qual o 
resultado que as invenções de Thomas Edison 
têm atualmente para ele? Leonardo da Vinci, 
Marx, Albert Einstein, Picasso, Elvis, John 
Lennon estão todos mortos.

Talvez uma das formas mais fáceis de ser de-
modê é pretender filosofar, em um espaço 

público, como são as páginas de um jornal, 
sobre coisas incompreensíveis para a maioria 
dos mortais. Querer ampliar um tema que pa-
rece estar cristalizado, ou simplesmente falar 
daquilo que não compreendo. É verdade que, 
de um modo geral, todos atribuem importân-
cia para o assunto. Prova disso é que muito já 
foi escrito sobre ele, contudo, não parece es-
tar esgotado, apesar de que muitos preferem 
evitá-lo. Sabendo disso, ao mesmo tempo em 
que imagino conseguir fugir do pieguismo, es-
tou tratando de um assunto a respeito do qual 
nunca cheguei a qualquer conclusão lógica, em 
que pesem alguns anos de martírio já haver me 
consumido, desde que me incorreu a ideia de 
pensar sobre o tempo.

Fico imaginando como o tempo é implacável. 
Ele quebranta o mais altivo dos guerreiros e re-
duz a beleza jovial nos contornos mal traçados 
dos idosos. Também transforma o orgulho em 
humildade, cura ferida e faz florescer o amor 
onde existia o ódio e o ódio, infelizmente, onde 
existia o amor. 
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O tempo breve que nos é permitido ter 
parece insignificante diante daquilo que 
poderíamos fazer se tivéssemos mais... 
tempo, esta coisa que some por entre nos-
sos dedos. “Tempus fugit. O tempo foge. 
A vida é breve”, como disse Rubem Alves. 
Com essa certeza, é melhor trilhar  por 
veredas já abertas, seguir aqueles que já 
desbravaram caminhos, fizeram história, 
mudaram o curso da humanidade ou que, 
de forma mais diminuta, porém não me-

nos significativa, fizeram alguém feliz. 

O saldo dessa conversa parece ser: vamos 
cultivar esse sentimento de urgência, sem 
ansiedade, mas com a pressa de quem tem a 
certeza de que não dispõe de todo o tempo 
do mundo. Acredito que isso vale para quem 
milita na economia, administração, política 
e, além de tudo, nas relações que estabelece-
mos em nossa vida afetiva, com familiares, 
amigos e até inimigos.
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tempos é a Bíblia. O livro mais vendi-
do e lido no mundo. Tida por alguns 

como fruto do folclore, imaginação ou simples 
relato histórico, primeiramente reproduzido 
pela tradição oral e, posteriormente, eterniza-
da pela comunicação escrita, a Bíblia é objeto 
de muitas controvérsias. Para os cristãos, ela 
é a Palavra de Deus, escrita por homens que 
receberam inspiração divina. Pena que os cris-
tãos, que têm nele toda a base de sua fé, não o 
conheçam em toda a sua profundidade.

Sendo a base da crença cristã e, no caso do An-
tigo Testamento, da religião judaica, esse livro 

tem sido um instrumento poderoso. Para ma-
nutenção e fortalecimento da fé, para conforto 
e consolação, para inspiração e orientação da-
queles que desejam sucesso na vida. Também 
foi, erroneamente, utilizada para justificar ati-
tudes anticristãs, em que pese a contradição. 
Alguns, movidos pelo zelo exacerbado, a lou-
cura sincera ou maldade desmedida, também a 
utilizaram para justificar atitudes insanas. 

Gosto, mesmo nos momentos em que a fé (ou 
a falta dela) me afasta do seu sentido espiri-
tual, de buscar na Bíblia palavras de orienta-
ção que não podem ser encontradas em lugar 
algum. Melhor do que qualquer livro de au-

2 .  H Á  t e M p O  p a R a  t U D O  
D e B a I X O  D O  S O L
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toestima, de marketing e sucesso pessoal ou 
profissional. 

A Bíblia pode, portanto, ser utilizada também 
como fonte de inspiração pessoal, sem, no en-
tanto, ser instrumento para justificar atitudes 
e projetos pessoais ou para promoção públi-
ca. Apesar disso, costumamos ver políticos, 
mesmo aqueles que não possuem qualquer 
experiência prática com a religião, citá-la para 
agradar o público.

Bem, como não sou político, nem estou bus-
cando a promoção pessoal, posso citar o trecho 
do melhor dos seus livros, Eclesiastes: “Tudo 
tem o seu tempo determinado e há tempo para 
todo o propósito debaixo do sol”. Isso não quer 
dizer que devemos ficar esperando que as coi-
sas simplesmente aconteçam. As vitórias não 
são dadas, são conquistadas. Mas o verso nos 
indica também que os fatos ocorrem quando 
as condições (os ingredientes e o tempo da fer-
vura) o permitem.

Roma precisou de mil anos para alcançar o 

seu apogeu. Outros mil anos foram necessá-
rios para que o último de seus baluartes fosse 
derrubado, em Constantinopla, no ano de 
1453. É impressionante a forma como a his-
tória justifica o texto bíblico. 

É certo que podemos e devemos fazer tudo com 
o máximo de nossas forças. É por isso que os di-
ligentes empregam todas as suas energias nos 
seus projetos. Outros buscam uma ajudazinha 
adicional e, ao emprego justo de energia (leiam-
se trabalho, estudo e perseverança), adicionam à 
receita ingredientes pouco recomendáveis. 

Manobras de bastidores, pressão e, às vezes, cor-
rupção, mentiras, meias-verdades e aleivosias. 
Porém, tudo acontece ao seu próprio tempo, 
quando as condições estão dadas.  Quem sabe 
ler os “sinais dos tempos” consegue perceber 
quando é chegada a hora (ao leitor, as minhas 
desculpas: não foi possível evitar o tom religio-
so quando falo também de coisas temporais, o 
sentido deste texto é esse mesmo, amplo, vai 
para cristãos, estudantes, profissionais e polí-
ticos, inclusive).
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começou a ser expressa no mês de 
março deste ano e foi sequenciada 

há duas semanas. Como não imagino que 
o leitor que eventualmente me acompanha 
possa lembrar daquilo que costumo escrever, 
vamos rememorar:

A primeira parte da ideia está apresentada no 
artigo denominado “TEMPUS FUGIT – A 
vida é breve”. Neste texto tratamos do senti-
mento de urgência que conduz a mim, bem 
como a outras tantas pessoas que não se con-
formam com o tempo que dispomos para re-

alizar as nossas pretensões. Nele, afirmamos 
que tempo urge e o homem não se conforma 
em ter e viver por tão pouco tempo. É bom 
que seja assim.

Dissemos também que o tempo pode tudo: 
“Fico imaginando como o tempo é impla-
cável. Ele quebranta o mais altivo dos guer-
reiros e reduz a beleza jovial nos contornos 
mal traçados dos idosos. Também transfor-
ma o orgulho em humildade, cura feridas e 
faz florescer o amor onde existia o ódio e, 
infelizmente, o ódio onde existia o amor.” 
E concluímos: “Vamos cultivar esse senti-

3.a HIStÓRIa nãO teM Data  
apRaZaDa paRa aCOnteCeR
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mento de urgência, sem ansiedade, mas com 
a pressa de quem tem a certeza de que não 
dispõe de todo o tempo do mundo”.

O tempo breve, que nos é permitido ter, pa-
rece insignificante diante daquilo que po-
deríamos fazer se tivéssemos mais... tempo, 
essa coisa que some por entre nossos dedos. 
“TEMPUS FUGIT. O TEMPO FOGE. A 
VIDA É BREVE”, como disse Rubem Alves. 
Com essa certeza e por via das dúvidas, é me-
lhor caminhar pelas veredas que foram aber-
tas por aqueles que já desbravaram caminhos, 
fizeram história, mudaram o curso da huma-
nidade ou que, de forma mais diminuta, po-
rém não menos significativa, fizeram alguém 
feliz. (...) Vamos cultivar esse sentimento de 
urgência, sem ansiedade, mas com a pressa de 
quem tem a certeza de que não dispõe de todo 
o tempo do mundo.

A segunda parte da ideia encontra-se no ar-
tigo intitulado “Tudo tem o seu tempo de-
terminado e há tempo para todo o propósito 

debaixo do sol”. Nele defendemos que, muito 
embora não devêssemos ficar esperando que 
as coisas simplesmente aconteçam, precisa-
mos estar certos de que elas só ocorrem quan-
do as condições (os ingredientes e o tempo da 
fervura) o permitem.

Apesar disso, podemos e devemos fazer tudo 
com o máximo de nossas forças, pois as vitó-
rias não são dadas, são conquistadas. É por 
isso que os diligentes empregam todas as suas 
energias nos seus projetos. Porém, tudo acon-
tece ao seu próprio tempo, quando as condi-
ções estão dadas.  Acontece que quem sabe 
ler os “sinais dos tempos” consegue perceber 
quando é chegada a hora.

À guisa de conclusão:
Temos pressa, mesmo sem ansiedade. Sabe-
mos que os acontecimentos só se realizam na 
forma como sonhamos, se aplicarmos todas 
as energias nos nossos projetos. Contudo, é 
necessário que as condições estejam disponí-
veis, para que “o fenômeno” aconteça.
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A questão mais importante é: como saber o 
momento certo? Como saber que as condi-
ções necessárias e ideias estão disponíveis? 
Como saber que a fervura está no ponto 
certo, se a história não marca horário para 
acontecer? Em um estado democrático, por 
exemplo, as transformações políticas estão 
sujeitas, mas não determinadas, pelo calendá-
rio eleitoral. Não são datas predeterminadas 
que asseguram transformações políticas ou 
a manutenção do status quo. Por isso torna-
se incompreensível quando ouvimos alguém 
afirmar que é cedo para discutir candidatu-
ras. Ora, esse posicionamento só encontra 
lógica quando relacionado aos interesses de 
quem os defende, por querer controlar os 
acontecimentos. Quem quer transformação 

não espera hora certa, apenas faz uma leitura 
do ambiente.

Apenas às mentes mais preparadas é dada a ca-
pacidade de ler os “sinais dos tempos”. O empre-
endedor percebe oportunidades de negócio e 
arisca em atividades de rentabilidade futura; o 
gestor, certo dos desafios impostos às organi-
zações, conduz sua instituição ou empresa para 
oferecer-lhe soluções adequadas; o cientista 
social capta as transformações da sociedade e 
propõe elementos capazes de orientar pessoas, 
governos e empresas; o político, ciente dessas 
transformações e percebendo o sentimento e 
as necessidades populares, propõe configura-
ções políticas e planos de governo adequados 
e pertinentes ao momento.
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não reunirmos as preocupações de 
hoje com aquelas que poderão nos 

acometer no futuro. Porque juntaríamos os 
males de amanhã aos de hoje? “Cada dia tem 
o seu próprio mal”, afirma Salomão, em Ecle-
siastes.

Ouvi dizer que o louco vive melhor que o sá-
bio, pelo fato de não conseguir projetar o fu-
turo e aquilo que lhe sobrevirá. Vive apenas 
o presente, um dia de cada vez, pela incapa-
cidade de antever o futuro. Com o sábio não 
acontece dessa maneira, uma vez que a sua 

capacidade intelectual lhe permite não ape-
nas fazer uma leitura adequada do presen-
te, como também lhe possibilita construir 
cenários futuros, antecipando o que poderá 
acontecer. Conhecer o futuro, mesmo que 
em termos de cenários possíveis, pode ser 
muito angustiante. Trata-se de antecipar a 
dor. Enquanto o louco “não está nem aí”, o 
sábio juntará as preocupações de hoje com 
as de amanhã. Sofrerá por causa disso.

Como estarão a minha saúde e a de meus 
queridos? Terei condições de lhes prover 
uma vida decente? Qual o resultado da 

4.DepOIS De aManHã, SIM,   
SÓ DepOIS De aManHã
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educação que estou provendo para os meus 
filhos? Conseguirei realizar coisas que me 
dignifiquem como homem? A minha famí-
lia e os meus amigos estarão unidos e feli-
zes? Serei uma pessoa feliz ou um indivíduo 
frustrado? Será que as minhas projeções 
mais sombrias (em relação ao meio ambien-
te, condições sociais do meu povo, acesso 
a tecnologias...) se concretizarão? Enfim, 
conseguirei contribuir para uma proposta 
de mundo melhor? Será possível, pelo me-
nos, contribuir com aqueles que têm condi-
ções de concretizá-lo?

Deixei, por enquanto, de perguntar se esta-
rei no céu. Espero que sim, muito embora 
não esteja fazendo muito para isso. Se estiver 
lá, não será por mim mesmo. Mas, pensar 
sobre isso, agora, pode ser um fardo pesado 
demais. Vou deixar isso para amanhã.

De forma mais diminuta e, quem sabe, mes-
quinha: devo me preocupar com o que os 
outros pensam de mim? Os meus desafetos 

estarão mais fortes do que eu? Conseguirão 
me atingir? Afinal, vale a pena se preocupar 
com isso?

O indivíduo de fé dirá: “O Senhor proverá”. 
Estas palavras me trazem uma das recorda-
ções mais antigas que eu tenho do meu pai. 
Elas foram pronunciadas por Abraão, no 
episódio em que o seu filho Isaac estava para 
ser imolado. Trata de segurança, fé, ausência 
de ansiedade quanto ao futuro. Sugere tam-
bém a mesma intenção do sábio Salomão: “a 
cada dia, o seu próprio mal”. Ou ainda uma 
coisa de cada vez.

Ouvi meu pai citar Abraão, tanto em  tem-
pos bastante difíceis, com em tempos de 
muitas alegrias. Engraçado, ele me parecia 
um indivíduo de pouca fé, tinha uma vida 
desregrada, apesar do coração imenso e ge-
neroso. Apesar disso, essa é a frase por meio 
da qual eu me recordo dele.

Isso lembra os dias em que desejamos não 
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fazer nada. Está tudo pensado, arquitetado 
e pronto para executar, mas preferimos não 
fazê-lo. Falta vontade, tesão. Não gosto de 
fazer nada por obrigação. Ninguém gosta. 
Tenho a firme certeza de que só faço as coisas 
direito se for com paixão, vontade, satisfação 
por estar fazendo. Essa atitude, costumei-
ramente, nos leva a deixar atividades para 
depois. Isso tem um sentido negativo, claro, 

e também sugere certa irresponsabilidade 
quanto ao dia de amanhã.

Pode ser também reflexo da dor, tremenda 
dor. Tudo o que tem para ser feito pode fi-
car para amanhã. E por que não? Como de-
clarou Álvaro de Campos, heterônimo de 
Fernando Pessoa, em seu poema intitulado 
“Adiamento”:

Depois de amanhã, sim, só depois de amanhã... / 
Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã, / 
E assim será possível; mas hoje não... / 
Não, hoje nada; hoje não posso. / 
A persistência confusa da minha subjetividade objetiva, / 

Hoje quero preparar-me, / 
Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte... / 
Ele é que é decisivo. / 
Tenho já o plano traçado; mas não, hoje não traço planos... / 
Amanhã é o dia dos planos. / 
Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo; / 
Mas só conquistarei o mundo depois de amanhã... / 
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Hoje quero dormir, redigirei amanhã... / 
Depois de amanhã serei finalmente o que hoje não posso nunca ser. / 
Só depois de amanhã... / 
Tenho sono como o frio de um cão vadio. / 
Tenho muito sono. / 
Amanhã te direi as palavras, ou depois de amanhã... / 
Sim, talvez só depois de amanhã... /

Por que temos que tratar tudo agora e ainda termos, na nossa loucura sadia, que nos preo-
cuparmos com o amanhã?
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lhor entendida por meio do estudo 
das religiões, crenças e sistemas sim-

bólicos que durante séculos determinaram 
diferentes formas de organização social. 
Assim, os mitos constituem um impor-
tante instrumento de estudo sociológico e 
antropológico. 

As sociedades antigas organizavam toda a 
sua estrutura social e explicavam os fenôme-
nos naturais e fatos ocasionais do cotidiano 
baseado em seus sistemas de crenças e nos 
mitos que sua capacidade imaginativa con-

seguia construir. Essa forma de observar, en-
tender, sistematizar e explicar fatos de qual-
quer natureza ultrapassa os séculos e chega 
até nós com grande força, apesar do avanço 
da ciência e da reprodução do saber. 

Ainda hoje os mitos exercem grande atra-
ção sobre as pessoas. Bilhões de pessoas 
acreditam em explicações mágicas e fan-
tásticas. Até mesmo países de tradição 
milenar, com grandes contribuições para 
a história da humanidade, permitem que 
a religião se confunda com o Estado e de-
termine sua organização política, jurídica, 

5. aS RUnaS De ODIn   
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educacional e até influenciem as normas e 
a ética do convívio privado.

Por outro lado, não são poucos os que fazem 
dos mitos um instrumento de exercício pro-
fissional. Escritores de sucesso, por exemplo, 
ganham fortunas para retratar a simbologia 
e as imbricações dos mitos no cotidiano das 
pessoas. Veja o caso dos livros da série “O 
Senhor dos Anéis” e “Harry Potter”.

Dessa forma, os mitos são instrumentos de 
pesquisa, de governo, objeto de exploração 
econômica e até de exercício profissional. 
Nesse último caso, os jornalistas, analistas 
políticos e econômicos parecem ser os que 
mais acreditam no poder dos mitos.  Esse 
grupo profissional exercita como poucos 

a capacidade mágica de prever o futuro. 
Alguns mais ousados acreditam até que 
podem provocar e controlar os aconteci-
mentos. 

Acho que o exercício da rotina profissional 
dos jornalistas e daqueles que se fazem passar 
por tal é regida pela capacidade mágica de an-
tecipar fatos, principalmente os de interesses 
próprios.  Na medida em que se aproxima o 
calendário eleitoral1, esses cidadãos gastam 
suas runas de tanto fazer previsões. É uma 
pena que quando os fatos comprovam os 
equívocos, ninguém se lembra de fazer as 
devidas correções. Caro leitor, se você tiver 
tempo, interesse ou paciência, observe com 
atenção a imprensa. Há muitas previsões e 
especulações que nunca se concreizam.

1     Artigo foi escrito antes das eleições municipais de 2004. Este livro está sendo organizado antes das eleições nacio-
nal e estaduais de 2018. A avaliação permanece a mesma. 
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mei: a história não marca data para acon-
tecer. Hoje, percebo que uma sequência 

de eventos aleatórios pode determinar acon-
tecimentos imprevisíveis, cuja dimensão não 
foi inicialmente percebida pelos envolvidos, 
ou mesmo pelos atentos observadores da cena. 
Todo o século XX foi marcado pela polariza-
ção entre capitalismo e comunismo, fato esse 
resultante de um movimento que havia sido 
iniciado no século anterior. As insatisfações 
dos trabalhadores, que morriam como moscas 
nas fábricas burguesas, encontram respaldo na 
orientação teórica e ideológica de Marx.  

A reação dos trabalhadores teve seu grande 
marco histórico no ano de 1917, data da Re-
volução Bolchevique, que levou os comunistas 
ao poder na Rússia czarista. Desde então, co-
munistas e capitalistas estiveram no epicentro 
dos principais embates e eventos históricos 
do século. Na consequente guerra de propa-
ganda, valeu até dizer que comunista devorava 
criancinhas. Com se sabe, era mentira. 

Essa luta foi marcada por todo tipo de sortilégio 
que uma guerra pode suscitar. Ambos os lados 
recorreram a instrumentos legais e ilegais, éticos 
ou desprezíveis para fazer valer os seus intentos 

6. O FeRMentO De SÉCULO XXI   
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e afirmar as suas convicções. O leitor consegue 
imaginar quantas loucuras já foram cometidas 
por pessoas “convictas” de que estavam certas? 
Por isso tenho medo das convicções.

Quando o Muro de Berlim, grande símbolo 
da divisão geopolítica mundial, ruiu em 1988, 
parecia que a humanidade viveria o terceiro 
milênio sob a égide dos avanços tecnológicos, 
da prosperidade econômica e da paz entre os 
povos. Ledo engano, o fermento das maiores 
dissensões do século seguinte já estava lança-
do. A história continua sendo marcada pelas 
lutas políticas e econômicas, porém o pano de 
fundo parece ser um elemento não previsto 
pelos observadores do cenário, no final do sé-
culo passado: as religiões.

Quem poderia imaginar que o fanatismo reli-
gioso pudesse determinar os principais eventos 
históricos deste início de século? Ainda mais, 
depois da influência comunista, tão presente no 
século anterior e que definia as religiões como o 
ópio do povo. Isso no mesmo instante em que a 
ciência avança, as sociedades se tornavam cada 

vez mais laicas, as próprias religiões cristãs, divi-
didas em uma infinidade de correntes, chegaram 
a iniciar a organização de movimentos ecumê-
nicos e, nos países capitalistas industrializados, 
o sentimento de cidadania cobrava o direito ao 
livre exercício das crenças e tradições.

Contudo, lembramos a destruição das torres 
gêmeas nos EUA, a guerra do Afeganistão, Ira-
que, Chechênia e a explosão de trens em Madri. 
Lembramos também a inesgotável disputa entre 
israelenses e palestinos e as tensões na fronteira 
da Índia com o Paquistão. Tudo isso provocado 
pelo chamado “terrorismo”, cujo maior com-
bustível parece ser as crenças religiosas. Será tão 
simples assim? No Ocidente, as pessoas estão 
acreditando que o terrorismo insano e odiento é 
o que motiva os mulçumanos. Da mesma forma 
que o Diabo motivava os comunistas.

Teremos um século XXI marcado pelo embate 
entre povos de religiões diferentes. Quanto a 
mim, será uma pena não poder chegar aos anos 
noventa deste século XXI. Vou ficar sem saber 
a moral da história.
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tou ensaiando sobre algo que, espero, 
só vou poder começar a constatar daqui 

a quase três décadas. Portanto, vou tratar do 
assunto como quem observa o firmamento, 
de longe, por ouvir dizer e ler.
  
A idade pode provocar um senso de prag-
matismo impressionante. Dos cenários 
visionários, aos longos e enfadonhos deba-
tes, passando pelo sentimento de afirma-
ção social e desejo de poder, chegamos à 
“melhor idade” com a percepção de que o 
tempo disponível está encurtando-se e que 

não temos vigor para desprender energia 
desnecessariamente. Sabemos o que que-
remos e, portanto, os assuntos devem ser 
tratados com clareza e objetividade. Muito 
embora isso possa, às vezes, ser chocante. 
Pena que a maioria precise de muito tempo 
para perceber isso. 

Premido pela falta de tempo, que faz aflorar 
o sentimento de urgência que alguns, acer-
tadamente, guardam dentro de si, o cidadão 
assume duas características que em certos 
momentos parecem ser contraditórias: paci-
ência e objetividade. 

7. CIRCUnLÓQUIO
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A primeira é adquirida em função da experi-
ência, que torna o indivíduo mais tolerante: 
“Já vi de tudo na vida”, costumamos dizer. 
Nesse caso, a paciência também passa a ser 
utilizada como excelente recurso estratégico: 
“o que é hoje, pode não ser amanhã. É melhor 
esperar”. Apenas três tipos de pessoas são ca-
pazes de usar o tempo como recurso estra-
tégico: quem não tem qualquer alternativa, 
o jeito é esperar; os indolentes, que não têm 
coragem para ir à luta; e aqueles que têm sa-
bedoria suficiente para perceber a hora certa 
de cada coisa. 

A segunda característica, a objetividade, é uti-
lizada por quem sabe o que quer e, portanto, 
considera não ser importante perder tempo 
com circunlóquio, ou seja, com rodeios e fi-
rulas. “Vamos direto ao assunto” é a frase em-
blemática do sujeito objetivo. Às vezes pode 
ser muito difícil ser objetivo, mas, como em 
ciência, sem objetividade não é possível pro-

duzir resultados satisfatórios. Com a idade, 
perde-se a compulsão por produzir conhe-
cimento, artes ou realizar grandes obras na 
esfera pública ou privada, quase sempre como 
forma de alimentar um sentimento infantil 
de reconhecimento público, acumulação de 
riquezas e poder. 

Resta, por fim, o mais importante dos dese-
jos: o prolongamento da vida. Provavelmen-
te, isso levou Woody Allen, quase aos setenta 
anos, a afirmar: “não quero atingir a imorta-
lidade através da minha obra. Quero atingi-
la não morrendo”. Delírio que expressa, com 
muita clareza e objetividade, uma verdadeira 
inversão de prioridades. Apenas o tempo é 
capaz de provocar uma transformação dessa 
natureza. Grande parte dos problemas que 
enfrentamos se deve à falta da objetividade e 
clareza. Portanto, nesse final de semana, vou 
refletir sobre esse assunto, convido a fazerem 
o mesmo. Até a próxima.
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N a coluna que Rubem Alves assina na Fo-
lha de S.Paulo, li sua referência a Polya, 
matemático húngaro que ensinou na 
Universidade de Princeton. Pela web, 

descobri tratar-se de George Polya (1887 – 
1985), que migrou para os EUA em 1940 e 
que se interessou pelo ensino de matemática 
no nível secundário. De acordo com Alves, 
no seu curto livro sobre a arte de resolver pro-
blemas (publicado no Brasil em 1978), Polya 
teria aconselhado: “Comece pelo fim. A reso-
lução do problema é a ponte que se constrói 
para chegar a esse fim — se é que o aprendiz 
o sonhou”. E prosseguiu: “Primeiro, o sonho 
da casa; depois, os conhecimentos práticos 
necessários para construir a casa. Primeiro, o 
sonho das asas; depois, a milenar investigação 
de como voar como as aves”.

8. a COnCRetIZaçãO 
De UM SOnHO   
COMeça De tRÁS paRa FRente

Ao dizer palavras que 
nunca tinha dito antes, 

aprendi o que antes não sabia.

José Saramago, 
in In Nomine Dei.
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Interessado, procurei ler o livro citado. 
Encontrei-o na forma de uma tradução 
realizada por duas alunas do 4º ano da li-
cenciatura em Ensino da Matemática na 
Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa (Liliana Monteiro e Lisete Santos). 
Nele, está escrito: “(...) não é necessário um 
gênio para resolver um problema concreto 
trabalhando para trás; qualquer pessoa con-
segue fazê-lo com um pouco de senso comum. 
Concentremo-nos no resultado desejado, 
visualizemos a posição final em que gosta-
ríamos de estar. De que posição precedente 
poderíamos chegar lá?”

Fantástico. As “coisas” não se concreti-
zam como consequência natural da re-
alização de fases de um planejamento 
meticuloso, sem que antes você tenha 
deslumbrado uma situação ideal. Mes-
mo que hipotética. Sonhado sobre o que 
deseja realizar ou para onde quer ir. Pri-
meiro vêm as imagens, os sons, o gozo 
por situação inexistente e que, dentro das 

atuais circunstâncias, pode até parecer ir-
realizável. Para Polya, há “uma espécie de 
repugnância psicológica em relação a esta 
ordem inversa”.

Vislumbrado pela visão de futuro, vem a per-
gunta: como isso pode se tornar possível?

O primeiro passo é compreender o pro-
blema. Qual é a incógnita? Quais são os 
dados? Qual é a condição? É possível satis-
fazer a condição? Imagina-se, então, as con-
dições necessárias. Parecem impossíveis. O 
sonhador pensa: e os problemas A, B, C 
e D? Essas dúvidas são muito mais fortes 
nas cabeças dos outros, aqueles que não so-
nham o mesmo sonho. E as reações e con-
sequências não ponderadas, imaginam? O 
nosso sonhador prossegue. A sua questão 
não está no problema em si, mas em como 
materializar o seu sonho. Não quer saber 
dos percalços.

Seguindo Polya, o segundo passo é estabe-



43

F r a n c i s c o 
c a r l o s 
c a r va l h o 
d e  M e l o|

lecer um plano. As soluções são pensadas e 
dispostas em uma ordem gradativa de via-
bilidade. O problema é que elas parecem só 
funcionar direitinho em um único sistema: 
a cabeça do sonhador. Fora delas as variá-
veis não são conhecidas, nem controladas, 
as consequências podem ser terríveis, di-
zem. Ocorre, contudo, que isso não desa-
nima o sonhador. Ele vai em frente, tenta 
de todas as maneiras e tantas vezes quanto 
for possível.

Tudo bem! O sonhador é um sujeito obs-
tinado. Afinal, concretizar utopias não é 

coisa para qualquer um. E, além do mais, 
se não houvesse uma fábrica de utopias em 
nossas cabeças, imaginando situações e 
construindo visões de mundo, de que for-
ma poderíamos avançar em direção de uma 
sociedade justa e igualitária? Por que não 
dizer: ideal.

Ano novo não é vida nova. A vida não 
obedece à cronologia estabelecida nos ca-
lendários humanos. Contudo, constitui 
um sentimento de que um novo ciclo de 
oportunidades está para recomeçar. Vamos 
tentar novamente.
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ra, de tão conhecida, acabou por em-
prestar um adjetivo à linguagem de di-

versos países. Sodoma é sinônimo de pecado, 
devassidão e de práticas sexuais tidas como 
ilícitas pela tradição religiosa. A história trata 
das circunstâncias em que viviam os habitan-
tes daquelas duas cidades, da ira de Deus e da 
forma como Ele as destruiu.
  
Contudo, um aspecto daquela história não 
foi incorporado à tradição. Pouco se fala do 
que aconteceu com os sobreviventes. Ló e 
sua família. O relato bíblico informa que, 

tendo recebido a visita de um anjo, Ló foi 
orientado a sair da cidade. Deveria reunir 
sua família, levar o mínimo possível e uma 
última recomendação: durante a saída, não 
deveriam olhar para trás.

A orientação, provavelmente, não se devia 
à forma como a cidade deveria ser destruí-
da, o horror que causaria. Trata-se de uma 
simbologia. A cidade, com toda sua con-
cupiscência, falta de caráter, desonestidade 
dos seus cidadãos e injustiça, não deveria 
provocar qualquer sentimento de perda na 
família de Ló. Não olhar para trás significa 

9. nãO OLHe paRa tRÁS
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não sentir falta, saudade, tristeza por aqui-
lo que vai ficando pelo caminho.

Certamente, a cidade de Sodoma, apesar 
de tudo o que ela representava, era tudo 
o que a família de Ló possuía. Negócios, 
amigos, residência, diversões e familiares. 
Anos gastos com laborioso trabalho. Tudo 
estava em Sodoma. Mas, Ló deveria sair de 
lá sem sequer olhar para trás.

A história relata que apenas uma pessoa 
olhou para trás. A esposa de Ló. Foi trans-
formada em uma pedra de sal. Aliás, o sal 
tem uma simbologia bíblica muito forte. 
Mas não é assunto para este momento. A 
esposa de Ló foi a única que desejou dar 
uma última olhadinha. A última espiada. 
Curiosidade? Tristeza pelo que estava fin-
cando para trás? A esposa de Ló parecia que 
queria levar algo de Sodoma. Havia alguma 
coisa naquele lugar que ela desejava levar 
consigo. Talvez, Sodoma estivesse, ainda, 
dentro dela mesma. Daí o desejo de olhar 

para trás. A justiça divina, como sempre, 
foi fulminante.

Poderia, do ponto de vista religioso, des-
tacar vários aspectos análogos à vida de 
um cristão, que poderiam servir de refe-
rência para sua experiência religiosa. Mas 
não creio que possa fazer isso, pelo menos 
não com a propriedade de quem tem o 
poder da palavra e que, sobretudo, vive 
a experiência espiritual daquilo que está 
retratando.

Mas, posso destacar um aspecto: há fatos 
que, mesmo tendo acontecido, marcado e 
talvez até machucado, devem ficar para trás. 
Às vezes sofremos perdas, derrotas (como 
elas são didáticas) e revezes. Tudo isso, sal-
vo pela lição que possa ter nos ensinado, 
não deve ser recordado. Na impossibilida-
de de apagá-los da nossa memória, devemos 
deixá-los no “arquivo morto”. Apenas por 
acidente é que deve ser acessado. Ou, em 
situações especialíssimas, para que erros 
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não se repitam. Para que e por que ficar se 
martirizando, remoendo o passado?

O que ficou para trás pode até trazer boas 
recordações também, são experiências, 
momentos ou circunstâncias que, muito 
provavelmente, jamais se repetirão. Vamos 
evitar até mesmo dizer: “Os dias de ontem 
eram melhores que os de hoje”.

Na lenda de Prometeu, uma águia sem-
pre voltava para comer o fígado do infeliz 
acorrentado. Da mesma forma o passado 
chega até nós, como uma águia poderosa 
para nos roer o fígado. A diferença é que, 
de alguma forma, nossas correntes não 
nos impedem de afugentá-la. Portanto, 
vamos deixar de olhar para o retrovisor 
de nossas vidas.
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marcante dos grandes vultos da histó-
ria. É grande a lista das personalidades 

que morreram quando, aparentemente, teria 
muito tempo para contribuir. Vamos lembrar 
alguns exemplos:
  
Alexandre Magno, nascido na Macedônia 
no ano de 356 a.C, morreu aos 33 anos de 
idade na cidade de Babilônia. Seu gênio 
militar se impôs sobe os gregos, egípcios 
e, sobretudo, persas. Admirador da civili-
zação grega, Alexandre Magno assentou as 
bases frutíferas da civilização helenística, 

que tanto influenciou a história humana 
em todas as áreas do conhecimento.

Jesus Cristo nunca se distanciou mais do 
que 300km de sua terra natal. Ele pregou 
por 3 anos e foi morto quando tinha apenas 
33 anos de idade. Isso foi o suficiente para 
dividir a história da humanidade. Já imagi-
nou se tivesse tido mais tempo?

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) 
morreu com 35 anos. Era uma espécie de 
punk da sua época. Fico imaginando os 
aristocratas e intelectuais de hoje delirando 

10. OS BOnS MORReM CeDO                                



50

Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |

com a música erudita de Mozart, que, quan-
do vivo, fazia música underground, e não 
estava nem aí para os nobres de sua época. 
Já imaginou se tivesse tido mais tempo?

Martin Luther King. Líder negro, pacifista 
convicto e pastor norte-americano (1929-
1968). Sempre vamos lembrar dele quan-
do desejarmos sonhar juntos os mesmos 
sonhos.

Che Guevara (1928 - 1967) com um pou-
quinho mais de tempo teria organizado 
a revolução na Bolívia, que se expandiria 
por todos os países da América do Sul. 
Será?

James Marshall Hendrix, nascido em Se-
attle, em 27 de novembro de 1942, morreu 
em Londres, no ano de 1970. Viveu tem-
po suficiente para ficar conhecido como o 
maior guitarrista de todos os tempos. 

Janis Joplin, nascida em 1943, morreu aos 

27 anos, como Hendrix, personifica uma 
importante época do rock.

Fernando Pessoa (1888 - 1935) viveu um 
pouquinho mais, quase chega aos cinquen-
ta anos. Para mim, é pouco tempo. Como 
ele, outras dezenas de escritores românti-
cos morreram muito jovens.

A lista é, realmente, muito longa. Airton 
Senna, Cazuza, Renato Russo...

Para a humanidade, a brevidade bioló-
gica dessas personalidades pode ter sido 
melhor que uma vida longa. Só assim a 
áurea mística pode ser preservada. Não 
acontecendo dessa forma, as fragilidades 
aparecem, pois todos nós as temos. Veja o 
caso de Pelé. Vivo, se mete em tantas tra-
palhadas desabonadoras, que está quase 
nos fazendo esquecer os seus quase 1.000 
gols. Melhor que tivesse morrido cedo? 
Não sei, desejar isso pode ser muito de-
sumano.
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O título deste artigo foi tomado de assalto. 
É letra de Renato Russo que, nesse caso, 
rivaliza com outro grande da música brasi-
leira: Raul Seixas, que era mais pragmáti-
co. Raul era mais pé no chão. “Eu não sou 
besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, 
eu sou cowboy, cowboy fora da lei” e comple-

tava: “Deus me livre, eu tenho medo. Morrer 
dependurado numa cruz”. Morreu com 44 
anos (1945 - 1989), vítima de uma pancre-
atite aguda provocada pelo álcool.

Morrer cedo demais pode ser uma beleza 
como fonte inspiradora. Para os outros.
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deveria ser, senão um instrumento 
através do qual se materializam so-

nhos, constroem-se jardins. A política é a 
ferramenta pela qual o jardineiro constrói o 
jardim que estava na sua mente. Rubem Alves 
fala que o que faz um jardim são os pensamen-
tos do jardineiro. 
  
O político, por sua vez, é esse jardineiro que 
materializa sonhos, não os seus sonhos in-
dividuais, mas os sonhos coletivos do qual 
ele mesmo também faz parte, aquele sonho 
que, dizia Martin Luther king, sonhamos 

juntos. O jardineiro, ou o político, é, ou 
pelo menos deveria ser, movido pelo nobre 
sentimento de construir o belo, plantar se-
mentes e colher flores, passar a transferir o 
imaginário para o real.

Para tanto, ele participa de reuniões, sobe 
em palanques, protesta, defende ideias, 
atua nas assembleias, redige leis, ocupa 
cargos públicos, nomeia parentes (ops!), 
constrói obras físicas e intelectuais e, se 
for preciso, até pega em armas. Tudo isso 
para materializar o jardim que está na sua 
cabeça.

1. pOLÍtICOS e JaRDIneIROS
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Um jardim bem cuidado pode até ter formi-
gas, ervas daninhas, daquelas que provocam 
coceiras, mas tudo isso parece ser insignifi-
cante diante do colorido das flores, do per-
fume das rosas, do cheiro de mato verde, do 
cantar dos pássaros e sibilar dos insetos. O 
jardim é, por excelência, um lugar agradável, 
um pedacinho do céu na terra. Lembra-se do 
que Deus fez quando se sentiu entediado? 
Construiu um jardim, o Éden.

Sem ser Deus, ou mesmo pretender sê-lo, o 
político tem essa missão: construir jardins. 
Ele seria formado por seres de todas as espé-
cies que viveriam em ambiente harmonioso. 
Torna-se claro, pois, que para ser um bom 
político é preciso, antes de tudo, ter um jar-
dim na mente, ou, para ser mais claro, uma 
visão de mundo melhor. Por isso, Rubem 
Alvez cita Angelus Silesius, que diz:

Se, no teu centro/
um paraíso não puderes encontrar,/
não existe chance alguma de, algum dia,/
nele entrar./

Na sequencia, Rubem Alves reproduz um 
poema de Cecília Meireles, que para ele, “é 
o resumo de uma cosmologia, uma teologia 
condensada, a revelação do nosso lugar e do 
nosso destino”:

“No mistério do Sem-Fim,/
equilibra-se um planeta./
E, no planeta, um jardim,/
e, no jardim, um canteiro:/
no canteiro, uma violeta,/
e, sobre ela, o dia inteiro,/
entre o planeta e o Sem-Fim,/
a asa de uma borboleta.”/ 

Nosso mundo é um jardim. “Resumo de 
uma utopia. Programa para uma política. 
Pois política é isto: a arte da jardinagem 
aplicada ao mundo inteiro. Todo político 
deveria ser jardineiro. Ou, quem sabe, o 
contrário: todo jardineiro deveria ser po-
lítico” (Rubem Alves).

Se um político não fosse capaz de descrever 
para o eleitorado o modelo de jardim que 
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sonha, fruto da introjeção dos sonhos de 
todos, e a forma como poderá contribuir 
para construí-lo, jamais deveria ser eleito. 
A pergunta final é: quantos dos nossos po-
líticos possuem um jardim no seu interior? 
Quantos deles desejam ou pretendem ma-
terializar esse jardim? Quantos deles são 
movidos apenas pelo sonho de construir 
uma plantação para dela colher frutos em 
benefício próprio?

Esses são, por conseguinte, simples planta-
dores. Jamais serão jardineiros. Eles plantam 
de tudo: inveja, intriga, notícias falsas, no-
tinhas tendenciosas em jornais, denúncias 
vazias. Esperam com isso colher o máximo: 
reconhecimento público, prestígio, cargos 
(para si e para os seus) e o máximo do êxtase 
que um plantador desse tipo poderia dese-
jar: a destruição dos jardins dos outros.

Consigo pensar em um monte de pessoas 
que me parecem fazer parte desse segun-
do grupo (formado por políticos, claro, 
mas também por professores, médicos, 
engenheiros, etc., e também por pessoas 
iletradas, cuja falta de conhecimento não 
os impediria de sonhar os seus jardins, mas 
que também estes só conseguem pensar 
em plantações comerciais, do tipo descri-
to). É gente tida por inteligente (ou talvez 
esperta), sem coerência, movida por inte-
resse próprio, de classe, ou, simplesmen-
te, de grupos corporativistas que, por não 
terem um jardim dentro de si, jamais che-
garão ao paraíso. No máximo conseguirão 
encher os bolsos e espalhar a dor. Entre os 
religiosos, diz-se que quem não compra 
um ingresso para o paraíso obtém um de 
graça para o inferno.
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o maior poeta da língua portuguesa. O 
poder de sua pena tem atravessado dé-

cadas e muitas de suas frases ecoam, às vezes 
perdidas, nas vozes e nos versos de quem mui-
tas vezes pretende transparecer uma imagem 
de erudito das letras. Apesar disso, mesmo re-
conhecendo ignorância, tanto em termos de 
conhecimento como em relação à sensibili-
dade necessária para perceber o belo, gostaria 
de tomar emprestado de Pessoa uma frase que 
passa despercebido na sua poesia. Ela sucede, 
no mesmo poema, a tão conhecida expressão: 
“navegar é preciso; viver não é preciso”.  

O lusitano trata da exatidão da arte de nave-
gar e às incertezas e imprecisões da arte de 
viver. Essa frase é atribuída originariamente 
a Pompeu, general romano (106 - 48 a.C.), 
que se referia aos marinheiros amedron-
tados, que se recusavam a viajar durante a 
guerra. Em seguida, Pessoa afirma: “Quero 
para mim o espírito desta frase, transformada 
a forma para a casar com o que eu sou: Viver 
não é necessário; o que é necessário é criar.”

Somente é capaz de criar aquele que não 
teme a mudança que não teme a novidade. 
Quer seja de um estado de coisas ou de sim-

2. O QUe É 
neCeSSÁRIO É CRIaR
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ples ideias. Mesmo porque “o novo sempre 
vem”2. Quer seja sob a forma de uma máqui-
na a vapor ou de uma estrada de ferro, como 
durante a primeira Revolução Industrial; 
transfigurado na forma de um computador 
ou representado por um organismo geneti-
camente modificado, como nesses tempos 
temos visto; ou ainda na qualidade de um 
sistema político diferente, inovador, mui-
tas vezes representado por um personagem, 
agente de transformação.

O indivíduo ignorante, tomado pelo medo 
daquilo que não consegue entender, é sem-
pre refratário às novidades, não consegue 
aceitá-las por temer as suas consequências. 
O cidadão civilizado, por outro lado, mu-
niciado de informações e “imunizado” em 
relação a crendices tolas e ineficazes, trata o 
novo pelo ponto de vista da ética, da moral, 
da eficiência e da produtividade, nunca pelo 
medo das consequências desconhecidas.

O novo possui muitas acepções ou signi-
ficados. O dicionário, o “pai dos burros”, 
nos revela que novo pode significar: 1 Que 
tem pouco tempo de existência; 2 Que é 
visto pela primeira vez; 3 Que acaba de ser 
feito ou adquirido e/ou ainda não foi posto 
em uso (carro novo; vestido novo); 4 Que 
tem pouco uso (via-se que a máquina estava 
boa); 5 Moderno, recente (era hábito novo 
as decisões democráticas); 6 Original (Seu 
quadro apresenta um novo Brasil); 9 Inex-
periente, inexperto (Era novo o funcioná-
rio, não sabia o lugar de nada); 10 Estranho, 
desconhecido: O rapaz era novo na cidade. 
Creio que o sentido da aplicação do termo 
novo neste artigo se refere ao que é moder-
no. Neste sentido, mesmo um político de 
longa militância, como o presidente Lula, 
por exemplo, pode assumir um discurso 
moderno, inovador.

Como educador, tenho ouvido, nestes min-

2      Trecho da música “Como nossos pais”, de Belchior. 
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guados 8 anos de docência, uma indagação 
que parece ser recorrente entre os alunos: 
“porque estudar um autor que escreveu há 
cem ou duzentos anos, se grande parte do que 
ele afirmou já se encontra superado”? Porque 
estudar teoria, se é na prática que transfor-
mamos o mundo? Nesse dilema, o educador 
tenta administrar posições aparentemente 
contrárias que permeiam a arte e a ciência 
de educar: como, por exemplo, valorizar 
e reproduzir conhecimentos tradicionais, 
sem os quais não avançaríamos e, ao mesmo 
tempo, motivar os alunos a perceberem que 
a humanidade tem aperfeiçoado o convívio 
em sociedade, superado problemas e am-
pliado suas potencialidades e capacidades, 
mediante a ação inovadora das ciências, das 
técnicas e das artes.

É verdade que as cogitações teóricas e filosófi-
cas, muitas vezes, se perdem entre o caminho 
dos sentidos e a possibilidade de sua concre-
tização ou aplicação no cotidiano. Contudo, 
não podemos perder de vista que o resultado 

do conhecimento moderno é fruto inques-
tionável da assimilação e compreensão do 
conhecimento anteriormente reproduzido. 
Provavelmente, Albert Einstein não teria 
proposto a Teoria da Relatividade se Isaac 
Newton não houvesse existido.

Isso quer dizer que avançamos em direção ao 
novo sem perder de vista aquilo que, muitas 
vezes, a duras penas, conseguimos apreen-
der. Avançamos sem perder de vista o que já 
foi construído. Não se trata de reverenciar 
ou mistificar os antepassados, as tradições 
e os mitos que criamos, mas constatar, no 
conhecimento e na experiência tradicional, 
uma forma legítima e necessária para conti-
nuação do avanço das “forças inovadoras”.

Essa reflexão serve para que construamos 
firmeza inabalável de que as coisas só acon-
tecem para quem não tem receio de enfren-
tar desafios e encara o novo, em qualquer 
campo de atuação do homem. Inclusive no 
campo político.
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de um administrador público que, 
utilizando-se de uma expressão por 

ele atribuída a Luís XIV, afirmou: “depois 
de mim, o dilúvio”. Desde então, fiquei de 
tal forma chocado com aquilo que, mesmo 
tendo passado 6 ou 7 anos, continuo lem-
brando do episódio e, vez por outra, ao re-
fletir sobre gestão de empresas ou sobre o 
processo político institucional brasileiro, 
não tenho como evitar que aquela frase me 
venha à mente.

Apenas a título de esclarecimento, Luís XIV 

(1638-1715) foi um imperador francês ab-
solutista que realizou um governo caracteri-
zado pelo personalismo das ações e decisões. 
Seu reinado de 54 anos coincide exatamente 
com a hegemonia da França na Europa. A 
concepção da realeza alcança com Luís XIV 
uma elevada expressão: um monarca só é res-
ponsável diante de Deus e não compartilha 
com ninguém o seu poder.

Refletindo sobre a frase, em que pese nunca 
tenha conseguido constatar a sua autoria, 
tentei imaginar o que se passava na cabeça 
daquele “líder”. Alcancei as seguintes al-

3. DepOIS De MIM, O DILÚVIO
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ternativas: acreditando que a instituição 
será administrada por inimigos ou desafe-
tos, pretendia deixar algumas bombas de 
efeito retardado; a falta, sem medida, de 
compromisso com o futuro; o “líder” estava 
pautando-se pelo simples imediatismo que 
costuma caracterizar a tomada de decisões. 
Ele quis dizer: “resolvo o problema agora, 
agrado o maior número possível de pessoas 
e não quero saber das consequências”. Seria 
algo do tipo: “quem vier depois de mim, que 
resolva os seus próprios problemas”; ou ain-
da simplesmente: “depois de mim o mundo 
pode se acabar”.

Considerando que os gestores públicos e 
privados tendem a imaginar-se um celeiro 
de sabedoria, aquele que tem mais visão de 
futuro e o mais comprometido com a coleti-
vidade, gostaria de destacar um dos elemen-
tos que mais evidenciam o compromisso de 
um gestor com o futuro de sua organização: 
a capacidade de formar recursos humanos 
comprometidos e qualificados que possam 

levar a bom termo a instituição, evitando 
os retrocessos que às vezes caracterizam a 
mudança de um gestor para outro. Vejam, 
estou partindo do pressuposto que estamos 
nos referindo a um gestor que não apenas se 
reconhece competente, como de fato o é.

Se por um lado, o gestor deve estar conscien-
te que muitas de suas decisões continuarão 
a afetar a instituição mesmo quando ele 
não estiver mais no seu comando; por ou-
tro, deve possuir o compromisso de tomar 
decisões que contribuam para o desenvolvi-
mento institucional, facilitando, inclusive, 
a ação dos gestores seguintes.

Todas as pessoas investidas de cargos direti-
vos, sejam nas empresas privadas ou no setor 
público, estão presas a uma obrigação que 
muitas vezes excedem aquilo que está posto 
nos estatutos e regimentos. Essa obrigação, 
em que pese extrapolar a medida do tempo 
disponível, deve se constituir em uma variá-
vel constante em todos os momentos de de-
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cisão: “o que vai acontecer com a organização 
que eu dirijo, quando eu não mais estiver no 
seu comando?”. 

A pergunta trata de um sentimento de res-
ponsabilidade, compromisso e respeito às 
instituições, às pessoas e, em última instân-
cia, à própria sociedade. Agindo contraria-

mente a essa posição, o gestor poderá ser 
julgado pela história ou, pelo menos, pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal, que, apesar 
das reclamações daqueles que a consideram 
restritiva, alcança apenas uma diminuta par-
te daquilo que poderia ser exigido de quem 
se compromete a gerir uma instituição, so-
bretudo as públicas.
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ciência e uma arte das mais nobres. 
Suas características afetam, em maior 

ou menor grau, um grande número das dis-
ciplinas que compõem o campo do conheci-
mento ensinado nas escolas e, na maioria das 
vezes, repassado como verdade absoluta.

Para facilitar a compreensão da mensagem 
proposta neste artigo, sugerimos uma defi-
nição para política: trata-se da ciência e da 
arte de identificar os problemas que afligem 
o nosso cotidiano e das proposições para 
equacioná-los, de maneira que o produto 

final seja o bem-estar da coletividade, nesta 
e nas gerações posteriores, ou ainda: o ins-
trumento pelo qual se promove o alcance e 
manutenção da plena satisfação física, men-
tal e intelectual dos homens.

Assim, considerando que todos nós fazemos 
política diariamente e que alguns optam 
pela política partidária, é tolo o homem que 
diz que, pura e simplesmente, não gosta de 
política. Como diria o filósofo: o homem é 
um animal político.

Desta forma, se todos desejam o bem co-

4. a pOLÍtICa e O SISteMa 
De InteReSSeS
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mum, a saúde e a satisfação física, mental e 
intelectual dos homens, o que os põe costu-
meiramente em fileiras diferentes? Em lados 
opostos? O que os fazem digladiar-se como 
inimigos ferozes, ou, do contrário, que os 
colocam em posições convergentes, fazen-
do-os assumirem posições semelhantes até 
que, novamente, voltem à beligerância? O 
detalhe é que todos defendem suas posições 
afirmando que estão defendendo o coletivo, 
ou, no mínimo, “as bases”.

Certamente precisaríamos escrever um trata-
do sociológico (ou de psicologia, não sei) para 
explicar as relações de causa e efeito que envol-
vem esta temática, que constitui uma excelente 
questão investigativa para pesquisadores, estu-
dantes e demais curiosos. Sem muitas preten-
sões, poderíamos afirmar que são três os fatores 
que determinam a escolha por uma visão de 
mundo, a tomada de uma decisão política, ou 
simplesmente a opção por uma situação que 
proporcione melhor conforto (físico, mental 
e intelectual), quais sejam:

As teorias científicas que definem as condi-
ções mediante as quais podemos construir 
um mundo melhor (as dificuldades surgem 
desde a opção por uma definição de mundo 
melhor).

As posições ideológicas (ou o sistema de valo-
res com os quais justificamos nossas posições 
políticas e os nossos privilégios) que, ao lado 
das teorias, proveem para o homem as lentes 
através das quais ele vai enxergar o mundo, 
interpretá-lo e tentar transformá-lo à seme-
lhança do seu conceito de “mundo melhor”.

Os interesses pessoais, de grupo e/ou de 
classe que, juntamente com a ideologia, 
contribuirão fortemente nas tomadas de 
decisões.

Para não complicar a análise da questão pro-
posta, podemos citar outros fatores trans-
versos, como: a ignorância pura e simples, a 
alienação de classe e a burrice de lado a lado, 
no sentido coloquial do termo.
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Agora, podemos voltar para a pergunta 
inicial: se todos estão imbuídos do mesmo 
sentimento, se todos querem alcançar o mes-
mo objetivo (qual seja: construir um mundo 
melhor), o que induz os homens em geral e 
os políticos em particular a militarem em la-
dos diametralmente opostos, a fazerem opo-
sição mútua, às vezes de forma incoerente e 
até inescrupulosa?

Por que será que expressões do tipo: “o go-
verno pratica uma política econômica irres-
ponsável” é tão comum? Por que não admi-
tirmos a eventualidade de tratar-se apenas de 
“equívoco” e não de “irresponsabilidade”? 
Ou será que apenas nós somos movidos por 
sentimentos nobres?

Creio que na base desta questão estão os 
interesses pessoais, realçados pela impossi-
bilidade de plena satisfação de todas as ne-
cessidades (que sempre implica em alguma 
situação de injustiça). A própria economia 
é uma ciência que tem como problema bá-

sico a escassez de recursos. Se não houvesse 
o problema da escassez, não haveria proble-
ma econômico. Essa ciência trata, então, de 
como satisfazer necessidades ilimitadas uti-
lizando recursos escassos. Assim, como não 
existem oportunidades iguais para satisfazer 
a gula de todos, muitos se enveredam pelos 
caminhos tortuosos de tentar convencer 
que querem construir um mundo melhor, 
quando na verdade estão tratando pura e 
simplesmente dos seus interesses pessoais, 
de grupos e/ou de classes, ou seja, o alcance 
e manutenção dos seus privilégios.

Como seria bom se pudéssemos tratar das 
questões que afligem o nosso dia a dia com 
objetividade e com a neutralidade que pare-
ce ser tão cara ao conhecimento científico, 
se todos falassem abertamente dos seus inte-
resses sem se preocuparem com as incompre-
ensões e a ferrenha reação dos adversários. 
Ora, se estou querendo o mesmo que você 
quer, por que não sentarmos e tratarmos do 
assunto? 
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Daí surge outro problema para o cidadão 
comum: como identificar o sentimento que 
move as pessoas? Isso poderia determinar 
um voto consciente, por exemplo.

Considerando que em geral as pessoas ten-
dem a defender os seus próprios, egoístas e 
inconfessáveis interesses, a melhor forma de 
alcançá-los é tentar guardá-los no íntimo e, 
se possível, procurar revesti-los de uma cou-
raça quase inexpugnável: o interesse coletivo 
(para isso usamos indevidamente a ciência e 
a ideologia – as ferramentas e os instrumen-
tos da persuasão).

De tão complexo que é o problema, pro-
ponho que façamos uma tábula rasa da res-
posta: talvez um excelente caminho seja a 
busca para encontrarmos em nós mesmos o 
real sentimento que nos move, para tentar 
burilá-lo, transformá-lo em um sentimento 

tanto mais nobre quanto possível, admitin-
do que o oponente talvez não seja o diabo 
que imaginamos ou que tentamos pintar. 

O que os difere de nós é o seu conceito de 
“mundo melhor” e que os nossos interesses 
(pessoais ou de grupo), na maioria das ve-
zes, são os mesmos, havendo apenas recur-
sos insuficientes para atender a todos (prin-
cipalmente a nós e a eles). Disso decorrem 
as discórdias, dissensões, traições e do jogo 
sujo praticado por muitos que, revestidos 
da pretensa nobreza de estar defendendo 
interesses coletivos, ou de estar portando 
a chama abrasadora da justiça, encontram-
se tão somente defendendo a sua satisfa-
ção pessoal. O fato é que não existe pureza 
quando se trata de defender interesses pes-
soais. Pode até não haver imoralidade nas 
ações dos mais comedidos, mas, certamen-
te, não haverá pureza celestial.
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rapidez o sentimento de que a esta-
bilidade e o crescimento econômi-

co brasileiro, até a sua consolidação como 
potência econômica regional, dependem 
fundamentalmente da reformulação de 
parte do arcabouço organizacional do esta-
do brasileiro. As reformas que compõem a 
pauta das discussões no âmbito do Governo 
Federal, Congresso Nacional, dos analistas e 
grupos organizados, se realizadas, poderão 
assegurar o funcionamento eficaz do apare-
lho de Estado, garantindo o funcionamento 
do sistema previdenciário, a competividade 

das empresas, a empregabilidade, a estabili-
dade da economia e a própria manutenção 
e aperfeiçoamento da democracia brasileira. 
Tudo isso com reflexo na melhoria das con-
dições de vida da população.

As reformas que estão dispostas no tabuleiro 
político e acadêmico brasileiro são em nú-
mero de cinco, quais sejam: aquelas que tra-
tam do sistema previdenciário e tributário, 
da organização do sistema político e da ad-
ministração do estado, além da atualização 
da legislação trabalhista. O conjunto desses 
elementos, ou mesmo alguns isoladamen-

5. Da neCeSSIDaDe 
De ReFORMaS 
nO eStaDO BRaSILeIRO
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te, atinge direta ou indiretamente todos os 
brasileiros. Alguns setores poderão ser for-
temente afetados, razão pela qual os interes-
ses envolvidos se mobilizam para manter ou 
ampliar direitos e privilégios.

Infelizmente, a imprensa, os grupos organi-
zados, os políticos e os acadêmicos não con-
tribuem de forma satisfatória para esclarecer 
a sociedade sobre as reais condicionantes da 
necessidade de se empreender reformas e so-
bre as consequências possíveis decorrentes 
da sua não efetivação. Quem poderá ser afe-
tado e de que forma?

Quando os instrumentos de informação e 
comunicação funcionam para esclarecer, 
geralmente o fazem sob a ascendência dos 
grupos mais fortes que conseguem influen-
ciar e fazer sua voz ser ouvida, reproduzida e 
aceita. Por vezes, os grupos menos organiza-
dos ou mesmo parcelas inteiras da sociedade 
são diretamente afetadas e sequer percebem 
a gravidade da situação. Desconhecem as so-

luções que estão sendo colocadas nas mesas 
de negociação. Não informar e, por conse-
quência, evitar o debate amplo é um ultraje, 
uma afronta, é querer negar um direito que 
pertence a todos os cidadãos.

É claro que não podemos desconsiderar o 
fato de que compomos uma sociedade ile-
trada. Uma expressiva parcela da popula-
ção é analfabeta, outra parte consegue ler, 
mas não entende, outros “não estão nem aí”. 
Como promover um debate nacional sobre 
esses temas se boa parte dos interessados 
desconhecem ou não têm interesse pelas 
discussões? 

As responsabilidades se voltam, então, para 
aqueles que ecoam “os rumores das ruas”, 
ou melhor, que deveriam expressar de for-
ma equilibrada e imparcial o sentimento da 
maioria e também das minorias que não se 
fazem ouvir, pois, do contrário, prevalecem 
as formas anacrônicas que privilegiam ver-
dadeiras castas que se apropriam do bem 
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público sob a alegação de que são “diferen-
tes”, merecem proteção privilegiada devido 
à sua “importância” para a sociedade: são 
militares, membros do Judiciário, políticos 
profissionais, funcionários públicos dos al-
tos escalões das três esferas de governo e em-
presários abastados. As reformas avançam 
conforme podem ser assegurados ou até 
mesmo ampliados os direitos e privilégios 
destas castas.

Das reformas que há anos são discutidas 
sem a menor consequência, a primeira ra-
zoavelmente levada a cabo foi a reforma ad-
ministrativa: em nome dela foi quebrada a 
estabilidade do servidor público e ampliado 
o tempo de aposentadoria de algumas cate-
gorias. Talvez isso tenha sido muito bom, 
não sei. O fato é que começou pelo elo mais 
fraco. A respeito disso, tenho que tomar 
cuidado para não defender interesse próprio 
também. Como isso é difícil.

O estado brasileiro, além de pagar altíssimos 

salários e aposentadorias astronômicas para 
um número reduzido de apaziguados, pos-
sui uma máquina administrativa ineficiente. 
As causas dessa ineficiência são, em parte, 
do conhecimento comum: burocracia, 
corrupção, desperdício, funcionários mal 
qualificados e chefias indicadas, com raras e 
louváveis exceções, por critérios políticos e 
em número superior ao necessário. 

Ressalto ainda: a superposição de compe-
tências, ações desarticuladas e fragmenta-
das. A respeito disso o governo de Lula não 
parece ter contribuído em nada, pois criou 
novas secretarias para dar ênfase ao seu dis-
curso, bem como para dar emprego a petistas 
não eleitos, sem se preocupar com a super-
posição de ações (o que fará a Secretaria das 
Cidades sem interferir nas competências de 
outros órgãos?).

Ainda restam as demais reformas. Sobre elas 
percebe-se como é difícil equacionar inte-
resses contraditórios. Falando em nome do 
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bem comum, os governos não querem per-
der receitas, os empresários e contribuintes 
querem pagar menos impostos, os trabalha-
dores querem tetos altos para suas aposen-
tadorias, os políticos tradicionais querem 
assegurar eleições fáceis, nas quais o poder 
econômico influencia mais que o sentimen-
to e as necessidades populares, e por aí vai. 
Todos sabem que alguém precisa ganhar 
menos para que outros tenham direito de 
ganhar um pouco, mas ninguém se apresen-
ta como voluntário.

Para minha tristeza, descobri recente-
mente que até nas sociedades primitivas, 
nas quais a produção e a repartição eram 
coletivas, os mais fortes acabavam fican-
do com as partes mais nobres da caça. Ou 
seja : a coxa para o fortão musculoso e o 
pescoço para a sogra. A natureza huma-
na é assim, estou sempre pensando que 
mereço mais que você, e serei louvado 
e reverenciado pela sociedade quanto 
maior seja a minha habilidade conseguir 
esconder isso.
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brasileira. O político é indagado: 
“Vossa Excelência será candidato? 

Haverá aliança com o partido Z? Há pos-
sibilidade de recomposição com beltrano, 
que na eleição anterior foi seu adversário? O 
senhor se mantém firme na defesa dos pro-
jetos apresentados para os eleitores durante 
a campanha?” A resposta, invariavelmente, 
afirma ou sugere: “A política é dinâmica!” 
Em outras palavras: tudo pode acontecer.

É óbvio que aos políticos foi dado o direito 
de mudar de ideia, reavaliar posições. Pode 

tratar-se, inclusive, de uma atitude amadure-
cida. Assim, um conjunto de partidos, visan-
do implementar um programa de governo 
comum, se alia para disputa de um pleito 
eleitoral. Por outro lado, em um estado de 
direito, dito democrático, é necessário que 
seja assegurada a chamada governabilidade. 
Portanto, um partido que chegue ao poder 
sem maioria no parlamento terá que compor 
alianças que garantam a efetiva implementa-
ção de suas propostas de governo.

Isso tudo seria natural, normal mesmo, se 
não fosse a constância e rapidez com que 

6. a pOLÍtICa É DInÂMICa?!
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acontece. A realidade não é tão inconstan-
te a ponto de, a cada dois anos, o espectro 
político-partidário sofrer tantas altera-
ções. Programas de governo e projetos 
de parlamentares são rifados, esquecidos, 
e até renegados por seus autores. Houve 
casos de projetos que, postos em vota-
ção no plenário, recebeu voto contrário 
de seu autor. Há governos que compõem 
politicamente com os seus mais ferrenhos 
adversários, mesmo aqueles de um campo 
ideológico e programático diametralmen-
te oposto. 

O parlamentar (seja senador, deputado ou 
vereador), a pretexto de fazer o melhor para 
seu país, estado ou município, assume ati-
tudes que, à luz da ética e do bom senso, são 
desprezíveis.

Na verdade, se o partido é conduzido pe-

las conveniências, posições individuais 
tornam-se comuns. O trânsito de parla-
mentares entre as trincheiras da situação 
e oposição faz crer que, na verdade, não 
existe um embate sólido de ideias, de vi-
sões diferenciadas de mundo. O que existe 
é a luta desenfreada pela preservação de 
espaços.

Tanto que cidadãos comuns, isto é, aqueles 
sem envolvimento direto nas campanhas po-
líticas, dificilmente se indispõem com cole-
gas, amigos ou vizinhos. As rixas e violências 
homéricas entre pessoas e famílias, por causa 
de política, são cada vez mais raras. Ainda 
bem, pois existem formas mais civilizadas 
de resolver divergências de interesses e de 
visões de mundo3. Mas isso é fruto também 
da percepção dos eleitores de que, enquanto 
eles se digladiam, os seus líderes conversam 
animadamente em mesas de restaurantes 

3      Nos últimos dois anos (2016 e 2017), infelizmente, houve recrudescimento dessa tendência. Disputas políticas no 
cenário nacional, têm provocado muitos desentendimento, até entre pessoas com boa formação. 
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grã-finos, confabulando e construindo ce-
nários que lhes são mutuamente convenien-
tes, à revelia do eleitor e da imagem que lhe 
foi introjetada.

As oscilações do pêndulo político partidá-
rio brasileiro deixariam qualquer analista 
desatento atordoado. Que dizer do elei-
tor, então? Este há muito deixou de tentar 
compreender as idas e vindas da política. 
Parece que deixou de se indignar. Deixou 
de achar estranho que partidos adversá-
rios componham e recomponham alianças 
antes e depois de cada pleito, mesmo que 
lhes pareça estranho. Isso é preocupante, 
pois se o eleitor não reagir, os políticos 
continuarão fazendo política sempre da 
mesma forma.

Isto que os políticos e os seus analistas 
costumam chamar de dinamismo camufla 

a falta de coerência e incongruências que 
pautam a condução da vida pública. Na 
verdade, trata-se, quase sempre, de opor-
tunismo barato, visando a preservação ou 
conquista de espaços.

Naturalmente, não estou afirmando que o 
tão propalado dinamismo é sempre induzi-
do, provocado de acordo com as conveniên-
cias. Dizer isso seria desconsiderar que a so-
ciedade, sempre em movimento, provoca a 
materialização de fatos imagináveis. Assim, 
enfrentar fatos novos com ideias antigas é 
idiotice. Justifica-se, portanto, as mudanças 
de posições.

O próximo pleito eleitoral, a campanha para 
“renovar” o Executivo municipal e Câmara 
de Vereadores, será mais um desses momen-
tos em que a política revelar-se ‘dinâmica’? 
Vamos aguardar para ver.
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sora doutora Ieda Maria de A. F. 
Chave, comentando meu artigo do 

último sábado, propôs-me uma frase-cha-
ve: a “distância entre o querer e o (poder) 
fazer” dizia ela que poderia ser uma se-
quência daquilo que eu tratei no artigo A 
HISTÓRIA NÃO TEM DATA APRA-
ZADA PARA ACONTECER. Além de 
agradecimento pela sugestão, fico lisonje-
ado por seu comentário honroso.  

Antes de tentar abordar o tema sugerido, 
é bom lembrar que o ato de fazer é antece-

dido, ou pelo menos deve ser, por análise 
objetiva da realidade. Em ciência, dizemos 
que o pesquisador deve retratar os fenô-
menos da natureza e os fatos sociais da for-
ma como eles são e não como gostaríamos 
que eles fossem.  

Contudo, para um sujeito que possui 
consciência histórica, retratar a realidade 
pura e simplesmente, propor modelos e 
formas ideais, sem inferir um juízo de va-
lor, torna-se um exercício penoso e quase 
impossível. Como separar o cientista do 
seu objeto de estudo? O jornalista e o fato 

7. entRe O QUeReR e O (pODeR) 
FaZeR
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social? O cronista e as diferentes formas 
de perceber as peculiaridades da vida? 
Exercício complicado. 

Por isso é um prazer enorme escrever 
sem as regras da escrita acadêmica e 
dos critérios do fazer científico. Você 
sempre pode, com responsabilidade, 
falar do que é sem omitir a sua percep-
ção pessoal. A distorção deletéria dessa 
liberdade ocorre quando usamos fatos 
ou argumentos (na verdade, sofismas) 
apenas para tentar justificar o sentido 
de mundo que pretendemos alcançar. 
Nesse caso, sempre esboçamos algo que 
nos é favorável, claro. 

Isolando esse aspecto, também corremos o 
risco de falamos de um sentido de mundo 
ideal que pode está apenas na nossa cabeça 
(fruto da nossa razão) e muito diferente 
do que realmente é possível.  O estudante 
ou profissional, às vezes idealistas e caren-
tes de realizações, sonham cenários ina-

dequados para a sua realidade material, 
humana e financeira.

Os políticos, mesmo os sinceros, eu real-
mente acredito que eles possam existir, 
também falam daquilo que desejam para o 
mundo, falam de uma sociedade ideal e da 
forma como alcançá-la. Outros vão ainda 
mais além e não tratam, apenas do poder 
ser feito, mas da possibilidade de poder 
manter um estado de coisas, controlar os 
acontecimentos. 

Para as duas situações (fazer e controlar), 
existem muitas limitações. Uma coisa é 
aquilo que realmente podemos fazer. Outra 
é aquilo que desejamos, mas que as condi-
ções humanas, materiais e financeiras, den-
tro de um determinando momento histó-
rico, não nos permitiram fazer. O político 
não deve imaginar um cenário inalcançá-
vel, nem deve imaginar que pode controlar 
os acontecimentos históricos. Lembro que 
os tucanos do PSDB, no calor do sucesso 
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do Plano Real, imaginaram um governo de 
vinte anos. Não passou de oito. 

Um cidadão prudente analisa o cená-
rio, dimensiona os recursos disponíveis, 

percebe as necessidades e elabora planos. 
Tudo isso para aproximar, ao máximo, o 
querer do (poder) fazer. Na verdade, ten-
tar o possível, o que é factível. É, enfim, 
realista. 
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adotada pelos vencedores de con-
flitos bélicos ou disputas políticas: 

a cultura de destruição dos registros e da 
memória dos governantes derrotados.  

A história registra muitos exemplos de 
destruição de símbolos que representam 
momentos importantes da formação his-
tórica, social e antropológica das civiliza-
ções. A destruição do templo de Jerusalém 
pelos romanos, no ano 70 d.C.; da estátua 
de Lênin, por ocasião da derrocada da an-
tiga URSS; da imagem dedicada à Buda 

nas montanhas do Afeganistão; ou mes-
mo da recente destruição das estátuas de 
Saddam Hussein.

Por que será que os poderosos possuem essa 
forte inclinação de destruição dirigida aos 
símbolos históricos? Os motivos são variados: 
por não compreenderem a sua importância; 
por pretenderem eliminar qualquer vestígio 
dos seus antecessores no imaginário popular; 
pelo simples desejo de humilhar mais ainda 
os adversários derrotados ou ainda devido à 
crença de que a história irá perpetuar apenas 
as suas próprias obras e realizações.

8. a natUReZa DOS 
COnQUIStaDOReS e a COnDUta 
DOS pOLÍtICOS “MODeRnOS” 
(paRte I)
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Essas atitudes são comuns em momentos 
de grandes rupturas. Às vezes fica difícil 
controlar o ímpeto de soldados e mesmo 
de populares insatisfeitos. Contudo, cha-
mo a atenção para o fato de que atitudes 
semelhantes ocorrem em estados demo-
cráticos, nos quais a alternância de poder 
costuma acontecer de forma ordeira e pro-
gramada.

No plano político-institucional, frequen-
temente registramos atitudes que são res-
quícios da natureza dos conquistadores. 
Os governos eleitos possuem uma forte 
inclinação para eliminar os registros da 
passagem e das realizações dos governos 
anteriores, mesmo que isso implique em 
grandes prejuízos para o erário público e 
em resultados políticos e administrativos 
inexpressivos.

São exemplos disso a substituição ime-
diata das placas de identificação de obras 
públicas, bem como dos prédios e logra-

douros, do extravio de papel timbrado, das 
logomarcas de identificação dos veículos 
oficiais e na modificação dos títulos dos 
programas de governo. Sem contar que 
muitas vezes boas iniciativas são “esqueci-
das” pelos eleitos, simplesmente para não 
perpetuar a memória (e quem sabe as boas 
ações) dos governantes anteriores. Obras 
públicas importantes são paralisadas e 
servidores nos quais foram investidos mi-
lhões em treinamento e capacitação são 
demitidos, para começar tudo novamen-
te, utilizando-se dos mesmos e duvidosos 
critérios de seleção. O leitor consegue 
imaginar quanto isso custa para os cofres 
públicos?

No Brasil, no Estado do Rio Grande do 
Norte e em Mossoró, há muitos exemplos 
de atitudes típicas de conquistadores: no 
primeiro dia de trabalho do último man-
dato do prefeito Dix-huit Rosado, eu vi 
vários caminhões recolhendo as placas de 
inauguração que continham a identifica-
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ção do governo anterior. Atitude igual foi 
adotada por todos os que lhe sucederam; 
no plano estadual, o governo anterior, 
mesmo dispondo de apenas alguns meses 
de mandato, substituiu as logomarcas do 
governo de Garibaldi Filho. Agora, foi 
anunciado que o Programa de Apoio ao 
Pequeno Produtor – PAPP receberá uma 
nova denominação (Programa Desenvol-
vimento Solidário). A placa do Restauran-
te Barriga Cheia já foi trocada por outra 
que lhe identifica com o título de Restau-
rante Popular. Os jornais registram que 
o governo de Lula, por sua vez, pretende 
trocar o nome do FUNDEF. Se continuar 
dessa maneira, acabará anunciando a subs-
tituição de todos os cartões magnéticos 
emitidos pelos programas de compensa-
ção social (a respeito disso, para que tan-
tos cartões magnéticos?).

Será que essas atitudes estão no código ge-
nético dos políticos vencedores de cada 
pleito? Será que existe uma espécie de co-

mando natural em suas mentes que orde-
na: “destruirás todas as marcas, símbolos 
e registros dos seus antecessores!”? Ou se 
tratam apenas das mesmas motivações dos 
conquistadores?

Talvez a solução para parte desse proble-
ma resida na proibição de que um gover-
nante possa utilizar-se de símbolos pró-
prios, personalizados, para identificar 
programas, obras e o patrimônio público 
em geral. A legislação impede o uso das 
logomarcas utilizadas nas campanhas po-
líticas, mas isso é muito pouco.

Ainda bem que as tecnologias de registro 
e disseminação da informação, apoiados 
por uma legislação que facilita a preserva-
ção de documentos oficiais, impedem que 
registros importantes sejam eliminados, 
pois do contrário alguém poderia desejar 
explodir os cartórios, bibliotecas, museus, 
obras públicas, e tudo que pudesse lem-
brar as realizações dos antecessores.
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característica peculiar dos políticos 
“modernos”: ao assumirem o poder, 

empreendem esforços para eliminar os re-
gistros, obras, realizações e até mesmo a me-
mória popular dos seus antecessores. Este 
fato possui raízes históricas nas atitudes dos 
conquistadores, antigos e contemporâneos, 
que procuram destruir os principais símbo-
los dos governos e regimes anteriores.

Desta feita, pretendemos discorrer sobre a 
reação daqueles que estão na iminência de 
transferir o poder, consequência natural da 

alternância que caracteriza o processo demo-
crático e motivo pelo qual todo governante 
possui um prazo predeterminado para o exer-
cício do seu mandato. Como consequência 
desse fato, poderíamos imaginar que as insti-
tuições públicas sempre estariam avançando, 
aperfeiçoando o seu aparato organizacional 
pela aplicação de métodos diferentes, práti-
cas e enfoques políticos divergentes, porém 
com objetivos comuns: a prestação de bons 
serviços à sociedade e a melhoria da qualida-
de de vida dos cidadãos.

Nestes termos, um governante novo deveria 

9. a natUReZa DOS 
COnQUIStaDOReS e a 
COnDUta DOS pOLÍtICOS 
“MODeRnOS” (paRte II)
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ter a sua atuação facilitada por aqueles que 
lhe antecederam, de maneira que não hou-
vesse perda de tempo com a realização de 
esforços evitáveis, tais como: retomada da 
rotina administrativa, recuperação de esto-
ques financeiros e materiais, reprogramação 
de ações cujas receitas estrangulam o tesou-
ro, cumprimento de prazos legais que de-
veriam ter sido observados, conhecimento 
de detalhes do funcionamento da máquina 
administrativa, que poderiam ter sido repas-
sados durante o período de transição.

Assim, na perspectiva do político “derro-
tado”, registramos exemplos que guardam 
características próprias de momentos su-
cessórios provocados por conflitos bélicos. 
Nestes, os exércitos derrotados, ou que são 
obrigados a recuar, costumam adotar como 
estratégia diminuir ao máximo a possibi-
lidade de o “inimigo” utilizar os recursos 
disponíveis. Por isso, sem considerar a po-
pulação local, levam consigo o máximo 
possível e destroem o resto (plantações, 

pontes, prédios, documentos), até armam 
minas que podem explodir pelo toque de 
um desavisado, e escondem bombas de efei-
to retardado. O objetivo, enfim, é dificultar 
a atuação daqueles que chegam. Fragilizá-lo 
para possibilitar uma possível retomada do 
poder. Tome como exemplo  a atitude de Sa-
ddam Hussein ao deixar o Kuait, em 1991: 
explodiu os poços de petróleo daquele país. 
Quem uma vez agiu como conquistador, ao 
assumir o poder toma atitudes correspon-
dentes ao deixá-lo.  

Ora, se isso é uma atitude previsível em um 
conflito bélico, não poderia jamais ser re-
gistrada em uma democracia na qual a alter-
nância de poder é natural, conhecida e aceita 
pela sociedade. Contudo, nem sempre isso 
acontece. Temos conhecimento de casos em 
que os “generais derrotados” promoveram 
uma política de terra arrasada, própria dos 
mais acirrados e radicais conflitos bélicos, 
ou pelo menos não impediram que isso 
ocorresse. Em um desses casos, um assessor 
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levou consigo todas as pastas que continham 
documentos importantes que facilitariam a 
atuação dos seus sucessores. Em outro caso, 
deixaram uma prestação de contas atrasar 
(viva a Lei de Responsabilidade Fiscal). 
Noutro, os estoques de materiais não foram 
reabastecidos.

Registramos, contudo, alguns casos louvá-
veis, nos quais a ética, o bom senso e a boa 
prática administrativa prevaleceram. Como 
resultado, atitudes civilizadas foram adota-
das. No Brasil de 2002, o presidente Fernan-
do Henrique Cardoso conduziu de forma 
exemplar o período de transição. A ordem 
era: não soneguem nenhuma informação; 
no Rio Grande do Norte, as coisas parecem 
não ter caminhado muito bem (acusações 

mútuas indicavam ressentimentos de quem 
perdeu e arrogância de quem ganhou); no 
plano municipal temos um registro agradá-
vel: presenciei, no dia 31 de dezembro de 
1996, por volta das 22 horas, o dr. Milton 
Marques concluindo a transferência de sua 
pasta (a Secretaria Municipal de Saúde) 
para o seu sucessor, o dr. José Maria Caldas. 
Antes, ele havia orientado para deixar tudo 
organizado e, posteriormente, tratou pes-
soalmente de repassar todas as informações 
necessárias (já que falamos e às vezes até insi-
nuamos, fatos desagradáveis, é bom, sempre 
que possível, registrar as exceções).

Bom seria que todos tratassem as institui-
ções públicas com um bem comum e não 
como propriedade privada ou de grupos.
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A experiência brasileira durante a dé-
cada de 1990 apresentou, pelo me-
nos, dois grandes resultados: o pri-

meiro é negativo, pois foi o período em que 
o Brasil alcançou a menor média anual de 

crescimento econômico do século XX, ape-
sar de os anos 80 serem conhecidos como 
“a década perdida”. Por outro lado, foi pos-
sível observar um grande amadurecimento 
das instituições democráticas, a afirmação 
do debate sobre os direitos fundamentais 
dos indivíduos, a ética no serviço público 
e nos negócios privados, o zelo pela coisa 
pública e sobre a conduta dos órgãos de co-
municação social.

Algumas práticas que se encontravam qua-
se institucionalizadas e tidas por alguns 
como “normais”, como o recebimento dos 

10. entRe a MODeRnIDaDe, 
O CLIenteLISMO SeCULaR e 
O pateRnaLISMO MILenaR

Indícios de modernidade coexistem 
com os resquícios de uma sociedade 

clientelista e paternalista, que 
caracteriza um antepassado que 

teima em não querer desaparecer da 
nossa história.
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famosos 10%, sob forma de propina, a Lei 
de Gerson e o famoso jeitinho brasileiro, 
passaram a ser vistos como uma distor-
ção moral, antiética ou como um caso de 
polícia. Some-se a isso o fato de que nas 
escolas, do Ensino Fundamental ao nível 
superior, disciplinas e conteúdos trans-
versais que contribuem para a formação 
do cidadão passaram a ser incorporados às 
grades curriculares, como: meio ambien-
te, ética e cidadania, empreendedorismo, 
educação sexual, educação para o trânsito, 
direitos do consumidor, etc.

Temas marginais como a discriminação 
racial, os abusos sexuais de crianças e 
adolescentes e o preconceito contra 
homossexuais entraram para a ordem 
do dia, de maneira que passamos a ter 
certa vergonha por alguns dos nossos 
atos e posturas, durante muito tempo 
tido como normais. É animador o fato 
de que muitos desses hábitos foram sim-
plesmente banidos do nosso cotidiano e 

outros tantos estão em fase de transfor-
mação ou eliminação.

Tudo isso me faz crer que a sociedade brasi-
leira está evoluindo para melhor. No futuro, 
nossos filhos serão bem melhores do que nós. 
Com mais acesso à informação, exercitando 
os direitos de cidadão e postura ética, esta-
mos formando indivíduos com um preparo 
para a vida civilizada muito melhor do que 
aquele que foi possível aos nossos pais nos 
ofertar.

É claro que isso tem fortes reflexos sobre o 
trato dos bens e serviços públicos. Tanto que 
na década de 1990 aconteceram alguns fatos 
impensáveis para o Brasil republicano: um 
impeachment de um presidente, a cassação 
do mandato de senadores e deputados. Sim, 
os nossos políticos terão que modificar suas 
posturas, para agirem em conformidade 
com essa nova realidade. 

É por isso que me espantei e fiquei assom-
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brado com um fato da política mossoro-
ense desta semana. A distribuição de leite, 
adquirido com dinheiro público e destinado 
a pessoas carentes, é tratado como moeda 
eleitoral em nosso município, sem que isso 
desperte qualquer sentimento de indigna-
ção. Os nossos representantes do Executivo 
e Legislativo atuam de forma conjunta para 
parcelar o leite destinado às nossas crianças 
desnutridas, distribuindo-o conforme con-
veniências políticas para manterem “demo-
craticamente” os seus mandatos. Essa forma 
de conduzir o Programa do Leite existe des-
de que ele foi criado.

Fala-se de “cotas” de leite para vereadores, 
com direito a debate na Câmara Munici-
pal e reprodução pela mídia impressa e 

radiofônica, sem a menor falta de pudor, 
com direito a frases deselegantes, do tipo 
“a candidata da vaquinha”. Ninguém se 
subverteu contra a apropriação privada 
de bens púbicos. Os nossos jornalistas 
reproduziram o fato atribuindo destaque 
para a luta política e os interesses de parte 
a parte, a respeito de quem está ou não sen-
do beneficiado. Nisso, não lançam luzes 
sobre essa distorção absurda que jamais 
poderia estar acontecendo.

O leite, como qualquer outro bem público, 
não deve ir para as mãos de políticos que, 
através de suas fundações ou de líderes co-
munitários, se locupletam, reproduzem e 
perpetuam uma estrutura de poder que de-
veria causar vergonha para todos.
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ronto! Vai começar tudo outra vez. 
A imprensa eletrônica, falada e es-
crita, servindo aos mais diversos 
interesses políticos e econômicos, 

pessoais e de grupo, reiniciou o seu jogo 
de interesses. A partir de agora estaremos 
expostos às pesquisas de opinião ou pes-
quisas de intenção de votos, ditas cien-
tíficas. São assim denominadas porque 
seguem uma metodologia estatística des-
de o momento da definição do questioná-
rio a ser levado ao eleitor, passando pela 
identificação do amostral e, importante, 
sendo rigorosa na análise, interpretação 

e divulgação dos resultados. Pelo menos 
é que se diz.

Sobre a cientificidade da estatística, que 
não pode ser simplesmente menospreza-
da, afinal temos produzido conhecimento 
bom com esta importante ferramenta, des-
taco Ariano Suassuna, que no último dia 
29, durante a Assembleia Geral da UERN, 
afirmou: “existem três tipos de mentira. A 
mentira comum, a mentira deslavada e a es-
tatística”.  Noutra ocasião, lia outras duas 
afirmações sobre a estatística: 1 – É como 
biquíni, mostra tudo, porém esconde o es-

11. CetICISMO, eStatÍStICa e 
OUtRaS MentIRaS
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sencial. Ou ainda 2 – Os números, se bem 
torturados, dizem o que você quiser.

Possuímos inúmeros exemplos de como as 
pesquisas de opinião têm servido a inte-
resses alheios a missão de simplesmente 
informar o eleitor. É bom ficarmos per-
manentemente atentos. Recomendo, 
por oportuno, como costumo dizer para 
os meus alunos, que percebam o fato de 
que este autor também possui ideologia, 
visões de mundo próprias e, quem sabe, 
interesses pessoais e de grupo. Digo isso 
porque é melhor assumir uma posição de 
neutralidade relativa do que pretender 
uma isenção que, mesmo perseguida, pode 
ser inalcançável. Creio que assim fica, di-
gamos, mais honesto.

A melhor coisa a fazer é seguir o velho e 
bom ceticismo que começou a ser deline-

ado pelos gregos e chega aos nossos dias 
de forma obscurecida pela falta de infor-
mação ou da capacidade de analisá-las.
O ceticismo é uma característica mar-
cante presente na filosofia e na ciência. 
Significa a “atitude ou doutrina segundo 
a qual o homem não pode chegar a qual-
quer conhecimento indubitável, quer nos 
domínios das verdades de ordem geral, 
quer no de algum determinado domínio 
do conhecimento”4. O cético, portanto, é 
aquele indivíduo que não aceita como ver-
dade qualquer coisa que lhe é oferecida. 
Cabe, então, ao cético, escrutinar, analisar 
e ponderar sobre tudo aquilo que está ao 
seu alcance ou que lhe chega sob forma de 
informação5.

O ceticismo não tem uma relação muito 
amistosa com as religiões, por razões ób-
vias. Enquanto as religiões pregam a fé, 

4      Dicionário do Aurélio.

5      De acordo com Jean-Paul Dumont, “na realidade, e por sua própria etimologia (skepsis em grego significa “exame”), 
o ceticismo não autorizaria qualquer posição decidida” (...). 
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ou a crença naquilo que não se pode com-
provar, os céticos chamam a atenção para 
a posição contrária. Interessantemente, a 
própria Bíblia defende que devemos es-
tar abertos para ouvir tudo, todas as po-
sições, explicações ou versões possíveis 
de um fato, para depois de uma análise 
meticulosa ficar apenas com aquilo que 
podemos julgar de razoável. “Ouça tudo 
e retende o que é bom”, diz a Bíblia. O 
cético diria: “discorde de tudo”.

Acredito também que o ceticismo não tem 
uma relação amistosa com a política. Pe-
las mesmas razões das religiões. Imagine o 
leitor o quanto o partidário, seguidor ou 
simplesmente eleitor deve ser dogmático 
para acreditar em tudo aquilo que é pro-
fessado e defendido por seus líderes, sem 
suscitar qualquer questionamento.

Veja o caso das pesquisas políticas. Nes-
ta semana tive acesso a duas pesquisas de 
intenções de voto, nas quais um dos pré-

candidatos a prefeito de Mossoró aparece 
com percentuais diametralmente opostos. 
Na primeira, um dos pré-candidatos tem 
5% das intenções de votos. Na segunda, 
cuja metodologia não foi divulgada, o 
mesmo pré-candidato aparece com 0,5%. 
Dez vezes menos (qual a amostra pesqui-
sada? Qual o perfil da amostra? Trata-se 
de uma pesquisa estimulada ou espontâ-
nea?, etc.). Interessantes são os destaques 
oferecidos pela matéria que divulgou a 
segunda pesquisa. Parece mais preocupa-
da em falar de quem, aparentemente, está 
na “lanterna”, do que daqueles que estão 
liderando a pesquisa.

Prezado leitor, temos aqui uma boa oportu-
nidade para exercitar o ceticismo. Em pri-
meiro lugar para desacreditar as duas pes-
quisas. Como Marx muito bem afirmou: 
“se a essência correspondesse a aparência, 
não existiria problema científico”. Em se-
gundo lugar, para tentar fazer uma análise 
isenta de juízo de valor: uma coisa é o que 
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eu gostaria que estivesse acontecendo, outra 
é que de fato está acontecendo. Se assim não 
procedermos, seremos, ainda utilizando as 
categorias marxistas, indivíduos alienados. 

Aqueles que, por ter consciência plena da 
realidade, defendem os interesses dos outros 
como se fossem os seus.
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que a diferencia das outras cida-
des de porte similar. Possuímos 

uma fantástica proliferação de órgãos de 
comunicação. Jornais diários, semanais, 
quinzenais ou sem periodicidade. Rádios 
AM e FM, oficiais e as ditas “piratas”, 
tantas que alguém contou mais de vinte. 
Temos até uma TV a cabo e, fala-se, em 
breve teremos uma TV educativa. Isso é 
sinal inequívoco de uma comunidade que 
está em movimento. Podemos até ques-
tionar para onde esse movimento está nos 
levando, mas não podermos dizer que a 

inércia nos paralisou. Uma sociedade que 
escreve e publica há de ter os seus méri-
tos.

Contudo, como decorrência dessa mul-
tiplicação de veículos de comunicação, 
percebo a pertinência de questionarmos as 
suas motivações. Qual o porquê de tantas 
folhas impressas e microfones ligados em 
uma cidade pequena ou, no máximo, de 
médio porte. Imagino que qualquer respos-
ta deverá trilhar por uma dessas possibili-
dades ou de suas combinações: economia 
forte; efervescência das letras, artes ou da 

12. O QUaRtO pODeR: 
a MÍDIa SeM MÁSCaRa 
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evolução tecnocientífica; ou ainda da mo-
bilidade política e da luta por espaços nas 
diferentes instâncias do poder. 

Para propor qualquer resposta plausível, 
haveríamos de fazer uma análise tomando 
cada um desses fios condutores. Deveria 
ser um estudo dialético e, portanto, his-
toricista. Na dificuldade de acessarmos as 
fontes de pesquisa, o pesquisador poderia 
fazer, pelo menos, duas delimitações: uma 
no tempo (os últimos dez anos) e outra no 
espaço (apenas as folhas impressas, já que 
haveria dificuldades em termos de acesso às 
fitas dos programas radiofônicos).

Julgo que essa proposta constitui um im-
portante tema para realização de estudos e 
pesquisas por parte dos estudantes e pro-
fessores que militam nas áreas de comuni-
cação social ou mesmo da sociologia. Con-
tudo, mesmo não tendo realizado o estudo 
ao qual me refiro, proponho a antecipação 
de uma resposta. Uma hipótese, talvez: a 

política, a luta pela manutenção ou abertu-
ra de espaços e a visibilidade pessoal cons-
tituem o combustível que impulsiona a di-
nâmica da produção jornalística na cidade 
de Mossoró.

Creio que o pesquisador que se desse ao 
trabalho de empreender um estudo dessa 
natureza, encontraria respostas que desme-
receria a pujança do material impresso na 
cidade de Mossoró. Quando a motivação 
pelas letras é, simplesmente, de origem po-
lítico-partidária, para defender interesses 
de grupos, perde-se a essência daquilo que 
o jornalismo possui de mais sublime.

Nisso, poderíamos também responder as 
seguintes perguntas: existe imprensa livre 
e independente em Mossoró? Liberdade 
e independência são impossíveis, difíceis 
ou simplesmente ocasionais na imprensa 
local?

Vamos considerar também como pressu-
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posto que todo jornal assume uma postura 
política, mas não, necessariamente, de na-
tureza político-partidária. A postura po-
lítica deve-se à defesa de ideias e de ideais 
que possuem coerência pessoal, editorial 
e até ideológica. Não está para defender 
ou atacar pessoas, mas posicionamentos 
políticos. Com isso, o informativo pode 

assumir uma condição de impessoalida-
de. Ao contrário, quando ataca ou defen-
de pessoas predeterminadas, assume um 
caráter personalista que depõe contra 
o jornalismo. Defender pessoas ou par-
tidos políticos não é a mesma coisa que 
defender a sociedade, ideias ou posições 
ideológicas. 
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e eletrônica representam indispensá-
veis e fundamentais instrumentos de 

formação do cidadão, de divulgação técni-
co-científica, prestação de serviço, guardiã 
das instituições democráticas e da liberdade 
de expressão, não temos qualquer dúvida. 
Isso em qualquer país civilizado do mundo 
constitui um bem inalienável. O cidadão 
tem o direito de ser formado e informado 
sobre tudo o que acontece a seu redor e que 
lhe diz respeito direta ou indiretamente.

De tão importante, esses instrumentos são 

os primeiros a sofrerem a agressão mani-
queísta de regimes políticos ditatoriais e de 
déspotas dos setores públicos e privados. 
Jamais a sociedade brasileira deve permi-
tir que o aperfeiçoamento das instâncias 
democráticas sofra qualquer tipo de difi-
culdade. 

Porém, se tudo isso é verdadeiro, como eu 
acredito que seja, também é certo que os 
instrumentos mencionados também po-
dem ser, como de fato são, utilizados para 
defender interesses pessoais e de grupos. 
Isso preserva a potencializa as desigualda-

14. COnSeLHO FeDeRaL De 
JORnaLISMO. JULGaMentO 
ÉtICO e pROFISSIOnaL SIM, 
pOR QUe nãO?
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des sociais e contribui para a existência de 
todo tipo de injustiças provocadas contras 
as pessoas, contras as instituições e contra 
o meio ambiente.

Quantas pessoas tiveram a sua carreira pro-
fissional e sua vida pessoal/familiar preju-
dicada ou até mesmo destruída pela atua-
ção maléfica de maus profissionais? Quan-
tas instituições do setor público, privado e 
filantrópico amargaram as consequências 
nefastas da divulgação de informações in-
fundadas, distorcidas ou simplesmente in-
ventadas? Comparativamente, a pretexto 
de se preservarem a ética, a verdade e a jus-
tiça, quantos profissionais que atuam nos 
setores mencionados sofreram punições 
pelo mau uso da informação?

A pretexto de se preservar a “liberdade de 

imprensa”, um bem legítimo e inalienável da 
sociedade, estamos oferecendo um biombo 
para proteger os interesses pessoais e de gru-
pos que contrariam as regras de convivência 
social e o aperfeiçoamento das múltiplas ins-
tâncias formais e informais da democracia. 
Dessa forma, sou a favor da criação do Con-
selho Federal de Jornalismo. Se é possível o 
julgamento de ética e da competência dos 
exercícios da atividade profissional de um 
médico ou de um advogado, por que impedir 
que o mesmo aconteça com o jornalista?

Por tudo aquilo que os maus profissionais 
já causaram de ruim para indivíduos, fa-
mílias, empresas e instituição em geral, e 
por aquilo que ainda podem causar, sem 
qualquer tipo de culpa ou punição lhe se-
jam imputadas, a iniciativa está chegando 
muito tarde.
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de políticos que perdem seus man-
datos. Isso sempre aconteceu. Con-

tudo, atualmente, os motivos são outros. Se 
antes, em geral, as causas se relacionavam 
a questões de ordem política e ideológica, 
agora esses casos acontecem em função do 
uso indevido dos recursos públicos. 

Obviamente, a dilapidação do dinheiro do 
povo não é um fenômeno recente. No entanto, 
por longo tempo o Estado parecia fazer vista 
grossa. O roubo era tido como “normal”. To-
dos roubam, diz a adágio popular ainda hoje.

De quando o Brasil deixou de ser uma mo-
narquia até o ano de 1984, os políticos per-
diam os seus mandatos pelo voto popular, 
devido à influência política ou à ação po-
licialesca e até criminosa dos seus adversá-
rios. Nos momentos de exceção, qualquer 
detentor de função pública podia perder 
o cargo, ser preso ou mesmo assassinado 
apenas por discordar dos mandatários de 
plantão.

A década de 1990, contudo, inaugurou 
uma nova era para aqueles que perdem os 
mandatos para os quais foram eleitos. O 

14. DeVO CReR, ReaLMente, 
QUe aLGUMa COISa eStÁ 
MUDanDO neSte paÍS?
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início dessa era foi marcado por Collor de 
Mello, que perdeu seu mandato presiden-
cial. Depois disso, outras figuras importan-
tes e proeminentes da República Federativa 
do Brasil perderam mandatos públicos. São 
tantos que seria impraticável enumerá-los. 
O jornal “O Popular” (Goiânia, 15/01) re-
gistra, sem mencioná-los, que mais de 2.083 
políticos foram cassados por corrupção nos 
últimos anos. A lista é, realmente, muito 
longa. Entretanto, como não podemos ci-
tar todos eles, destaco apenas os seguintes 
casos: os anões do orçamento – em número 
de sete deputados; dep. Sérgio Naya – do 
Edifício Rio Palace II; sen. Antônio Car-
los Magalhães – que fraudou o painel da 
Câmara; sen. Jáder Barbalho, que, dentre 
outras coisas, desviou recursos da Sudam, 
e Luís Estevão – envolvido com o caso do 
juiz Lalau.

Aliás, a destituição de juízes, conforme 
podemos observar, é outro fato novo neste 
início de século. Sobre isso, sempre me per-

guntei: por que criticamos e até julgamos 
os atos do Executivo e do Legislativo e não 
podemos fazer o mesmo em relação ao Ju-
diciário? Isso sim é que é poder!

No caso da atual onda de cassações, todas 
justas, imagino, os motivos costumam ser: 
fraude eleitoral, desvio de verbas, malver-
sação ou roubo puro e simples de recursos 
públicos. O Rio Grande do Norte também 
possui alguns exemplos. Os mais recentes, 
pelo menos aqueles que lembro, envolveram 
os prefeitos de Guamaré, Água Nova, Serra 
Negra do Norte, Areia Branca e Baraúna.  

Nessa nova fase de cassação, a imprensa e, 
principalmente, o Governo Federal, por 
meio do projeto “Fiscalização por Sorteio”, 
em que as prefeituras estão tendo que com-
provar cada centavo investido do dinheiro 
repassado pela União, está executando um 
papel da maior relevância. Pelas notícias 
que ouvimos à boca miúda, haveríamos de 
construir presídios para abrigar a enorme 
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quantidade de políticos que usam o seu 
mandato para trair a sociedade.

Apesar dos avanços, o Projeto de Lei n° 
2.895/04, apresentado pelo dep. Pedro 
Henry (PP-MT), altera o Código Eleito-
ral e outras leis, para assegurar o direito 
ao mandato conquistado e à elegibilidade 
do candidato a cargo eletivo até que a sen-
tença contra o acusado tenha transitado 
em julgado. Para o deputado, é “princípio 
constitucional assegurar aos acusados o con-
traditório, a ampla defesa e os recursos a ela 
inerentes; ninguém é considerado culpado 
até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória, o que não pode ser diferente 
em sentença na área eleitoral”, argumenta o 
deputado (Agência Câmara, 19/03/04).

Ora, se na ausência de um dispositivo dessa 
natureza, o suspeito já permanece no cargo 
durante quase todo o mandato, em alguns 

casos consegue concluí-lo, imagine com 
uma lei dessas. A despeito de evitar prejuí-
zos e danos irreparáveis à vontade popular 
manifesta no processo eleitoral, o autor 
do projeto estará facilitando ainda mais a 
vida dos corruptos. O projeto, que tramita 
em regime de prioridade na Comissão de 
Constituição e Justiça e Cidadania, espera 
pela designação de um relator.

Na legislatura iniciada em 1997, o prefeito de 
Itapetininga, José Carlos Tardelli (PFL), con-
seguia continuar no cargo mesmo após sofrer 
quatro processos de cassação. Ele mantinha-
se graças a liminares dadas pela Justiça do 
Estado de São Paulo. A morosidade e, quem 
sabe, até as influências que cada um eventu-
almente possui, atuam em favor do político 
desonesto. Apesar disso, crédulo como sou, 
estou confiante que estamos passando por 
momentos de mudanças na política e nas 
práticas administrativas do setor público.
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tica, e a mídia explora. Todos jogam 
duro. Ao fazerem isso, estão assumindo 

legitimamente suas funções e prerrogativas. 
Agora, se todos estão comprometidos com 
a democracia e com o desenvolvimento, ha-
verão de estabelecer limites éticos e pruden-
ciais. 

Não esqueçamos outros tantos exemplos que 
a história nos reserva. Emparedado por seus 
“companheiros” e acossado pela oposição, 
o governo tornar-se frágil e isso não é bom 
para a nossa tênue democracia. É preciso, 

portanto, haver responsabilidade de uns e 
consciência histórica de outros.

Quando a chamada “onda neoliberal” ini-
ciou a sua trajetória avassaladora no início 
da década passada, imaginou-se, com es-
panto de alguns e satisfação de outros, que 
o movimento trabalhista estava seriamente 
comprometido e, possivelmente, estaria 
condenado ao desaparecimento. A greve dos 
petroleiros em 1995 representa um marco 
triste no movimento sindical brasileiro. A 
Justiça foi usada a serviço dos interesses do 
Estado, o movimento das Forças Armadas 

16. UMa eStRatÉGIa LeGÍtIMa, 
pORÉM peRIGOSa
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e a indiferença da sociedade, que não con-
segui compreender o que estava acontecen-
do, obrigaram os grevistas a retornarem ao 
trabalho. Multas, demissões e condenações 
foram aplicadas e as reivindicações não fo-
ram atendidas.

A partir daí a política linha dura adotada 
pelo governo Fernando Henrique Cardo-
so, as sucessivas derrotadas nas instâncias 
do Judiciário e o fantasma do desemprego 
contribuíram para que a classe trabalhadora 
arrefecesse ou abandonasse, pelo menos em 
parte, suas lutas. 

Premidos entre a incorporação de tecnolo-
gia nas organizações, adoção de modernas 
técnicas de gestão e assolados pelas conse-
quências da liberalização do comércio, os 
trabalhadores praticamente abandonaram 
as antigas e históricas bandeiras de lutas 
(melhores salários e condições de trabalho), 
passando a se contentar com apenas a manu-
tenção dos postos de trabalho. É notário o 

exemplo dos trabalhadores de São Bernar-
do do Campo, lutando contra as demissões 
anunciadas pela direção da Volkswagem. Na 
iminência de se perder o emprego, ninguém 
vai questionar se o salário é justo. Melhor um 
passarinho na mão do que dois voando, diz 
o adágio popular.

Terminada a década de 1990, impacientados 
pelos longos anos de defasagem salarial, in-
centivados pela eleição de um presidente que 
detêm laços estreitos com os trabalhadores 
e mediante a constatação dos resultados ne-
gativo da política liberal, os trabalhadores 
reiniciaram os movimentos reivindicató-
rios. É por isso que as greves e notícias de 
greves estão se multiplicando. Obviamente, 
essa retomada apresenta a nova roupagem 
do movimento trabalhista de base sindical. 
Agora, todos têm a experiência de quem vi-
veu, para o bem ou para o mau, o outro lado 
da história.

Acontece que, mesmo amadurecida, a clas-
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se trabalhadora não deve permitir que a 
ansiedade provoque o surgimento de mo-
vimentos que a tênue democracia brasileira 
não é capaz de compreender e aceitar. Se 
o ambiente político favorece a retomada 
das lutas, o que é constatado pelo fato de o 
presidente ser chamado de “companheiro”, 
também não devemos esquecer que a dose de 
reivindicação e pressão não pode ultrapassar 
o limite do suportável. Os setores políticos 
e econômicos, que de fato detêm o poder 
neste país, saberão utilizar e manipular o 
cenário, de maneira que a atual experiência 
política não se repita pelas próximas duas 
décadas. 

O que podemos classificar como insupor-
tável na jovem democracia brasileira? Pre-
sidencialistas, possuímos a tradição de go-
vernos fortes, às vezes ditatoriais. Governo 
fraco significa, aqui, como em qualquer 
outro lugar do mundo, a possibilidade de 
ser derrubado, se não pelas armas ou pelos 
conchavos políticos, mas pelo voto incons-

ciente de um eleitor que não compreende, 
com nitidez, os seus próprios interesses.

Ressalto, entretanto, que mesmo compre-
endendo que estamos experimentando uma 
nova fase na política brasileira, não posso di-
zer que estou satisfeito. Acho que o governo 
de Lula, realmente, está perigosamente pró-
ximo da deriva. Só não estou frustrado por-
que não depositei toda a minha esperança 
no governo do PT. Os homens são falhos.

Apesar disso, não devemos esquecer que se 
trata de uma experiência histórica, do pri-
meiro cidadão oriundo da classe trabalha-
dora, legitimamente eleito. Isso quer dizer 
que nossa experiência democrática está se 
aperfeiçoando. Poderemos ultrapassar esse 
momento com a eleição de outro presidente, 
não apenas comprometido, mas investido de 
todas as condições políticas para aprofun-
dar as transformações de que precisamos.

Mas se a ansiedade das diversas categorias, 
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sobretudo aquelas vinculadas ao setor públi-
co, crescer a ponto de acontecer uma mul-
tiplicação do número de greves, com inter-
mitência na prestação de serviços públicos, 
essenciais ou não, a população irá reclamar, 
se sentir desassistida, a mídia apresentará e 
potencializará esse quadro e, então, ficará 
evidente a fragilidade, real ou aparente, do 
governo.

Os setores organizados da sociedade brasi-
leira, os formadores de opinião vinculados 
aos tradicionais e conservadores interesses 
da política nacional, sabem como manipu-
lar a insatisfação popular e apresentarão sua 

fatura para capitalizar nos próximos pleitos 
eleitorais, ou até mesmo, queira Deus que 
isso seja uma hipótese absurda, desestabili-
zar o governo de Lula.

É preciso que as pressões continuem ocor-
rendo, isso é legítimo. Inclusive porque o 
governo se distanciou de seu discurso e das 
práticas de governo historicamente apre-
goadas pelo PT. A pressão por melhores 
salários deve existir, pois do contrário o go-
verno continuará na sua letargia social que 
caracteriza a política nacional. No entanto, 
a dosagem dessa pressão não pode ser ultra-
passada. Fiquemos todos atentos.
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Pena que a minha indignação não te-
nha qualquer relevância, em termos 

práticos. Estou certo de que não tenho con-
dições de influenciar a modificação de uma 
vírgula sequer do texto da reforma tributá-
ria, elaborado pelo Governo Federal, e que 
será apreciada e aprovada, no todo ou em 
parte, pelo Congresso Nacional.  

Não bastassem as inúmeras vezes que tive-
mos que nos resignar diante da infâmia, da 
mentira, das dissimulações e, sobretudo, da 
falta de coerência de que, costumeiramente, 

pautam ação política dos nossos represen-
tantes, tudo indica que teremos agora que 
engolir mais uma: a manutenção da desvin-
culação das receitas, que retira a obrigato-
riedade do Governo Federal de investir 25% 
e 15% nas áreas de saúde e educação, respec-
tivamente. Além disso, só existem outros 
dois consensos: a prorrogação da CPMF 
e a repartição do CIDE. Todos os outros 
pontos são, de uma forma ou de outra for-
ma, conflituosos, porque atingem grandes 
interesses. 

A desvinculação permite, inclusive, que 

17. e aÍ, DOUtOR, 
eDUCaçãO É pRIORIDaDe? 
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recursos públicos que seriam aplicados 
em áreas sociais sejam utilizados para o 
pagamento de juros da dívida pública, 
por exemplo. Mais grave ainda é perce-
ber que os governadores desejam que 
a desvinculação seja estendida para os 
Estados. O que não impediria que os 
municípios também estendessem essa 
interpretação aos seus próprios orça-
mentos, uma vez que, tanto governado-
res como prefeitos, só aplicam 25% das 
receitas próprias em educação, por que 
são obrigados. 

A desvinculação de receitas é assunto tão 
grave que evitaremos discorrer sobre a nossa 
pesada carga tributária, a sonegação, a ine-
ficácia do aparelho arrecadador, ou mesmo 
a incapacidade dos agentes públicos de 
identificar as demandas da sociedade para 
aplicar os recursos arrecadados de forma 
honesta e competente. Estes sim, assuntos 
que deveriam estar pautando as discussões 
sobre a reforma tributária. 

No que tange à dimensão educacional, te-
mos ouvido discursos inflamados, lido es-
tudos técnicos e científicos que, de forma 
unânime, apresentam a educação como 
principal instrumento indutor do desen-
volvimento social e econômico, arma indis-
pensável para promover a libertação física, 
intelectual e moral dos cidadãos.  Contudo, 
quando o texto da reforma tributária abre 
espaço a extinção da obrigatoriedade de 
aplicação de um percentual mínimo no se-
tor educacional, não percebemos qualquer 
reação dos governadores, prefeitos, senado-
res, deputados e vereadores. Ao contrário, a 
desvinculação de receita é tida como certa e 
desejada por todos.

Agora, nos palanques de 2004, veremos no-
vamente todos os detentores de mandatos 
prometendo investimentos em educação, de-
nunciando o analfabetismo, os níveis de qua-
lificação profissional, os baixos salários dos 
professores. Falarão que o futuro do Brasil 
está na educação do seu povo. Esbravejaram 
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que educação nunca foi prioridade e que isso 
precisa mudar. Balela! Na hora, os legislado-
res, respondendo aos seus próprios interes-
ses (que podem incluir quem lhes financiou), 
acabam votando de acordo com as suas con-
veniências, com raríssimas exceções.

E você, caro leitor, lembra em quem votou 
nas últimas eleições? Sabe o que o seu re-
presentante anda fazendo no Congresso 
Nacional? Você tem ideia se ele está repre-
sentando seus interesses ou interesses da 
maioria favorecidas? 
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que coincide, na sua maior parte, com 
o período inicial do processo de rede-

mocratização do Brasil, acalentei o desejo 
de votar em Leonel Brizola. Encantava-me 
o fato de ele ter conclamado os gaúchos a 
resistirem ao golpe armado de 1964. A in-
fluência do meu pai, que naqueles tempos se 
referia ao caudilho como o futuro presiden-
te, acabou sendo suplantada pela imagem 
radicalizada do sindicalista do ABC. Votei 
em Lula e comecei minha trajetória como 
eleitor, geralmente optando pelos candida-
tos que perdiam as eleições. Das vezes que 

ganhei, tive a impressão de ter votado erra-
do. Ô sina essa minha.  

Brizola, aos 82 anos, em pleno ocaso bioló-
gico e político, reencontrou a graça, o res-
peito e a admiração do povo brasileiro, de 
seus adversários políticos e mídia nacional. 
Até a Rede Globo de Televisão elogiou o en-
genheiro. Lembrei de um proverbio popu-
lar que diz: “quer ser bom? Então morra!”. 

Pelo bem da verdade, não gostaria de dedi-
car este artigo à descrição tardia, diga-se, da 
vida de Leonel Brizola, uma vez que durante 

18. FILHOte Da DItaDURa, 
SapO BaRBUDO e peRDaS 
InteRnaCIOnaIS       
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essa semana falou-se muito do velho caudi-
lho. Além do mais, jamais conseguiria fazê-
lo com a mesma propriedade de outros que 
o conheceram em vida. Contudo, não po-
deria deixar de registrar que os três termos 
mencionados no título são de autoria do 
“pangaré dos pampas”, como foi apelidado 
pelos adversários. Por meio deles podemos 
fazer uma sinopse dos últimos 15 anos da 
história brasileira. As frases de efeito eram 
características marcantes da personalidade 
de Brizola, que possuía grande habilidade 
retórica.

Defensor do chamado socialismo more-
no, o menos radical dos movimentos de 
influência marxista, Brizola experimentou 
momentos de glória e de derrota. Defendia 
ideias importantes, outras ridículas. Em 
várias ocasiões foi contraditório, chegando 
até a se aliar ao grupo chaguista, legítimo 
representante dos militares no Estado do 
Rio de Janeiro. Seu nacionalismo, contu-
do, o levou a se tornar um crítico contumaz 

do capitalismo financeiro internacional, 
para o qual ele creditava a maior parte dos 
problemas econômicos nacionais. Por isso, 
não perdia a oportunidade de denunciar as 
chamadas “perdas internacionais”, ou seja, a 
forma como o país perdia, ou perde, divisas 
para os países industrializados, via comér-
cio e sistema financeiro.

Nisso Brizola não inovou sua leitura sobre 
a realidade brasileira, permaneceu com o 
discurso quase cristalizado no tempo e no 
espaço. Apesar disso, pelo grande brasilei-
ro que foi, ainda era ouvido e respeitado, 
devido à autoridade de quem militava na 
política nacional desde a década de 50. 

Na campanha presidencial de 1989, al-
cunhou o termo “filhote da ditadura”, em 
referência a Fernando Collor de Mello. 
Essa expressão passou a ser reproduzida a 
exaustão por todos os políticos e militan-
tes de esquerda, sempre que queriam fa-
zer referência aos adversários que haviam 
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colaborado ou construído sua carreira 
política ou profissional sob os auspícios 
do regime. Ainda hoje o termo é empre-
gado. As mesmas pessoas que usaram, ou 
ainda usam, a expressão filhote da ditadu-
ra, amargaram o apelido “sapo barbudo” 
com o qual Brizola denominou Lula. Isso 
não o impediu de, ao saber que não iria 
para o segundo turno, dizer que apoiaria 
o sapo. Brizola era assim. Por pouco não 
deu apoio político e administrativo ao go-
verno colorido.

Hoje, a histórica legenda pedetista, tam-

bém herdeira do ideário de Getúlio Var-
gas, está reduzida a uma massa disforme 
e sem expressão política. Com apenas 12 
deputados federais, fora do governo devi-
do à sina oposicionista de Brizola, rechea-
da de filhotes da ditadura, a sigla sobrevi-
ve apenas pela imagem mitológica do seu 
presidente. Mesmo assim, esse não deverá 
ser o PDT. Provavelmente, Anthony Ga-
rotinho retornará ao seu berço e revigora-
rá o partido que, como poucos neste país, 
nasceu com uma base programática muito 
bem definida e que Brizola personificava 
muito bem.



120

Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |



121

F r a n c i s c o 
c a r l o s 
c a r va l h o 
d e  M e l o|H á mais de um ano, eu escrevi neste 

vespertino um artigo que dizia: “a 
campanha municipal de 2004 já co-

meçou”. Naquela ocasião existiam oito pré-
candidatos ao cargo de Prefeito de Mossoró: 
Francisco José, Crispiniano Neto, Walter 
Fonseca, Cláudia Regina, José Mendes, La-
rissa Rosado, Vicente Rego e Fafá Rosado.  

Aquele cenário não parecia muito claro, ali-
ás, sob certos aspectos, ainda hoje não está 
muito claro, na medida em que uma candi-
data a vice, homologada em convenção, foi 
substituída e, fala-se, ainda há possibilida-

de da alteração de outros dois candidatos 
a vice. Daquele grupo de pré-candidatos, 
temos as seguintes defecções: Laíre perce-
beu que não dava e abriu lugar para a filha, 
Larissa Rosado. Cláudia Regina,   Walter 
Fonseca e Vicente Rego declinaram de suas 
proposituras e aceitaram ser candidatos a 
vice-prefeito, e José Mendes foi retirado do 
processo de maneira desrespeitosa. Segun-
do dizem, compraram o partido no qual 
estava filiado.

Diante desse cenário, o que podemos afir-
mar, com segurança, é aquilo que já está 

19. SOBRe FUteBOL e 
CaMpanHaS eLeItORaIS       
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cristalizado no tempo e no espaço, ou seja: 
as convenções partidárias foram realizadas 
e o prazo para registro de candidatura está 
vencido. Os times, mesmo que passíveis de 
alterações, já estão no campo, e a partida já 
começou. Aliás, seria correto dizer: o cam-
peonato começou. Isso me faz lembrar que é 
possível fazer uma relação entre um campe-
onato de futebol e uma campanha política. 
Vejamos as relações: 

Antes de iniciado um campeonato de fu-
tebol, o regulamento é dado ao conheci-
mento de todos os interessados, da mesma 
forma que em uma campanha eleitoral. 
Existem regras para os dois casos. No fu-
tebol, elas são estabelecidas pelos clubes, 
congregados em suas instituições repre-
sentativas. Infelizmente, a cada campeo-
nato, mantidos os fundamentos básicos 
dessa prática esportiva, o regulamento 
pode ser alterado para um grupo privile-
giado de times, geralmente times podero-
sos do Rio e São Paulo.

Em uma campanha eleitoral, o Tribunal 
Superior Eleitoral - TSE, mantido os fun-
damentos da Constituição Federal, é quem 
define as regras. Isso tanto pode acontecer 
em função de interpretações objetivas da lei, 
como também devido à influência dos po-
derosos da política nacional. Para exempli-
ficar, basta lembrar que, entre as campanhas 
presidenciais de 1989, 1994, 1998 e 2002, 
as regras de exposição das candidaturas na 
televisão foram sucessivamente alteradas. 
Em um foi permitida divulgar imagens ex-
ternas nos programa de televisão. Na cam-
panha seguinte isso estava proibido, para 
logo em seguida voltar a ser permitido. A 
novidade desse ano foi a alteração no nú-
mero de candidatos a vereador.

Como no futebol, uma campanha eleito-
ral possui um árbitro: a Justiça Eleitoral. É 
verdade que assim como um juiz de futebol 
pode interpretar de forma equivocada uma 
jogada, um juiz eleitoral também está passí-
vel de erro. Não vou dizer, claro, que um juiz 
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de direito pode ser comprado da mesma for-
ma que um juiz de futebol. Uma campanha 
eleitoral também possui prazos, da mesma 
forma que um campeonato de futebol. No 
caso da primeira, a partida final, a grande 
decisão, está marcada para o dia 3 de outu-
bro, na qual não haverá segundo turno.

Em geral, um campeonato não é decidido 
em uma única partida, salvo no dia da elei-
ção. A qualidade de uma campanha futebo-
lística começa a ser definida no momento 
da contratação do técnico e da formação do 
“plantel”. Depois a organização e serieda-
de com o time é conduzido durante todo 
o campeonato. As estratégias do técnico, o 
apoio da comissão técnica, a estrutura dis-
ponível, o trabalho dos preparadores físicos 
e do serviço médico, a motivação e preparo 
físico e psicológico dos jogadores. O marke-
ting do time também ajuda. A presença da 
torcida no estádio de futebol, embora não 
seja determinante, é elemento importante 
para o êxito.

Durante um campeonato também aconte-
cem baixas (por contusão ou desrespeito 
ao regulamento), substituições por insufi-
ciência de desempenho, anulação de jogos, 
revisão do placar, troca de técnico. Vejo, 
nisso tudo, uma grande relação com uma 
campanha política.

A política eleitoral também reserva tristes 
semelhanças com os jogos de futebol. Da 
mesma forma que existem jogadores maldo-
sos que atuam de forma violenta, provocam 
os adversários, desrespeitam a torcida, des-
prezam a ética dentro e fora do campo, há 
políticos que fazem campanha eleitoral de 
forma suja e desrespeitosa. Agressões pes-
soais, boatos, pesquisas eleitorais mentiro-
sas, promessas infundadas, abuso do poder 
econômico, cooptação, imposição, pressão 
sobre amigos e correligionários são “coisas” 
da política que eu não gostaria de ver nessa 
campanha eleitoral.

Como político, qual o jogador de futebol 
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que mais lhe agrada? Pelé, Garrincha, Ma-
radona, Zico, Romário ou Ronaldinho? Eu 
consigo perceber características pessoais e 
profissionais nesses jogadores que podem 
ser perfeitamente relacionadas com a po-
lítica. Eu, por exemplo, jamais gostaria de 
ser um político do tipo de Maradona, ta-
lentoso, porém sem domínio próprio. Não 
gostaria, se fosse político, de ser comparado 
a Garrincha, genial, porém derrotado. Não 
gostaria de ser comparado a Romário, que 
afirmou que se tivesse sido um (verdadeiro) 

atleta teria feito mais de mil gols, porém não 
teria desfrutado as coisas boas da vida. 

Um político, da mesma forma que um 
atleta, tem que ser capaz de se dedicar aos 
treinos (comício, caminhadas e debates) 
e a levar com seriedade o seu trabalho, ou 
seja: exercitar a política como instrumento 
de promoção do bem comum. Eu, particu-
larmente, gosto do exemplo de Zico. Con-
vido o leitor a fazer, com responsabilidade, 
as possíveis analogias.
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da história. A força que a movimen-
ta. Neste artigo, pretendo fazer uma 

analogia a esta afirmação e oferecer outro 
ângulo de análise. 

Para Karl Marx, cada modo de produção 
possui classes sociais que constituem a sua 
base de sustentação. Essas classes possuem 
interesses antagônicos e, para satisfazê-los, 
digladiam-se em torno daquilo que Marx 
chamou de luta de classes, que pode ser des-
crita da seguinte forma: os privilegiados de 
um modo de produção (que no caso da eco-

nomia capitalista são representados pelos 
donos do capital, os exploradores da mão de 
obra assalariada) irão organizar a sociedade 
de maneira que sua estrutura econômica seja 
preservada e os seus interesses mantidos. Na 
outra ponta, a mão de obra assalariada, ao 
sentir o peso opressor da exploração, movi-
menta-se para romper com essa estrutura. 
Há, portanto, uma contradição entre os in-
teresses de trabalhadores e capitalistas. Um 
conflito de interesses que causa os movimen-
tos de transformações da sociedade.

Percebo, admiro e reconheço em Marx 

1. a FORça QUe 
MOVIMenta a HUManIDaDe
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um dos maiores pensadores da história da 
humanidade. Talvez a sua abordagem não 
tenha exatamente a mesma propriedade 
que tinha até o século passado. Contudo, 
por sua perspicácia, deverá continuar sen-
do lido por muitos e longos anos. Mesmo 
que o fenômeno ideológico pretenda co-
locá-lo como relíquia intelectual, ou seja, 
importante, mas sem validade para os dias 
atuais. O fim da luta de classe, inclusive, já 
foi “decretado” pelo estadunidense Fran-
cis Fukuyama em artigo publicado no ano 
1989, com o título “O fim da história” e, 
posteriormente, em 1992, no livro “O fim 
da história e o último homem”. Exageros à 
parte, a contradição continua.

Com base nisso e sem, obviamente, preten-
der oferecer um contraponto à altura daqui-
lo que Marx produziu, gostaria de propor 
uma reflexão sobre a verdadeira causa dos 
movimentos históricos e dos acontecimen-
tos fortuitos. Trata-se de uma proposta in-
cipiente que, por ser romântica demais, é 

desprovida de qualquer validade científica. 
Mesmo sabendo disso, acredito que há um 
sentimento superior, ou quem sabe inferior, 
que move as pessoas e, por extensão, a socie-
dade. São as paixões. Não apenas o desejo 
de uma pessoa por outra, mas também a 
vontade de querer coisas ou de promover 
realizações.

As paixões humanas são capazes de provocar 
verdadeiras loucuras pessoais e históricas. 
Poderia dizer que um indivíduo apaixona-
do é capaz de fazer aquilo que a razão jamais 
permitiria. Para o bem ou para o mal.

O sentimento que costumamos confundir 
com paixão se chama amor. Sentimento no-
bre e desejável, mas que não é capaz de realizar 
aquilo que as paixões possibilitam. O amor 
é manso, paciente e, por isso mesmo, estável 
demais, quieto demais. Por amor, esperamos 
por coisas que jamais irão acontecer. O leitor 
tem um exemplo objetivo de algum acon-
tecimento histórico motivado pelo amor? 
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Salvo por motivos religiosos (Cristo morreu 
por amor), não conheço nenhum.

As paixões, ao contrário do amor, são fogo 
abrasador. Impacientes e, por vezes, im-
prudentes. Contudo, a paixão é altamente 
realizadora, impulsionadora de ações que 
provocam os acontecimentos. Dos fortui-
tos aos mais significativos. Por causa dela, 
perdemos o sono, passamos da hora do 
almoço, elevamos os níveis de adrenalina, 
suportamos a dor e encontramos coragem 
para realizar movimentos inesperados ou, 
quem sabe, planejados.

Quantos líderes não se deixaram levar por suas 

paixões. Sabe Deus aquilo que acontece nas al-
covas e que influenciam suas decisões. Apego 
ao poder, orgulho pessoal, egoísmo, ganância, 
desejo de enriquecimento e impulsos sexuais. 
Quem pode dizer que não tem nada a ver? As 
paixões provocam lutas, rupturas e traições. 
Também possibilitam aproximações, acomo-
dações e até uniões históricas.

De minha parte, admiro os apaixonados de 
todos os matizes, de todas as causas, des-
de que elas não sejam nocivas àqueles que 
chamamos de “nosso próximo”. Admiro o 
indivíduo que se devota a uma causa ou a 
um projeto. Dele, costumamos dizer: é um 
apaixonado.
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S omos de vários matizes, de muitos 
sons e ritmos, de diferentes religiões, 
de muitos estilos de vestuário (e até 

sem vestuário), de gostos e temperos que 
aguçam o paladar de uns e a repugnância 
de outros, de inúmeros comportamentos, 

posições políticas e ideológicas. É a diver-
sidade genética e socioantropológica que 
mantém a vida neste planeta, que nos adap-
ta às condições e alterações do ambiente, 
impede que doenças dizimem a humanida-
de, amplia as nossas potencialidades físicas 
e psíquicas e possibilita o aperfeiçoamento 
do convívio em sociedade. Assim, a diversi-
dade, aquilo que melhor caracteriza as nos-
sas diferenças, é o que a humanidade tem de 
mais importante e belo. Por isso tenho difi-
culdade de entender a maneira com a qual 
costumamos nos comportar em relação ao 
que é diferente.

2. apOLOGIa ÀS DIFeRençaS

Somos diferentes.
Assim nos mantemos vivos, 

percebemos, explicamos, 
agimos e transformamos 

o mundo.
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Africano, sul-americano, brasileiro ou nor-
destino. Preto, judeu, cigano ou índio. Bai-
xo, gordo ou deficiente. Pobre, favelado ou 
farofeiro. Místico, umbandista, budista ou 
mulçumano. Ignorante, iletrado ou analfa-
beto. Comunista, petista ou neoliberal. Ex-
pectadores dos shows de heavy metal, for-
rozeiros, pagodeiros ou cantadores de vio-
la. Discriminamos os nossos “semelhantes” 
porque são diferentes. Dá para entender?

As combinações possíveis desses aspectos 
são quase infinitas, mas vamos arriscar al-
guns exemplos: branco discrimina preto. 
Saudável discrimina doente. Jovem discri-
mina idoso. Nordestino é discriminado pelo 
sulista, que é discriminado na América do 
Norte por ser brasileiro. Protestante dis-
crimina católico, que também discrimina o 
protestante e o “macumbeiro”. Cristão dis-
crimina muçulmano, que por sua vez dis-
crimina o judeu. “Esquerdista” acredita ser 
o portador da chama abrasadora da justiça, 
por isso discrimina o neoliberal, a quem ele 

trata como individualista. Este denomina o 
idealista de tolo e irrealista. Heterossexual 
discrimina homossexual, que, por outro 
lado, acredita que as grandes personalidades 
da história eram gays.

O rico discrimina os hábitos dos pobres (só 
os hábitos?). O “burro” é recriminado pelo 
“intelectual”, que chama de lixo as preferên-
cias dos “analfabetos” (música, culinária, la-
zer, vestuário, programa de televisão). Aliás, 
tem gente com ar de superioridade maior 
que o “intelectual”?

Às vezes os deuses agraciam alguns mortais 
com duas dádivas: a orientação política de 
esquerda e a postura de intelectual. Esses se-
res diferenciados defendem os pobres, injus-
tiçados e discriminados, criticam os podero-
sos e fazem análises profundas da realidade 
social (análise dialética, claro). Mas, para ele 
as pessoas do povo têm preferências no mí-
nimo evitáveis: gostam de cachaça e não de 
vinho; conversam sobre o último capítulo 
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da novela e não sobre cinema, teatro e dança; 
e o que é pior: ouvem música baiana6 em vez 
de Chico e Caetano.

Conviver com as diferenças é um exercício 
difícil, porém salutar. Prefiro a inconstân-
cia do heterogêneo à monotonia da ho-
mogeneidade. Já pensou se todos fossem 
iguais? Pensássemos e agíssemos da mesma 
forma? Será que o céu, com todos pensando 

do mesmo jeito, é bom mesmo? Observe 
que sou cristão e, como tal, gostaria de ir 
para o céu. Será que eu vou gostar? Dizendo 
de outra forma: é bom sempre ser governa-
do por um mesmo partido político, grupo 
ou família? Ou mesmo passar a vida inteira 
ouvindo aqueles que estão dispostos a fa-
zer oposição utilizando sempre os mesmos 
argumentos, os mesmos chavões, a mesma 
chatice?

6      Nesse caso, o termo “música baiana” está associado a gêneros musicais e não à naturalidade. Caetano, a propósito, 
é baiano. 
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lembrei de Gilberto Freyre e Darcy 
Ribeiro. Ninguém demonstrou co-

nhecer tanto o que é ser brasileiro como 
esses dois. Relembrando-os, passa diante 
dos meus olhos um grande audiovisual, a 
história do Brasil colorido, alegre, faceiro, 
beirando a irresponsabilidade. Um Brasil 
sensual e, por que não dizer, sexual.

Neste país verde e amarelo, cores, sons, et-
nias, religiões e ideologias se misturam para 
formar um caldo cultural que não possui 
similaridade em nenhum outro lugar do 

mundo. Até o meio ambiente apresenta a 
diversidade biológica da vida: caatinga, 
mata atlântica, floresta equatorial, cerra-
do, pampas, um verdadeiro “show da vida”. 
Aqui na região de Mossoró, por exemplo, 
encontramos o mandacaru, cactácea típica 
do interior do Semiárido nordestino, “to-
mando banho de praia”. 

O sol, a praia, a música afrodescendente. A 
dança, os abraços, beijos, “amassos” e o sexo. 
O Brasil colonial descrito por Freyre che-
ga aos nossos tempos por meio da música, 
do vestuário, do carnaval e até do linguajar 

3. BRaSIL, UM paÍS MeStIçO 
e MULtICOLORIDO
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chulo que permeia boa parte das conversas 
informais de homens e de mulheres. 

Somos também um país tolerante. É ver-
dade que podemos identificar e descrever 
episódios de discriminação contra afrodes-
cendentes, gays, nordestinos e, sobretudo, 
pobres. Acredito, contudo, que isso não 
condiz com a nossa formação socioantro-
pológica. O brasileiro se adapta com gran-
de facilidade ao ambiente e às pessoas de 
qualquer cultura, etnia ou religião. Está no 
nosso sangue. 

Isso me faz acreditar que o Brasil é um país 
de muitas democracias. Houve apenas um 
tipo de democracia que não soubemos cons-
truir ainda: a democracia socioeconômica, 
mas sobre isso falaremos noutro momento. 
No mais, temos de tudo um pouco, ou mui-
to de tudo.

Aliás, a democracia sexual no Brasil é algo 
sobre o qual não se encontra similar. Isso 

tudo está, como disse, na gênese de nossa 
formação. Imagine você, caro leitor, a re-
ação do colonizador português diante da-
quelas índias nuas. Antes disso, lembre-se 
que o ideal de beleza do lusitano era a mu-
lher moura (os mouros haviam colonizado 
a Península Ibérica). De cabelos negros e 
longos, pele morena. No Brasil, o português 
encontra tudo isso e, ainda por cima, nua e 
dadivosa. Explica-se facilmente as suas incli-
nações sexuais, reforçadas pela chegada dos 
negros (e das negras). Aquilo que poderia 
ter de mais repulsivo, por ser permissivo e 
libertino, é o que podemos apresentar como 
nossos maiores valores: somos um país de 
muitas misturas. Um povo mestiço.

Obviamente, havia outras questões a in-
centivar a permissividade nas terras brasi-
lis. A mulher portuguesa não queria deixar 
o luxo e o requinte das cortes portuguesas 
para vir até esse fim de mundo, sob esse 
sol causticante, com muita chuva, mata 
cerrada, mosquitos, índios e umidade 
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exagerada para os padrões europeus. Elas 
vieram somente depois, por época das ca-
pitanias hereditárias. Mas aí o estrago já 
estava feito.

O Brasil era tão “esculhambado”, ou vamos 
dizer, fora dos padrões, que até os religiosos 
se davam ao deleite dos prazeres da carne. 

“Não existe pecado abaixo do Equador”, 
dizia a bula papal. Essa frase, inclusive, ins-
pirou uma música de Ney Matogrosso. Foi 
aqui neste fim de mundo, o “quinto dos in-
fernos”, que se deu a maior mistura de raças 
de que se tem notícia. De forma efusiva, 
Darcy Ribeiro declarou: “Mestiço é que é 
bom!”
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Incompassivo, na qual consta que um 
rei que resolveu ajustar contas com os 
seus servos, deparando-se com um que 
lhe devia dez mil talentos. O servo, não 
tendo com que pagar, suplicou para que 
o senhor tivesse paciência, que pagaria 
tudo. Então, o senhor suspendeu a or-
dem para que fossem vendidos o servo, 
sua mulher, seus filhos e tudo quanto 
possuía e lhes perdoou a dívida. 

Tendo saído, aquele servo encontrou um 

dos seus companheiros, que lhe devia 
cem denários e segurando-o, o sufocava, 
dizendo: Paga o que me deves. Este, cain-
do-lhe aos pés, implorava: Tem paciência 
comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o 
atendeu; mas foi embora e mandou con-
servá-lo preso, até que pagasse a dívida.

Ao tomar conhecimento, o seu senhor, 
chamou-o, disse-lhe: Servo malvado, eu 
te perdoei toda aquela dívida porque me 
pediste; não devias tu também ter com-
paixão do teu companheiro, como eu tive 

4. nORDeStInO, neGRO, 
CRIStãO e De ORIGeM HUMILDe7

7      Este artigo foi publicado nas redes sociais (Facebook), no ano de 2016. É o único no contexto deste livro.
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de ti?  Então, o senhor irou-se e o entre-
gou aos verdugos, até que pagasse tudo o 
que lhe devia (Mateus 18:21-35). 

Como é que pode uma pessoa ser discrimi-
nada em uma situação e, noutra, ser ela mes-
ma intolerante ou desrespeitosa?

Os cristãos, extremamente perseguidos por 
pagãos romanos, tinham que praticar sua fé 
nas catacumbas, pois, se pegos, eram joga-
dos aos leões para servir de diversão. Esses 
cristãos se tornaram católicos e perseguiram 
e assassinaram cristãos protestantes, negros, 
“bruxas”, etc. Os protestantes, por sua vez, 
também colecionam vários exemplos his-
tóricos de perseguição a outros cristãos. 
Então, fico impressionado ao perceber que 
existem cristãos que apresentam sinais de 
intolerância e discriminação contra negros, 
pobres, nordestinos, gays ou até em relação 
a outros cristãos por questões de convicção 
religiosa.

Os negros foram e ainda são uma das et-

nias mais perseguidas e humilhadas de toda 
a história da humanidade. Creio que não 
há exemplo maior, de como a cor da pele 
determina a vida e a morte, o sofrimento, 
a humilhação, as restrições e falta de opor-
tunidades.  No entanto, no Nordeste brasi-
leiro, mais de 600 escravos eram donos de 
escravos ( João José Reis, UFBA). O próprio 
Zumbi de Palmares, símbolo da resistência 
e emancipação negra no Brasil, era proprie-
tário de escravos (Leandro Narloch, no 
Guia Politicamente Incorreto da História 
do Brasil).

Krueger (1990) publicou biografia de 
Mahommah Baquaqua, negro muçulmano 
trazido para o Brasil em 1845, que viajou 
para os Estados Unidos para entregar sacas 
de café de seu senhor e fugiu. Esse “fujão” 
relatou: “Conheci vários tipos de igreja 
aqui. Algumas delas pregam o evangelho, 
mas não se preocupam com o pobre escravo, 
não oram por eles, e acreditam que a escra-
vidão é boa. Eles são cristãos, Senhor! Não 
posso acreditar jamais (...) Acredito que o 
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cristão ore pelo infeliz escravo e pregue con-
tra a escravidão”.
Fico impressionado ao perceber que existem 
negro, pardo ou branco com ascendência ne-
gra que discriminam pobres, nordestinos ou 
gays. Há cristão negro (ou pardo) intoleran-
te com as religiões afrobrasileiras.

Fico impressionado ao perceber que existe 
branco, natural dos estados do Sul e Sudeste 
brasileiro, discriminado na cristã América 
do Norte por ser latino, que se permite dis-
criminar nordestinos.

Fico impressionado por existir gay que dis-
crimina pobres, nordestinos e negros ou 
demonstra desrespeito e intolerância aos 
cristãos, por suas crenças e modo de vida. 
Observo gays intolerantes em relações a 
questões políticas, educacionais e culturais. 

Fico impressionado ao perceber que existe 
europeu branco e judeu (outras das mais per-
seguidas nações da história), que discrimina 

os árabes e mulçumanos. Estes, por sua vez, 
sofrendo a dor da perseguição e da intolerân-
cia, matam, mutilam e disseminam o ódio. 

Os exemplos e variações são quase infindá-
veis. Não vale a pena se alongar. Sinto-me 
apenas no dever de refletir sobre (in)tolerân-
cia e (des)respeito à liberdade e à cidadania, 
pois eu mesmo, como nordestino, negro, 
cristão e de origem humilde, também tenho 
minhas “convicções”.

Alerto que não vou deixar (sem resistência) 
que outros invadam minhas convicções e 
destruam minha visão de mundo. Perceba 
que tenho minhas próprias demonstrações 
de intolerância ou até discriminação. Posso 
me defender dizendo que se trata da forma-
ção cristã da qual não abro mão, da minha 
ideologia de classe (ou seja, a forma como 
defendo meus privilégios na sociedade). A 
visão própria de mundo sempre parece ser 
a melhor para todos, mesmo que a história 
esteja repleta desse tipo de erro.
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Às vezes, por qualquer motivo, tememos 
exumar nossas “razões”. Mas estou tentan-
do entender. Estou buscando ajustar meu 
discurso, minha postura e as ideias que de-
fendo na sociedade, na família, na igreja e 
entre meus amigos. Não tenho a fórmula 
certa. Mas seja qual for a minha posição 

política, religiosa, étnica ou social, sinto 
que preciso e devo ser tolerante, preciso e 
devo ser respeitoso. Preciso e devo contri-
buir para que as pessoas encontrem formas 
para exercer seu modo de vida com digni-
dade, sem pretender impor essa condição 
aos outros.
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conhecer a alma alheia. Não me re-
firo àquele ente etéreo, incorpóreo, 

que se separa do nosso corpo quando mor-
remos, conforme muitos preferem acredi-
tar. Falo da psique, a mente. Essa máquina 
fabulosa, que, de tão complexa, nos sugere 
que não pode ter sido obra do acaso, fruto 
da evolução aleatória das espécies.

A mente humana reserva um universo 
próprio para cada pessoa. Quase inescru-
tável. Muitas vezes e quase sempre desco-
nhecido do seu próprio dono. Por isso, a 

5. a aLMa, eSSa DeSCOnHeCIDa

Como é por dentro outra pessoa
Quem é que o saberá sonhar?

A alma de outrem é outro universo
Com que não há comunicação possível,

Com que não há verdadeiro 
entendimento.

 Nada sabemos da alma
Senão da nossa;

As dos outros são olhares,
São gestos, são palavras,

Com a suposição de qualquer semelhança
No fundo.

Fernando Pessoa, 1934
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recomendação socrática, “Conhece-te a ti 
mesmo”, é considerada fonte primordial 
de sabedoria. 

Interrogar-se, indagar-se e investigar-se é 
um recurso filosófico necessário para bus-
ca de autoconhecimento. Isso também é 
muito valorizado na filosofia e nas religiões 
orientais. Trata-se de um recurso inestimá-
vel na busca da felicidade (outro conceito 
complicado) e da sua capacidade de inter-
venção consciente do mundo. Primeiro 
tente se perceber, para depois conhecer o 
mundo a sua volta.

Ocorre que as pessoas não costumam se dar 
ao trabalho de refletir sobre si mesmo. Na 
verdade, costumamos acreditar que se trata 
de um exercício desnecessário, ou como não 
conseguimos enganar a nós mesmos, prefe-
rimos não pôr à prova os nossos próprios 
sentimentos. Eles poderiam se revelar mais 
sórdidos do que poderíamos suportar, ou 
ainda bem diferente daquilo que costuma-

mos deixar transparecer. 
Por outro lado, parece ser mais fácil fazer 
incursões de conhecimento ou reconheci-
mento da mente alheia. Imaginamos poder 
conhecer as motivações dos outros. O que 
cada um fez, deixou ou pode fazer. Reali-
zando esse trabalho, tentamos preencher 
as lacunas que vamos encontrando (porque 
não é possível conhecer a alma do outro) 
com muita criatividade, engenhosidade e, 
no mais das vezes, com pesadas doses de 
malícia ou ingenuidade. 

Ora, se é difícil o indivíduo conhecer a si 
mesmo, imagine o tamanho do trabalho 
a que se presta todos aqueles que desejam 
conhecer a alma alheia. Para Fernando Pes-
soa, “nada sabemos da alma, senão da nossa”. 
Sobre a alma dos outros podemos fazer, no 
máximo, suposições. Tênues e vagas apro-
ximações.

Contudo, podemos ter uma certeza: somos 
capazes de fazer qualquer coisa. A natureza 
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humana nos dotou da capacidade de tomar 
qualquer atitude possível e imaginável, por 
mais improvável que essa possa parecer. Não 
acredito quando alguém diz: fulano não é 
capaz de fazer isso! Mentira. Somos todos 
capazes de fazer qualquer coisa. Basta que 
as circunstâncias o permitam ou induzam. 
O provérbio popular afirmar: a ocasião faz 
o ladrão. Somos todos assassinos em poten-
cial. Egoístas por natureza...

Isso parece chocante, mas, creio, é verdade. 
Se não tomamos determinadas atitudes, é 
porque os nossos “freios” estão funcionan-
do. Questões de caráter social, cultural, éti-
ca ou religiosa impedem ou simplesmente 
dificultam que façamos coisas fora dos 

padrões socialmente aceitos. Mas a poten-
cialidade existe. Para qualquer coisa. Você 
percebe isso em você. Ou será que o caro 
leitor acredita, realmente, ser o santo que a 
sua mãe vê em você?

Para tornar a vida mais suportável (viver 
também dói), é necessário reforçarmos os 
nossos freios. Para que isso ocorra sem so-
frimento, precisamos exercitar essa atitude 
introspectiva de autoconhecimento e, em 
relação aos outros, jamais duvidar daquilo 
que elas são capazes de fazer – inclusive em 
termos de sentimentos nobres e atitudes 
louváveis.  Conhecendo-nos, é possível nos 
fazermos melhor. Mais elevados, devagarzi-
nho e sempre.
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a natureza parece estar em revolta, 
lembrei que o homem antigo enca-

rou a natureza como sendo um inimigo a ser 
vencido e dominado. Uma relação pautada 
pelo antagonismo quase perpétuo, que his-
toricamente não considerou a possibilidade 
de esgotamento dos recursos naturais, esta-
belecendo uma relação homem-natureza e 
homem-homem caracterizada pelo indivi-
dualismo, tão defendido pela escola clássi-
ca do pensamento econômico e justificado 
pelo pensamento científico produzido du-
rante toda a história.

6. a natUReZa 
e OUtRaS paIXÕeS

Eu não tenho filosofia: tenho sentidos...
Se falo na Natureza não é porque saiba o 

que ela é,
Mas porque a amo, e amo-a por isso,

Porque quem ama nunca sabe o que ama
Nem sabe porque ama, nem o que é 

amar...
 

Amar é a eterna inocência,
E a única inocência é não pensar...

Alberto Caeiro
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Francis Bacon (1984) defendia a ampliação 
do poder do homem sobre a natureza, se-
gundo ele “Pelo pecado o homem perdeu a 
inocência e o domínio das criaturas. Ambas 
as perdas podem ser reparadas, mesmo que 
em parte, ainda nesta vida; a primeira com 
a religião e com a fé, a segunda com as artes 
e as ciências (...). Daí como necessária se-
gue-se a reforma do estado da humanidade, 
bem como a ampliação do seu poder sobre 
a natureza. Dominação essa que havia sido 
iniciada desde o momento em que o homem 
decidiu sair da caverna, construir moradias, 
praticar a agricultura, construir armas.

Com esta afirmação Bacon não apenas de-
fende como também sintetiza toda a inten-
ção do homem em relação a natureza: seu 
desejo consciente e às vezes até inconsciente 
de “ampliar o seu poder sobre a natureza”. 
O caminho é a produção do conhecimento 
e da técnica como instrumentos de domi-
nação. 

É bom que se diga, contudo, que o termo 

natureza não deve ser entendido simples-
mente como sinônimo de meio ambiente. 
O meio ambiente talvez seja uma das formas 
mais evidentes de a natureza ser percebida 
e observada, todavia a afirmação engloba 
também a compreensão de todos os fenô-
menos naturais e das suas relações causais 
que muitas vezes ocorrem fora da nossa 
percepção imediata (as reações químicas 
e biológicas que acontecem no interior de 
uma célula ou o comportamento físico de 
um átomo, por exemplo).

O ideal moderno de domínio da natureza 
pelo homem é concretizado (DUARTE, 
1986:79), quando a ciência passa a ser apli-
cada aos processos produtivos, quando sur-
ge a tecnologia e com ela a grande indústria. 
Isso transforma as relações de produção e dá 
uma nova conotação ao emprego dos recur-
sos naturais. Intensifica as antigas intenções 
e relações de dominação homem-natureza 
e homem-homem, agora sob a ótica do ca-
pitalismo nascente. O conhecimento traz, 
portanto, compreensão e entendimento so-
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bre o que é e como funciona a natureza. Pelo 
menos na visão do “homem moderno”.

Contudo, na linguagem poética de Alber-
to Caeiro, heterônimo de Fernando Pes-
soa, “conhecer é estar doente dos olhos”. É 
querer utilizar entendimento para compre-
ender aquilo que somente os sentidos e os 
sentimentos o permitem. Quem ama, ama 
sem saber por quê. Sem explicar e mesmo 
sem compreender.

Amo a natureza mesmo sem possuir conhe-
cimento suficiente para isso. Amo porque, 
nesse caso, uso da inocência, verdadeira 

fonte do amor. Para isso não preciso pen-
sar, basta sentir. O Mundo não se fez para 
pensarmos nele (...) Mas para olharmos para 
ele e estarmos de acordo...8

É assim que, imagino, funciona entre ho-
mens e mulheres, parentes, amigos e até des-
conhecidos. O mártir executa a sua missão 
em benefício de quem não conhece; soli-
dário trabalha para ajudar quem está pre-
cisando. Como Alberto Caeiro, “creio no 
mundo como num malmequer/ Porque o 
vejo. Mas não penso nele/ Porque pensar é 
não compreender...” Pensar, explicar, para 
quê?, basta amar...

8      Alberto Caeiro, in “O Guardador de Rebanhos - Poema II
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Comportamental da Administra-
ção. Discutia com os alunos sobre 

as influências do comportamento humano 
nos resultados organizacionais. Dizia que 
era importante possuirmos uma boa e per-
tinente base teórica, um arcabouço articu-
lado de ideias, pois elas nos ajudam a tratar 
os problemas de forma adequada. Naquela 
ocasião, perguntei: quando você olha para 
os seus colaboradores, o que você, em geral, 
observa neles? São preguiçosos ou trabalha-
dores? Honestos ou desonestos? Criativos 
ou apáticos? 

Quando partimos do pressuposto de que os 
trabalhadores são preguiçosos e desonestos, 
aumentamos os mecanismos de supervisão, 
controle e monitoramento. Tanto que po-
demos dificultar o funcionamento rápido e 
eficiente da organização, impedindo o exer-
cício da criatividade. Portanto, as teorias 
nas quais acreditamos condicionam o tipo 
de abordagem que fazemos das pessoas no 
ambiente de organizacional e, consequen-
temente, as decisões que formamos.

Foi nesse momento que, tentando oferecer 
exemplo e contribuir com a formação hu-

7. O JUÍZO De VaLOR 
É ReFLeXO Da aLMa
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manística do aluno, extrapolei a discussão. 
Perguntei para eles: quando um pastor ou 
um padre se encontram no púlpito, diante 
dos fiéis, o que eles observam? Vamos consi-
derar que, no sentido espiritual, esse pastor 
ou padre honram o seu trabalho. O que eles 
veem quando olha para as pessoas? 

Após algumas alternativas apresentadas pe-
los alunos, respondi: eles veem santos ou 
“candidatos” aos céus. Para eles, mesmo sen-
do imperfeitas, as pessoas estão tentando 
aperfeiçoar o caráter, aproximando-o ao tipo 
idealizado por Jesus Cristo. Eles sabem que, 
como eles, as pessoas possuem deficiências e 
que, portanto, falham. Porém, geralmente, 
cada erro é seguido de um arrependimento, 
uma oração e mais uma tentativa. Um dia, 
todos poderão estar no paraíso.

Agora, se você colocar o professor Francisco 
Carlos diante dessas mesmas pessoas, o que 
ele vai enxergar? Quem ou o quê, ele vai ver? 
O fofoqueiro e o maledicente, o beberão e 

o indisciplinado, o adúltero e a traidora, o 
preguiçoso, o incompetente e o desonesto. 
Talvez eu enxergue aquele que costuma-
mos chamar de “pessoa falsa”. Estão todos 
fazendo jogo de cena. Qual o motivo de as 
impressões serem diferentes, se o público 
observado é o mesmo?

Eu acredito que a experiência diária, os pe-
cados e as remissões, a leitura da Bíblia e 
a compreensão adequada sobre a natureza 
humana e o amor de Cristo, o ambiente es-
piritual, enfim, condicionam o verdadeiro 
cristão a observar as pessoas sob um ângu-
lo que a minha própria experiência de vida 
não permite. Mesmo não tendo todas as 
características que eu retratei, é bastante 
provável que eu faça um juízo de valor se-
gundo as minhas próprias experiências ou 
de acordo com o ambiente no qual estou 
inserido. 

Eu enxergo a maldade dos outros, porque 
o meu coração permite que eu perceba isso 
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com muita facilidade. Quando eu digo que 
alguém é falso, é porque eu sei o que é ser 
falso e, provavelmente, até eu seja também. 
Quando estou pensando que uma pessoa 
está fazendo um conluio, uma armação, é 
porque isso faz parte da minha natureza, 
por isso sou capaz de perceber essas coisas, 

tanto que às vezes “vejo” o que não existe. 
Então, até que ponto o julgamento que eu 
faço das pessoas é reflexo da minha própria 
experiência? Ou dos pensamentos que per-
meiam a minha mente? Neste final de se-
mana, junto ao meu travesseiro, vou refletir 
sobre isso. 
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A s palavras não são apenas palavras, 
letrinhas arrumadas e dispostas lado 
a lado. Nelas estão contidos os senti-

mentos e interesses de quem as pronunciam 
ou as escreve. Mesmo quando pretendem 
enganar, as palavras são reveladoras.

As palavras parecem ter um grande poder. 
Ditas no momento adequado, elas podem 
assumir um caráter extremamente positivo, 
solene e construtivo, como também podem 
erguer enormes muros de separação. Manu-
seadas por lábios sinceros e habilidosos, as 
palavras motivam e admoestam, acalentam 
e apaixonam. Por outro lado, na boca dos 
incautos, elas possuem um grande poder 
destruidor.

Veículo notável, tanto podem conduzir 
bons sentimentos, como também a semente 
da destruição, a mácula da traição e a corti-

8. O pODeR, aS VeRDaDeS (e aS 
InVeRDaDeS) DaS paLaVRaS

 Se a aparência e a essência das 
coisas coincidissem, a ciência seria 

desnecessária.
Karl Marx
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na dos covardes. Nestes tempos de guerra, 
a palavra é usada para justificar a guerra e 
buscar a paz. Bush, sendo representante de 
um governo, deveria falar de diplomacia, 
porém usa o nome de Deus para fazer guer-
ra. O Papa, sendo representante da Igreja, 
usa as palavras para falar de diplomacia e 
pedir a paz. Tempos interessantes estes.

Por ser um veículo tão versátil e eclético, 
devemos utilizá-la com parcimônia. Deve 
ter sido por isso que a sábia natureza nos 
dotou de duas orelhas e apenas uma boca. 
É importante saber ouvir mais do que falar 
muito. A Bíblia, tida como Sagrada, nos 
afirma que a voz do tolo vem da multidão 
de suas palavras e que devemos nos inclinar 
mais a ouvir do que a falar. Existe tempo 
para tudo.

Na Grécia antiga os cidadãos exercitavam 
intensamente o uso da palavra por meio 
de discursos públicos, defesas ardorosas 
de ideias e reclames. De tal forma usaram 

a retórica para manipular as paixões e sen-
timentos populares que criaram o temo 
demagogia, hoje muito usado para iden-
tificar as falsas promessas e mentiras dos 
políticos. 

No Brasil, palavras mal ditas (ou ditas de 
forma errada), colocaram José Graziano, 
condutor do programa Fome Zero, em di-
ficuldades. Aliás, um programa cujo nome 
foi mal escolhido. Por que Fome Zero? É 
bom ter fome, ela nos leva à mobilidade e 
produz desejos que, uma vez saciados, pro-
porcionam prazer. Sentir fome não é ruim, 
o problema é não ter o que comer. 

Na nossa cidade de Mossoró, as palavras 
têm sido utilizadas para especular. Menos 
mal, pois poderiam estar sendo utilizadas 
para agredir. Querer encontrar o sentimen-
to que move as pessoas é algo legítimo, prin-
cipalmente se tratando daqueles estão ou 
pretendem estar investidos de funções pú-
blicas.  Contudo, utilizar as palavras como 
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instrumento de dissensões não é coisa boa.

Como as verdades não se revelam facil-
mente, todos deveríamos ter a capacidade 
de um pesquisador experiente. Quem ouve 
ou ler deveria ter discernimento para anali-
sar, separar por partes, observar o contexto, 
encontrar pontos de coerência ou incon-
sistência, utilizar teorias para orientar as 
observações, considerar as motivações, os 
interesses ou a simples ignorância. Pena que 
o nosso povo iletrado não esteja capacitado 
a fazer esse tipo de leitura. Como isso, são 

mais facilmente enganados. Sem capacidade 
de análise, o cidadão iletrado fica sujeito às 
palavras dos outros, são facilmente influen-
ciados. Até mesmo notinhas tolas plantadas 
nos jornais produzem seus efeitos. Um deles 
é revelar a ignorância de quem os escreve. 
Discordo, pelo menos em parte, de Marx. 
Às vezes as coisas são justamente aquilo que 
parecem ser.

Mas, como leitores e eleitores estamos 
aprendendo, cada vez mais adquirimos a 
capacidade de ler e entender.



158

Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |



159

F r a n c i s c o 
c a r l o s 
c a r va l h o 
d e  M e l o|S e o meu prezado leitor tivesse que fa-

zer uma escolha entre as duas alterna-
tivas sugeridas no título em epígrafe, 

por qual optaria? Quem poderia contribuir 
melhor para o seu engrandecimento pessoal 
ou profissional?

Os críticos nem sempre são justos e impar-
ciais. Eles nos irritam porque, por má fé ou 
incapacidade de enxergar o nosso horizon-
te, acabam por nos atingir e, pior, chegam 
a dificultar ou até mesmo impedir que nós 
atinjamos os nossos objetivos. Pelo menos 
esse é o juízo que costumamos fazer deles.

Às vezes queremos nos confortar com o re-
curso de classificar os tipos de críticas e, por 
extensão, dos críticos: dizemos que elas po-
dem ser construtivas ou destrutivas. Nesse 
sentido, abstraímos e agrupamos algumas 
definições do Aurélio: 1. Arte ou faculdade 
de examinar e/ou julgar as obras do espírito, 
em particular as de caráter literário ou ar-
tístico: 2. Apreciação minuciosa regida pelo 
discernimento e por critérios (eis a chave. 
É isso que caracteriza a boa crítica, o uso 
de critérios). Podemos dizer que a crítica 
destrutiva constitui o ato de censurar, con-
denar ou apreciar de forma desfavorável. 

9. entRe O CRÍtICO 
e O BaJULaDOR
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Essa é a crítica parcial, geralmente feita por 
quem tem “segundas intenções”. Os polí-
ticos, tentando minar o adversário, costu-
mam proferir críticas inconsequentes.

Contudo, apesar do recurso semântico, 
crítica é crítica. Muito embora possamos 
receber algumas delas de bom agrado, pela 
elegância e honestidade de propósitos de 
quem as profere. De todo modo, é melhor 
a crítica que revela fatos verdadeiros do que 
o elogio do bajulador que encobre defeitos 
que, por isso, não serão reparados.

Os bajuladores são de muitos tipos e ma-
tizes. Podem ser escrachados (aqueles do 
tipo: “meu amado mestre”) ou comedidos. 
Esses últimos, por perceberem o quanto é ri-
dícula a sua condição, preferem emitir suas 
opiniões com um mínimo possível de teste-
munhas, são delatores, querem transparecer 
que, enquanto os outros querem prejudicar, 
ele está de olhos e ouvidos abertos e com 
mãos operosas para agir em defesa daqueles 

de quem são vassalos.  Os bajuladores são 
perigosos, interesseiros, são os primeiros a 
fugir quando a situação deixa de ser favo-
rável. O “pai dos burros”, já citado, define 
alguns sinônimos para o termo bajulador, 
alguns até engraçados: “Que bajula; adu-
lador, babão, cafofa, chaleira, chaleirista, 
incensador, lambedor, lambeta, lambeteiro, 
louvaminheiro, puxa-saco, sabujo e xereta”. 
Fujamos dos bajuladores, pois sua eventual 
serventia não compensa. 

Precisamos romper com a lógica manique-
ísta que nos induz a pensarmos que quem 
elogia é amigo e quem critica é adversário. 
Essa lógica, muito usual nos meios políticos, 
mais precisamente entre aqueles que não 
praticam a boa política, constitui uma ati-
tude idiota, reflexo da atividade de mentes 
imbecilizadas e obscurecidas por sentimen-
tos de onipotência. As frases mais comuns, 
ouvidas nessas ocasiões, são mais ou menos 
as seguintes: “estão me atacando, querem 
me destruir”; “como eu poderia estar erra-
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do, se estou fazendo o melhor que posso?”; 
“quem está me criticando só pode estar 
sendo movido por interesses escusos!”; “só 
está afirmando isso porque é simpatizante 
do partido A ou B”; “estão com inveja de 
mim!”.

De mais a mais, qualquer um desses argu-
mentos pode ser verdadeiro. Contudo, es-
sas indagações podem ser reação de quem 
sabe que está errado, mas que não é capaz de 

admitir. Pode ser também comportamen-
to de alguém que sabe que está errado, mas 
quer continuar com as mesmas atitudes, 
por motivos obscuros. Ou pior, por tratar-
se de um indivíduo que se imagina acima de 
tudo e de todos, jamais poderia estar errado, 
principalmente porque imagina que quem 
o critica não possui as suas qualificações.

Entre o crítico e o bajulador, é melhor dar 
crédito ao primeiro.
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viagem sobre a cronologia da evolu-
ção da vida em nosso planeta, toman-

do como referência uma ideia divulgada há 
vários anos pela revista Superinteressante. 
O objetivo é divagar sobre o impacto, bre-
ve, porém muito intenso, da presença do 
homem neste planeta. Há espaço, também, 
para uma reflexão sobre o tempo e sobre 
como podemos interferir, com nossas atitu-
des rotineiras, na construção de um futuro 
menos preocupante.

O planeta Terra possui uma idade estima-

da de 4,5 bilhões de anos, sendo que as pri-
meiras formas primitivas de vida devem 
ter surgido há cerca de 2 bilhões de anos. 
Considerando que os dinossauros foram 
extintos há cerca de 60 milhões de anos 
e que as primeiras linhagens que deram 
origem à espécie humana, surgiram há 5 
milhões de anos, constatamos, por exem-
plo, que a imagem do homem das caver-
nas, lutando contra seres pré-históricos, é 
inverossímil. 

Imagine o leitor que a escrita surgiu 
apenas há 5 mil anos e que a Revolução 

10. a eSpÉCIe HUMana nãO É 
UMa pRIORIDaDe Da natUReZa
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Industrial, fato histórico que provocou 
profundas transformações nas formas 
como o homem se organiza em socie-
dade e, consequentemente, nas relações 
homem-homem e homem-natureza, co-
meçou há menos de 300 anos. Perceba 
ainda o leitor que a informática surgiu 
em meados do século XX e que a en-
genharia genética tem pouquíssimos 
anos.

Para efeito de ilustração, poderíamos 
distribuir toda a história do planeta Ter-
ra, proporcionalmente, em um período 
de um ano. Chegaríamos, então a várias 
conclusões, entre elas: 1 o homem esteve 
ausente durante a maior parte do tempo 
(11 meses e 23 dias); 2 a escrita surgiu na 
última hora do último dia desse ano hipo-
tético; 3 a ciência moderna começou a ser 
delineada durante os últimos minutos da 
23ª hora do último dia desse super-ano; 
4 a Revolução Industrial aconteceu nos 
últimos segundos desse ano.

Em termos da cronologia geológica, o ho-
mem está há pouco tempo presente na Ter-
ra, mas já causou impactos tão significativos 
que pode inviabilizar a vida no planejta. 
Pelo menos a vida como nós conhecemos. 
Com certeza, dificilmente, todas as formas 
de vida seriam completamente extintas de-
vido à interferência do homem no seu habi-
tat. Portanto, havemos de acreditar que ou-
tras formas de vida continuariam existindo, 
apesar de tudo o que possa acontecer como 
consequência da degradadora presença do 
homem. Perceba, então, que, se durante a 
maior parte do tempo não estivemos pre-
sentes, a vida simplesmente continuará 
existindo, pois o homem não é nenhuma 
prioridade da natureza. 

Presente há tão pouco tempo, o homem 
coloca-se como espécie superior na escala 
evolutiva da vida. “Um ser racional”, di-
zem. Tamanha arrogância só é superada 
pelo comportamento de algumas pessoas 
que, revestidas de poder, simbólico ou real, 
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agem com se não existissem limites para a 
sua atuação. 

Certamente, teremos que modificar os 
nossos padrões de produção e consumo, 
bem como as relações sociais estabelecidas. 
Alguns denominam essa abordagem de 
“desenvolvimento sustentável”. Esse seria 
o único caminho possível para continuar-
mos refletindo sobre a condição humana no 
futuro não muito distante.  Portanto, esse 
tema reveste-se de uma importância que 
transcende qualquer outra proposta, pois 
trata da manutenção da espécie humana.

É devido a questões dessa natureza, algu-
mas de efeito mais prático, que as aborda-
gens ecológicas têm sido tão bem recebi-

das nos ambientes acadêmicos, políticos e 
institucionais. Estamos lidando, em última 
análise, com o futuro da vida no planeta 
Terra. O grande desafio é fazer com que 
o problema ambiental alcance e envolva 
os cidadãos comuns, fazendo com que ele 
perceba que não se trata apenas de proteger 
a Mata Atlântica ou o mico-leão-de-cara-
dourada.

Obviamente, algumas providências para 
mudar o cenário traçado estão muito além 
do horizonte e das possibilidades de ação do 
cidadão comum. Contudo, devemos refletir 
sobre aquilo que está ao nosso alcance ime-
diato. Certamente iremos encontrar formas 
de alterar os acontecimentos que parecem 
estar se delineando.
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H eloísa Helena, senadora pelo Estado 
de Alagoas, provavelmente nunca 
irá ler este artigo. Tudo bem! Não é 

para ela que eu escrevo. Escrevo para todos 

aqueles que, com sabedoria, se espelham 
em exemplos de outros para formar o seu 
próprio caráter e escrever a sua história de 
vida, balizados no cabedal de informações 
e experiências providas por todos os que 
enfrentam situações circunstancialmente 
semelhantes àquelas que vivenciamos.

Em Heloísa Helena temos, pois, um grande 
exemplo do que é ter convicções e que honra 
sua história de vida. Falo de quem possui 
consciência clara sobre quais são suas obri-
gações cívicas, que conhece e reconhece a 
quem se deve um mandato.

11. HIStÓRIa De VIDa, 
COeRÊnCIa e UM eXeMpLO 
paRa nOSSOS FILHOS

Posso não concordar 
com uma palavra do 
que disseres, mas me 

baterei a vida toda 
pelo direito que tens de 

dizê-las.
Voltaire



168

Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |

Verbalizo, após certo processo crítico, ób-
vio, aquilo que chega até os meus olhos e 
ouvidos por meio das letras impressas, dos 
sinais de rádio e televisão e dos caracteres 
digitais dos computadores. Todos esses 
recursos são importantes, porém não nos 
permitem conhecer corações e mentes ou 
aquilo que se esconde por trás dos emara-
nhados de neurônios. Falo, então, de apa-
rências. Apenas sobre aquilo que posso 
ver e ouvir. A decepção é possível porque 
sempre incorremos em riscos ao adjetivar 
as pessoas, lhes atribuindo predicados. 
Sejam positivos ou negativos. Como ho-
mem, sei quais são as minhas limitações e 
fraquezas, o que me leva a não superlativar 
demais as virtudes de quem está sujeito a 
falhas.

Aparências são aparências. Elas podem 
ou não corresponder à essência. Mesmo 
sabendo disso, arrisco dizer: a cena de 
choro no plenário do Congresso Nacio-
nal, protagonizada pela senadora Heloísa 

Helena, é verdadeira. Diz respeito àquilo 
que cala fundo no seu coração. Expressa 
aquilo que está lhe machucando profun-
damente. É o reflexo do conflito entre 
razões e emoções.

A emoção talvez tenha origem no trauma 
provocado pelo embate com amigos de dé-
cadas. Da consciência de saber que seus atos 
provocarão o seu afastamento da agremia-
ção política ao qual ela pertence e que aju-
dou a fundar e construir ao longo de vinte 
anos: o Partido dos Trabalhadores. Diz res-
peito também ao sentimento de impotência 
diante de forças poderosas sobre as quais ela 
sabe não poder vencer.

Porém, onde a emoção aflora, também 
abunda a razão. Parece-me que Heloísa He-
lena está se comportando de forma profun-
damente racional. Não trato daquela razão 
de quem recua e avança para conseguir o 
possível. “Melhor um passarinho na mão 
do que dois voando”, costumamos dizer. 
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Pragmatismo puro. A senadora alagoana 
não está buscando o possível. Ela busca o 
ideal. Por isso não há recua. 

A firmeza de caráter, coerência e até dureza 
têm sido características permanentes em 
sua atuação no plenário do Senado Fede-
ral. A senadora afirma defender “os filhos 
da pobreza”, e nisso tem se mostrado intran-
sigente. Isso serve para mim também, pois 
muitas vezes tenho sido pragmático. Fico 
imaginando como poderia ser fácil o exer-
cício do mandato da senadora e também 
professora universitária Heloísa Helena. 

Como integrante da bancada do PT, po-
deria rezar na cartilha governista, usufruir 
todos os benefícios que isso pode permitir 
e ter uma fácil reeleição. Porém, a senadora 
prefere ser coerente consigo mesma, com os 
seus eleitores e com o povo.

Fico olhando a minha volta e para mim 
mesmo. Quantas pessoas coerentes conse-
guimos identificar ao nosso redor?  Nunca 
votei em Fernando Henrique Cardoso, mas 
também nunca aceitei aquela proposta ab-
surda do Fora FMI, Fora FHC. Quantos 
dirão agora Fora FMI, Fora LULA?
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ções foram construídas para prote-
ger os ricos e, quando não, a classe 

média que reclama das benesses recebidas 
pelos “burgueses”, mas acalenta sonhos e 
desejos de desfrutar do estilo de vida da 
elite econômica e até de beneficiar-se dos 
mesmos privilégios. De forma subliminar, 
pensamos que privilégio é ruim quando be-
neficia o outro. Se eu estou sendo atendido, 
não é privilégio, chama-se justiça ou direito 
adquirido.

Na verdade, possuímos uma fantástica ten-

dência de nos comportarmos em defesa dos 
nossos próprios interesses. Em princípio, 
não sou contra. O que mais me constrange, 
contudo, é a forma como tentamos justifi-
car as nossas atitudes e posições assumidas 
diante das circunstâncias. Nisso, as pessoas 
podem ser divididas em cinco grupos.

O primeiro é composto pelos Hipócritas 
que, para o público, usam um discurso so-
lidário, em defesa do coletivo, quando na 
verdade não perdem uma oportunidade de 
se locupletarem. Essas pessoas escondem os 
seus reais interesses sob o manto protetor 

12. InDIVIDUaLISMO OU 
“InteReSSe COLetIVO”?
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do interesse coletivo. Nesse grupo se encon-
tra a grande maioria dos militantes que se 
dizem de esquerda, tendência política que, 
aliás, possui a minha simpatia.

Talvez devêssemos considerar um subgru-
po, formado por pessoas de todas as tendên-
cias ideológicas, mas com ampla maioria 
para os de orientação de direita, ou seja, os 
sem-vergonha. São aqueles que atuam des-
pudoradamente em benefício próprio. Mas 
como os adeptos desse grupo, quando pegos 
na boca da botija, sempre tentam elaborar 
uma desculpa, vamos deixá-los no grupo 
dos hipócritas.

Os comedidos são aqueles que, mesmo 
defendendo com sinceridade a bandeira 
do benefício público e, de fato, até agirem 
nesse sentido, acabam tirando uma lasqui-
nha. Isso embora não pareça ético, é pouco 
nocivo.  

Há também o grupo dos puros que, em-

bora raro, deve existe. Hipóteses ainda 
não confirmadas indicam que esse grupo é 
composto por pessoas que discutem, lutam 
e dedicam sua vida para defender a causa 
da equidade, da ética e do bem comum. 
Seriam mesmo capazes de doar a sua vida 
pela concretização de um ideal. Às vezes são 
chamados de “idealistas” ou até mesmo de 
“radicais”. Recomendo não confundir com 
o subgrupo dos sectários. Estes, de tão fun-
damentalistas, acreditam serem portadores 
da chama abrasadora da justiça.

O quarto grupo é formado pelos sinceros. 
São aqueles que não afirmam estar defen-
dendo o interesse coletivo, pois assumem o 
seu individualismo. Dizem o que desejam e 
falam por si mesmo. Lutam de forma legal 
pelos seus interesses e justificam a sua ati-
tude às vezes de forma muito simples: “que 
vença o melhor” ou o mais esforçado. É bom 
tratar com essas pessoas, pois, pelo menos, 
você não precisa ficar tentando descobrir o 
que ela esconde no coração. Dificilmente 
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encontraremos algum político nesse grupo. 
Políticos não costumam revelar suas verda-
deiras intenções.

Como dissemos, os sinceros são individua-
listas. Não são, simplesmente, egoístas, pois 
acreditam que o sucesso de cada pessoa im-
plica no sucesso de toda a sociedade. Ao indi-
vidualismo eu contraporia, apenas, o direito 
de igualdade de oportunidades. Se todos pos-
suem a mesmas condições e oportunidades: 
que vença o melhor. Acho isso justo.

A posição dita individualista possui uma 
constatação histórica a seu favor: o país 
mais desenvolvido do mundo, conhecido 
como o lugar das oportunidades, os Esta-
dos Unidos da América, teve a sua colo-
nização empreendida por pessoas que de-
sejavam tomar posse de uma terra na qual 
construiriam fazendas, teriam posses por 
meio das quais criariam e educariam seus 
filhos e filhas e, se possível, enriqueceriam. 
Defendiam a liberdade de opinião e o livre 

exercício das crenças religiosas. 

A ética protestante justificava o sentimen-
to de quem quisesse “vencer na vida”. “Deus 
ajuda quem cedo madruga”; “de tostão em 
tostão se chega a milhão”, dizem os adágios 
populares. Na ética protestante, o desejo de 
enriquecer não implicava, necessariamente, 
na compra compulsória de um ingresso para 
o inferno. Os ricos, portanto, não estavam 
condenados ao lago do fogo eterno apenas 
por serem ricos, no mais equivocado estilo 
de interpretação do texto bíblico: “é mais 
fácil um camelo passar por um buraco de uma 
agulha do que um rico se salvar”.

Quero dizer, então, que o individualista, 
controlado por regras claras, num estado de 
direito que se faz respeitar, com instituições 
fortes e sadias, e no qual as pessoas possuem 
as mesmas oportunidades, oferece mais re-
sultados em benefício da coletividade, do 
que o hipócrita, o sem-vergonha, o puro, o 
sectário ou mesmo que os comedidos.
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Para efeito deste texto, o individualismo 
pode ser encarado como um contraponto 
ao discurso “do interesse coletivo”, das “am-
plas consultas à sociedade”. Falácia própria 
de quem escamoteia a verdade, camuflando 
os seus reais interesses.

Gosto do slogan do Governo Federal, que 
sugere um país de igualdades de oportuni-
dades. BRASIL, UM PAÍS DE TODOS. 
Não sei se foi essa a intenção do autor da 
ideia. Mas a frase não trata de paternalismo, 
nem sugere, pelas ações práticas do gover-
no, embora algumas recaídas, as “amplas” 

e inócuas “consultas à sociedade”. Mas fala 
que o Estado deve prover condições para 
todos exercitem suas faculdades e potencia-
lidades.

Neste país, o mandatário sabe o que precisa 
ser feito. Está bem orientado por razoável 
número de pessoas. E mesmo respeitando 
a diversidade dos interesses representativos 
da sociedade, atua de forma prática, pensan-
do em resultados objetivos, claros, que be-
neficiem o maior número de pessoas, mes-
mo que uns poucos fiquem insatisfeitos.
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sus, o Nazareno, que foi imolado na 
cruz do Calvário. Para os cristãos, 

esse acontecimento foi a concretização das 
visões proféticas do Antigo Testamento e 
aconteceu como condição necessária para 
a interrupção dos rituais de purificação dos 
hebreus, que se caracterizam pela imolação 
de um cordeiro. Ao se oferecer como sacri-
fício, Jesus substitui o cordeiro, passando, 
Ele mesmo, a ser “aquele que tira o pecado 
do mundo”. Jesus, o cordeiro de Deus.

De forma menos religiosa, mas também 

impressionante, os japoneses, durante a 
II Grande Guerra Mundial, quando suas 
pretensões imperialistas pareciam perigo-
samente afetadas, recorreram a um recurso 
extremo para provocar o maior número de 
baixas entre os americanos: os ataques suici-
das dos kamikazes. Registra-se que durante 
todo o período em que foram executadas 
operações dessa natureza, havia mais pes-
soas dispostas a se sacrificar do que aviões 
disponíveis. Antes de embarcar, o aviador 
tomava saquê, escrevia uma carta, fazia uma 
prece, a última refeição e todas as fotogra-
fias da época mostravam os voluntários em-

13. O QUe SOMOS CapaZeS 
De FaZeR, aLÉM Da 
RetÓRICa VaZIa?
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barcando com um ar de alegria e satisfação. 
A última palavra, antes da explosão, era: 
banzai! (viva!). Quando queremos uma 
coisa, devemos desejá-la até a morte, se ela 
for “necessária”, pensavam eles.

Loucura? Exagerado e obscuro naciona-
lismo? Convicção e determinação? Não 
sei ao certo. Mas sei que não são poucos 
os exemplos. Olga, a esposa de Luiz Car-
los Prestes (1898-1990), mesmo em face 
dos riscos e perigos, não renunciou ao seu 
idealismo. Acabou presa e entregue aos 
nazistas pelas forças getulistas. Foi morta 
em uma câmara de gás. Sua última carta, 
endereçada a Prestes e à filha, registra: “lu-
tei pelo justo, pelo bom, melhor do mundo. 
Prometo-te agora, ao despedir-me, que até 
o último instante não terão por que se en-
vergonhar de mim”.

Mais recentemente, muitos jovens brasilei-
ros arriscaram e pagaram com suas vidas, 
o preço do seu idealismo. Aconteceu du-

rante o período ditatorial instalado a partir 
de 1964. Quanta coragem desejar um país 
melhor, mais solidário e, para concretizá-lo, 
ser capaz de pegar em armas, lutar e morrer. 
Isso me impressiona. Ainda hoje, sindica-
listas, ambientalistas, ativistas políticos, 
pessoas envolvidas com trabalho humani-
tário arriscam muito – ou tudo – para dar 
uma contribuição positiva para este mundo. 
Olhe a sua volta... há pessoas fazendo coisas 
interessantes. Foi pelas mãos de homens e 
mulheres com essa fibra e determinação que 
a sociedade moderna foi instruída. Deve-
mos muito a essas pessoas.

Fico em situação desconfortável por ima-
ginar que eu, muito provavelmente, não 
seria capaz de arriscar um décimo disso 
tudo. Emprego, conforto, o convívio com 
parentes e amigos, o que eu estaria dispos-
to a oferecer por um mundo melhor? Pelo 
menos poderia, sendo necessário, realizar 
um trabalho voluntário. Muitos o fazem em 
condições precárias e insalubres.
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Receio que a minha admiração por essas 
pessoas nunca tenha sido proporcional 
à minha disposição de fazer o mesmo. E 
talvez nunca seja. Por isso, gerei uma es-
pécie de conflito interno que nunca tive 
coragem de tratar com seriedade. Afinal 
de contas, eu teria altruísmo, determina-
ção, força e coragem para oferecer a mi-
nha vida, ou mesmo colocá-la em risco, 
por uma causa? Seria lúcido fazer isso? 
Afinal, valeria a pena?

Raul Seixas diria: “eu não sou besta para tirar 
onda de herói, sou vacinado, eu sou caubói... 
Durango Kid só existe no gibi...”.

É verdade que há situações sobre as quais 
não temos condições de antecipar uma res-

posta. “Só dá para saber na hora”, costuma-
mos dizer. Todavia, na busca do autoconhe-
cimento, podemos imaginar nossas atitudes 
e reações diante de situações extremas. É 
bom refletir sobre isso para percebermos 
que existem pessoas capazes de atos extre-
mos para realizar aquilo que só temos cora-
gem de defender na base da retórica. Essas 
pessoas, que podem se chamadas de loucas, 
insanas ou simplesmente idiotas, possuem 
qualidades que, provavelmente, não temos. 
Por isso, devemos a elas, no mínimo, res-
peito e consideração. Além do mais, quem 
sabe não sejamos capazes de arriscar tudo, 
ou pelo menos oferecer aquilo que está ao 
nosso alcance, mas que, até isso, temos ne-
gado. Sem aquela proposta: “eu entro com 
a corda e você com o pescoço”.
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que a aceitação de uma proposta 
encontra seu fundamento na cre-

dibilidade de quem a defende e não, neces-
sariamente, na sua veracidade, coerência 
ou viabilidade. Quero dizer: importa mais 
quem diz e não o que se diz.

Essa impressão, que há muito tempo eu aca-
lentava, encontrou respaldo na posição de 
Gaudêncio Torquato, que, numa palestra 
sobre marketing político e eleitoral, afir-
mou que as pessoas, sobretudo eleitores, se 
posicionam da seguinte forma: “se gosto de 

quem está falando, eu concordo com ele”. 
Preocupante, porém verdadeiro.

Isso quer dizer que, em um pleito eleito-
ral, reunião de negócios ou conversa en-
tre amigos, a posição que assumirei entre 
duas ou mais propostas antagônicas esta-
rá diretamente relacionada à simpatia que 
tenho em relação aos seus propositores. E 
que, quando eu apresentar uma proposta, 
fizer uma avaliação ou defender uma posi-
ção, os apoios que conseguirei estarão mais 
relacionados com a eventual simpatia que 
desfruto dos ouvintes do que da qualidade 

14. MaRKetInG pOLÍtICO 
e peSSOaL  
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das minhas ideias. Triste, porém igualmen-
te verdadeiro.

Então, para fazer valer as minhas ideias, devo, 
antes de tudo, conquistar a simpatia das pes-
soas, porque, do contrário, elas não me darão 
atenção, independentemente do que eu diga. 
Absurdo, mas é o que acontece.

Provavelmente, este é o motivo pelo qual 
as pessoas são facilmente manipuláveis. 
Dinheiro e um competente marketing pes-
soal e político tornam qualquer candidato 
“palatável” ao gosto do eleitor. Dizer o que 
as pessoas querem ouvir também é um ex-
celente instrumento de persuasão.

Para ser mais claro, vamos exemplificar: em 
uma reunião do sindicato, caso você faça 
parte da diretoria da empresa ou tenha um 
simples cargo comissionado, dificilmente 
terá uma proposta aprovada. Seus colegas 
terão mais facilidade de aceitar uma propos-
ta de um membro da diretoria do sindicato, 

por mais idiota que essa proposta seja. Ela 
encontrará respaldo em função da qualifi-
cação de quem a propõe.

Para Gaudêncio Torquato, os fatores que 
determinam o voto do eleitor ou a posi-
ção da plenária, como no caso do nosso 
exemplo, são: a impulsividade, o lúdico e 
o simbólico, além do consumismo. Se isso 
acontece com um público instruído e bem 
formado, imagine o que se passa na cabeça 
de um eleitor analfabeto ou semialfabeti-
zado. O pior de tudo é que são justamente 
as pessoas de baixa ou nenhuma instru-
ção que decidem um pleito. Isso não quer 
dizer que o voto universal é totalmente 
nocivo para a sociedade. Ruim com ele, 
pior sem ele. Além do mais, a lógica que 
induz o voto da pessoa letrada não é mui-
to diferente daquele que não passou pelos 
bancos escolares.

A racionalidade dificilmente encontra gua-
rida na cabeça de quem vota.
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O entrevistador, diante da afirmação do 
eleitor de que não votará no candidato A, 
pergunta: o candidato A é competente, ho-
nesto e costuma cumprir seus compromis-
sos? Todas as respostas são positivas. Então, 
por que você não vota nele? “(...) não sei... 
eu não vou com a cara dele”.

Ora, os partidos políticos, conhecedores do 
comportamento humano, oferecem o que o 
eleitor quer: imagem encaixada no seu ima-
ginário e promessas minimamente viáveis. 

Isso, aliado à credibilidade que o candidato 
tenha ou transpareça, determina o voto no 
dia da eleição. Naturalmente, o que menos 
importa é a capacidade que o candidato tem 
de materializar promessas para transformar 
a realidade.

Os mais pruridos dirão que isso é um ab-
surdo. Que não deve acontecer. Talvez até 
digam também que jamais se comportariam 
dessa maneira. “Está certo... vou fingir que 
acredito”.
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digo de ética exposto pela ideia de 
que o tipo ideal é representado pelo 

sujeito que consegue “se dar bem em tudo”. 
O indivíduo esperto que, sendo mais arguto 
do que as pessoas com as quais se relacio-
na, acaba saindo-se muito bem nas mais 
diferentes situações: negócios, relações 
amorosas, relações de trabalho, conversas 
informais, filas de banco e jogo de casta-
nha. Inteligente, consegue criar situações 
favoráveis, inventar argumentos falaciosos, 
mentirosos e ainda assume uma posição de 
vencedor.

A frase subliminar que permeia a cabeça 
do esperto é a seguinte: “Todo dia sai um 
otário de casa”. É interessante imaginar que 
o sujeito que se deixa enganar possui uma 
inteligência inferior e, portanto, merece ser 
enganado, “para deixar de ser burro”.  Gran-
de didática, essa.

Um comerciante mossoroense do setor au-
tomobilístico comprou um veículo e alterou 
o seu velocímetro, fazendo com que ele apre-
sentasse menos da metade da quilometragem 
rodada. Ao revendê-lo, o sujeito esperto pe-
gou um otário. Conseguiu vender o veículo 

15. a “LeI De GeRSOn” e O 
“JeItInHO BRaSILeIRO”: UMa 
QUeStãO (De) ÉtICa  
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por um preço aviltante devido “às boas condi-
ções” e baixa quilometragem do produto que 
estava oferecendo. De tão inteligente, deve 
imaginar-se um empreendedor nato.

Em razão de comportamentos dessa natu-
reza, os empreendedores brasileiros não são 
vistos como indutores do progresso e do de-
senvolvimento. Ao contrário, muitos são ti-
dos como vilões, enganadores, sonegadores, 
inescrupulosos exploradores da mão de obra 
assalariada. Para o cidadão comum, aquele 
que conseguiu “vencer na vida” por meio dos 
negócios de alguma forma agiu ilicitamente. 
Alguns chegam a dizer: “aquele é ladrão”.

Nos Estados Unidos da América, ao contrá-
rio, o empreendedor representa o cidadão 
ideal. O seu sucesso representa a vitória do 
país. Ele deve ser, dentro dos limites éticos 
e legais, incentivado e protegido. 

Essa ideia está na raiz da formação socio-
antropológica daquele país. O colonizador 

europeu chegou à América para se fixar, 
construir uma família, vencer na vida. Enri-
quecer se fosse possível, o que não constitui-
ria nenhum ilícito. Não iria para o inferno 
se amealhasse riquezas. Assim, os primeiros 
estadunidenses lutaram contra as intempé-
ries, índios e bandidos. Construíram fazen-
das, cidades e estradas de ferro. Simbolizam 
a figura do empreendedor.

De tão imbricada na cultura americana, o 
presidente Calvin Coolidge vaticinou: “O 
negócio dos Estados Unidos são os negó-
cios”. Em 1952, com a eleição do republica-
no General Eisenhower, ligado intimamen-
te aos grandes trustes, foi alcunhada a frase 
que retrata perfeitamente a importância 
que o sucesso dos empresários americanos 
representa para os interesses do Estado. Foi 
seu secretário de defesa, antigo diretor da 
GM, o autor da famosa frase: “O que é bom 
para a GM é bom para os EUA”. Assim, o 
estado americano passou a representar os 
interesses do seu empresariado, e a popu-
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lação a acreditar que pode vencer na vida 
através dos negócios.

A colonização brasileira foi muitíssimo di-
ferente. Para nossas terras vieram os explora-
dores, pessoas dispostas a tudo para enrique-
cer e retornar para a Europa com a maior ra-
pidez. O empreendedor de sucesso era o que 
conseguisse receber a maior taxa de retorno 
no menor espaço de tempo. A exploração 
das nossas riquezas; a mais extensa experi-
ência escravocrata no mundo; os impostos 
extorsivos praticados pelos portugueses, o 
que incentivava a sonegação; as relações de 
servidão no campo e nas cidades; a falta de 
proteção social dos cidadãos e consumido-
res, tudo isso talvez ofereça indícios das ra-
ízes da atuação do nosso empresariado e da 
imagem que o cidadão comum faz dele.

Obviamente que isso não é uma regra abso-
luta, pois há muitos empresários que pautam 
suas relações comerciais pela ética. Contudo, 
a “Lei de Gerson” ainda está presente e atin-

ge não apenas os empresários, mas também o 
cidadão comum. Queremos levar vantagem 
em tudo, mesmo que para isso utilizemos o 
“jeitinho brasileiro”, atitude que revela a for-
ma como nos comportamos e das estratégias 
que podemos empregar.

Não somos dados às regras, às normas, ao 
cumprimento de rotinas impessoais. Gosta-
mos mesmo é do paternalismo e do assisten-
cialismo, que são ruins apenas quando não 
nos favorece. Furar a fila parece ser uma boa 
ideia, desde que não sejamos nós os prejudica-
dos, pois, do contrário, denunciamos e exigi-
mos a impessoalidade e profissionalismo.

Contudo, com grande esperança, percebo que 
estamos evoluindo. Os espertalhões já não 
declaram aos quatro ventos o resultado da sua 
forma de comportamento. Sente um pouco de 
vergonha se suas práticas vierem à tona. Faz, 
mas prefere deixar escondido. Para muitos, o 
“jeitinho brasileiro”, regido pela “Lei de Ger-
son”, não é mais tão normal como antes.
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E screver sobre a importância de culti-
varmos boas amizades e do valor que 
possuem nossos amigos e entes que-

ridos seria um exercício fácil e prazeroso. 
Todavia, nos propomos neste espaço a re-
fletir sobre a figura do adversário. Já imagi-
nou o que seria da ciência se não fossem os 

críticos? Da democracia se não existissem 
as opiniões divergentes? Do esporte se não 
houvesse o competidor adversário? Inimi-
gos, adversários, ou simples desafetos: é 
bom que eles existam. Tê-los é apenas uma 
questão de dosagem.

Fortes ou fracos, eles acabam nos impe-
lindo e motivando a superar deficiências, 
rever conceitos, revigorar ideias, preparar 
melhores planos. A figura do adversário 
pode constituir uma boa referência, pois 
ele, querendo nos agredir, acaba por nos 
indicar o caminho por onde não devemos 

16. a COMpetIçãO e O VaLOR 
DOS aDVeRSÁRIOS (paRte I)  

Precisamos dos nossos adversários. 
Eles são tão necessários que se soubessem 

o quanto são úteis,
Tornar-se-iam nossos amigos.
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seguir, ou nos oferece as ferramentas para 
desbravarmos aquele que sabemos ser o ca-
minho certo. Vale ressaltar, contudo, que a 
utilidade dos adversários é proporcional a 
nossa capacidade de lutar e persistir na bus-
ca dos nossos objetivos. 

Se você se abate facilmente com agressões 
e provocações, a sua felicidade encontra-se 
na atitude de só cultivar amigos, nunca de-
safetos, mesmo que para isso tenha de ser 
um fraco e dissimulado, o que certamente 
terá que ser, pois a natureza não lhe dotou 
da capacidade de contrariar interesses e 
enfrentar desafios. Aquele que diz só ter 
amigos e admiradores é porque nunca teve 
a coragem ou oportunidade de contrariar 
interesses. Perdoem-me se há exceções, mas 
provavelmente estamos tratando de um ba-
julador, um falso ou um cidadão sem ideias 
próprias. 

Vale lembrar que se existe adversário é por-
que algo está sendo disputado. Um prêmio 

ou algo parecido. Nesse sentido, enumera-
mos sete ambientes ou tipos de disputas. 
Muito embora o provérbio popular afirme 
que “guerra é guerra”, aludindo que para 
vencer vale tudo, defendo que em todas as 
situações de disputa o que se requer, pelo 
menos em tese, é ética e decência. Respeito 
às regras do jogo.

1. A disputa entre espécies pela sobrevivên-
cia — A seleção natural de Darwin é uma das 
teorias mais aceitas no mundo acadêmico e 
científico. Sua importância é equiparável à 
Teoria da Relatividade, da deriva dos conti-
nentes ou do Big Bang. Essa teoria defende 
que o atual estado de desenvolvimento bio-
lógico da vida é reflexo da adaptação das es-
pécies às condições do ambiente. Por meio 
da competição, espécies mais adaptadas so-
brevivem e transmitem o seu código gené-
tico para as gerações seguintes, dotando-as 
de melhores características. Portanto, sem 
competição, indivíduos pouco adaptados 
poderiam pôr em risco a sobrevivência da 
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espécie. Isso independe da ação humana. É 
a natureza quem trata de fazê-lo.

2. A disputa em conflitos bélicos — Tipo 
cruel de disputa. Quase sempre envolve ape-
nas interesses econômicos. Os resultados são 
sempre inevitáveis: mortes de combatentes 
e de inocentes. Neste ambiente, a verdade é 
agredida, camuflada ou vilipendiada pelos 
beligerantes, é a primeira que morre. Con-
tudo, mesmo neste tipo de disputa existem 
códigos de conduta (a Convenção de Gene-
bra defende que inimigos de guerra devem 
ser preservados em sua condição humana e 
cidadã). No final, a “verdade” será contada 
pelos vencedores. Aos perdedores resta hu-
milhação da derrota e a resignação.

3. A disputa política em regimes autoritá-
rios – essa é marcada pelo descumprimento 
de regras. Isso quando há regras. As disputas 
ultrapassam o campo das tribunas, dos pa-
lanques e das mesas de reuniões e costumam 
transformar-se nas agressões físicas dos ad-

versários, em ataques à moral ou aos hábi-
tos particulares que só dizem respeito ao 
indivíduo e ninguém mais. Neste ambien-
te, tenta-se esconder e escamotear a verdade 
ou simples atitudes. O interessante é que 
muitos dos que defendem o tipo de disputa 
descrita no item 4, a disputada democrática, 
acabam por utilizar sortilégios próprios de 
regimes autoritários.

4. A disputa política em regimes democrá-
ticos. Em ambientes democráticos a disputa 
pode ser bastante civilizada, uma vez que as-
pectos éticos e legais existem e são conheci-
dos. A competição provoca revisão de ideias, 
revigora grupos políticos, renova quadros, 
altera e aperfeiçoa políticas. A competição 
torna-se saudável e imprescindível.

Assim, como as regras são conhecidas e 
aceitas, a quebra de princípios éticos para 
acomodar interesses pessoais e de grupos 
é sempre camuflada. A imprensa, grande e 
indispensável instrumento da democracia, 
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também é palco para disputas democráti-
cas, em que pese algumas vezes agir como re-
les propagador de mentiras, meias-verdades 
ou visões unidimensionais da realidade, que 
chegam na forma de discursos inflamados, 
acusações infundadas, matérias jornalísti-

cas bombásticas e tendenciosas, às vezes até 
transfigurada em uma “abordagem científi-
ca” ou ideologia requintada.

Na segunda parte do artigo trataremos de 
mais três ambientes ou tipos de disputas.
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iniciamos um ensaio que trata de um 
tema árido: a utilidade dos adversá-

rios. Apresentamos quatro ambientes ou 
tipos de disputas, a saber: 1. a disputa entre 
espécies pela sobrevivência; 2. a disputa em 
conflitos bélicos; 3. A disputa política em 
regimes autoritários; 4. a disputa política 
em regimes democráticos. O sentido do 
tema é o seguinte: inimigos, adversários ou 
simples desafetos: é bom que eles existam. 
Tê-los é apenas uma questão de dosagem. 
Mesmo quando desrespeitam os códigos de 
ética e de conduta próprio de cada ambiente 

de disputa, eles possuem uma utilidade que 
não conseguem perceber, ou seja, querendo 
nos agredir acabam por indicar o caminho 
por onde não devemos seguir, ou fornecem 
ou instrumentos para desbravarmos aquele 
que sabemos ser o caminho certo. A seguir 
trataremos de outras quatro situações de 
disputa.

5. A disputa por espaços no mercado (co-
mercial ou de trabalho). Aqui a disputa im-
pele à melhoria contínua, os “adversários”, 
que tanto podem ser empresas como traba-
lhadores, buscam oferecer melhores preços 

17. a COMpetIçãO e O VaLOR 
DOS aDVeRSÁRIOS (paRte II)  
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e qualidade de produtos e serviços. O méri-
to deve marcar a disputa nesse ambiente, de 
maneira que os espaços devem ser ocupados 
por quem possui as qualificações requeri-
das. Por outro lado, existe legislação própria 
e códigos de ética que regulamentam e in-
dicam quais atitudes são recomendadas ou 
aceitáveis nesse tipo de disputa.

Não devemos esquecer, porém, que o es-
tado deve investir para reduzir desequilí-
brios na competição entre as empresas e 
na qualificação daqueles que não possuem 
“competitividade” para atuar no mercado 
de trabalho.

6 Competição desportiva. Uma máxima 
muito conhecida e que caracteriza a dis-
puta nesse tipo de competição afirma:  que 
vença o melhor. Isto é, os preparos físico e 
técnico, adquiridos através de treinamen-
to que muitas vezes exige abnegação, suor 
e até lágrimas, aliado ao respeito às regras 
do jogo, devem definir quem será o vito-

rioso nas disputas desportivas. As regras 
são conhecidas e aceitas pelos envolvidos. 
É certo que mesmo nesse ambiente alguns, 
não conseguindo e imaginando não serem 
capazes de vencer dentro do campo ou das 
quadras, arquitetam formas de obter van-
tagens adicionais através da elaboração de 
regras que interferem no jogo. Assim, me-
xem no calendário e elaboram tabelas que 
podem privilegiar os favoritos. A política 
partidária também usa desses sortilégios.

7. Competição nas relações afetivas e emo-
cionais. Vou reduzir a importância e as di-
mensões do tema, tratando apenas de um 
dos seus aspectos. Os amigos, muitas vezes 
movidos pelo sentimento de benquerer, 
vontade de ajudar ou desejando nos moti-
var, não cumprem bem o seu papel, uma vez 
que, por não desejarem nos desanimar ou 
mesmo magoar, são incapazes de nos fazer 
ver o óbvio. As nossas ideias estão desarti-
culadas? Estamos nos comportando de for-
ma injusta? Estamos malvestidos? O cabelo 
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está feio? O amigo ou ente querido olham e 
dizem algo como: você está muito bonito! 
Foi ótima a sua apresentação! Na verdade, 
pode até ter sido uma grandíssima droga.

É nesse momento que chega a “ajuda” pro-
vidente do adversário. Querendo agredir, 
magoar ou nos retirar do ambiente de dis-
puta (dizemos: retirar do páreo), eles fa-
lam a verdade. Aumentam-nas, é verdade. 
Mentem também. Porém, podem nos le-

var a uma autocrítica. É verdade o que está 
sendo dito? Vamos corrigir! Não é verdade 
o que está sendo dito? Vamos fazer ainda 
melhor! Assim, o adversário, querendo nos 
prejudicar, pode acabar nos prestando um 
serviço que nem nossos amigos seriam ca-
pazes de fazê-lo. As críticas nos retiram da 
imobilidade e nos impelem para fazermos 
o que não vinha sendo feito, ou nos leva a 
tratarmos com mais afinco e persistência o 
que já estava nas nossas mentes.
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pelo menos não diretamente, pode ser 
motivo para uma reflexão. Por exem-

plo, você é contra ou a favor da ação ame-
ricana no Iraque? Quais as reações que as 
notícias sobre a guerra no Iraque provocam 
em você? Tudo bem, você vai dizer: “Ne-
nhuma, pois não me diz respeito”. Mesmo 
que você não esteja interessado no assunto, 
convido-o para usar o evento histórico para 
fazer a avaliação pessoal. Mas antes vamos 
contextualizar o assunto.

O regime instalado por Saddam Hussein 

no Iraque e por meio do qual ele governou 
durante décadas caracterizou-se pelo auto-
ritarismo, culto a personalidade, persegui-
ções, execuções sumárias, crimes contra a 
humanidade e pela corrupção. Por outro 
lado, o ambiente social, político e antropo-
lógico no qual o Iraque está situado, enseja 
o surgimento de fanáticos religiosos pronto 
para derramar sangue inocente em nome de 
suas convicções religiosas. Trata-se de uma 
análise simplista, claro. Portanto, em prin-
cípio, não vejo motivo pelo qual eu poderia 
ter qualquer simpatia pessoal por aquele 
povo.

18. É InVeJa MeSMO
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Por outro lado, eu teria muitos motivos 
para ser simpático à ação americana no 
Oriente Médio. Afinal, os estadunidenses 
representam, de alguma forma, um padrão 
de cultural bem mais próximo de minha 
forma de viver. Além do mais, eles invadi-
ram o Iraque para derrubar um ditador, 
sujeito sanguinário, possível fomentador 
de ações terroristas. Haviam sido atacados 
pelo terrorismo. Isso, certamente, não é a 
verdade em sua plenitude, mas tem algum 
fundamento. 

Sobre os EUA tenho um misto de admiração 
e antipatia, posto que desde a adolescência 
ouço falar sobre seu imperialismo, a forma 
como eles depuseram governos legítimos, 
a ação criminosa da CIA, o esmagador po-
derio econômico e militar. Mas, por outro 
lado, também sempre ouvi falar de suas pro-
ezas no campo científico, façanhas no mun-
do dos esportes e nas artes, especialmente 
o cinema. Aquele gigante que sempre está 
à frente dos demais países. Em que pode-

mos ser melhores do que eles? Bem, temos 
o futebol, o carnaval e as florestas. Parece 
pouco, muito pouco.

O porquê da minha antipatia? A supre-
macia estadunidense os faz arrogantes. 
Parecem querer subjugar e humilhar a to-
dos. Isso, somado às influências ideológi-
cas, um nacionalismo meio dissimulado, 
talvez idiota, com uma pitada de roman-
tismo quixotesco, me faz desejar ver o gi-
gante sendo derrotado. Não é à toa que a 
história de Davi e Golias é tão conhecida 
e citada. Percebeu que naquela babaquice 
dos “reality shows”, os mais pobres costu-
mam vencer?

Na verdade, acho que gosto de ler ou ouvir 
notícias sobre as baixas que as forças ame-
ricanas sofrem no Iraque. Será que fico feliz 
com a perda de vidas humanas? Isso seria 
terrível, pois entre os soldados americanos 
também há inocentes. Mas acho que o sen-
timento é esse mesmo: não confesso para 
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não parecer estranho, mas, no fundo, te-
nho satisfação (“tomara que os iraquianos 
resistam”).

Veja: quando leio: “93 soldados americanos 
foram mortos nas últimas três semanas”, é 
como se eu afirmasse logo em seguida: “bem 
feito!” será que é apenas eu gostaria de ver os 
americanos se “ferrando” no Iraque? Acho 
que não. Todavia, qual o resultado bom e 
prático em “ver” pessoas morrendo? É me-
lhor perscrutar as minhas motivações. 

Maldade? Falta de Deus no coração? Ódio 
desmotivado? Desejo de justiça (estou tor-
cendo pelos mais fracos)? Inveja? Sim, é eu 
acho que é inveja. Por que será que não so-
mos como eles? Já percebeu que todo mun-
do parece cultivar o desejo inconfesso, com 
raras exceções e alguns por conveniência, 

de ver os estadunidenses “entrarem pelo 
cano”?  Criticamos os estadunidenses, mas 
gostaríamos de viver em um país desenvol-
vido, provavelmente igual aos EUA.  

Na verdade, aqui está a analogia, tenho a im-
pressão de que pessoas parecem não gostar 
de ver os outros se sobressaindo. Bate logo a 
inveja. “Por que ele e não eu?”. “De que lado 
esse sujeito está? Vou para o lado oposto!” 
Que pena, será que somos assim mesmo? 

Sendo tão duro comigo mesmo, devo, no 
mínimo, avaliar melhor alguns dos meus 
sentimentos e motivações. Se não pensar so-
bre eles, como poderei ser amanhã melhor 
do que hoje? Ou ainda, tentando camuflá-
los no inconsciente, estarei enganando a 
quem?   
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a  C I D a D e
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cado globalizado, multiplicam-se as 
iniciativas no campo e nas cidades 

orientadas pelo objetivo de promover o 
desenvolvimento local, integrado e susten-
tável. Muito embora a maioria dessas expe-
riências não possua tempo de maturação 
suficiente para possibilitar a avaliação da 
aplicabilidade geral de seus conceitos, bem 
como da efetividade dos seus resultados, 
principalmente quando considerados o es-
paço rural do semiárido nordestino, é pos-
sível observar que estamos tratando de um 
conceito que recebe pouquíssimas críticas, 

mas que também não tem recebido grandes 
atenções por parte dos agentes políticos.

No Nordeste, as experiências de promoção 
do desenvolvimento a partir da incorpora-
ção do enfoque local, integrado e sustentá-
vel iniciaram-se principalmente na década 
de 1990, sendo atualmente um conceito 
quase obrigatório nos textos de programas 
de políticas públicas, das agências de fo-
mento, dos organismos multilaterais e das 
organizações não-governamentais. 

Desta forma, as iniciativas institucionais 

1. DeSenVOLVIMentO LOCaL: 
eXpeRIÊnCIaS De apLICaçãO 
DO COnCeItO
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se multiplicam, reproduzindo um enfoque 
conceitual que parece constituir um con-
traponto aos modelos historicamente cons-
truídos. São muitos exemplos de iniciativas 
institucionais voltadas para a promoção do 
desenvolvimento local no semiárido nor-
destino.

• Os planos de desenvolvimento sus-
tentável elaborados pelos governos 
estaduais, no esteio da Agenda 21, 
destacam a valorização dos espaços 
locais;

• As agendas locais de desenvolvi-
mento (Agenda 21 local), a organi-
zação de conselhos municipais de 
desenvolvimento e meio ambiente e 
a implantação de diversos fóruns de 
desenvolvimento (a grande maioria 
sem resultados práticos); 

A importância relativa atribuída às 
instâncias locais, refletindo uma ten-

dência da Constituição de 1988, se 
evidencia através do fortalecimento 
do poder público municipal, que pas-
sou a desempenhar funções antes es-
sencialmente realizadas pelas esferas 
estadual e federal, e da multiplicação 
dos conselhos municipais, que defi-
nem ou pretendem definir políticas 
públicas e aplicações de recursos nas 
áreas de saúde, educação, assistência 
social, cultura, meio ambiente, entre 
outros, mediante sugestão e fiscali-
zação de representantes eleitos pelos 
principais setores da sociedade mu-
nicipal;

• O Serviço de Apoio às Micros e 
Pequenas Empresas – SEBRAE, por 
meio do Programa de Emprego e Ren-
da – PRODER, promoveu a elabora-
ção do Diagnóstico e Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento em dezenas 
de municípios, através dos quais pre-
tendia consolidar ações consistentes 
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no âmbito do desenvolvimento sus-
tentável (SEBRAE, 1999). Não se 
tem notícias de que esses documen-
tos estejam sendo consultados pelos 
atuais gestores municipais;

• Os programas e convênios do Go-
verno Federal, órgãos de fomentos 
e organismos internacionais sempre 
possuem cláusulas que se referem di-
reta ou indiretamente aos aspectos 
locais;

• O Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar – 
PRONAF e a criação dos Conselhos 
do Desenvolvimento Rural;

• O Programa Comunidade Solidária, 
experiência executada durante o go-
verno FHC, através da parceria com 
a sociedade civil, universidades e go-
vernos federal, estadual e municipal. 
Por meio do Programa Comunidade 

Solidária, os estados foram incentiva-
dos a implantarem os seus Conselhos 
de Desenvolvimento Local Integrado 
e Sustentável (DLIS).

• O Ministério do Meio Ambiente dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Le-
gal - MMA, orientou a implantação 
das as Comissões Interinstitucionais 
de Educação Ambiental em todos os 
estados brasileiros para desenvolver e 
consolidar ações na área de educação 
ambiental e a promoção de práticas 
sustentáveis. 

• Instituições como o Sistema Na-
cional de Empregos – SINE, utili-
zando recursos do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador – FAT, têm 
oferecido oportunidades de capa-
citação do trabalhador buscando 
para a geração de emprego e renda, 
sempre com ênfase nas potenciali-
dades locais;
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• O Banco do Nordeste – BN, em 
conjunto com Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão e sob 
a orientação do Programa Avança 
Brasil, tem empreendido signifi-
cativos esforços para consolidar os 
chamados Polos de Desenvolvimen-
to Integrado em 10 áreas da Região 
Nordeste, sob a orientação concei-
tual do desenvolvimento local inte-
grado e sustentável.

Na prática, todas essas experiências são 
encaradas pelos gestores públicos com 

desdém. De modo geral, eles têm dirigido 
interesse especial para os grandes investi-
mentos, especialmente os que signifiquem 
instalação de plantas industriais. Fala-se 
muito sobre desenvolvimento local, porém 
os seus resultados práticos parecem estar 
distantes do valor a ele atribuído no âmbito 
das discussões acadêmicas, técnicas e polí-
ticas. Na cidade de Mossoró, a valorização 
dos aspectos locais tem surgido por geração 
espontânea e nunca através de um esforço 
indutor dos agentes públicos, a exemplo do 
recente caso da carcinicultura, que vem se 
fortalecendo em nossa região.
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ral e urbana tornam evidente o fato 
de que os modelos de promoção do 

crescimento, ou mesmo de desenvolvimen-
to econômico, adotados pelo Brasil desde a 
década de 1950, não se constituíram em ins-
trumentos efetivamente capazes de reduzir 
a miséria existente em expressiva parcela da 
população brasileira. Apesar da experiên-
cia de 50 anos de planejamento público no 
Brasil, adotamos modelos que foram capa-
zes de gerar riqueza, mas que se mostraram 
absolutamente ineficientes no sentido de 
promoção ampla e irrestrita de qualidade 

de vida das pessoas.

Tal fato tem levado estudiosos e diversos 
segmentos da sociedade a questionarem es-
ses modelos, cujas premissas, muito embora 
tenham se ampliado para incorporar novos 
elementos, como: meio ambiente, cidada-
nia, gênero, entre outros, continuam essen-
cialmente voltadas para a manutenção do 
equilíbrio das políticas macroeconômicas 
que envolvem variáveis como: balança de 
pagamentos, dívida pública interna e ex-
terna, taxa de crescimento da economia (os 
grandes agregados econômicos), etc. 

2. O DeSenVOLVIMentO peLa 
VaLORIZaçãO DOS aSpeCtOS 
LOCaIS
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Muito embora a manutenção do equilíbrio 
macroeconômico de um país seja condição 
indispensável para o seu desenvolvimento, 
não foi suficiente o cumprimento de uma 
das principais promessas dos governos que 
administraram o Brasil nas últimas dé-
cadas, qual seja: crescimento econômico 
com estabilidade e consequente extensão 
dos benefícios proporcionados pela eleva-
ção do produto (bens e serviços) a todos os 
cidadãos. Na verdade, apesar de muitíssimo 
perseguido, esse aludido equilíbrio esteve 
muito fragilizado na maior parte do tem-
po. Só no governo de FHC, por exemplo, o 
Brasil “quebrou” duas vezes.

As diferentes alternativas para a superação 
dos problemas econômicos e sociais do Bra-
sil, em cumprimento das aludidas “promes-
sas”, destacam, inter-relação ou colocam em 
contraposição, os aspectos globais e locais 
do desenvolvimento. Sob esse ângulo, é pa-
radigmática a frase que sugere a conciliação 
entre esses dois aspectos, mediante a qual 

devemos “pensar global e agir local”. Tal as-
sertiva talvez se deva a uma dupla consci-
ência: a da importância dos fatores ligados 
à economia globalizada, bem como os efei-
tos dos problemas ambientais no âmbito 
da biosfera, cujas raízes e possíveis soluções 
encontram-se na ação local, mediante a qual 
consideraríamos as dimensões ambiental, 
econômica e social do desenvolvimento.

Dessa forma, observa-se um acentuado 
crescimento e valorização das questões lo-
cais, o que realça a sua importância na pro-
moção do desenvolvimento, hoje, dito sus-
tentável. Sob o enfoque do local, é possível 
detectar as distorções deletérias no plano 
social e ambiental, decorrentes dos mode-
los historicamente construídos, centrados 
na valorização do crescimento econômico, 
na transferência de técnicas e experiências 
bem-sucedidas dos países industrializados 
para aqueles tidos como subdesenvolvidos 
e cujos resultados, em geral, tem sido: des-
perdício de recursos (humanos, materiais e 



F r a n c i s c o 
c a r l o s 
c a r va l h o 
d e  M e l o|

financeiros), políticas públicas dissociadas 
dos anseios e reais necessidades da popu-
lação, aumento da exclusão social, desem-
prego, produção de resíduos e exaustão dos 
recursos naturais e, além de disso, desequi-
líbrio entre o desenvolvimento de regiões 
localizadas em um mesmo país ou até mes-

mo estado, como é o caso do Rio Grande 
do Norte. É por esses fatores que vejo com 
simpatia a intenção dos governos federal e 
estadual em criar o ministério e a secretaria 
das cidades, respectivamente. Vamos aguar-
dar para ver se muda também o enfoque da 
condução das políticas públicas.
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local, penso nas discussões acalo-
radas que aconteciam no ambiente 

político e acadêmico brasileiro nas décadas 
de 1950 e 1960 e que foram interrompidas 
pelo golpe militar de 64. Naquela ocasião, 
se discutiam duas questões básicas que 
definiriam os rumos que o Brasil adotaria 
nas décadas seguintes: (1) Qual o motivo 
do nosso subdesenvolvimento e (2) como 
superá-lo.

Do que foi escrito e das consequências das 
acomodações políticas, venceu o que ficou 

conhecido como modelo de substituição de 
importações, mediante o qual se pretendia 
industrializar o país. Esse modelo foi aban-
donado apenas na década de 1980 e, de lá 
para cá, estamos buscando um referencial 
que possa orientar o desenvolvimento na-
cional. Uma dessas possibilidades é o de de-
senvolvimento voltado para a valorização 
das potencialidades locais.  

Pensar “globalmente” significa trabalhar 
com a possibilidade de existência de um 
mundo cujas dificuldades impostas pela 
distância geográfica estão superadas, em 

3. DeSenVOLVIMentO 
LOCaL VeRSUS eCOnOMIa 
GLOBaLIZaDa
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função dos avanços das tecnologias de in-
formática, telecomunicações e transpor-
tes.

O espaço formado pela economia globali-
zada é constituído pela ampliação dos mer-
cados consumidores, a partir da eliminação 
das barreiras que impedem ou dificultam 
a livre circulação dos fatores de produção. 
Pensar “globalmente” é trabalhar com a 
possibilidade de existência de um mundo 
cujas dificuldades impostas pelas distâncias 
geográficas estão superadas, em função dos 
avanços das tecnologias de informática, te-
lecomunicações e transportes.

Assim, os avanços tecnológicos, aliados às 
modernas técnicas de gestão e gerenciamen-
to empresarial e balizados por uma política 
econômica de natureza (neo)liberal, permi-
te que os mercados nacionais se exponham à 
competição de produtos oriundos das mais 
diferentes partes do planeta. Em outra via, 
tal fato também permite que a possibilidade 

dos produtores nacionais, mesmo aqueles 
localizados em regiões periféricas, como é o 
caso, por exemplo, dos pequenos produto-
res de melão instalados na Região Oeste do 
Estado do Rio Grande do Norte, exportem 
produtos para os exigentes mercados euro-
peu e americano. Assim, produtores locais 
sofrem os efeitos negativos de uma econo-
mia aberta, mas também obtém possibilida-
des de realização de novos negócios.

Tal fato acaba por canalizar recursos para 
aquelas atividades que absorvem expressivo 
volume de insumos e cuja inversão de capital 
é maior, determinando-se assim que apenas 
os produtores que estiverem produzindo se-
gundo essa lógica de mercado é que terão 
acesso facilitado ao crédito, à assistência 
técnica e a outros fatores de produção.

Como, pois, falar de desenvolvimento lo-
cal em um contexto de economia globa-
lizada e na qual a própria produção local 
está voltada para os mercados externos? Se 
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a globalização dos mercados parece ser uma 
tendência do atual contexto sociopolítico e 
econômico, que espaço há para se falar dos 
aspectos locais se mesmo eles estão sendo, ao 
que parece, determinados pelos interesses de 
mercado?

O local não se contrapõe ao global, ao con-
trário, abre-se espaço para a integração local/
global a partir de nichos de mercado e novas 
oportunidades que podem ser aproveitadas 
pelas economias locais através do fomento 
às pequenas e médias empresas. Contudo, há 
de se dizer que o desenvolvimento local pos-
sui um enfoque voltado para a ampliação do 
atendimento das necessidades do maior nú-
mero possível de cidadãos e não unicamente 
daqueles que estejam inseridos no comércio 
globalizado.

Trata-se de uma forma eficaz de mobilizar 

recursos de caráter endógeno para se recriar 
um entorno institucional, político e cultural 
que fomente atividades produtivas e de gera-
ção de empregos em nível local, aproveitando 
as vantagens competitivas da integração dos 
mercados e dos circuitos regionais (PAREN-
TE & ZAPATA).

O desenvolvimento local deve possibilitar o 
surgimento de soluções mais eficientes e efi-
cazes para atender efetivamente as deman-
das sociais, de forma organizada e partici-
pativa, aproveitando-se as potencialidades 
locais e assegurando-se a sustentabilidade 
ecológica.

Tomando por base essas premissas, tentare-
mos, nos próximos artigos, fazer uma leitura 
sobre o momento pelo qual passa a cidade de 
Mossoró, em termos de promoção do desen-
volvimento.
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fundamentos da produção do co-
nhecimento científico. É que são 

eles que determinam a forma como abor-
damos um problema. Eles indicam com que 
olhar um problema está sendo analisado e, 
também, sugerem a forma como este poderá 
ser solucionado. A definição ou utilização 
equivocada de um conceito podem levar 
um cientista, técnico ou mesmo um cidadão 
comum a cometer grandes equívocos.

Dizemos que pretendemos promover o 
desenvolvimento, porém não esclarece-

mos sobre qual tipo de desenvolvimento 
estamos falando. Desejamos ver Mossoró 
desenvolvida, mas não temos clareza sobre 
o que estamos pretendendo. Isso ocorrer 
porque confundimos os conceitos. Às ve-
zes até criamos conceitos ou forçamos a sua 
aplicação.

A noção atual de desenvolvimento é fru-
to da evolução dos conceitos de progresso 
técnico, crescimento econômico, desenvol-
vimento econômico e, mais recentemente, 
Desenvolvimento Sustentável. Alguns des-
ses termos ainda são bastante usuais, mesmo 

4. DeSenVOLVIMentO 
HUManO COMO pRInCÍpIO 
De GOVeRnO
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não sendo aplicados da mesma forma como 
foram concebidos. Ainda hoje, por exem-
plo, desejamos o progresso – a estrada de 
ferro no século XIX e primeira metade do 
século XX simbolizavam o progresso. Ao 
ver uma indústria se instalando, diziam: “é 
o progresso que está chegando”. 

Com o advento da ciência econômica, foi 
alcunhado o termo “crescimento econômi-
co”, que significa a evolução da produção 
de riquezas. Logo, percebeu-se que alguns 
países cresciam, mas seus cidadãos viviam 
em péssimas condições. Assim, passou-se 
a trabalhar com o conceito de desenvolvi-
mento econômico, que é a elevação do pro-
duto com melhoria dos indicadores sociais. 
Este termo foi incorporado aos trabalhos 
acadêmicos e utilizado nos discursos polí-
ticos e programas de governo.

Atualmente, observa-se que o modelo de de-
senvolvimento pretendido está degradando 
o meio ambiente, o que pode inviabilizar a 

vida no planeta, por isso a variável ambien-
tal deveria ser incorporada, de maneira que 
chegamos ao conceito de desenvolvimento 
sustentável, que implica em eficiência eco-
nômica, justiça social e prudência ecológi-
ca. Esse conceito já está sendo incorpora-
do, mesmo que vagarosamente, às políticas 
públicas.  Contudo, o termo que melhor 
expressa o que um governo deve perseguir 
enquanto agente formulador de políticas, é 
o conceito de desenvolvimento humano.

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
orienta-se pelo conceito de desenvolvimen-
to humano para elaborar os Indicadores de 
Desenvolvimento Humano   (IDH). Este 
termo surgiu em 1990, quando o Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD) sugeriu substituir a visão tradi-
cional de desenvolvimento, que o identifica 
ao crescimento da renda e da produtividade 
de um país, por um enfoque mais amplo e 
abrangente. O homem é o aspecto central 
desse conceito. Tudo o que uma gestão ve-
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nha a fazer deve ser voltado para a promo-
ção do homem, de todas as suas faculdades 
e potencialidades. 

A elaboração de um diagnóstico situacio-
nal para planejar, organizar, executar e mo-
nitorar a ação do poder público é simples 
instrumento de uma política, cujo princi-
pal objetivo é o homem. Sob esse aspecto, o 
planejamento é apenas, e tão-somente, um 
instrumento por meio do qual é possível 

pensar e materializar as políticas públicas. 
O planejamento não é, e jamais será, um 
objetivo ou mesmo princípio de governo. 
Dizer que o planejamento sustentável é um 
princípio, diretriz ou objetivo de governo 
é o mesmo que confundir atividade-meio 
com atividade-fim. Aliás, o próprio termo 
“planejamento sustentável” é ambíguo e 
mal definido. Um governo não existe para 
planejar. Existe para materializar sonhos e 
alcançar expectativas.
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Humano, versão 2004, foi publica-
do há poucos dias pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimen-
to (PNUD). O título do relatório, Liber-
dade Cultural no Mundo Diversificado, 
expressa o sentimento do PNUD (2004), 
segundo o qual, “para o mundo atingir os 
objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
e acabar por erradicar a pobreza, tem que 
enfrentar primeiro, com êxito, o desafio 
da construção de sociedades culturalmen-
te diversificadas e inclusivas”. Isso implica 
em incluir todas as sociedades no processo 

de desenvolvimento, respeitando-se as ca-
racterísticas individuais e coletivas de cada 
cultura.

Essa proposta é diretamente oposta à ideia 
iluminista dos colonizadores europeus, que 
pretendiam levar aos “povos bárbaros” sua 
civilização e sua fé, como forma de libertá-
los do pecado e da ignorância. O resulta-
do dessa atitude, todos nós conhecemos, 
o massacre de civilizações milenares, cujo 
maior erro era viver de forma diferente.

Hoje, constata-se que não é viável produzir 

5. DeSenVOLVIMentO, 
DIVeRSIDaDe e InCLUSãO 
CULtURaL



218

Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |

um modelo de desenvolvimento homogêneo 
em todos os países do mundo. Introduzir pa-
drões tipicamente ocidentais, predominan-
temente europeu e estadunidense, agride a 
individualidade das pessoas e a autodeter-
minação dos povos.

Segundo o PNUD, “o desenvolvimento 
humano tem a ver, primeiro e acima de 
tudo, com a responsabilidade de as pes-
soas viverem o tipo de vida que escolhe-
ram – e com a provisão dos instrumentos 
e das oportunidades para fazerem as suas 
escolhas”. Igualdade de oportunidades é 
a chave do desenvolvimento contempo-
râneo.

O grande desafio do mundo é possibilitar 
que “pessoas pobres e marginalizadas – 
que na maioria das vezes são membros das 
minorias religiosas, ética, ou migrantes – 
possam influenciar ações políticas, a nível 
local e nacional”, para que obtenham acesso 
equitativo ao emprego, escolas, hospitais, 

justiça, segurança e a outros serviços bá-
sicos.

O ranking das nações como o maior IDH 
apresenta uma curiosidade que deve ser alvo 
de muitas reflexões. O Brasil desceu 7 degraus 
na escala dos mais desenvolvidos, enquanto 
que a Argentina, após enfrentar gravíssimas 
dificuldades econômicas e financeiras, con-
tinua com o melhor IDH da América Lati-
na. Ressalte-se que a última crise argentina 
foi tão grave que boa parte dos portenhos 
voltou a praticar escambo. A moeda ficou 
tão difícil e cara que eles tiveram que recor-
rer ao pré-histórico sistema de troca direta. 
Contudo, isso não foi suficiente para retirar 
os argentinos do topo do desenvolvimento 
latino.

A explicação possui outros exemplos his-
tóricos. O Japão e a Alemanha, que saíram 
moral e economicamente arrasados da Se-
gunda Guerra Mundial, em poucos anos 
passaram a ocupar a segunda e terceira 
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colocações entre os países mais ricos do 
mundo. A explicação, aplicável ao caso da 
Argentina, não é simples e nem depende de 
um só fator. Contudo, percebe-se um com-
ponente que influenciou de forma deter-

minante na recuperação dessas economias: 
a estrutura, a base cultural e a educação. 
Não há crise que um povo educado e ins-
truído não consiga enfrentar e vencer com 
rapidez e eficácia. 
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investimentos rea l izados pela 
Prefeitura Municipal de Mossoró 

na área dos chamados grandes eventos 
culturais. São eles: “Chuva de Bala no 
País de Mossoró”, “Mossoró Cidade Ju-
nina”, “Auto da Liberdade” e “Oratório 
de Santa Luzia”. A desinformação sobre 
os valores investidos, bem como sobre 
a verdade do retorno econômico-social 
dos milhões investidos, suscita discus-
sões sobre sua pertinência. Tenho ob-
servado que tanto as posições contrárias 
e os comentários elogiosos “esquecem”, 

talvez propositadamente, alguns aspec-
tos dessa discussão.

O investimento nesse setor pode ser enca-
rado de forma positiva, pois algumas ini-
ciativas que envolvem a promoção do de-
senvolvimento da cultura e das artes atuam 
como verdadeiros axiomas, entre os quais, 
citamos:

1. as artes constituem uma das mais rele-
vantes formas de expressão popular, inclu-
sive em termos de participação política e 
formação cidadã;

6. tURISMO De eVentOS 
paRa O DeSenVOLVIMentO



Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |

2. o desenvolvimento artístico-cultural 
agrega valores éticos e educacionais;

3. por meio da cultura e das artes obtêm-se 
oportunidades de trabalho, devido ao sur-
gimento e fortalecimento de um impor-
tante e diversificado setor de prestação de 
serviços;

4. por fim, o movimento artístico-cultural 
constitui um eficiente “veículo” apoiador 
da realização de políticas públicas em di-
versas áreas sociais: educação, saúde e de-
senvolvimento social.

Todos esses elementos estão fortemente 
imbricados em uma cadeia sistêmica, na 
qual aspectos econômicos, educacionais, 
éticos e culturais estão fortemente inter-
relacionados. Tudo isso justifica o investi-
mento na área cultura/turismo.

A seguir apresentamos alguns argumentos 
pelos quais acreditamos que investimentos 

em cultura são viáveis em nossa cidade.

Como decorrência dos axiomas assumidos, 
e sabedores que Mossoró é pródiga em fatos 
históricos com forte conotação e, sobretu-
do, simbologia, alusiva aos valores libertá-
rios e de cidadania, percebemos a existência 
de um importante conjunto de fatores que 
propiciam motivação e segurança para a 
realização dos atuais investimentos que se 
destinam à implementação e consolidação 
de um calendário de eventos artístico-cul-
turais em nossa cidade.

Esse fato, aliado aos investimentos estru-
turantes destinados a criar espaços adequa-
dos ao desenvolvimento de variada gama 
de atividades, habilita-nos a abrigar o cres-
cente público apreciador das artes cênicas. 
São eles: a recuperação da antiga Estação 
Ferroviária, transformando-a em Estação 
das Artes, a construção do Ginásio Polies-
portivo Engenheiro Pedro Ciarlini, Teatro 
Municipal Dix-huit Rosado e Teatro Esta-
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dual Lauro Monte Filho, Teatro Alfredo 
Simonetti (os dois últimos por iniciativa 
do Governo do Estado), além de outros es-
paços importantes, como os auditórios das 
escolas e faculdades. Falta ainda o Centro 
de Convenções.

A seu tempo, os recursos humanos também 
estarão disponíveis, pois a região possui dois 
cursos de graduação em Turismo, ofertados 
pela Faculdade Vale do Jaguaribe, localiza-
da a 80km de Mossoró, na cidade de Aracati 
(CE), e um segundo pela Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, instalado 
na cidade de Areia Branca, a cerca de 35km 
de Mossoró. Talvez tenhamos espaço para 
mais um curso de Turismo, sediado na pró-
pria cidade de Mossoró.

Assim, historiografia , cultura local e 
investimento em infraestrutura cons-
tituem as bases de uma possível cadeia 
produtiva da indústria do turismo que, 
se concretizando, resultará na amplia-

ção e diversificação da economia local. 
Acredito, pois, que essas iniciativas po-
dem induzir o desenvolvimento de um 
importante setor produtivo, o turismo 
de eventos, gerando empregos de forma 
sustentável e contribuindo para a forma-
ção do cidadão.

Contudo, se isso é verdadeiro, também é 
equivocado o alarde que se faz sobre o re-
torno já obtido, a partir dos investimen-
tos realizados. A municipalidade peca ao 
omitir para a sociedade os valores reais que 
estão sendo investidos. Por outro lado, os 
empregos gerados são precários e não ocu-
pam os beneficiários durante todo o ano. 
Também é discutível se o que está sendo 
feito é sustentável a longo prazo, uma vez 
que não há ainda o envolvimento das bases 
da sociedade mossoroense. Para os guetos, 
o que está sendo feito é, apenas, “festa”. 
Também não se percebe a necessidade de 
formarmos um público pagante que possa 
garantir a sustentação dessas iniciativas, 
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independentemente dos subsídios gover-
namentais.

Espero que estejamos investindo recursos pú-
blicos orientados para o desenvolvimento e 
não apenas para abrir espaço para a exposição 
pública dos gestores municipais.

Diante do exposto, imagino que este artigo 
contém alguns temas que, invariavelmente, 
deverão compor os programas de governo de 
todos os candidatos ao governo municipal. O 
que cada candidato apresentará, em termos 
de propostas, para as áreas de turismo, cultu-
ra, empregabilidade e desenvolvimento?
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sobre o meio ambiente será pouco 
diante da grandeza dos desequi-

líbrios ambientais que afetam o planeta 
Terra. É mais do que necessário, é urgente, 
produzirmos e disseminarmos conheci-
mento relacionado à base de sustentação 
da vida neste planeta. Não nos esqueçamos 
que a vida está condicionada ao perfeito 
equilíbrio dos recursos naturais de que 
dispomos (ar, solo, água, recursos mine-
rais, fauna e flora).

A despeito do muito que ainda temos que 

avançar nesta direção, acredito que cami-
nhamos celeremente para uma espécie de 
consenso global acerca das reais condições 
de sustentabilidade da vida. Torna-se cada 
vez mais evidente que devemos conhecer 
as relações de causa e de efeito que deter-
minam em escala global a manutenção da 
vida como nós a conhecemos e também os 
fatores que condicionam uma boa quali-
dade de vida no município.

A respeito disso, é possível observar a in-
corporação da problemática ambiental em 
diversos segmentos da sociedade, dentre 

7. pOR UMa pOLÍtICa 
aMBIentaL nO MUnICÍpIO 
De MOSSORÓ
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os quais destacamos: governos, empresas 
e consumidores.

Não é necessário sermos românticos a 
ponto de afirmarmos que a mudança de 
postura de alguns setores empresariais se 
deva à conscientização relativa às questões 
ambientais (na verdade, o setor empre-
sarial se move em função das exigências 
do mercado e da legislação ambiental). 
Mas isso não importa enquanto motiva-
ção, mas sim como resultado prático. O 
fundamental é que o padrão de produção 
capitalista, tido como ambientalmente in-
sustentável, está se modificando, mesmo 
que lentamente. 

Os consumidores em diversos países se 
tornaram o principal vetor indutor das 
modificações dos padrões de produção. 
Com maior poder aquisitivo, pagam em 
média 30% mais para consumirem pro-
dutos orgânicos ou produzidos segundo 
o paradigma ambiental. Influenciados por 

pesquisadores e ativistas também pressio-
nam empresas e governos.

Os governos, por sua vez, percebendo e 
sendo influenciado por esse movimento 
acabam por produzir uma legislação que 
em maior ou menor grau cobra da socie-
dade mais postura prudente em termos 
ambientais.

Diante deste contexto, como se encontra 
a cidade de Mossoró? Quais são as atitu-
des que mais caracterizam a postura de 
governo, empresas e consumidores? Qual 
a percepção que se tem acerca dos prin-
cipais problemas ambientais do planeta, 
sobretudo do nosso município?

O prezado leitor já percebeu que a eco-
nomia mossoroense depende diretamente 
da exploração de recursos naturais. Bas-
ta citarmos o sal marinho, a fruticultura 
irrigada, a castanha do caju, o petróleo, 
dentre outros setores econômicos.
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E quanto às inadiáveis questões urbanas, 
como: o destino e disposição final do lixo, 
as doenças endêmicas provocadas por 
desarranjos ambientais, o trânsito e a po-
luição do ar, o uso racional dos recursos 
hídricos, a extinção de espécies vegetais 
e animais nativos. Tudo isso sem falar no 
número reduzidíssimo de espaços públicos 
de convivência ambientalmente saudáveis, 
como praças, jardins, bosques, etc.

A Mossoró, que tanto fala em desenvolvi-
mento econômico por meio da instalação 
de indústrias, não pode prescindir de uma 
agenda política que contenha a temática 
ambiental, pois esta é parte integrante e 
indispensável na promoção de um padrão 
de desenvolvimento sustentável.

A municipalidade, que tem como grande 
mérito da atual administração, com apoio 
de parlamentares mossoroenses, a reali-
zação de investimento em obras de sane-
amento e esgotamento sanitário, precisa 

esclarecer para a população qual a sua po-
lítica ambiental. É sabido que o Conselho 
de Municipal de Meio Ambiente não fun-
ciona, motivo pelo qual, talvez, o municí-
pio não dispõe de um sistema de política 
ambiental, por meio do qual poderia li-
cenciar atividades econômicas, fiscalizar e 
controlar as atividades potencialmente po-
luidoras (isso constituiria em uma fonte de 
recursos para o erário municipal), realizar 
estudos e projetos ambientais, estabelecer 
parcerias com organizações governamen-
tais e não-governamentais, captar recursos, 
interagir com o sistema educacional com 
propostas de educação ambiental, tudo em 
consonância com a Agenda de Desenvolvi-
mento Local, também inexistente.

Desta forma, a implantação de um Sistema 
Municipal de Meio Ambiente colocaria o mu-
nicípio no mesmo patamar de outras cidades 
brasileiras que possuem experiências pioneiras 
em termos de internalização das questões am-
bientais no cotidiano dos cidadãos.
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C omo será a Mossoró dos próxi-
mos dez ou vinte anos? O que irá 
assegurar a manutenção da nossa 

sustentação econômica e, por conseguin-
te, do nosso desenvolvimento? O nosso 
futuro está na extração do petróleo e na 
produção dos seus derivados? Está na 

fruticultura irrigada, na produção de sal 
marinho, na carcinicultura, no surgente 
mercado de prestação de serviços educa-
cionais, ou ainda nas indústrias que, fala-
se, poderão se instalar na região? É pos-
sível que o futuro esteja na convergência 
de todas essas possibilidades? Sejam quais 
forem as oportunidades que possam ser 
exploradas, quais serão os atores sociais 
que deverão capitanear a condução das 
ações e a mudança de atitudes?

Sem plena convicção sobre qual é a melhor 
resposta para essas perguntas, imagino sa-

8. eLIte, eMpReenDeDORISMO 
e DeSenVOLVIMentO na 
CIDaDe De MOSSORÓ

Miséria é miséria 
em qualquer canto. 

Riquezas são diferentes. 
Titãs.

(Sergio Affonso / Paulo Miklos / 
Arnaldo Filho)
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ber a forma como podemos encontrá-la: 
esta cidade precisa mobilizar seus recursos 
materiais e seu capital intelectual para dis-
cutir o futuro. Não é possível que, sendo a 
segunda economia do Estado, não saiba-
mos qual é o nosso norte.

Mossoró, conhecida pelos rigores climá-
ticos e o fervor como são tratadas as ques-
tões políticas, está muito longe da eferves-
cência cultural e filosófica que animava os 
debates que ocorriam na praça grega. Na-
queles espaços, os gregos se reuniam para 
discutir sobre todos os assuntos. Do útil 
ao fútil. Das coisas eternas às picuinhas 
do cotidiano. Na Grécia antiga discutia-se 
sobre tudo. Como consequência, fizeram 
filosofia, lançaram as bases de um grande 
número das ciências modernas e marca-
ram o desenvolvimento e a cultura de an-
tes e de hoje.

Em Mossoró, as discussões em geral são 
marcadas pelo objetivo de agredir, dene-

grir, defender interesses próprios e de gru-
pos. E os nossos empreendedores? Parece 
não serem capazes de antever o futuro, 
provocar a antecipação dos seus favores, 
evitando ou minimizando os riscos e ame-
aças. Os nossos “pensadores”, quando não 
estão movidos pelas motivações já cita-
das, parecem discutir sobre tudo, menos 
a respeito da sua própria cidade, o lócus 
no qual a vida acontece. Não querem se 
envolver, ou talvez prefiram manter con-
vivência harmônica com todos. O fato é 
que não temos um projeto. Não estamos 
percebendo que o futuro começa hoje.

Costumamos colocar a responsabilidade 
do atraso no Estado. Contudo, em que 
pese a sua importância, o vetor determi-
nante do desenvolvimento encontra raízes 
na formação socioantropológica de um 
povo, na capacidade de alocação ótima de 
recursos, das influências e interferências 
externas e, em certa medida, dos aspec-
tos climáticos. Mas não podemos esque-
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cer um aspecto da maior importância: a 
capacidade empreendedora de um povo 
pode colocá-lo na dianteira da produção 
econômica, científica e tecnológica, com 
reflexos na melhoria da qualidade de vida. 
Empreendedorismo é a síntese do senti-
mento de criar, produzir e transformar. 
Diria ainda que na capacidade empreen-
dedora reside também o interesse pelos 
problemas do cotidiano e das preocupa-
ções que afligem o nosso futuro, o que nos 
leva a investir tempo e recursos.

Contudo, nas varandas das casas de vera-
neio em Tibau, nos reunimos para discu-
tir, ou simplesmente ler e ouvir sobre os 
arranjos políticos para as próximas elei-
ções. Aqui se fala muito sobre política, no 
entanto sua motivação primeira é esqueci-
da: promover a satisfação física, mental e 
intelectual do nosso povo, naquilo que é 
possível na nossa esfera de influência.

Somos um povo pobre, na maior parte 

miserável, padecemos sob a presença de 
toda sorte de necessidades, de maneira 
que os nossos pobres não são diferentes 
dos pobres de outros lugares. Ser pobre 
ou miserável significa ser desprovido da 
capacidade material de satisfazer necessi-
dades. Primeiro as elementares (alimenta-
ção, moradia, saúde, educação), e depois 
as de ordem social e psicológica (vestuá-
rio, transporte, lazer, esportes, letras, artes 
e filosofia).

Agora, os nossos “ricos” são diferentes. 
Os daqui podem até desfrutar de certos 
hábitos que caracterizam a vida dos mais 
abastados, mas falta-lhes a capacidade 
própria de uma elite empreendedora, que 
encontra caminhos, abre veredas e, assu-
mindo a sua condição de líder, propõe ou 
determina soluções.

O entusiasmo com o qual tratamos dos 
nomes dos candidatos do próximo pleito 
eleitoral é muito maior do que o sentimen-
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to de mobilização social e capacidade de 
definição de políticas para o desenvolvi-
mento da cidade. Enquanto isso, despen-
camos no ranking de desenvolvimento 
humano. Transitamos do 2° para o 4° e 
agora estamos em 6° lugar em termos de 
desenvolvimento humano. Ainda somos 
a 2ª economia do Estado, mas a continuar 
na atual progressão, Parnamirim irá nos 
ultrapassar.

De quem é a culpa? A resposta vai depen-
der de qual lado da varanda está o interlo-
cutor. Pode ser dos administradores mu-
nicipais, do governo estadual ou federal. 
Para o povo é melhor pão ou circo? Praça 
ou saneamento básico? Indústria ou fruti-
cultura irrigada? Mercado educacional ou 
turismo? Tudo isso é importante, necessá-
rio até, mas precisamos saber quais são as 
possibilidades, dimensionando recursos 
e definindo prioridades. Estou indigna-
do porque as respostas mudam conforme 
a postura política de quem fala e não de 

acordo com a sua viabilidade técnica, eco-
nômica e ambiental.

Parece que aqui a crítica ou elogio estão 
sempre eivados de interesse pessoal. Na ca-
beça de muitos as discussões e críticas são 
instrumentos do maniqueísmo e nunca o 
desejo de fazer o oponente ver outra face 
do problema. Assim, oposição e situação 
agem de forma inconsequente, às vezes até 
leviana, pelo costume que se tem de rotu-
lar a discussão ampla e irrestrita, com os 
símbolos de agremiações políticas.

Espero que o Governo Federal cuide da 
política macroeconômica, promoven-
do o equilíbrio fiscal, controlando a 
inflação, a taxa de câmbio e facilitando 
o crédito com responsabilidade. Que o 
governo estadual, com a criação de uma 
Secretaria Estadual do Desenvolvimento 
Econômico, por sinal ocupada por um 
mossoroense ilustre, possa fazer o que lhe 
cabe: ampliar oportunidades. Desenvol-
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vimento, segundo o IDH da ONU signi-
fica justamente ampliação das oportuni-
dades de melhoria da qualidade de vida) e 
sobretudo que possa mobilizar inteligên-
cias e esquentar o debate. Que a Prefei-
tura Municipal apresente a sua proposta, 
ainda desconhecida. Que as oposições de 

parte a parte cumpram o seu papel com 
responsabilidade (criticando e propondo 
soluções viáveis, evitando a crítica pela 
crítica). Mais ainda: saibamos que o po-
der público não pode tudo. É a elite pen-
sante o principal instrumento promotor 
do desenvolvimento.
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tas dos governos federal e estadual, 
quando se lembram da nossa região, 

é para investir em programas assistenciais 
que muito embora sejam importantes, não 
contribuem decisivamente para romper-
mos com nossa condição de subdesenvol-
vimento. Pão, leite, água e o almoço do 
Restaurante Barriga Cheia! Estruturante, 
de fato, só recebemos o gás natural (que 
não é de comer), e assim mesmo porque já 
estavam levando para Fortaleza.

Será que esse povo só nos vê como um 

amontoado de miseráveis? Penso assim de-
vido aos programas que apenas permitem 
que as pessoas não morram de fome. Acre-
dito que essa situação perpetua a pobreza 
endêmica e a subserviência em relação aos 
políticos locais.

Recomendo, antes de tudo, aos políticos 
que estão atualmente na oposição, que não 
utilizem este artigo para fazer críticas sem 
observar os fatos: os programas assistencia-
listas destacaram-se como marca adminis-
trativa dos oito anos do governo Garibaldi/
Fernando Freire (pão, leite, água e Restau-

9. O GOVeRnO DO eStaDO 
peRpetUaRÁ a SItUaçãO De 
DeSIGUaLDaDeS eXIStente 
entRe a CapItaL e O InteRIOR?
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rante Barriga Cheia, tudo com o beneplá-
cito dos que agora estão na oposição). Não 
se trata, portanto, de coisa nova.

O Governo Federal, por sua vez, recente-
mente deu uma demonstração clara e ine-
quívoca de que caminha na mesma direção: 
preferiu instalar o Instituto do Semiárido 
(INSA) na cidade de Campina Grande em 
detrimento de Mossoró, que possui todos 
os pré-requisitos para sediá-lo (a infraes-
trutura e os recursos humanos da ESAM, o 
fato de estar localizada no semiárido e não 
possuir outro centro de pesquisa). Mossoró 
atende todos os pré-requisitos, menos um: 
o político.

Observe que outros subcentros de desen-
volvimento do Nordeste, considerados im-
portantes, já possuem unidades de pesqui-
sas. Sobral (CE) possui o Centro Nacional 
Pesquisa de Caprinos. Campina Grande 
(PB) tem o Centro Nacional de Pesquisa 
do Algodão e em Petrolina (PE) está o Cen-

tro de Pesquisa Agropecuária do Trópico 
Semiárido. Já em Cruz das Almas (BA) 
está o Centro Nacional de Fruticultura e 
em Teresina/Parnaíba (PI) a EMBRAPA 
Meio-Norte.

Para Mossoró deveria vir o INSA, mas não 
virá. Os nossos políticos não querem ou 
não têm força para isso. Mas eu compreen-
do, a questão envolve um problema maior 
e mais difícil do que trazer um investimen-
to de peso para a nossa região, qual seja: 
definir a paternidade ou a maternidade da 
iniciativa. Assim, como é impossível fazer 
exame de DNA para esses casos, o parto 
(investimentos estruturantes) nunca deve-
rá acontecer.

A isso se some o fato de o governo do Esta-
do do Rio Grande do Norte, cumprindo a 
legislação regente da administração públi-
ca no Brasil, enviou o seu Plano Plurianual 
(2004-2007) para apreciação e aprovação 
da Assembleia Legislativa. A análise das 
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propostas apresentadas nos oferece indi-
cadores contraditórios ao discurso oficial, 
de que haverá uma desconcentração dos 
investimentos públicos estaduais, em be-
nefício do interior do estado. Conforme 
podemos observar no quadro abaixo, 58% 
dos investimentos serão aplicados na capi-
tal e no seu entorno que, juntos, reúnem 
45% da população do RN. Na região pola-

rizada por Mossoró, que representa 18% da 
população do Estado, deverão ser aplicados 
10% dos investimentos.

Isso significa que estamos contribuindo 
para aumentar as desigualdades regionais. 
Natal, recebendo investimentos superiores 
à sua densidade populacional, perpetuará a 
sua condição de cidade-estado.

REGIÃO DO ESTADO POPULAÇÃO INVESTIMENTO

LITORAL ORIENTAL 45,90 59,88

LITORAL NORTE 5,83 4,50

AGRESTE 10,30 1,77

SERIDÓ 11,03 14,49

ALTO APODI 8,09 8,51

MOSSOROENSE 18,85 10,86

TOTAL 100,00 100,00

O total de investimentos previstos corres-
ponde a R$ 1,9 bilhão, dos quais apenas R$ 
516 milhões é oriundo do tesouro estadual. 
Desses, nada menos que R$ 216 milhões 

estão previstos para serem aplicados no in-
centivo à industrialização do Estado.  Há, 
portanto, um espaço generoso para que as 
demais regiões do Estado sejam contem-



238

Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |

pladas, especialmente a cidade de Mossoró, 
que há muito espera por investimentos in-
dustriais.

Preocupa-me, contudo, os destaques atri-
buídos às seguintes obras: construção do 
metrô e do contorno da cidade do Natal, 
além do acesso ao aeroporto e a ponte da 
Redinha, sem que percebamos qualquer 
destaque, facilmente identificável, de 
obras estruturantes no interior do esta-
do. Identificadas, além de obras na área 
hídrica, registra-se apenas a construção 
da estrada ligando Tibau a Grossos e da 
Estrada do Melão, em Baraúna. Também 
é importante citar a construção do gaso-
duto do Seridó.

Quanto dos recursos do PRODETUR, por 
exemplo, da ordem de R$ 162 milhões, se-
rão aplicados na zona mossoroense? A PPA 
não cita nossa região.

Em termos de recursos hídricos, esgotamen-

to sanitário e educação, constata-se: sem a 
participação do Governo Federal não have-
rá como atingir as metas programadas, uma 
vez que a União deverá entrar com 67,9% 
do total a ser investido (R$ 864.160,00). É 
digno de nota, contudo, a intenção de que 
sejam instaladas 260 novas bibliotecas, a de-
mocratização da gestão do ensino e a alfabe-
tização de 500 pessoas.

A cidade do Natal possui uma poderosa 
classe empresarial, política e acadêmica 
que dificilmente permitirá a inversão des-
se estado de coisas, sob a alegação de ali se 
concentrar a maior parte da população, o 
maior PIB, etc. Isso nos coloca em uma es-
pécie de círculo vicioso do qual dificilmen-
te conseguiremos nos libertar. A cidade do 
Natal recebe mais investimentos porque é 
maior, ou é maior porque recebe mais in-
vestimentos?

Alguém poderia utilizar o discurso sim-
plista de que a capital e as cidades cir-



239

F r a n c i s c o 
c a r l o s 
c a r va l h o 
d e  M e l o|

cunvizinhas detêm 80% da produção do 
Estado, o que justificaria receber mais in-
vestimentos. Ora, essa condição de desen-
volvimento não é natural, foi construída. 
Isso é reflexo de uma política empreendi-
da pelos governantes estaduais nas últi-
mas três ou quatro décadas. Para a capital, 
são aportados os grandes investimentos 
públicos, concessão de incentivos fiscais 
e creditícios. Nela concentra-se a esma-
gadora maioria dos funcionários públicos 
federais e estaduais, o que significa, por 
si só, a existência de um mercado consu-
midor com renda média suficiente para 
manter e impulsionar o comércio local 
e a prestação de serviços. Além disso, ou 
por isso mesmo, os residentes nas demais 
cidades do estado acabam por canalizar 
o investimento de suas poupanças para a 
capital, especialmente para a aquisição de 
imóveis, entre outros, acentuando ainda 
mais a sangria ou fuga de recursos.

Não vou colocar a culpa, se é que ela exis-

te, na atual governadora. Qual o político 
que conseguiria romper com esse círculo 
vicioso sem provocar um grande imbróglio 
político-administrativo? Além do mais, o 
quadro descrito não começou agora, ele é 
fruto, como foi dito, da evolução da nos-
sa história política recente. A governadora 
possui “apenas” o privilégio de poder não 
apenas perceber, como também contribuir 
para uma mudança significativa desse qua-
dro. O que não foi possível, mesmo quan-
do o governador era José Agripino Maia, 
filho dessa terra. Aliás, como a própria go-
vernadora.

Será que um governador, não apenas nasci-
do, mas também com carreira política cons-
truída em nossa cidade, conseguiria romper 
com essa situação? Talvez sim, talvez não. 
O fato é que isso não é obra para um único 
governo. É trabalho para ser empreendido a 
médio ou longo prazo. Mas para ser realiza-
do precisa de um começo. Alguém terá que 
tomar a iniciativa.
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Infelizmente, nesse momento, não pare-
ce que estamos na direção certa. Vamos 
aguardar que, com os ajustes e adequações 

dos próximos anos, o PPA possa aproxi-
mar discurso e prática administrativa. Eu 
acredito nessa possibilidade.
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do tipo de tratamento que recebe 
dos sucessivos governos estaduais. 

Trata-se de um assunto repetitivo e maçan-
te, não despertando mais o interesse dos 
mossoroenses. Os exemplos se multipli-
cam, e não é primazia de nenhum grupa-
mento político específico. Todos que che-
garam ao governo do estado assumiram as 
mesmas atitudes. Até mesmo os políticos 
mossoroenses que, ciclicamente, influen-
ciaram as decisões de governo, acabaram 
ficando mais conhecidos pelas disputas po-
líticas, pelo preenchimento de cargos, do 

que pelas realizações com que conseguem 
beneficiar Mossoró. 

Vamos a mais um fato: Mossoró recebeu 
esta semana uma equipe do governo para 
discutir a participação de empresários lo-
cais no Programa de Apoio ao Desenvolvi-
mento Industrial do Rio Grande do Norte 
– PROADI. O Programa, criado pelo De-
creto n° 13.723, de 1997, foi implantado 
para conceder benefícios fiscais para em-
presas que pretendam instalar novos em-
preendimentos industriais no Estado do 
Rio Grande do Norte.

10. (DeS)atençãO 
pOR MOSSORÓ
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O montante do financiamento tem como 
parâmetro o valor do Imposto sobre Ope-
rações Relativas à Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestação de Serviços de Trans-
portes Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS, incidente a partir 
do início da operação do empreendimen-
to. De acordo com a FIERN, parceiro do 
Governo do Estado, a área de Mossoró tem 
como limite 75% do ICMS.

O PROADI, da mesma forma que os de-
mais programas de incentivos fiscais que 
se multiplicaram nos estados brasileiros, 
especialmente no Norte e Nordeste, foi 
muito criticado pelo fato de incentivar a 
chamada guerra fiscal. Por isso, os estados 
do Sul e Sudeste, sentindo-se prejudicados 
pela política de atração de investimentos 
dos demais estados da federação, fizeram 
constar, na reforma fiscal recentemente 
aprovada, um mecanismo que proíbe a 
continuidade de programas dessa nature-
za, de maneira que o PROADI tem apenas 

30 dias para receber novos projetos. Com 
algumas contingências, o prazo pode ser 
estendido por 60 dias.

Assim, o empresário de Mossoró e região 
que deseje se habilitar a receber os in-
centivos do PROADI tem 30 dias para 
apresentar os projetos. A FIERN montou 
uma “força-tarefa” para apoiar os empresá-
rios na elaboração dos seus projetos. Vou 
adiantar quantos projetos a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico irá receber: 
Nenhum.

O que deixa os observadores do cenário 
potiguar intrigados é o motivo pelo qual 
apenas agora, quando faltam 30 dias para 
o programa ser encerrado, recebemos a de-
ferência da visita de uma equipe de gover-
no para tratar especificamente do assun-
to. Na minha compreensão isso configura 
mais um escandaloso exemplo de como so-
mos vistos e tratados por quem está “pen-
sando” o desenvolvimento do Rio Grande 
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do Norte. Obviamente, o atual secretário 
João Maia não tem responsabilidade nessa 
situação, uma vez que ele assumiu a pasta 
do Desenvolvimento Econômico, antiga 
Secretaria de Indústria, Comércio, Ciên-
cia e Tecnologia, há apenas oito meses, ao 
passo que o PROADI foi criado há quase 
sete anos.

Não posso afirmar se há discriminação no 

tratamento das demais regiões do Estado 
em relação a Natal. Mas podemos pergun-
tar, com propriedade: quantos empreendi-
mentos foram instalados na cidade de Mos-
soró e Região Oeste, fruto dos programas 
de desenvolvimento do Governo Estadual 
nos últimos dez anos? Não é à toa que não 
há registros de quantas empresas foram be-
neficiadas fora do eixo da região da Grande 
Natal.
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de Mossoró perguntou-me através 
de uma mensagem de correio ele-

trônico: quais são as novidades em Mos-
soró? O que eu vou encontrar de diferente 
quando retornar?

A breve reflexão que se seguiu foi uma ati-
tude necessária para que eu tentasse evitar 
o bairrismo que me é peculiar e, ao mesmo 
tempo, resultou no texto que transcreverei 
neste momento.

Caro colega, continuamos, essencialmen-

te, da mesma forma de quando você partiu. 
No campo econômico, as atividades rela-
cionadas ao sal, petróleo e fruticultura irri-
gada continuam sendo os mais importantes 
e consolidados setores da economia local. 
Durante muito tempo, os mossoroenses 
não conseguiram pensar em outra ativida-
de que tornasse possível romper com esse 
monótono ciclo econômico. 

Contudo, isso parece estar mudando. Es-
tamos percebendo o surgimento de quatro 
atividades que poderão constituir a grande 
novidade deste início de século em nossa 

11. e aÍ, QUaIS SãO aS 
nOVIDaDeS?



246

Breve
Passagens sobre o 
tempo, o vento, as 

pessoas e a cidade |

cidade. A primeira surgiu sem nenhum pla-
nejamento ou intervenção do setor públi-
co, o que ratifica a importância do empre-
endedorismo da iniciativa privada. Outras 
duas também estão na esfera da iniciativa 
privada, mas que possuem alguma partici-
pação do setor público e a quarta surgiu pe-
los braços da ação do poder governamental, 
demonstrando que este setor da sociedade 
ainda possui um papel importante para de-
sempenhar. São elas:

1. a carcinicultura. Esta atividade, em um 
intervalo de quatro anos, passou a ocupar 
o primeiro lugar na pauta de exportação 
potiguar. Sim, estamos exportando mais 
camarões do que melões. Diferentemente 
da fruticultura irrigada, que há décadas re-
cebe, direta ou indiretamente, expressiva 
soma de incentivos públicos, a carcinicul-
tura surgiu pela ação empreendedora de 
empresários que estão demonstrando, na 
prática, o que significa aproveitar poten-
cialidades locais;

2. o mercado educacional. Faculdade Ma-
ter Christi (iniciativa genuinamente mos-
soroense), Universidade Potiguar, UERN 
(são dezenas de cursos, com destaque para 
o curso de Medicina, que terá a primeira 
turma em 2004), o CEFET e a possível 
transformação da ESAM em Universidade. 
Estou convencido de que Mossoró poderá 
tornar-se um polo fornecedor de serviços 
educacionais, capaz de atrair pessoas de 
todas as cidades do Rio Grande do Norte 
e de estados vizinhos. Isso significará em-
pregos não apenas no setor específico, mas 
também em ampla cadeia de negócios (ha-
bitação, restaurantes, cultura e lazer, entre 
outros tantos).

3. a ovinocaprinocultura. As condições am-
bientais favoráveis e a tradição já incorpora-
da na cultura regional serão o dínamo capaz 
de fazer surgir uma forte atividade econômi-
ca. Diferentemente da carcinicultura, que 
exige grandes investimentos, essa atividade 
pode ser desenvolvida por pessoas de pou-
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cas posses, o que é uma grande vantagem. 
Apesar disso, a sua fragilidade requer apoio, 
investimento e incentivo público. 

4. o turismo de eventos. Mossoró Cidade Ju-
nina, Auto da Liberdade, Chuva de Bala no 
País de Mossoró e Festa do Bode são exem-
plos de que a cidade pode acreditar e investir 
na produção de eventos de grande porte. Isso 
eleva a autoestima dos mossoroenses, divul-
ga o nome da cidade, atrai visitantes e gera 

negócios. Falta-nos, contudo, um Centro 
de Convenções, que teria nas Instituições 
de Ensino Superior outro forte argumento. 

Talvez pudéssemos citar também o mer-
cado imobiliário. Eu não tenho ideia de 
quanta riqueza os mossoroenses investiram 
na aquisição de apartamentos em centros 
como Natal e Fortaleza. Contudo, ainda 
não tenho elementos suficientes para uma 
boa análise. Até breve.
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induz o cidadão a imaginar que pla-
nejar significa perder tempo. Isso 

decorre de verdadeiro histórico de elabora-
ção de planos mirabolantes, desvinculados 
da realidade, ou do mau dimensionamento 
dos recursos humanos, financeiros e ma-
teriais disponíveis para concretizar o que 
se pretende realizar tanto no setor público 
como em menor grau, no setor privado. A 
elaboração de um diagnóstico situacional 
equivocado pode implicar em propostas 
erradas, ou simplesmente em um plano 
inaplicável. Isso sem considerar a ocorrên-

cia de fatores exógenos, não previsíveis que 
também dificultam ou impedem que um 
plano alcance seus objetivos.

No plano político-institucional, outro ele-
mento indiscutivelmente tem sido um dos 
fatores mais importantes para o insucesso 
dos mais variados planos: a centralização 
do poder de decisão e o sentimento que 
gestores públicos e privados possuem, em 
geral, de que conhecem a realidade melhor 
do que dezenas de técnicos. Eles imaginam: 
“Deixe os técnicos ‘planejarem’, pois isso legi-
tima o processo, mas no final eu faço do jeito 

12. pLaneJaMentO pÚBLICO nO 
BRaSIL: Da VenDa De ILUSÕeS 
aOS ReSULtaDOS Da pRÁtICa  
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que eu quiser”. Provavelmente alguns desses 
fatores tenham suscitado o surgimento de 
um provérbio popular nordestino: “Fulano 
tem mais planos que a Sudene”.

Por outro lado, é importante que saibamos 
que o ato de planejar está contido entre as 
funções básicas da administração. Quem 
administra deve: planejar, organizar, co-
ordenar e controlar. O planejamento é o 
ponto de partida de toda ação pública ou 
privada responsável. Planejar significa tra-
çar uma visão do futuro que, uma vez al-
cançado, promova satisfação. Este “futuro 
ideal” seria possível mediante  realização de 
atividades com objetivos claros, estabeleci-
mento de metas e prazos, dimensionamen-
to de custos e definição dos indicadores de 
avaliação que determinarão se estamos no 
caminho certo.

A experiência de planejamento no Brasil já 
é bastante longa. Em uma concepção mais 
moderna, o primeiro plano governamental 

brasileiro foi proposto no início da década 
de 1950, quando Getúlio Vargas propôs 
o plano SALTE, que pretendia atacar os 
principais problemas econômicos e sociais 
do Brasil daquele tempo (Saúde, Alimen-
tação, Transporte e Energia). Depois disso, 
tivemos o Plano de Metas de JK (aquele 
que pretendia fazer o Brasil crescer 50 anos 
em 5. Foi nesse período que a Sudene foi 
criada, em 1959). Este foi seguido pelo Pla-
no Trienal de João Goulart, que propôs as 
chamadas reformas de base do Brasil. Já no 
período militar, iniciado em 1964, tivemos 
os PNDs (Plano Nacional de Desenvolvi-
mento), em número de 3, que pretendiam 
tornar o Brasil uma potência industrial, 
através da captação de recursos financeiros 
externos.

Hoje, possuímos um fantástico parque 
industrial, mas também uma não menos 
fantástica dívida externa. No período dito 
democrático, a partir de 1985, os planos 
governamentais se multiplicaram. Vamos 
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lembrar: Plano Cruzado I e II, Plano Bres-
ser I e II, Plano Verão, Plano Collor e Plano 
Real. Como diria um provérbio popular: 
“É muito plano para pouco resultado”. 

Se considerarmos que os principais obje-
tivos da política econômica são promover 
o crescimento econômico, a repartição da 
renda e da riqueza e a promoção da estabi-
lidade da economia (aí inclusos variáveis 
como emprego, juros, inflação, taxa de 
câmbio, etc.), poderíamos dizer que, gros-
so modo, até 1985 os planos pretendiam 
promover o crescimento econômico brasi-
leiro e a partir daí estiveram centrados em 
ações que promovessem a estabilidade da 
economia, principalmente o controle in-
flacionário. 

A repartição da renda e da riqueza, por sua 
vez, posta de lado em nome de objetivos 
mais importantes, adiada ou simplesmente 
esquecida. É emblemática a frase de Antô-
nio Delfim Netto: “Vamos deixar o bolo 

crescer para depois dividir”. O bolo cresceu 
(chegamos a ocupar a 8ª posição mundial 
em termos de Produto Bruto Interno) e es-
queceram de reparti-lo.

O certo é que hoje possuímos uma econo-
mia forte, diversificada e, em grande me-
dida, competitiva, porém a posição que 
indica o nível de repartição de renda e da 
riqueza do Brasil em relação aos demais pa-
íses nos envergonha. Perdemos posição em 
termos de desenvolvimento humano para 
países como Uruguai, Chile, Venezuela e 
até a Colômbia. É incrível. Culpa de quem 
planejou ou de quem executou? O espaço 
não nos permite uma melhor análise, con-
tudo, poderíamos afirmar que muitos dos 
planos citados até continham elementos 
que indicavam a distribuição de renda. 
Apesar disso, na medida em que se impo-
nham dificuldades próprias a quem tem 
que executar o que foi planejado, o sistema 
de interesses permitiu que metas relaciona-
das à repartição fossem suplantadas pelas 
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demais metas econômicas.

Atualmente, se fala em recriar a Sudene. 
Em nível estadual, alguns ainda lembram 
o moribundo Plano de Desenvolvimento 
Sustentável do Estado do RN. Em nossa 
cidade, chamamos a atenção para o Plano 
Diretor e ainda cobramos a falta de outros 
planos. Como profissional interessado na 
área de planejamento, estou certo de que 

temos nele um importante e indispensável 
instrumento de gestão, mas é necessário 
que a sociedade cobre resultados e puna os 
responsáveis pelos desperdícios de recur-
sos públicos decorrentes da elaboração de 
planos nunca integralmente executados, 
que promovem ilusões e legitimam a ação 
de gestores interessados em, no final, fazer 
simplesmente o que querem.
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O s aspectos fundamentais que ca-
racterizam o desenvolvimento 
humano de uma região estão atre-

lados ao desempenho obtido pela popula-
ção em três variáveis: saúde, educação e ren-
da per capita. Contudo, vale ressaltar que 
no mundo contemporâneo as necessidades 
sociais são múltiplas, variadas e dependem 
muito do momento histórico de cada povo. 
Dito isso, registramos também que os ca-

minhos para alcançarmos um estado de de-
senvolvimento socioeconômico também 
são bastante diversificados. Neste artigo, 
gostaria de destacar um aspecto que acredi-
to ser da maior importância: a participação 
e controle social nas decisões e nas ações de 
governo, através do acesso à informação e 
aos serviços públicos. Entenda-se o termo 
governo em toda a sua abrangência: Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito 
dos governos federal, estadual e municipal, 
das administrações direta e indireta.

Os avanços obtidos pelas modernas tecno-

13. DeSenVOLVIMentO, 
COntROLe SOCIaL 
e GOVeRnO eLetRÔnICO

Saber é poder. 
Francis Bacon
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logias da informática e das telecomunica-
ções possibilitam à sociedade um fabuloso 
instrumento para acompanhar e participar 
das ações de governo, a internet, através da 
qual as estruturas de governo começam a 
disponibilizar os mais diversos serviços e 
informações para a população, naquilo que 
se convencionou chamar governo eletrôni-
co ou e-governo.

A participação social nas decisões de gover-
no lhes confere legitimidade e, sobretudo, 
diminui perda de tempo e de recursos com 
decisões duvidosas de tecnocratas que pen-
sam que sabem quais são as necessidades 
dos outros. Por causa disso, muitas ideias 
mirabolantes resultaram em enormes frus-
trações.

O controle social das ações de governo, 
através da via eletrônica, permite que a 
sociedade acompanhe a forma como estão 
sendo aplicados os recursos públicos e quais 
os resultados obtidos. Isso confere maior 

transparência às ações de governo, dificul-
tando a tomada de decisões unilaterais nos 
“calabouços” do poder; diminui a corrup-
ção, pois dificulta a ação de funcionários 
inescrupulosos que extorquem dinheiro 
da população; evita desperdícios, uma vez 
que o administrador sabe que vai ter que 
dar publicidade das suas ações, pensará me-
lhor antes de aplicar recursos e, além disso, 
confere maior agilidade e menores custos 
decorrentes da rotina burocrática das re-
partições; democratiza o acesso dos usuá-
rios, pois divulga os serviços disponibiliza-
dos, amplia e diversifica as modalidades de 
serviços, reduz gastos com deslocamentos 
desnecessários por parte dos usuários, di-
minui as filas, etc.

Nessa área, o sentimento de justiça e im-
parcialidade me obriga a reconhecer que 
durante o período do governo de Fernan-
do Henrique Cardoso houve um avanço 
significativo na aplicação dos recursos da 
informática nas ações de governo. 
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O que antes estava restrito às salas do Poder 
Executivo, gabinetes de deputados gover-
nistas, lobistas e assessores, atualmente é 
possível encontrar com facilidade na inter-
net, vejamos alguns exemplos: 

1. Qualquer cidadão pode acompanhar os 
repasses de recursos federais para estados e 
municípios. Antes, até mesmo o Legislativo 
tinha dificuldade em receber informações 
solicitadas ao Executivo; 

2. Encontra-se, mesmo que de forma inci-
piente, um bom sistema de divulgação das 
contas e estatísticas públicas. Entre os mui-
tos exemplos, destacam-se o Sistema de In-
formações sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde – SIOPS, o ALICEWeb, que permi-
te aos usuários fazer consultas via internet 
às estatísticas do comércio exterior brasilei-
ro; o Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados – CAGED, do Ministério do 
Trabalho e do Emprego; e o Sistema IBGE 
de Recuperação Automática – SIDRA; 

3. Qualquer cidadão tem acesso aos editais, 
manuais e formulários para elaboração e 
apresentação de projetos, participação em 
concursos ou licitações públicas e obten-
ção de bolsa para estudos de pós-graduação 
(alguns governos estaduais e, sobretudo, 
municipais ainda teimam em não fazer 
ampla divulgação nesta área). Atualmen-
te, é possível montar um projeto de uma 
universidade, por exemplo, com relativa 
facilidade, pois todas as orientações estão 
disponíveis na internet. É possível acom-
panhar a tramitação das propostas e até 
mesmo um simples ofício, que antes se 
perdia na mesa de algum servidor relapso, 
pode ser localizado com facilidade através 
de um registro informatizado de protocolo 
eficientíssimo. 

4. Na área de saúde, alguns municípios dis-
ponibilizam um sistema de marcação de 
consultas, dentre outros tantos exemplos.
É claro que a utilização do e-governo esbar-
ra em algumas restrições (todas elas superá-
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veis ao longo do tempo), quais sejam: 1. a 
cultura centralizadora dos administradores 
públicos; o medo que alguns servidores pos-
suem em relação às tecnologias modernas 
(eles tanto podem perder o emprego como 
simplesmente o poder que detém); além 
do que alguns preferem manter ocultas as 
suas ações. 2. o baixo nível educacional e 
de renda da população dificultam, e mui-
tas vezes até impedem, o cidadão de dispor 
de máquinas e conhecimentos suficientes 
para utilizar os serviços do e-governo; 3. 
Ainda existem restrições relativas à questão 
da segurança dos sistemas.

Conforme já afirmei, todas essas difi-
culdades poderão ser superadas. Espero 
que os governos, sobretudo os da esfera 
municipal, que são os mais atrasados na 
aplicação de tecnologia, passem a investir 
maciçamente em políticas públicas que 
diminuam a exclusão digital e entendam 
que o acesso à informação é um direito de 
todos os cidadãos. Dizem que a democra-
cia é o governo do povo. Pois bem, sem 
informação e conhecimento torna-se im-
possível exercitar a democracia e promo-
ver desenvolvimento humano em toda a 
sua plenitude.
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S empre que eu trato do assunto com 
meus alunos, eu pergunto: qual o 
principal objetivo de uma empresa? 

A resposta, invariavelmente, é a mesma: a 
obtenção de lucro. É obvio que, sem lucra-
tividade uma empresa não tem como con-

tinuar produzindo ou prestando serviços. 
A lucratividade é essencial para produzir 
o estoque de capital que irá remunerar os 
proprietários e, sobretudo, possibilitará 
novos investimentos. Com isso, a empresa 
mantém sua competitividade, cresce e se 
posiciona bem no mercado.

Costumo, contudo, argumentar que a dis-
tribuição de satisfação deve ser o principal 
objetivo de uma empresa. O consumidor, 
mais esclarecido e dispondo de uma ampla 
possibilidade de alternativas, não quer ser 
tratado como a “galinha dos ovos de ouro”. 

14. LUCRatIVIDaDe, 
eStRatÉGIa eMpReSaRIaL 
e pROFISSIOnaL

Porque o amor pelo dinheiro é a raiz de 
todos os males; e nessa cobiça alguns se 
desviam da fé, e se transpassaram a si 

mesmos com muitas dores. 
Paulo (I Timóteo 6:10).
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Não querer ser visto pelas empresas como 
um negócio a ser explorado. Lembra-se do 
explorador europeu trocando bugigangas 
com os índios? Deixava espelhos, pentes 
e várias inutilidades e levava ouro e pedras 
preciosas. O comerciante “moderno”, con-
siderado esperto, também engana o consu-
midor com propaganda falsa ou utiliza-se 
de todos os meios para aumentar sua mar-
gem de lucro, mesmo que para isso tenha 
que ser desonesto ou antiético.

Atualmente, nestes tempos de direitos do 
consumidor, compromisso com o meio am-
biente, ética e gestão empresarial, observa-
se que as empresas, mesmo sem abdicar do 
lucro, estão construindo e introjetando 
uma imagem na mente dos consumidores: 
a responsabilidade social. Por isso, estão 
desenvolvendo trabalhos em áreas tradi-
cionalmente ocupadas pelo Estado, como: 
proteção ao meio ambiente, educação, di-
reitos das crianças e dos adolescentes, pre-
venção contra doenças sexualmente trans-

missíveis, cultura popular e preservação 
do patrimônio histórico e cultural, etc. O 
lucro, que não deixa de ser uma necessidade 
incondicional, está sendo colocado por trás 
das cortinas, como condição secundária. 
Pelo menos em termos de relacionamento 
com os clientes. A melhoria da imagem da 
empresa implica não apenas em bons servi-
ços prestados à sociedade, como também o 
aumento de sua própria lucratividade.

O cidadão, profissional de todas as áreas 
de atuação, por sua vez nunca deve tomar 
decisões pensando em quanto vai ganhar. 
Tomar decisões pensando em dinheiro, 
costumeiramente, obscurece a mente, evita 
que aspectos mais elevados e importantes 
sejam observados. Além disso, pode levar 
o indivíduo a abdicar de princípios éticos, 
às vezes legais, causando, inclusive, a pos-
sibilidade de prejuízos financeiros ou di-
minuição da rentabilidade. Não se trata de 
puritanismo, falso moralismo ou coisa que 
o valha. Quem quer crescer no mercado de 
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trabalho tem que saber adiar recompensas 
ou optar por possibilidades menos lucrati-
vas no curto prazo. 

Muitas vezes demostrar conhecimento e 
capacidade de trabalho possibilita retorno 
financeiro maior e mais consistente do que 
as recompensas imediatas. Até fazer traba-
lho voluntário, se for o caso. Fazendo tudo 
com satisfação, pelo prazer de servir e pela 

imagem de profissional que poderá estar 
construindo. Agora, o que você não pode 
fazer é ficar distante dos acontecimentos 
e dos fatos, quem quer mostrar serviço e 
ocupar espaço não deve ficar escondido 
esperando que alguém lembre seu nome. 
Obviamente, aqueles que já ocuparam re-
putação e acumularam riquezas podem se 
dar o luxo de só trabalhar por dinheiro ou 
até ficar “esperando por tempo bom”.
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e da organização social provocada 
pelo capitalismo propiciou o surgi-

mento de duas classes sociais antagônicas, 
representativas dos detentores de capital e 
daqueles que vendem a sua força de trabalho. 
Superadas as estruturas de produção feu-
dais, capitalistas e trabalhadores passaram 
a protagonizar os movimentos sociais e o 
avanço das forças produtivas. Isto aconteceu 
pari passu à Revolução Industrial, que in-
corporou capital e tecnologia aos processos 
produtivos. Essas tecnologias, inicialmente 
rudimentares, demandavam muita mão de 

obra, o que propiciou aos trabalhadores ca-
pacidade de organização e mobilização, por 
meio das quais pretendiam conquistar me-
lhores salários e condições de trabalho.

Assim, pela pressão e mobilização, o insa-
lubre ambiente fabril, caracterizado por 
longas jornadas de trabalho, ausência do 
descanso semanal remunerado, férias, 13º 
salário, seguridade e assistência social, ou 
qualquer tipo de regulamentação do traba-
lho, transformou-se na sua atual configura-
ção que, se não é a ideal, está muito distante 
das condições iniciais.

15. MeRCaDO De tRaBaLHO: 
DISSeRaM-nOS QUe O SOL 
naSCeU paRa tODOS 
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Neste início de século, as conquistas adqui-
ridas pelos trabalhadores estão seriamente 
ameaçadas, essencialmente pelo fato de 
que o setor produtivo não demanda ex-
pressivas massas de trabalhadores. As tec-
nologias modernas, aliadas às técnicas de 
gestão empresarial, não apenas propiciam 
maior produtividade, como também utili-
zam menos recursos humanos e materiais. 
Enquanto simples fornecedor de mão de 
obra, o trabalhador perde importância no 
processo produtivo. Os sindicatos, por sua 
vez, também perdem a capacidade de mobi-
lização e poder de pressão, passando a ceder 
posições para assegurar o mínimo possível, 
ou seja, os postos de trabalho. Tudo isso 
é justificado por empresários e governos, 
como sendo a única maneira de tornar as 
empresas competitivas no mercado globa-
lizado.

Esse discurso, pretensamente lógico, defen-
de a flexibilização das relações de trabalho 
como forma de diminuir encargos sociais 

e impostos, possibilitando às empresas em-
pregar um maior número de trabalhadores, 
gerar renda e distribuir satisfação. Com 
renda, os trabalhadores podem pagar por 
serviços de assistência médica, educacional 
e seguridade social, com a vantagem de que 
o setor privado oferece serviços de forma 
mais eficiente que o setor público.

O fato, contudo, é que postos de trabalho 
estão desaparecendo, sem que novos sejam 
criados, ao mesmo tempo em que as exigên-
cias por qualificação profissional aumen-
tam. Para obter, assegurar e prosperar em 
sua atividade profissional, o trabalhador 
terá que desenvolver novas habilidades, de-
vendo tornar-se: 1 – qualificado e perma-
nentemente requalificado; 2 – polivalente; 
3 – disponível ao trabalhado de tempo par-
cial e de caráter sazonal; 4 – possuir grande 
capacidade de adaptação; 5 – estar disposto 
a abrir mão de alguns benefícios contratu-
ais (aviso prévio, por exemplo). A maioria 
dos postos de trabalho que surgem como 
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consequência da incorporação de tecno-
logia (teletrabalho, home office, trabalho 
pela internet, por exemplo), exigem essas 
condições. Isso sem qualquer garantia de 
que existirão vagas em número suficiente, 
capazes de absorver a maior parte da oferta 
de mão de obra. 

Por outro lado, a ideologia capitalista in-
centiva o individualismo e a noção de que 
podemos vencer com nossas próprias for-
ças. Observem os provérbios populares: 
“de tostão em tostão se chega a milhão”; 
“Deus ajuda a quem cedo madruga”. É ver-
dade que devemos lutar e fazer o máximo 
que estiver ao nosso alcance, mas fazer o 
cidadão crer que se ele não conseguir pros-
peridade, ou mesmo um simples emprego, 
será por falta de capacidade ou motivação, 
é um de um sadismo sem medida. Muitas 
vezes não é possível conseguir um lugar ao 

sol, simplesmente por que não há lugar para 
todos. O sol nasceu para todos, dizem. Só 
que alguém esqueceu de fabricar cadeiras 
em número suficiente. Vivemos em um sis-
tema econômico excludente por natureza.

Resignado, digo para meus alunos que de-
vemos estar capacitados para lutarmos por 
nosso espaço no mercado de trabalho, ou 
sermos capazes de criarmos o nosso próprio 
trabalho. Ao mesmo tempo, afirmo que de-
vemos refletir, questionar e criticar todas 
e quaisquer formas de organização social 
que sejam excludentes e demasiadamente 
concentradoras de capital. Uma das gran-
des diferenças entre as ciências naturais e 
as sociais é que as primeiras tratam de um 
objeto de estudo imutável, enquanto que as 
demais lidam com um objeto socialmente 
construído e, portanto, plenamente passí-
vel de ser transformado.
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de configuração e desenvolvimen-
to das forças produtivas, presen-

ciaremos uma acentuada redução da capa-
cidade do estado em induzir e promover 
o desenvolvimento. As privatizações, o 
compromisso fiscal e monetário, a desre-
gulamentação da economia e as insatisfa-
ções geradas pela alta cobrança de tributos, 
sem a correspondente e eficaz contraparti-
da, constituem evidências de que o futuro 
nos reserva um setor público com reduzida 
capacidade de intervenção na economia e 
com baixa possibilidade de atuar direta-

mente na transformação dos indicadores 
sociais. 

Uma vez concretizada a proposta do Estado 
Mínimo (análise desprovida de juízo de va-
lor), teremos uma economia completamen-
te regida pelas leis de mercado e, portanto, 
com uma forte presença do setor privado na 
produção de riquezas e na geração de bem-
estar. Para exemplificar essa tendência, basta 
observarmos a elevação da participação do 
setor privado na oferta e prestação de servi-
ços educacionais e de saúde, áreas tradicio-
nalmente de atuação do poder público.

16. SOBRe nOSSa (InFeLIZ) 
DepenDÊnCIa DO SetOR 
pÚBLICO
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Esse cenário possui implicações em todas 
as esferas de governo, o que nos permite fa-
zer a seguinte indagação: qual o futuro dos 
municípios cuja economia encontra no se-
tor público o seu maior sustentáculo? Que 
futuro aguarda os municípios cujo meio 
circulante é fortemente influenciado pelos 
gastos públicos com custeio e investimen-
tos (destaque para a folha de pagamento dos 
servidores, aposentadorias e benefícios)?

Uma análise superficial da economia de 
Mossoró permite inferir que a sua econo-
mia depende fundamentalmente do setor 
público. Somem-se todas as grandes folhas 
de pagamento que mensalmente injetam 
recursos na economia mossoroense, prove-
nientes das três esferas de governo, e teremos 
um quadro da sua importância para o meio 
circulante local.

No Estado do RN, que obviamente possui 
uma diversificação econômica maior que os 
municípios separadamente, a administração 

pública responde diretamente por 27,13% 
do Produto Interno Bruto (IDEMA, 2002), 
sem considerarmos os serviços de águas e es-
gotos que ainda estão em poder do Estado (o 
serviço de telefonia e energia elétrica já foi 
privatizado). Trata-se de uma participação 
elevada (um terço do PIB), mas que tende a 
diminuir em função da industrialização da 
região de Natal.

Na economia mossoroense, a dimensão da 
diferença em termos de diversificação eco-
nômica pode ser constatada por meio do 
cadastro industrial elaborado pela FIERN 
ou nos registros da Junta Comercial. Assim, 
podemos inferir que o setor público em nos-
so município possui uma grande participa-
ção na composição do PIB municipal, muito 
superior a um terço.

Ora, um município que tem o setor comer-
cial abalado quando ocorre atraso nas folhas 
de pagamento dos servidores públicos não 
possui qualquer perspectiva de longo prazo, 
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principalmente considerando-se a aludida 
tendência para diminuição da participação 
do setor público. Observe ainda que muitos 
dos consumidores residentes em outras cida-
des que tradicionalmente adquirem produ-
tos manufaturados em Mossoró, já dispõem 
de estabelecimentos comerciais equivalen-
tes aos nossos em seus próprios municípios, 
o que tende a afetar o comércio local.

Torna-se claro que a economia de Mossoró 
precisa urgentemente se diversificar, abrir 
espaços na área industrial e de prestação de 
serviços (turismo e hotelaria, por exemplo), 
ampliar a atuação nos setores primários, 
abrindo janelas de mercado e potenciali-
zando suas vantagens naturais (veja o caso 
do camarão), pois do contrário estamos con-
denados à estagnação econômica.
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tem no mundo”. “É sinônimo de lentidão 
e ineficiência”. Esses são apenas alguns 

dos conceitos que costumo ouvir quando 
trato do tema “burocracia” com meus alu-
nos. Estes apenas confirmam o sentimento 
geral das pessoas em relação à forma como 
as coisas funcionam. 

Infelizmente, não temos uma boa compre-
ensão do tema. Falamos sobre aquilo que 
nos afeta, sem conhecermos a sua natureza, 
características e implicações. Na verdade, 
burocracia, na forma como ela foi perce-

bida e sistematizada por Max Weber, é um 
artifício social necessário e positivo, desde 
que não seja desvirtuado ou eivado de ex-
tremismos.

Weber, na A ética protestante e o espírito do 
capitalismo, interessou-se em entender e 
explicar por que alguns países são ricos e 
desenvolvidos, e outros não. Nisso, consta-
tou três formas de organização social, por 
ele denominadas: patriarcal, carismática e 
a burocrática. Cada um desses tipos de so-
ciedade encerra um modelo particular, por 
meio dos quais uma sociedade se organiza 

17. BUROCRaCIa, e nãO 
“BURROCRaCIa” (paRte I) 
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para funcionar. No tipo de sociedade pa-
triarcal, os líderes são determinados segun-
do relações de parentesco. As decisões, pu-
nições ou privilégios e delegação de poder 
são distribuídos segundo laços de simpatia, 
conveniência, de relações consanguíneas e 
pessoais. Numa sociedade do tipo patriarcal 
você pode se sair muito bem, desde que seja 
amigo ou parente do rei. O paternalismo, 
tão presente na história social brasileira, é 
exemplo de como isso pode ocorrer.

Na sociedade do tipo carismática, por ou-
tro lado, qualquer pessoa pode assumir o 
poder, desde que tenha “carisma”, isto é, 
tenha caído na graça do povo. Isso acon-
tece em momentos de grande perturbação 
social, em momentos de conflitos, como é o 
caso de revolução. A sociedade carismática 
requer um líder carismático, que sintetize 
e represente os anseios da população, que 
nele confia e lhe confere autoridade para 
exercer o poder. A sociedade carismática, 
como o foram Cuba e China, apresentam 

diversos problemas, dentre os quais: como 
determinar a sucessão de poder? Afinal, 
o líder carismático vai querer não apenas 
se perpetuar no poder, como também de-
terminar sua sucessão. O novo líder, certa-
mente, poderá não representar os interesses 
populares, e sim a estrutura de poder à qual 
pertence. 

Na sociedade burocrática, contudo, tudo 
está definido e regulamentado por lei. As 
formas de ascensão na estrutura pública e 
privada. As relações de mando e poder. O 
acesso aos serviços públicos e privados. Se 
precisarmos de algo, basta seguir as regras. 
Não se trata de benevolência. A democracia 
representativa, por exemplo, é um fantás-
tico exemplo de como funciona um estado 
burocrático.

Quer ser presidente da República? Tenha 
mais de 35 anos de idade, esteja inscrito em 
um partido político e por ele seja indicado 
como candidato, obedeça à legislação elei-
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toral (convenções, registro de candidatura, 
prazos) e submeta o seu nome à avaliação 
popular. Se você for o mais votado, será o 
presidente. Em tese, isso está disponível a 
qualquer um. Bem, pelo menos o processo 
está previsto e previamente determinado 
por lei. 

A sociedade burocrática, claro, exige insti-
tuições também burocráticas. Nelas, as de-
cisões são tomadas com base em critérios e 
normas que são do conhecimento geral. O 
que eu preciso fazer para conseguir um em-
prego público? Submeta-se a um concurso. 
Como devo proceder para conseguir uma 
aposentadoria? Alcançar uma promoção 
na empresa em que trabalho? 

Como uma das características da sociedade 
burocrática é a impessoalidade, você não preci-
sará tomar cerveja e jogar futebol com o chefe 
ou mesmo lhe prestar favores. Basta existir a 
vaga, você possuir o perfil e requisitos necessá-
rios, que ocupará a posição almejada. 

Agora, uma vez empregado, como vou 
conduzir a minha atuação? Obedeça ao 
manual de normas e rotinas. Faça tudo da 
forma como foi prescrito que você apresen-
tará bom desempenho. Pelo menos, é o que 
recomenda a burocracia. Atualmente, na 
complexa sociedade informática, isso deve 
ser encarado de forma relativizada. 

O fato é que, em uma sociedade burocrática 
e, por extensão, nas instituições burocráti-
cas, todos têm chances e oportunidades. As 
normas estão postas e são do conhecimento 
de todos. Não depende do humor do go-
vernante de plantão, ou chefe de ocasião. 
Situações iguais requerem decisões cor-
respondentes. Não é por cara Prefiro ser 
tratado com impessoalidade e profissiona-
lismo a estar sujeito aos humores de quem 
não têm escrúpulos. Por esse ângulo, amo 
a burocracia.

Portanto, o que detestamos, achamos 
idiota e desnecessário refere-se ao des-
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virtuamento da burocracia weberiana. O 
objeto da nossa indignação concentra-se 
na forma como as pessoas utilizam social-
mente o modelo burocrático para exercer 
poder, manter privilégios e enriquecer ili-
citamente. Também reflete a forma como 
o Estado filtra a sua rede de atenção so-

cial. Isto é, na impossibilidade de atender 
a todos, cria extensa lista de exigências, 
prazos e pré-requisitos. Ao final, poucos 
poderão ser atendidos. Nas organizações, 
a burocracia burra, ou “burrocracia”, acon-
tece para encobrir ineficiências e falta de 
competência. 



273

F r a n c i s c o 
c a r l o s 
c a r va l h o 
d e  M e l o|N o artigo da semana passada, dizía-

mos que uma sociedade burocra-
cia requer instituições igualmente 

burocráticas. Falávamos que esse sistema de 
gestão apresenta diversas vantagens, entre 
elas a igualdade de oportunidades e impes-
soalidade. Contrariando o entendimento 
do senso comum, pretende ser racional, 
rápida e eficiente.

Por um lado, a definição prévia de normas 
e regulamentos constitui um princípio da 
gestão burocrática que possibilita a padro-
nização de procedimentos e evita a perda 

de tempo com várias reflexões para casos 
idênticos. Por outro lado, a padronização 
pode tornar o indivíduo escravo do manual 
de normas e rotinas.

Escravos das normas, o burocrata prosse-
guirá reproduzindo ações indefinidamen-
te, exibindo o símbolo de sua “competên-
cia”: o domínio dos processos e das rotinas. 
Disso decorre a reação dos burocratas às 
mudanças, posto que elas podem significar 
a perda de sua autoridade e poder de bar-
ganha, motivos pelos quais dificilmente é 
demitido.

18. BUROCRaCIa, e nãO 
“BURROCRaCIa” (paRte II) 
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O burocrata, geralmente, presencia o cres-
cimento da instituição, o surgimento de 
cada umas das rotinas, a solução encontra-
da para cada um dos casos. Ele tem a memó-
ria da instituição. Cauteloso e minucioso, 
dificilmente será acusado de improbidade, 
posto que segue as normas. Será tratado por 
uns como competente e honesto e por ou-
tros como inflexível e pouco criativo. 

O burocrata nunca poderá contribuir para 
o avanço da sociedade e das organizações, 
pois não consegue perceber além do que 
está escrito, não tem visão de futuro, retra-
ta o passado por meio de rotinas já expe-
rimentadas. Como seu status depende da 
manutenção e a continuidade das rotinas, 
ele dificulta as inovações, prejudica e inibe 
a ação dos funcionários mais novos, “dá um 
nó” na cabeça dos seus superiores e acaba 
por prejudicar o desenvolvimento organi-
zacional. 

Recomenda-se, contudo, que o gestor, 

principalmente aquele recentemente in-
vestido no cargo, não menospreze a capa-
cidade de um burocrata. Ele pode facilitar 
ou tornar sua vida um inferno. Sobre isso 
Cláudio Moura Castro ofereceu um exce-
lente exemplo sobre os efeitos provocados 
pela substituição vertical dos burocratas 
que compõem a administração do Go-
verno Federal (Revista Veja, nº 1.852). O 
burocrata é um sujeito melindroso, quer 
ser tratado a pão de ló, pois do contrário 
emperra o serviço. Substituição em massa, 
por outro, tanto pode ser perigoso quanto 
desnecessário em alguns casos.

Nas instituições públicas, o burocrata pode 
assumir uma característica ainda mais ne-
fasta: agente do conservadorismo, assisten-
cialismo, paternalismo e até da corrupção. 
Quando a burocracia é levada ao extremo, 
fortalece quem detém poder sobre os pro-
cessos. Logo cedo o burocrata aprende a 
criar dificuldades para vender facilidades. 
Essas situações hipotéticas parecem co-
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muns ao leitor: “Precisa de um carimbo? 
Com cem reais eu retiro o seu processo do final 
da fila e carimbo-o”. “Com uma recomenda-
ção do Deputado Beltrano, eu lhe atendo”.

O Estado, incapaz ou desinteressado em re-
lação ao objetivo de prover serviços públi-
cos em quantidade e qualidade adequada, 
determina uma série quase intransponível 
de critérios, exigências e consequências 
para quem dele precisa. Essa situação faci-
lita todas as práticas já citadas. Para o po-
lítico tradicional, é bom que a burocracia 
seja desvirtuada, isso facilita sua ação, que 
tanto pode ser demagógica e paternalista, 
como corrupta e desonesta.

Outra coisa que incentiva a burocracia é a 
desconfiança. Com medo de ser enganado 
e roubado, o gestor cria o maior número 
possível de instrumentos. As evidências de-
monstram que a sobreposição e barreiras 
não impedem os atos ilícitos, ao contrário, 
apenas dificultam a vida dos homens.

O mais interessante é que as pessoas, mo-
vidas pela ignorância ou má-fé, só conse-
guem ver maldade e desonestidade nos atos 
e ideias alheias. Para Hélio Beltrão, “No-
venta e nove por cento dos brasileiros não são 
desonestos nem falsários. A excessiva exigên-
cia burocrática só serve para dificultar a vida 
dos honestos sem intimidar os desonestos, que 
são especialistas em falsificar documentos”.

 Desconfiados, criamos tantos procedi-
mentos desnecessários, ineficazes, injus-
tos e até idiota que tivemos que criar o Mi-
nistério da Desburocratização, ainda no 
início da década de oitenta. Desde Hélio 
Beltrão, presenciamos mais de vinte anos 
de trabalhos e discussões, e ainda não con-
seguimos colocar a administração pública 
em padrões aceitáveis.

Faz cerca de três anos que tenho a oportuni-
dade de conviver com as normas e aquisição 
e bens, serviços e suprimentos com recur-
sos do Banco Mundial. Quando participei 
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de um treinamento sobre esse assunto, fui 
informado que as normas do banco pos-
sibilitavam a realização compras no valor 
de até R$ 100.000,00, apenas por meio de 
consultas de preços realizados por fax. Para 
quem não sabe, a legislação brasileira per-
mite aquisição sem a modalidade carta con-
vite, mas sem dispensar a consulta formal 
de preços, até o valor de R$ 8.000,00.

Conhecendo o “rigor” da Legislação Brasi-
leira consubstanciada na Lei nº 8.666/93, 
pronunciei aos meus colegas de curso: me-
lhor fazer o mais difícil, mesmo que seja 
burocrático, que assumir o risco de impro-
bidade. Pelo visto, outros pensavam como 
da mesma forma. Então, poucos municí-
pios brasileiros aderiram as “facilidades” 
da modalidade de compra sugerida pelo 
Banco Mundial. 

Ora, os procedimentos do Banco Mun-
dial foram elaborados sob a ótica de quem 
experimenta a realidade dos países desen-

volvidos, nos quais os níveis de corrup-
ção são  menores, o monitoramento e o 
controle se concentram no atendimento 
das metas. O rigor não está no processo, 
mas nos resultados, produto da ação ad-
ministrativa. 

O desempenho do projeto acompanhado 
pelo Banco Mundial é apresentado na for-
ma de uma coordenada cartesiana, dispo-
nível em um sistema eletrônico. Por meio 
da posição ocupada pelo projeto no gráfi-
co, infere-se a qualidade do seu processo 
de gestão. Por outro lado, se as metas não 
forem atingidas, o que posiciona o projeto 
em um quadrante indesejado, é por algo 
estar errado. Perceba que as novas tecno-
logias da informação, aliadas aos modelos 
emergentes de gestão, oferecem alternati-
vas à “burocracia”, pois reduzem o tempo 
necessário para realizar tarefas ao mesmo 
tempo em que exigem profissionais flexí-
veis, polivalentes e com boa capacidade de 
adaptação. 
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Apesar disso, está errado quem pensa que 
a informática acaba com a burocracia. O 
modelo burocrático continuará existindo, 
apesar dos avanços tecnológicos. O estado 
e a iniciativa privada deverão assimilar mais 

os princípios organizacionais da sociedade 
burocrática, minimizando suas distorções 
por meio do desenvolvimento educacional, 
com incentivo à criatividade e uso das tec-
nologias da informação.
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114 – NAS PONTAS DOS PÉS, de Antonio Fabiano.
115 – FAZENDA SOLIDÃO, de Margarete Solange Moraes.
116 – SIMBIOSE, de Anchieta Rolim.
117 – INVENTÁRIO DO POSSÍVEL, de Tarcísio Gurgel (coedição com a EDUFRN).
118 – SUBLIMES ENCONTROS, de Josselene Marques.
119 – A DONA DO JARDIM, de Maria Dona.
120 – EXPEDITO MARIANO DE AZEVEDO: A SAGA DE UM BOLÃO, 
de Raimundo Antonio de Souza Lopes.
121 – SARAIVADA, de Iara Maria Carvalho.
122 – TRIBULAÇÕES DE UM HOMEM CHAMADO SILÊNCIO, de Nelson Patriota.
123 – GUANABARA, de Francisco Rodrigues da Costa.
124 – D’EU SAUDADE, de Ângela Maria Cunha Fausto de Medeiros.
125 – A APARÊNCIA DOS VIVOS, de Ângela Maria Cunha Fausto de Medeiros.
126 – RUMINAR (RUMIAR) – edição bilíngue, de David de Medeiros Leite (coedição com 
a Trilce Ediciones, de Salamanca-Espanha).
127 – LIVRO DE LOUVOR (LIBRO DE HOMENAJE) – edição bilíngue, de Paulo de Tarso 

Correia de Melo (coedição com a Trilce Ediciones, de Salamanca-Espanha).
128 – O CANTO DO POETA, de Socorro Fernandes.
129 – O INESQUECÍVEL SERTÃO DO ASSARÉ, de Maria Aparecida Queiroz.
130 – O CONTADOR DE HISTÓRIAS: ENCONTRO COM DEUS, 
de Francisco Leopoldo da Silveira.
131 – AMOL – 2º CONCURSO DE CONTO E POESIA JOÃO BATISTA CASCUDO 
RODRIGUES – 2015 – 27 ANOS DE FUNDAÇÃO, coedição com a Coleção Mossoroense.
132 – O LIVRO INFINDÁVEL E OUTROS POEMAS, de Pedro Du Bois.
133 – COMÉRCIO DE ILUSÕES, de Tânia Du Bois.
134 – ...UM CHÃO PARA MEMÓRIAS SOLTAS, de Dulce Cavalcante.
135 – NAVEGANDO EM ÁGUAS TURBULENTAS, de Franklin Oliveira.
136 – RUMO AO PARAÍSO, de Ester Farias de Oliveira.
137 – ENTRE TEMPOS, de Anchella Monte.
138 – AS ESQUINAS DA MINHA EXISTÊNCIA, de Flávia Arruda.
139 – PRESA DENTRO DE MIM, de Fátima Feitosa.
140 – VOLÚPIA, de Tatiana Morais (e-book).
141 – RELEMBRANÇAS E EXPERIÊNCIAS, de Francisco Obery Rodrigues.
142 – ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA E SUAS EXPRESSIVIDADES NAS 
ORGANIZAÇÕES DO NORDESTE BRASILEIRO, organizadores: Yákara Vasconcelos 
Pereira Leite, Washington Sales do Monte.
143 – REFLEXÕES: PROGRAMAS DA FM EDUCATIVA SANTA CLARA, 
de Padre Sátiro Cavalcanti Dantas.
144 – SERVIDÃO DIÁRIA 2 , de Manoel Onofre Jr.
145 – SARAU DAS LETRAS: ENTREVISTAS COM ESCRITORES, 
organizadores: Clauder Arcanjo e David Leite.
146 – ASCENSÃO E QUEDA DE UM AMOR, de Costa Rêgo.
147 – ARGUMENTO AO CÍRCULO, de Ana de Sales.
148 – LEGADO, de Ricardo Lopes.
149 – SUCESSO EMOCIONAL E PROFISSIONAL: COMO FAZER PARA SUBIR DE 
NÍVEL E NÃO PERMITIR QUE TE FAÇAM DE TOLO, de Ernane Pinheiro.
150 – SINGELO POEMA: A ALMA CANTA, de João Pessoa Cavalcante.
151 – GRÃOS: ENSAIOS SOBRE LITERATURA POTIGUAR CONTEMPORÂNEA, 
de Thiago Gonzaga (coedição com a CJA Edições).
152 – ALGUMAS RIMAS, de José Genecy Monte.
153 – JOÃO SABINO DE MOURA: UM HOMEM DE SONHOS, ESPERANÇA E 
REALIZAÇÕES, de Raimundo Antonio de Souza Lopes.
154 – RABISCANDO OS CAMINHOS DA PROSA, de Vanda Maria Jacinto.
155 – ENTRENÓS, de Diulinda Garcia.
156 – BANDA CARAUBENSE JOAQUIM AMÂNCIO (segunda edição), 
de Cassiano Hipólito Fernandes.
157 – IGREJA SÃO JOSÉ: COMUNIDADE, TRABALHO E FÉ, 
de Raimundo José de Oliveira Bezerra e Andréa Karla de Queiroz Nogueira.
158 – FÓRCEPS, de Oreny Júnior.
159 – TRABALHO E SENTIDO PARA A VIDA: CONTRIBUIÇÕES DA LOGOTERAPIA 
PARA ENCONTRAR O SENTIDO DA VIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, 
de Gilvan de Melo Santos e Neide Rebouças de Oliveira.
160 – REBECA, de Margarete Solange Moraes.
161 – EMOTIONAL AND PROFESSIONAL SUCCESS: HOW TO LEVEL UP AND NOT 
ALLOW OTHERS TO FOOL YOU, by Ernane Pinheiro.
162 – 101 PENSAMENTOS ESPERTOS: ESSENCIAIS PARA VOCÊ SUBIR DE NÍVEL, 
de Ernane Pinheiro.
163 – TRAIÇÃO E MORTE NA FORTALEZA DA BARRA, 
de Demétrio Diniz.
164 – CASSIANOTAS, de Cassiano Hipólito Fernandes.
165 – PEDAÇOS DE MIM, de Socorro Bandeira Costa.
166 – ÀS ARMAS, CAMARADAS! A INSURREIÇÃO COMUNISTA E O GOVERNO 



POPULAR DE 1935 EM NATAL, de Natanael Sarmento.
167 – ANCORADOUROS, de Kiko Alves.
168 – HISTÓRIA DA MINHA VIDA PROFISSIONAL, de Benedito Vasconcelos Mendes.
169 – O QUE OS OLHOS VEEM, de Cosmo J. Alves.
170 – BRISAVENTO, de Maria do Socorro de Albuquerque Gurgel.
171 – CAFÉ & POESIA: VOLUME 1, 
organizadores: Ângela Rodrigues Gurgel, Clauder Arcanjo e Raimundo Antônio.
172 – CONDUTOR DE TEMPESTADES, de Leonam Cunha.
173 – PASSOS DE UMA CAMINHADA, de Josafá Inácio da Costa.
174 – MANUAL DO DESAMPARO, de Jacirema da Cunha Tahim.
175 – CLÁSSICOS DA LITERATURA: UMA INICIAÇÃO, de José Roberto Alves Barbosa.
176 – IMPRESSÃO, ÍNDIGO, de João Paulo Gurgel de Medeiros.
177 – ANTONIO YSMAEL DE ARAÚJO: EM BUSCA DO SIM, 
de Raimundo Antonio de Souza Lopes.
178 – DÉJÀ VU: A TRILOGIA (VOLUME 1, TOMO 1), de Milton Marques de Medeiros.
179 – DÉJÀ VU: A TRILOGIA (VOLUME 1, TOMO 2), de Milton Marques de Medeiros.
180 – DÉJÀ VU: A TRILOGIA (VOLUME 1, TOMO 3), de Milton Marques de Medeiros.
181 – CAMBONO, de Clauder Arcanjo.
182 – INVENTOR DE POESIA INFANTIL 
(segunda edição), de Margarete Solange Moraes.
183 – O DIREITO EM VERBO: PAULO LOPO SARAIVA, UMA BIOGRAFIA, 
organizador: Nathan Figueiredo.
184 – PORTO FRANCO, de Francisco Rodrigues da Costa.
185 – A VIGÍLIA PARA O AMANHÃ: FATOS E FOTOS, de Gilda Avelino.
186 – COLÉGIO DIOCESANO SANTA LUZIA: UM MARCO NA EDUCAÇÃO NORTE-
RIO-GRANDENSE (1901-2001), de Maria das Neves Gurgel de Oliveira Castro.
187 – Joaquim Francelino e Albaniza Vale: um legado de força, fé e esperança – tomo 1, de 
Raimundo Antonio de Souza Lopes.
188 – Joaquim Francelino e Albaniza Vale: um legado de força, fé e esperança – tomo 2, de 
Raimundo Antonio de Souza Lopes.
189 – VERSOS EM FORMAS DIVERSAS, de Aldaci de França.
190 – SEMIOSE POÉTICA, de Ângela Rodrigues Gurgel, Clauder Arcanjo, Jane Menezes, 
Marcos Melo, Raimundo Antonio, Welma Menezes.
191 – MENSAGENS DE DEUS PARA A SUA VIDA, de Francisco José Severino Filho.
192 – EU CÓSMICO, de Wagner Braga.
193 – OS FREITAS DO SÍTIO PAU BRANCO: UMA MEMÓRIA HISTÓRICA, 
de Celina Maria de Freitas Carvalho.
194 – CAUSOS DE CARAÚBAS (segunda edição), de Vianney Gurgel.
195 – CONVALESCENTE, de Magno Catão.

196 – TRÂNSITO, COMPORTAMENTO SOCIAL E LUDICIDADE: UMA 
CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM, de Antonia Líria Nogueira Alvino (e-book).
197 – Um poema pousou no céu da minha fantasia, de Raimundo Antonio de Souza Lopes.
198 – DÊ CARONA PARA A SAÚDE (segunda edição), de Antônia Líria Nogueira Alvino.
199 – POEMAS SÚBITOS, de Messias Torres.
200 – Às armas, camaradas! (volume 02): a revolução comunista de 1935 em Pernambuco, 
de Natanael Sarmento.
201 – EU E EU MESMA, de Ana Maria Faustino.
202 – TECELÃS (TEJEDORAS) – edição bilíngue, de Rizolete Fernandes (coedição com a 
Trilce Ediciones, de Salamanca-Espanha).
203 – EXERCÍCIOS LITERÁRIOS: CAFÉ & pOESIA (VOLUME i), organizador: Raimundo 
Antonio de Souza Lopes.
204 – SEPARAÇÃO, de Clauder Arcanjo.
205 – TRÂNSITO, COMPORTAMENTO SOCIAL E LUDICIDADE: UMA 
CONTRIBUIÇÃO DA ENFERMAGEM, de Antonia Líria Nogueira Alvino.
206 – PERDÃO (segunda edição), de Francisco Rodrigues da Costa.
207 – O MUNDO NÃO ESTÁ PARA GENTE, de Anne Heloyse.
208 – O AMOR NO TEMPO E NO ESPAÇO, de Vanda Maria Jacinto.
209 – SENTIMENTOS EM POESIA, de Ester Farias de Oliveira.
210 – Educação financeira em família: finanças para crianças, de Diego Vandinely.
211 – CAFÉ & POESIA: VOLUME 2, organizadores: Clauder Arcanjo, Dulce Cavalcante e 
Kalliane Amorim.
212 – CONTOS DE AREIA, de Chico Alves d’Maria.
213 – OS ROSADOS DIVIDIDOS: COMO OS JORNAIS NÃO CONTARAM ESSA 
HISTÓRIA, de Bruno Barreto.
214 – DÉJÀ VU: A TRILOGIA (VOLUME 2, TOMO 4), de Milton Marques de Medeiros.
215 – DÉJÀ VU: A TRILOGIA (VOLUME 2, TOMO 5), de Milton Marques de Medeiros.
216 – DÉJÀ VU: A TRILOGIA (VOLUME 2, TOMO 6), de Milton Marques de Medeiros.
217 – DESPERTA, MOSSORÓ! (VOLUME 1), de Emerson Azevedo.
218 – DESPERTA, MOSSORÓ! (VOLUME 2), de Emerson Azevedo.
219 – SINGELO POEMA: A ALMA QUE CANTA (segunda edição), de João Pessoa 
Cavalcante.
220 – DESPERTA, MOSSORÓ! (VOLUME 3), de Emerson Azevedo.
221 – TRIBUNAL DO JÚRI: REFLEXÃO SOBRE A JUSTIÇA, de Lúcio Ney de Souza.
222 – ESTÓRIAS DE TREVOL DO NADA, de Lilia Souza.
223 – SEMIOSIS POÉTICA – edição em espanhol, de Ângela Rodrigues Gurgel, Clauder 
Arcanjo, Jane Menezes, Marcos Melo, Raimundo Antonio, Welma Menezes (coedição com 
a Trilce Ediciones, de Salamanca-Espanha).
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