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SINAIS PARTICULARES

D esculpe,donaSo-
lange, não se
ofenda. A gata é a
senhora. Mas,
lendooartigo,ve-
rá que o título foi

por boa causa.
Em 2007 a crise aérea rivalizou

com a seleção brasileira: todos ti-
nhamopiniões, diagnósticos ees-
tratégias. O ministro da Defesa
disse que o caos aéreo seria resol-
vido. Poucos problemas: reca-
pearaspistaseumnovopresiden-
teparaaAgênciaNacionaldeAvia-
ção Civil (Anac). Disse ele que, na
aviação civil, a cor da gata era irre-
levante. O importante era que ela
matasse o rato.

Dona Solange chegou à presi-
dência da Anac e as coisas parece-
ramcomeçarafuncionar.Decole-
te amarelo ela foi para a frente de
batalha.Tudopareciaencaminha-
doeresolvido.Asmúltiplasvaida-
des envolvidas na administração
do transporte aéreo civil pare-
ciamengolidaspeladecisão,ener-
gia e exemplo de dona Solange.

Faltavam duas coisas simples,
mas raras: gestão e energia. Dona
Solange chegou com ambas. Que
pena, a cosmética foi feita, mas
nãoadiantoumuito.Filasaumen-
taram e atrasos também. Culpa-
ram os pobres, que começaram a
viajar demais.

Minha animação levou um ba-
nho de água fria na entrevista que
asenhora concedeu aMiriamLei-
tão no programa Espaço Aberto
em 17 de fevereiro de 2011, três
anosdepoisdeterassumidoocar-
go e já dele saindo.

Sua primeira afirmação, de que
não há barreiras para a entrada de
novas empresas aéreas no Brasil,
me deixou pasmo. Por que será
que só temos 7 ou 8 empresas aé-
reas?Faltaminiciativaeinventivi-
dade aos empreendedores brasi-
leiros ou há alguma coisa oculta?

Segundo, a senhora disse que
fechou os escritórios da Anac nos
aeroportos porque tinham pouca
utilidade. Eles eram ocupados
porpessoasterceirizadasquepou-
coentendiamdeaviaçãoeamaio-
riadasmultasaplicadasàsempre-
sas acabava não se sustentando
por falta de base legal. Ergo, eram
inúteis.

A senhora enfatizou, também,
queoobjetivodaAnacéserautos-
suficiente, cobrando por serviços
e aplicando multas. E mais, a se-
nhora disse que as multas aplica-
daspela Anacsubiram de cerca de
R$ 800 mil, em 2007, para R$ 17
milhões, em 2010, e isso era um
bomsinalnocaminhodaAnacpa-
ra a autossuficiência.

Os passageiros, entretanto,
não têm com quem reclamar por-
que os escritórios não existem
mais. A saída foi criar um 0800.
Parece o candidato a presidente

José Serra em 2002: abordado
por uma moradora de uma área
de baixa renda, mal ouviu a per-
gunta e sugeriu à eleitora que lhe
mandasse um fax…

Suponho que as pessoas, quan-
do reclamam no 0800, recebem
umnúmerodeprotocolo.Lamen-
to, dona Solange, mas sou des-
crentedequealgodebomváocor-
rer por essa via. Quando recebo
esses números, monto um jogo
da Mega Sena, invisto R$ 2 e ga-
nho, de verdade, dois ou três dias
de sonho a respeito do que farei
com o prêmio da Mega Sena, caso
o ganhe. Com os números de pro-
tocolo das agências não ganho
nem as alegrias do sonho.

Consideraroaumentodasmul-
tasumdosobjetivosdaAnacéum
tapa na cara do passageiro. Só fal-
taaagênciafazercomoomotoris-
tadetáxideSalvadorque,pergun-
tado por um executivo apressado

se não poderia andar mais rápido,
respondeu: Meu rei, a pressa é to-
da sua!

Mais desconsolador foi ouvir a
senhora confessar humildemen-
te (e notei que a senhora baixou o
tomdevoz)queumaentidadepú-
blica como a Anac tem uma série
de limitações e… reticências.

Eu me lembrava da senhora de
colete de serviço, dando a cara
nos aeroportos e mostrando que
haviaalguémencarregado de ten-
tar resolver problemas, dando
aos viajantes a noção personifica-
dadequehaviaalguémàfrentedo
processo.

Por essas e outras não me ani-
mei quando o presidente Lula
anunciou o Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social,
composto de empresários e pes-
soas bem-sucedidas, para ajudá-
lo a governar melhor. Desse mato
não saiu nenhum coelho. Não por
queaspessoasque láestavamnão
eram competentes, mas porque
aslimitaçõesqueaburocraciaim-
põe aos que resolvem desafiá-la
são implacáveis. Nada anda.

Circulou a notícia de que a pre-
sidente Dilma queria levar o em-
presário Jorge Gerdau Johannpe-
ter para o governo, na esperança
de que ele fosse capaz de desatar
umasériedenósburocráticos.Co-
mo não se falou mais no assunto,
acho que ele não aceitou. Aliás,
melhor assim. Tomara que ele
continue a comprar e a montar si-
derúrgicasmundoafora,adminis-
trando-ascom critérios empresa-
riais seus e de seus executivos.

Para que correr o risco de ser
um Gulliver em Lilliput? Apesar
do seu tamanho em matéria de
competência e de seu gigantismo
em matéria empresarial, por que
entrarnumasituaçãoemquefica-
ria atado por milhares de anões

cujoprincípio básicoé nãomudar
nada, sobretudo para não correr
riscos?

Pode ser que haja muita coisa
errada com a educação no Brasil
(e há) quando se diz que ela não
educaaspessoasparaseremcom-
petitivas. Mas essa ausência de
educação adequada não é o único
empecilho. Mais do que isso é a
plêiade de normas burocráticas
governamentais que tudo tenta
regular para reduzir os riscos de
mudança (toda mudança é
ameaçadora…).

Então, de uma vez por todas,
gostaria de ajudar a jogar uma pá
de terra na crença dos governan-
tes de que conseguirão ser mais
eficientesselevaremmaisempre-
sárioseficientesemempresaspri-
vadas para dentro do governo.

Oque conseguiremos seráape-
nas um desperdício de talentos
que mais bem aplicados estão
crescendocomsuasempresas,ge-
randoempregos, lucro e multipli-
candoseusbenefíciosdoquesen-
do atados ao chão como Gulliver,
impedidos de levar a eficiência a
que estão acostumados para um
ambiente que recompensa os que
nada fazem.

A última frustração, dona So-
lange, foi a senhora não ter dito –
mas, honestamente, eu não espe-
rava:“parabéns,passageiro,amul-
ta é toda sua…”

Boa sorte no novo cargo.
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Uma declaração
aparentemente
frugaldo futebo-
lista Ronaldo
Luís Nazário de
Lima, que anun-

ciou sua aposentadoria este
mês, diz mais sobre as crenças
do nosso tempo do que uma bi-
blioteca inteira de antropolo-
gia americana. Normalmente,
os pronunciamentos dos prati-
cantes profissionais de futebol
nãorevelam coisa alguma; redu-
zem-se à fórmula “nossa equi-
pe está bem, graças a Deus, táti-
ca, física, técnica e psicologica-
mente, vamos respeitar o adver-
sário e, se Deus quiser, o empa-
te já está bom”. Com pequenas
e raras exceções, aí dentro ca-
bem todas as palavras de todos
os craques brasileiros de todos
os tempos. Mas, na entrevista
coletiva que concedeu no dia 14
de fevereiro, Ronaldo nos trou-
xe uma exceção. “Perdi para o
meu corpo”, ele disse. Não vai
mais jogar bola. A frase merece
atenção.

A trajetória esportiva desse
atleta de talento perturbador,
chamado de “Fenômeno”, é a
história de superações físicas
inacreditáveis. Ele sofreu fratu-
ras e lesões gravíssimas e, con-
trariando previsões abaliza-
das, voltou a brilhar nos está-
dios, para alegria dos torcedo-
res e até mesmo de espectado-
res exóticos, que não com-

preendem a aura dessa modali-
dade desportiva baseada em
chutes e cabeçadas. Uma cena
ficouna lembrança de todo mun-
do: a expressão de dor lancinan-
te de Ronaldo, sentado à frente
da grande área, com as mãos so-
bre o joelho, talvez tenha sido
uma das imagens mais marcan-
tes na memória recente dos
apreciadores do futebol e tam-
bém dos curiosos ocasionais.
Foi um momento de silêncio só-
lido, espontâneo, de imensa
apreensão. O craque, como que
abatido em pleno voo, parecia
condenado. Nos meses seguin-
tes, no entanto, ele deu a volta
por cima, como se diz – ou, para
lembrarmos sua frase mais re-
cente, venceu seus ossos e seus
músculos lesionados.

Antes, nos duelos entre Ronal-
do e o corpo de Ronaldo, o pri-
meiro alcançava a vitória. Claro

que respeitava o adversário – a
saber, seu próprio corpo –, mas
dava conta de derrotá-lo. Agora,
no entanto, quem sofre a derro-
ta é ele, Ronaldo. O que isso
quer dizer, exatamente?

Podemos começar pelos cha-
vões: querer é poder, por exem-
plo. Eis um bom chavão. “Yes, we
can”, dizia a campanha de Oba-
ma. “Keep walking”, reza o rótu-
lo do uísque. A ideia de “vencer”
os limites corporais é uma cren-
ça endêmica da nossa era. Os me-
lodramas de superação fazem
sucesso na televisão e no cine-
ma, assim como na publicidade.
Há poucos anos, uma marca de
cigarro tinha um slogan bem su-
gestivo: “No limits.” Ou seja: fu-
me, não aceite restrições, entre-
gue-se ao que você entende co-
mo desejo, aspire seu prazer,
derrube os obstáculos morais e
físicos.

Neste plano, notoriamente su-
perficial e acachapante, o discur-
so publicitário se assemelha às
falas dos zagueiros no intervalo
do jogo: a gente vai vencer e ser
feliz pra chuchu com a taça na
mão. Para ser feliz, portanto, é
preciso competir, vencer e pôr a
mão na coisa. Competir para ser
feliz é bater-se contra o adversá-
rio e contra os limites do pró-
prio corpo. Ser feliz, enfim, se-
gundo esse sistema de crenças, é
fazer com que o desejo triunfe
sobre a matéria corporal e sobre
todos os outros humanos que
são contra o que desejamos. Tan-
to é assim que esses lugares co-
muns, que dão base para as nove-
las de TV e para campanhas de
publicidade, orientam a biogra-
fia de seres humanos de carne e
osso, em luta permanente con-
tra sua carne e seus ossos.

Então é isso? Não, não é só is-

so. Há uma problema nessa lógi-
ca, um problema nada corriquei-
ro. Se sairmos do plano superfi-
cial e acachapante, veremos que
o desejo – já que falamos dele –
não é bem um sinônimo de força
de vontade. É, aliás, o seu opos-
to. O desejo não brota da alma
para disciplinar o corpo. Ao con-
trário, ele se enraíza nas pulsões
do organismo, cujas secreções
são todas físicas, materiais. O de-
sejo nasce do corpo, compete
contra o corpo e, se por acaso
entra em rota de desgoverno,
mata o corpo. Não fosse assim,
ninguém morreria de vício. Daí,
quando alguém diz que perdeu o
combate para o próprio corpo, é
difícil saber se perdeu por não
ter sabido impor ao corpo a sua
vontade – ou se perdeu por ter
cedido em demasia aos desejos
que brotaram do corpo (e aqui,
nesse plano, é possível diferen-
ciar vontade de desejo).

Podemos perder para o corpo
quando ele não nos obedece
mais – ou seja, não obedece à
nossa vontade, àquela delibera-
ção racional que adotamos e que
queremos fazer valer com per-
sistência e determinação. Mas
também podemos perder para o
corpo quando cedemos a todos
os caprichos que ele nos impõe,
quando a nossa razão, se é que
ela existe, perde autonomia pa-
ra a nossa carne (que não é fraca,
de modo nenhum; é fortíssima).

Isso posto, onde é mesmo que
está a derrota anunciada por Ro-
naldo? Estará ela no esmoreci-
mento da disciplina ou no esmo-
recimento do corpo? Se estiver
no esmorecimento da discipli-
na, sua derrota não terá sido pa-
ra o joelho ou para a tireoide,
mas para os prazeres que o cor-
po lhe cobrou, prazeres que mi-
naram sua força de vontade. Se
estiver no esmorecimento do
corpo, sua derrota terá sido a fa-
diga do material: não dá mais e
ponto. O mais provável – e o
mais fascinante, neste caso – é
que as duas vias de explicação
estão certas.

Por uma via ou por outra, a
civilização em que existimos
tem este traço particular, o de
fazer com que o sujeito olhe pa-
ra o seu próprio corpo como se
ele fosse um objeto externo, ad-
ministrável. O executivo, olhan-
do para o gráfico de colesterol
de seus exames de sangue perió-
dicos, crê que pode gerenciar
seu corpo como administra o cai-
xa de sua empresa. A mulher con-
trata o cirurgião para esculpir
seu colo a golpes de bisturi. Vi-
ver é combater o corpo, inutil-
mente. No final, é ele quem ven-
cerá, mesmo morto. Quando tu-
do acabar, o que carregarão de
nós não será outra coisa senão o
corpo vencedor.
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Meu corpo,
meu oponente

●✽
ALEXANDRE
BARROS

A cor da gata
e a morte do rato

NEPOTISMO
Troca de favores

A mulher do presidente do Tribu-
nal de Contas da União (TCU)
foi nomeada assessora do Parti-
do da República (PR) no Senado.
Um mimo com proventos de R$
8.168, equivalentes a 15 salários
mínimos já reajustados. Ora, se o
ministro dos Transportes, Alfre-
do Nascimento, é do PR e sua
Pasta coordena dezenas de gran-
des obras (geralmente contesta-
das pelo TCU), essa nomeação ilí-
cita deixa aquele gosto de cabo
de guarda-chuva na boca, de que
“uma mão lava a outra” entre os
dois Poderes... E só depois de fei-
ta a denúncia pelo Estado é que
a posse de Maria Lenir Ávila Zym-
ler foi suspensa! Ainda bem que
Dilma, verdade ou não, é a favor
da liberdade de imprensa...
PAULO PANOSSIAN
paulopanossian@hotmail.com
São Carlos

IMPRENSA LIVRE
Discurso da presidente

Disse Dilma Rousseff: “Devemos
preferir o som das vozes críticas
da imprensa livre ao silêncio das
ditaduras”. E à lealdade dos me-
díocres que a cercam, senhora.
MOACYR CASTRO
jequitis@uol.com.br
Ribeirão Preto

Tolerância

São de fundamental relevância
os discursos de Dilma Rousseff e
de Geraldo Alckmin (23/2, A9) na
segunda-feira. Enquanto Dilma
disse em alto e bom som que pre-
fere o som das vozes críticas da
imprensa livre ao silêncio das di-
taduras, o governador de São Pau-
lo destacou que “a imprensa só é
se for livre”. Duas máximas do
exercício cotidiano da tolerância
à discordância de opiniões, da li-

berdade de publicar a realidade
do dia a dia nos bastidores da po-
lítica brasileira e do saudável dis-
senso que deve permear o conví-
vio numa sociedade pluralista e
multifacetada. Merecem aplau-
sos de pé. Bravo!
J. S. DECOL
decoljs@globo.com
São Paulo

AEROPORTOS
Aumentos escandalosos

Se no Brasil não temos uma dita-
dura no plano político, temos
uma no econômico. Digo isso a
propósito do absurdo aumento
das tarifas aeroportuárias, que en-
trará em vigor a partir de 14 de
março, tanto nos voos domésti-
cos quanto nos internacionais.
As tarifas de embarque nos voos
domésticos sofrerão aumento de
5% e nos voos internacionais, de
4,69%. Mas ainda deve ser repas-
sado aos passageiros o aumento

nas taxas de operação das compa-
nhias nos aeroportos – diferencia-
das por aeroportos, tipos de aero-
nave e horários. Esses acrésci-
mos escandalosos poderão che-
gar a absurdos 309% (caso de
Guarulhos e Congonhas em horá-
rio de pico). Isso obviamente se
vai refletir no custo da passagem.
Não importa que a medida seja
inspirada pelo objetivo de forçar
a utilização de aeroportos ocio-
sos ou os voos fora de horários
de pico. O que importa é o exercí-
cio autoritário do poder estatal,
que faz decretar um reajuste ele-
vadíssimo sem aviso nem consul-
ta prévios e de vigência quase
imediata. Uma empresa privada
não pode fazer isso, porque atua
num ambiente concorrencial. O
governo federal, não. Mas nin-
guém reclama e assim o Estado –
com os políticos, os milhares de
funcionários e burocratas, as em-
presas estatais e os inúmeros gru-
pos e grupelhos que gravitam em
torno dele – avança cada vez

mais sobre a sociedade, servindo-
se dela em vez de servir a ela.
PAULO AFONSO DE S. AMARAL
drpaulo@uol.com.br
São Paulo

Mau serviço

Não haveria problemas no au-
mento das tarifas dos aeroportos
se o serviço fosse equivalente.
Em Cumbica temos banheiros
entupidos e lavatórios quebra-
dos, sem nenhuma manutenção.
Os usuários são tratados sem o
mínimo respeito.
HERMANN WECKE
São Paulo

OBRAS PÚBLICAS
‘Choque de gestão’

Cumprimento o Estado pelo
oportuno e lúcido editorial de
22/2 (Choque de gestão, A3), anali-
sando a pretensão do governo fe-

deral de adotar medidas para me-
lhorar o processo de licenciamen-
to ambiental para projetos de in-
fraestrutura. Essas diretrizes con-
tribuirão para definir responsabi-
lidades e fortalecer a transparên-
cia, a legalidade e a tecnicidade,
bem como despolitizar e dar cele-
ridade aos procedimentos. Con-
forme explica o editorial, “o pro-
cesso de licenciamento ambien-
tal se transforma, assim, numa
discussão efetiva das consequên-
cias ambientais dessas obras”.
PAULO GODOY, presidente da As-
sociação Brasileira da Infraestru-
tura e Indústrias de Base (Abdib)
pgodoy@abdib.org.br
São Paulo

LULA
Improbidade

O Ministério Público Federal em
Brasília propôs à Justiça uma
ação de improbidade administra-
tiva contra o ex-presidente Luiz
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●✽
EUGÊNIO
BUCCI

O hidrófobo de Trípoli

LOREDANO

A ideia de ‘vencer’
os limites corporais é
uma crença endêmica
da nossa era

Governos não serão
mais eficientes com
mais empresários
eficientes no governo
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