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Do absolutismo português à de-
mocracia de massa deste iní-
cio de século, no Brasil sempre
foi parâmetro cultural o pre-
tenso direito de esperar o
apoio abrangente, se não a dá-
diva do Estado – damão prove-
dora, do protecionismo e em-
prego público à caridade assis-
tencialista. Vivemos como roti-
na a sujeição da cidadania ao
Estado (à estadania) e sempre
admitimos que o progresso de-
pende menos do esforço e sa-
crifício da sociedade e mais, ou
até essencialmente, da iniciati-
va e de medidas do Estado.

Essa lógica leviatã é refleti-
da na fantasia ufanista da gran-
deza nacional espontânea em
razão da extensão territorial e
dos recursos naturais do País.
Grandeza, na verdade, virtual,
cuja transformação em rique-
za útil ao povo depende da cor-
reta dimensão da presença do
Estado na vida nacional e da
competência, da criatividade,
do investimento e muito traba-
lho da sociedade – ingredien-
tes do excelente desenvolvi-
mento dos Estados Unidos no
século 19, de país colonial a pri-

meira potência do mundo, em
que o Estado era mais estímu-
lo e regulador do que agente di-
reto: ajudava, não atrapalha-
va. Se território e natureza fos-
sem riqueza em si, Suíça, Ho-
landa e Bélgica seriam pobres;
Luxemburgo, paupérrimo...
As manifestações de vaidade
poética do Hino Nacional – “gi-
gante pela própria natureza”,
“deitado eternamente em ber-
ço esplêndido” e “impávido co-
losso” – refletem esse ufanis-
mo inebriante. Faltam-lhes
um complemento sobre o es-
forço necessário para que o
“impávido colosso” se levante
do “berço esplendido” e trans-
forme “a própria natureza”
em riqueza, para que o Brasil
deixe de ser “o país do futuro”,
assim classificado há 70 anos
por Stefan Zweig, passando ao
patamar a que de fato o cre-
dencia seu potencial.

Existem na sociedade brasi-
leira as condições necessárias
à odisseia da grande transfor-
mação, haja vista o razoável su-
cesso de setores de nossa eco-
nomia – é bem verdade que,
mesmo eles, em geral fãs das
muletas estatais, o cofre prove-
dor e a alfândega protetora...
Mas ainda falta muito para en-
gajá-la toda na reorientação
da confortável ideia de grande-
za como fortuna natural ou
propiciada pela mágica esta-
tal, para a efetiva construção
nacional. E isso não será fácil
enquanto parte ponderável do

caráter coletivo continuar dan-
do preferência à expectativa
da felicidade impulsionada pe-
lo Estado sobrenatural do con-
ceito expresso há quase 200
anos por Fréderic Bastiat: “O
Estado é a grande ficção por
meio da qual todomundo se es-
força para viver à custa de to-
do mundo.” Todo mundo mes-
mo: dos políticos e apanigua-
dos que se sentem com direito
ao patrimonial-clientelismo do
butim eleitoral, dos segmentos
empresariais e seu trabalho as-
sociado, apoiados em financia-
mentos públicos, protecionis-
mo e renúncias fiscais, dos ser-
vidores públicos que se creem
credenciados às benesses de
sócios preferenciais do Estado
aos conformados consumido-
res de assistencialismo.

Tampouco será fácil en-
quanto grande parte da socie-
dade brasileira continuar acei-
tando, satisfeita, a euforia das
ilusões, disseminada pela pro-
paganda narcótica enaltecedo-
ra do estatismo salvacionista,
que se vale de fatos positivos
(entre outros, na moda hoje o
petróleo do pré-sal, por muito
tempo ainda riqueza virtual do
“gigante pela própria nature-
za”...), metáforas fantasiosas e
afirmações grandiloquentes pa-
ra dissimular as atribulações
que castigam o País: a preocu-
pante involução aética da políti-
ca, cujos efeitos permeiam tu-
do o mais, a iniquidade social e
a exclusão conformada pelas
bolsas disso e daquilo, o precá-
rio quadro da educação e da
saúde (com gente morrendo
nos corredores de hospitais pú-
blicos – o que não constrange a
previsão de obras grandiosas
para eventos esportivos inter-
nacionais que deixarão felizes
empreiteiras e afins...), o desen-
freado desrespeito à lei, do deli-
to trivial à violência e criminali-
dade epidêmicas, estradas des-
truídas, portos ineficientes, re-
gime carcerário desumano, Ju-
diciário de lentidão proporcio-
nal à sua singularidade no uni-
verso salarial brasileiro, Legis-
lativo desacreditado pela semi-
paralisia e por práticas de (eu-
femismo delicado) discutível
virtude... – dezenas de deficiên-
cias que afrontam a euforia.

Aqui, como em qualquer
parte do mundo, não é seguro
afirmar que a saga política se-
ja indefinidamente imune à
combinação das deficiências
do Estado no desempenho de
suas responsabilidades com a
fé fanática no Estado e a abdi-
cação da cidadania ao Estado,
seja imune à frustração psico-
política do caráter coletivo,
propenso à dádiva do “impávi-
do colosso” e do gigantismo
“pela própria natureza”, ao êx-
tase do carnaval e feriadão, às
ideias paradisíacas de bem-es-
tar natural (da redução da jor-
nada de trabalho, que o “impá-
vido colosso” mágico viabiliza-
ria sem perda de competitivi-

dade e sem custo para o con-
sumidor...), a que a euforia
ilusória aporta seu alento
anestésico.

Não há hoje clima para re-
gimes ao estilo século 20.
Mas não se pode afirmar
idêntica implausibilidade pa-
ra o salvacionismo messiâni-
co travestido de legalidade
eleitoral-democrática, sob li-
deranças carismático-sebas-
tianistas hábeis na fórmula
romana “pão e circo”: o pão
assistencialista e o circo do
oba-oba eufórico, hoje muito
pré-salgado e agora também
olímpico, a que a mídia coop-
tada pela propaganda aporta
sua prestidigitação, em espe-
cial a TV, cuja imagem dis-
pensa o raciocínio crítico. Tu-
do no figurino populista-esta-
tista que parece estar voltan-
do à América do Sul, a rebo-
que da Venezuela, após 25
anos de recesso.

Os autoritarismos, da es-
querda à direita, sempre esti-
veram afinados com o estatis-
mo exacerbado e a abdicação
da cidadania ao Estado, am-
bos inconciliáveis com a de-
mocracia plena. Até porque,
se o Estado é pretendido co-
mo provedor onipresente, de-
ve caber-lhe naturalmente a
autoridade correspondente –
uma equação histórica de
que o Brasil aparentemente
não está livre. ●

Mario Cesar Flores é almirante-
de-esquadra (reformado)

O vazamento das questões da
prova do Enem foi umamara-
vilha. Chamou nossa atenção
para o perigo que ele repre-
senta. Agora sabemos como
o governo tenta engessar o co-
nhecimento, a diversidade e a
criatividade humanas. Com o
Enem nenhuma escola pode
ser inovadora.

Até 1850 não havia sapa-
tos diferentes para os pés es-
querdo e direito. Ajustar os
sapatos ao formato dos pés
era tarefa destes. Por isso as
pessoas tinham tantos calos e
deformações. O Enem quer
que todos os pés calcem sapa-
tos iguais.

O Ministério da Educação
(MEC) regulamenta tudo o
que pode. Instituiu inspeções
para os ensinos médio, supe-
rior e de pós-graduação. Dele-
ga a grupos de professores a
tarefa de dizer se os brasilei-
ros estão aptos para a vida ou
não. Ignoram peculiaridades.
Por exemplo, nem todos que-
rem ou precisam saber Mate-
mática, Geografia ou História
em proporções iguais.

O exame ignora que os pro-
fessores vivem com os olhos
no retrovisor. Ensinam o que
aprenderam e, com grande
frequência, o que eles sabem
deixou de ser verdade porque
a ciência anda muito mais rá-
pido do que eles atualizam
seus conhecimentos.

O Enem cria injustiças so-
ciais quando determina que
toda a educação será igual, in-

dependentemente dos gostos e
preferências das pessoas; con-
dena umnúmero enormede alu-
nos que têm gostos, competên-
cias, desejos e ambições diferen-
tes à morte intelectual, porque
eles são incapazes de passar
num exame estandardizado
quemede a mesmice.

Há alguns anos omanual dos
avaliadores de faculdades era fi-
no. Hoje é três vezes mais gros-
so: exigências cada vez maiores
e mais detalhadas, na tentativa
de tornar todos iguais. A retóri-
ca de que temos de ter uma edu-
cação excelentemente igual em
todo o País é falsa.

Primeiro: viola um princípio
básico de economia. Ainda que
desejos sejam ilimitados, sua sa-
tisfação é limitada, porque não
há recursos para tudo. Segun-
do: nem todas as pessoas que-
rem ou precisam das mesmas
coisas. Uns vestem preto e ou-
tros, azul-piscina. Pela mesma
razão, a sociedade não é com-
posta de farmacêuticos, barbei-
ros, adestradores de rãs, jogado-
res de futebol, profissionais de
paintball ou cantores líricos.

O MEC ainda não conseguiu
tornar o Enem universal e obri-
gatório para todos os estudan-
tes e necessário para a entrada
em todas as faculdade e univer-
sidades do País. Felizmente!

Oobjetivo é torná-lo obrigató-
rio para todos. Como ambicio-
nam todas as burocracias, sobre-
tudo as que têmpoder de estabe-
lecermonopólios. O objetivo é fa-
zer todos ficarem iguais, como
Brasília ou Tashkent, capital do
Usbequistão. Nada a estranhar.
A segunda coisa pela qual Oscar
Niemeyer é mais famoso é por
ser comunista. Seu objetivo prin-
cipal era a igualdade por meio
dos tijolos, a qualquer custo.

Em seu livro O Sagrado Mo-
derno, Avatar Moraes mostra
que a arte só veio a existir com
o capitalismo. Antes, o que exis-
tia era artesanato. Só virou arte
depois que o capitalismo criou a
possibilidade de aqueles objetos
de artesanato (quadros, escultu-

ras, tapetes) serem com-
prados ou vendidos.
Atribuiu-lhes um valor
monetário e as pessoas
passaramapoder prefe-
rir umPicasso a umMo-
digliani ou um Rafael a

um Ticiano. Sem a diversi-
dade de gostos que o capita-

lismo propicia não existiria a ar-
te como a entendemos hoje.

Tentando tornar o Enem e o
Enade obrigatórios para todos,
o Ministério não melhora o ní-
vel da educação. Está no encal-
ço de umameta inatingível e vio-
la a liberdade de escolha. Todos
hierarquizamos. Achamos
umas pessoas mais simpáticas
do que outras e uma marca de
TV preferível a outra. Tudo
bem se estamos num sistema
de livre escolha.

Quando oMECpretende tor-
nar o Enem obrigatório, dizen-
do quem serve e quem não ser-

ve, está perigosamente atentan-
do contra a liberdade. Que seria
de Pelé se não tivesse passado
no Enem? Ou de Luciano Pava-
rotti se não conseguisse aprova-
ção emMatemática?

John Stuart Mill defende a
importância da excentricidade
porque ela é a fonte de toda ino-
vação. O que seria do progres-
so da humanidade se algum ór-
gão governamental proibisse a
eletricidade de corrente alter-
nada e o mundo inteiro tivesse
de usar eletricidade de corren-
te contínua, como queria Tho-
mas Edison? Um excêntrico e
desconhecido búlgaro chama-
do Nikola Tesla inventou a cor-
rente que sai da tomada de ele-
tricidade: a alternada. Tornou
nossa vida muito melhor com
sua excentricidade.

Enquanto temos liberdade
de escolha, tudo bem, quando
falamos de monopólios as coi-
sas se complicam. Dizem que
Cuba tem um dos melhores ní-
veis de educação do mundo. A
pergunta que fica é: para quê?
Para universitários trabalha-
rem em fábricas de queijo ou
enrolando charutos?

O milionário Bill Gates foi à
Universidade de Harvard rece-
ber um diploma merecido por
ter inventado oDOS e oWindo-
ws, que tocam seus computado-
res. Cumpriu a promessa que o
jovem William Gales III fez ao
pai, profundamente aborrecido
porque seu excêntrico filho
abandonara Harvard para
criar uma empresinha chama-
daMicrosoft.

Não importa se você gosta
dele ou o detesta, mas o que te-
ria sido de Luiz Inácio Lula da
Silva se ele não tivesse sido
aprovado no Enem? Ainda bem
que não havia Enem e ele pôde
entrar para a Escola do Senai,
virar torneiro mecânico e de-
pois presidente.

Durante o regime militar
muitas sandices foram feitas
por presidentes-generais, to-
dos sabendomelhor asmesmas
coisas, já que todos estavam en-
tre os primeiros alunos das tur-
mas dasmesmas escolasmilita-
res em que estudaram exata-
mente as mesmas coisas.

Morro de medo de pessoas
bem-intencionadas, sobretudo
quando em grandes grupos e,
pior ainda, quando são gover-
no e têm o poder legal de im-
por seus desejos autoritários a
todos nós. ●

Alexandre Barros, cientista po-
lítico (Ph.D. – University of Chi-
cago), é diretor-gerente da Early
Warning Consultoria (Brasília)
Email: alex@eaw.com.br
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Justoresultado
Gana venceu o Brasil por 4 a 3,
nos pênaltis. Não está na hora de
a nova safra de atletas aprender
que não somos o único país que
sabe jogar futebol? E que camisa
não ganha títulos? O bom é que,
se éramos o “país do futebol”, ago-
ra devemos ser do vôlei, atletismo,
natação e outras modalidades.
MARCIO ALEXANDRE DA SILVA

marciobressane@hotmail.com

Assis

Festanaembaixada
O chanceler Amorim não especifi-
cou prazo para Zelaya deixar a em-
baixada. Até porque quem paga a
conta somos nós, contribuintes.
VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

mmpassoni@gmail.com

Osasco

IPTU
Mais uma promessa não cumpri-
da de Gilberto Kassab em sua
péssima gestão na Prefeitura:
aumentos de até 300% no IPTU!
BORIS BECKER

borisbecker@uol.com.br

São Paulo

● Caiu a máscara! Sai o Kassab
e entra o Taxab.
JOHN EDWARD ANDERSON

meca.jea@uol.com.br

São Paulo

● Com essa intenção do Kassab
de reajustar em até 300% o
IPTU de São Paulo, ele, na ver-
dade, quer é cobrar um aluguel
dos nossos próprios imóveis.
ANGELO TONELLI

angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

● Nossos políticos têm o mesmo
comportamento dos macacos:
apontam o rabo dos outros e es-
condem o próprio. O DEM do pre-
feito Kassab combate ferozmente
o aumento de impostos, sempre
falando que o Brasil é o país que
mais cobra dos contribuintes. Es-
sa é uma verdade nua e crua. Mas
não podemos esquecer que de-
pois que FHC fez aprovar a emen-
da da reeleição para ser ele o pri-
meiro a usufruir essa infeliz pro-
vidência, o povo tem sido vítima
de comportamento mesquinho de
todos os Executivos, que buscam
a qualquer custo a reeleição. No
primeiro mandato são “mães” do

povo. Reeleitos, viram verdadei-
ros carrascos e correm como pilo-
tos de Fórmula 1 para chegar ao
bolso popular. Urge acabar com a
reeleição, para o bem do Brasil.
LEUSA FERRARI DIAS

broterosi@yahoo.com.br

São Paulo

● Vejam o estrago que faz em to-
dos os quadrantes do País a fa-
migerada reeleição, obra e graça
do ex-presidente FHC. No primei-
ro mandato os Executivos de to-
dos os níveis fazem de tudo para
agradar aos eleitores, com me-
didas demagógicas e populistas.
No segundo fazem exatamente o
contrário e espoliam os contribuin-
tes. Exemplo típico é este do nos-
so prefeito. O que deveria ter feito

nos anos anteriores não o fez,
pensando na reeleição. Agora
quer aumentar o IPTU de forma
brutal para, como se diz na gíria,
tirar o atraso. Infelizmente, é es-
ta a democracia brasileira.
CARLOS ALBERTO BROTEROSI

seculoriumxxi@yahoo.com.br

São Paulo

Oposição
A oposição gosta da CPMF, apro-
va a PEC do Calote, quer o au-
mento do IPTU e cobra pedágios
escorchantes em São Paulo. As-
sim a situação nem precisa fazer
campanha para vencer em 2010!
GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA

gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

Bossa-novaàmexicana
No aeroporto de San Francisco,
embarquei no jato da Mexicana
para passar alguns dias relaxando
nas praias mexicanas do Pacífico.
No fim de semana anterior, eu ti-
nha participado de uma conferên-
cia acadêmica sobre a América
Latina, em que o anúncio da vitó-
ria do Rio de Janeiro na disputa
para sediar a Olimpíada de 2016
foi recebido com júbilo. Entretan-
to, enquanto tomava meu assento
no avião, o Brasil estava longe de
meus pensamentos. Em vez dis-
so, quando apanhei um exemplar
do jornal Excelsior (7/10, Cidade
do México) oferecido pela aeromo-
ça, queria me atualizar sobre as
notícias mexicanas. Mas não foi
possível, pois na primeira página
do caderno Global estava impres-
so em letras garrafais a seguinte
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Morro demedo de
pessoas que têm o
poder de impor seus
desejos a todos nós

Vivemos como
rotina a sujeição da
cidadania ao
Estado (à estadania)
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