
Darcy Ribeiro em "O destino nacional" revela que a dificuldade do país está sempre 
vinculada aos ideológicos e aos eticamente mal formados, comprometidos com as benes
ses e os interesses da economia internacional, associados à defesa dos seus privilégios. E 
acrescenta que o Brasil guarda condições legítimas de independência e de potencial 

soberania em função do: 1o espaço territorial; 2° riquezas mi
nerais; 3O tipificação diferenciada das suas culturas regionais; 4O 

juventude populacional (bônus demográfico); 5O biodiversidade; 
6O modernização industrial agrícola e urbana, já obtida em poios 
de excelência. 

Dentro dessas "pinceladas", relendo Darcy, fica aqui uma 
reflexão: Quem é o líder brasileiro melhor desenvolvido para o 
aproveitamento dos melhores fatores do Brasil? Qual é o seu 
"design" (valores, preparo, cultura, significado e sentido)? De 

qual diferenciação cultural e regional deve ser a "forja" para oferecer 
características críticas para ser bem-sucedido, numa missão de liderança 

sustentável, a que transcende o tempo e não destrói ao criar? 
Este homem e mulher precisarão ser transversais às distintas regiões e valores culturais 

da nação. Este novo líder brasileiro deveria compreender as origens e a formação étnica 
brasileira, saber dos "mamelucos", do poder do "cunhadismo"; da construção da autoesti-
ma de todo povo, na qual parte ainda sofre do "medo de ser gente", de existir no mundo, 
o que cria o "fungo" alimentador das "formigas rainhas" dentro dos seus formigueiros, 
onde milhões de operárias e soldados existem para servi-la. Esse fungo central só pode ser 
combatido através do "emboloramento" do alimento humano dos maus líderes explora
dores, exatamente desse "medo de ser gente", ao qual parte considerável dos brasileiros se 
submetem. Por isso, na hora do voto, as estratégias "assistencialistas" e do combate à mi
séria via dar o peixe e não ensinar a pescar, terminam por prevalecer. 

Esse novo líder brasileiro, além de ser multiracial, precisaria utilizar a capacidade de 
miscigenação que o país apresenta, na aproximação cooperativa com as culturas asiáticas, 
flagrantemente a China, e parte do oriente Islâmico. Mas, tudo isso poderia não servir ao 
bem, desde que não viesse dentro de um "container" a opção pelo melhor e pela virtude 
ética dessa raça híbrida, criada num espaço privilegiado do planeta. Assim como os jesuítas 
nas Missões no Rio Grande do Sul mergulharam nos pontos da excelência dos povos indí
genas: a alegria cotidiana do viver, a solidariedade e a abertura para aprender, e com isso, 
conseguiam que cerca de três jesuítas liderassem aproximadamente seis mil índios em cada 
redução; o novo líder brasileiro, em formação e construção, está surgindo de novas lide
ranças, e desponta da sociedade emergente, da nova classe média brasileira, onde já 
podemos ver casos concretos de êxito com as organizações civis e sociais evoluídas. 

Que Brasil é esse, que líder é esse, qual o seu design? Você, com a coragem de amar a 
tudo o que possa significar evolução humana ao seu redor, coragem! E sobre os niilistas, 
que não acreditam no potencial humano? Ah, os niilistas, com certeza, não são humanos. 
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Text Box
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 160, p. 28, out. 2011.




