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As sociedades humanas, por mais difícil que seja acreditar, têm valores, defeitos e problemas 
comuns há milênios, todas chegando a entender que, sem um mínimo de comportamento 
civilizado, respeitoso e ético, elas próprias correm riscos de não sobreviverem. Aliás, a história 
do mundo mostra isso com clareza. Os povos que se organizaram, sujeitos a governos sábios e 
contando com lideranças esclarecidas, não somente prosperaram como se perpetuaram, 
enquanto as condições básicas de convivência entre os cidadãos e entre as autoridades se 
mantiveram dentro dos padrões que lhes permitiram construir países prósperos e pacíficos.  
 
Assim, embora acreditando em tudo isso, não foi sem surpresa que vi algo, que trouxe de 
volta quatro pensamentos atribuídos a Marcos Túlio Cícero, publicado simplesmente em 55 
a.C., isto é, há 2.063 anos, em Roma, soando como um alarme em relação às quebras de 
comportamento das sociedades!  
 
Escreveu Cícero para seus compatriotas: (1) o orçamento nacional deve ser equilibrado; (2) as 
dívidas públicas devem ser reduzidas, a arrogância das autoridades deve ser moderada e 
controlada; (3) os pagamentos a governos estrangeiros devem ser reduzidos, se a Nação não 
quiser ir à falência; e (4) as pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver 
por conta pública.  
 
Desde então, o mundo progrediu de forma fantástica, sobretudo nas últimas décadas. Graças à 
inteligência, cultura e habilidades, o homem conseguiu identificar e coletar matérias-primas no 
planeta, transformando-as em equipamentos e tratando produtos orgânicos de formas que não 
eram imaginadas há poucos anos. Criou formas de se comunicar a distância e se movimentar 
com velocidades impossíveis de serem previstas há menos de 100 anos. E tudo, hoje, parece 
se acelerar, dotando o ser humano de conhecimento e características para se tornar mais forte 
e poderoso do que o maior ou mais importante antepassado.  
 
Com isso aumentou as possibilidades de estender a vida, de viver em paz ao lado de seus 
semelhantes, mas se isto foi conseguido para alguns, certamente está falhando para uma 
imensa maioria. Se isto era para ser igual, as diferenças não mais permitem qualquer 
comparação. As formas pelas quais as civilizações modernas se separaram em nações 
diferentes, segregadas e crescentemente longe dos valores expressos por Cícero, podem nos 
convencer que, no mundo de hoje, e em muitas áreas da Terra, não estamos palmilhando 
caminhos seguros e certos. A continuar nessas mesmas direções, assim como nações 
importantes do passado sucumbiram, também as nossas estão sob riscos. Os valores éticos, 
os comportamentos honestos e conseqüentes, não estão generalizadamente em moda e 
arriscando causas, diria -, em face da importância atribuída ao dinheiro e também ao poder!  
 
O crescimento da violência, com o seu agregado de queda das seguranças individual e 
coletiva, conectado com a prática de corrupção, parece se tornar cada vez mais amplo. Do 
mesmo modo, o uso das oportunidades não se orienta para encetar projetos e negócios 
prósperos, mas parece no sentido de encontrar alguma saída pouco escrupulosa para mãos 
não-identificadas. Tudo isso mostra extensões que ensejam a esgarçadura do tecido social da 
nossa sociedade, cada um procurando buscar vantagens pessoais, mesmo à custa de valores 
morais e sociais que precisariam ser preservados.  
 
No Brasil, confrontando os pensamentos de Cícero, identificam-se desacertos culturais e 
comportamentos que pouco podem ser aceitos. A revolta da sociedade tem resultado em 
esforços dos legisladores no sentido de ampliar (e complicar) a legislação, com normas e 
regulamentos mais elaborados e redigidos em oposição aos contraventores e menos em apoio 
aos bons cidadãos. O resultado conhecido é um extenso elenco de disposições legais que 
tornam crescentemente difíceis a vida da sociedade produtiva.  
 
Tudo parece estar indicando que o sistema, funcionando dessa forma, tende mais a se agravar 
e menos a corrigir. Sociólogos vários, em muitas partes do mundo, procuram ensinar, dizendo 
que a educação generalizada, em quantidade e qualidade, poderiam ser correções 



permanentes para tais males que afligem a sociedade de muitos países, como o nosso, neste 
início do século XXI.  
 
Muitos podem argumentar que qualquer solução que se possa conceber seria de difícil 
aplicação e duvidam dos resultados a serem colhidos. Em contrapartida, as perguntas seriam: 
Vamos deixar como está? Até onde a comunidade boa da população, claramente representada 
por esmagadora maioria, estaria disposta a se acomodar? E, como responderíamos perante o 
futuro do país em que vivemos e no qual viverão nossos descendentes? São perguntas que os 
cidadãos de bem podem estar se fazendo e que precisam ser respondidas para que a 
confiança, algo muito importante em qualquer comunidade, seja definitivamente restaurada.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 ago. 2008, Opinião, p. A3. 


