
GOD IS NOT A DELUSION - (33) 
 
 
 
 
 
Eu costumo olhar para todos como seres humanos razoáveis enquanto interesses, às 

vezes inclinações, pessoais não se interpõem entre eles e os personagens bons meninos e 
boas meninas que representam. Esse espectro e amplo em termos de abrangência e exclui 
em sua multiforma o direito de ser das gentes nos limites da lei, única imposição aceitável 
na questão. 

 
A maneira de ver o mundo de uma quantidade de indivíduos e grupos reclama a 

conversão de suas próprias regras em exigências para os demais, uma deformação que pode 
extremar-se ao radicalismo de consequências imprevisíveis em épocas, como a atual, muito 
pouco saudáveis. Analisando com isenção o panorama geral constata-se vivermos tempos 
estranhos. 

 
(…), fica claro que não há uma resposta 
única para combater o surto de barbárie. 
Antes e preciso compreendê-lo. (Dorrit 
Harazim, p. 16) 
 
Quem, entretanto, quer compreende-lo? A quase generalidade das pessoas, segundo a 

experiência, neste ponto, passa a parecer-se muito com a Dorinha (Verissimo, p. 17). 
 
A Constituição Federal do Brasil é um documento sábio; não deixa espaço para os 

interesses culturais ferrabrases ou de época. Diz com minúcias, quando necessário, 
exatamente o que quer dizer. Não é vaga ou cumplice de nada, mas senhora de sua própria 
orientação. A legislação, quando quer, não tem palavras supérfluas nem deixa lacunas para 
serem preenchidas por interpretações derivadas de idiossincrasias ou interesses pessoais ou 
de grupos. Há senhores, boa parte deles desocupada, que se esforçam para interditar a 
cidadania, até já o conseguiram de certo modo, quando se trate de caráteres pusilânimes ou 
desinteressados demais para desempenhar o papel de cidadão. Mesmo assim deve haver 
“vida apos a interdição” (Jose de Matos e Luiz Claudio Almeida, p. 17). 

 
O cidadão não precisa que a cidadania seja gerenciada por ninguém além dele, assim 

como não necessita que o seu país – uma empresa, sim, em seu mais lato sentido – viva de 
gerentes. Gerentes não têm conselheiros, cumprem diretrizes e conduzem a rotina 
operacional. Deles não se espera muito mais que isso. A empresa/pais, inverta os termos, se 
quiser, precisa de um bom Controller (queira ver neste blog os meus posts sobre 



Controladoria). Controllers não integram a relação operacional; é sua tarefa recomendar 
correções de rumo, apresentar projetos, sugerir normas e manter o orçamento nos eixos. 

 
Nota-se certa confusão entre gerência e direção (Odemiro Fonseca, p. 17); um bom 

gerente apenas faz as normas funcionarem e decide nos estreitos limites de suas funções. 
Casos há, contudo, de pretendentes a converterem sua vocação gerencial, suas opiniões e 
inclinações pessoais em regras gerais que podem, marginalmente, estar prenhes de 
interesses os mais diversos, e que, escrevendo livros, aspiram a transformá-las em normas 
gerenciais da cidadania e da liberdade dos outros, mesmo a religiosa, inquestionável. Não 
seria esse o caso de Richard Dawkins?. O papel a que se propôs, é verdade, está mais para 
ingerência do que para gerência, pois ignora as limitações desta última. Mais uma vez Cacá 
Diegues: 

 
O bom candidato a qualquer coisa é o que 
admite, como Rosa Luxemburgo, que a  
liberdade é, antes de tudo, a liberdade do 
outro. (p.17) 
 
Afastadas por violação as garantias constitucionais e legais, marcos civilizatórios, o 

que resultar é pura barbárie.  
__________________ 
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