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“Ao escutar Felipe González, eu pensava numa  
conversa descontraída que ...”

“Sou basicamente um pragmático. O pragmatismo 
costuma ser ...”
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de suas origens. Não tenho preconceitos ao escolher parceiros 
para um diálogo.
   O grande problema da ideologia é que ela confunde o debate 
com a ação na área da política pública. Trata como se fossem 
grandes questões morais problemas específicos que deveriam 
ser enfrentados como problemas de eficiência operacional no 
setor público, já que não há discordâncias importantes quanto 
às metas gerais, mas apenas quanto às melhores maneiras de se 
alcançá-las.
   Acredito que, quando se é progressista – e eu quero  
sê-lo e continuar a sêlo pelo resto de minha vida – não se pode  
confundir instrumentos com objetivos. A esquerda é minha  
tribo, e esta é uma autocrítica a minha tribo. Não podemos 
nos divertir, como fazem alguns líderes da esquerda, inventan-
do nosso futuro, enquanto a direita continua a governar no  
presente. Mas sempre enxergo a outra tribo, a tribo conservado-
ra, como sendo obcecada com o crescimento econômico como 
um problema técnico. Quando nós advogamos a redistribuição 
da renda através de programas de ensino e saúde, eles sempre 
dizem que esses são problemas de igualdade social. Em outras 

   Nota do editor: A democracia se difundiu mais 
rapidamente na América Latina nas últimas 
três décadas do que em qualquer outra região do  
mundo. Os governos democráticos vêm demons-
trando mais habilidade e determinação no  
combate à inflação do que os regimes militares que os  
precederam. Com a estabilidade fiscal, o crescimen-
to econômico foi retomado. No entanto, essas novas 
democracias enfrentam dificuldades para resolver 
outros problemas institucionais, em sua maioria 
investimentos em ensino público e infra-estrutura, 
que são necessários para o desenvolvimento futuro.
Como parte de seu programa de pesquisas e  
debates públicos sobre Instituições Democráticas 
na América Latina, o Instituto Fernand Brau-
del de Economia Mundial recentemente orga-
nizou um seminário sobre essas questões, com a 
participação de Felipe González, presidente da  
Espanha entre 1982 e 1996, que desempenhou papel  
central na consolidação da democracia espanhola 
e na modernização das instituições desse país após 
o final da ditadura do general Franco (1939-
75). No seminário, o ex-presidente Fernando  
Henrique Cardoso analisou o progresso do Brasil 
e os desafios institucionais que o país enfrenta. No mesmo dia,  
Felipe González, que tornou-se membro de nosso Instituto,  
participou de um diálogo fértil sobre desenvolvimento huma-
no com jovens participantes dos Círculos de Leitura, projeto do  
Instituto Fernand Braudel conduzido em escolas públicas da pe-
riferia da Grande São Paulo. Esta edição dos Braudel Papers traz 
versões editadas das exposições dos presidentes González e Cardoso, 
seguidas por trechos do diálogo realizado com jovens dos Círculos 
de Leitura sobre O Conto da Ilha Desconhecida, do escritor portu-
guês José Saramago, prêmio Nobel de Literatura. 
   Sou basicamente um pragmático. O pragmatismo costuma 
ser desprezado pelos latinos, mas, no mundo anglo-saxão, ser 
chamado de pragmático constitui elogio. Os latinos acham que 
ser pragmático significa abandonar nossos ideais. Entretanto, 
a palavra foi inventada na Grécia clássica. Os gregos conside-
ravam pragmático alguém que era capaz de transformar idéias 
em realidade. Comigo as coisas sempre se deram dessa manei-
ra. O pragmatismo me levou a ser moderado durante a maior 
parte de minha vida. O pragmatismo é útil porque uma boa 
idéia, uma boa proposta, deve ser avaliada independentemente 
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   A segunda grande meta do consenso seria a infraestrutu-
ra. Qualquer país moderno precisa de portos, aeroportos,  
rodovias, ferrovias, redes de eletricidade e água. Quando falta 
ao setor público a capacidade de construir e manter a infra- 
estrutura física, ele precisa persistir em encontrar recursos em 
outra parte, em qualquer lugar possível. No caso do Brasil, que 
precisa gerar um superávit primário de 4,5% de seu produto 
interno bruto (PIB) para cobrir os juros de sua dívida pública, 
sobra pouco para investir em outros setores. O governo preci-
sa ter a versatilidade necessária para desenvolver instrumentos 
mais flexíveis, para gerar novas fontes de poupança e mobili-
zar outros setores da sociedade para que assumam a respon-
sabilidade. O termo “responsabilidade social” está na moda,  
virou um chavão. Na geração de riqueza, as empresas preci-
sam compreender que elas não têm apenas a responsabilida-
de de ser eficientes em seus negócios. Elas também precisam  
assumir um papel mais central no equilíbrio do crescimento 
com a redistribuição da renda, por meio do desenvolvimento 
da educação e da infra-estrutura. Nesta nova era, o Estado está 
se distanciando permanentemente da geração direta de rique-
za no produto interno. Ele deve concentrar seus esforços em  
prover os serviços necessários para governar o espaço público 
que todos nós dividimos.
   Analisemos os serviços públicos. Curiosamente, no México 
os monopólios do setor elétrico são conhecidos como mono-
pólios naturais. Mas são monopólios históricos, não naturais. 
O uso civilizado da eletricidade não existia há 150 anos. Como 
se pode chamar a isso um monopólio natural? Antigamente 
as indústrias do setor elétrico eram verticalmente integradas, 
algo que conduzia a estruturas monopólicas, especialmente no  
setor público. Hoje, porém, transformações políticas,  
desenvolvimentos tecnológicos e a ausência de recursos gover-
namentais para grandes investimentos infraestruturais estão  
provocando a fragmentação dos monopólios do setor elétrico 
em todo o mundo, com a geração, a transmissão e a distribui-
ção sendo realizadas por empresas separadas.
   As constituições políticas nunca designaram o acesso à eletri-
cidade e à telefonia como direitos humanos universais, como já 
foram descritos com frequência o acesso à educação e aos servi-
ços de saúde. Se um direito é universal, ele se torna instrumen-
to e objetivo da autoridade pública. Se um direito universal 
se torna lei, o governo precisa cumprir suas obrigações. Esses 
direitos universais podem ser implementados pelo Estado, ele 
próprio cumprindo sua responsabilidade ou então fazendo-o 
indiretamente, através de agentes privados. Por que, então, os 
serviços públicos que se situam fora do âmbito dos direitos 
universais não podem ser fornecidos por agentes privados?
   As primeiras ondas de decretos de direitos humanos nas socie-
dades liberais, feitos pela Revolução Francesa e pela Constituição 
dos Estados Unidos, focalizaram exclusivamente os indivíduos, 
garantindo sua igualdade perante a lei. Para que as liberdades 
individuais – a base da convivência democrática– possam ser 
efetivas e reais, é preciso que sejam reforçadas por ações públicas 
positivas na educação e na saúde. É essa minha idéia básica.
   A justiça social, um conceito moral, é também um concei-
to econômico que precisa ser aplicado para sustentar o cresci-

palavras, a esquerda, até hoje, não se preocupa em como gerar 
riqueza. A esquerda acredita que todos os problemas se resol-
vem com a redistribuição, terminando como Fidel Castro, que  
distribui pobreza. E a direita, que sabe gerar riqueza, se esquece 
de que é preciso redistribuí-la p ara que a geração de riqueza  
possa tornar-se sustentável. Ela sempre nos manda esperar até 
que se acumule riqueza suficiente para que se possa dar início à 
redistribuição. Mas, enquanto esse momento não chega, vive-
mos uma crise. Como pode, então, a redistribuição acontecer 
em tempos de crise? Assim, ficamos aguardando a crise terminar. 
Esse tipo de impasse pode se prolongar por 20 anos. A única 
maneira de rompê-lo é por meio de uma compreensão mais  
ampla e um acordo em torno de metas comuns.
   Sempre fui militante da esquerda por exclusão. Por que  
exclusão? Eu sentia vergonha de viver sob uma ditadura.  
Envergonhava-me de me sentir livre apenas quando deixa-
va meu país e de me sentir oprimido ao voltar a ele. Então,  
naturalmente, me rebelei contra a ditadura. Encontrei mais  
pessoas da esquerda que se opunham à ditadura do que da  
direita. Talvez tenha sido natural que alguém que se opunha à 
ditadura ingressasse nas fileiras da esquerda. Desse modo, meu 
espaço político era restrito, mais em função de rebelião moral 
e de exclusão do que de qualquer outra razão.
   Essas metas comuns precisam ser capazes de abarcar  
mudanças nas condições. A queda do Muro de Berlim  
implicou numa transformação. Ela foi um símbolo de trans-
formação de todos os paradigmas do século 20. Perto do fim 
de sua vida, Octavio Paz disse, referindo-se à queda do Muro 
de Berlim e ao colapso da União Soviética, que as respostas  
podem ter fracassado, mas as grandes perguntas continu-
am presentes conosco. Assim, verificamos que o fracasso de  
algumas respostas a grandes perguntas se tornou um mode-
lo que gerou horrores. Esse fracasso pode estar vinculado a  
excessos no culto à razão, à lógica pura, no tratar com seres 
humanos dotados de sentimentos e identidades distintos, de 
motivações diferentes, como vimos no mundo após a comple-
xa liquidação da política dos blocos.
   O que nos falta para tratarmos com essa nova complexida-
de? Na América Latina e, especialmente, no Brasil, nos falta 
sobretudo um consenso, um consenso estratégico que defina 
uma trajetória sustentável que perdure além de mudanças de 
governo, além dos mandatos constitucionais de um Legislativo 
ou um presidente. Não pode ser um consenso em torno de 
muitas questões, pois isso seria demasiado complicado. Mas 
um consenso em torno de três ou quatro questões seria capaz 
de mobilizar os esforços de todos. Todos os países desenvol-
vidos contam com esse tipo de consenso em torno de ques-
tões que unem as pessoas e que permanecem fora da arena dos 
debates. Esses elementos de consenso desfrutam um tipo de 
permanência que fortalece os países. Esse tipo de consenso é 
especialmente importante para o desenvolvimento do capital 
humano. O não desenvolvimento do capital humano é fonte 
de grande angústia. Mesmo nos países dotados de abundantes 
recursos naturais como o petróleo, não existe possibilidade de 
desenvolvimento, não existe futuro, quando se deixa de lado a 
tarefa de alimentar o capital humano.
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mento econômico. Nenhuma sociedade desenvolvida emergiu 
do que hoje se conhece como subdesenvolvimento sem ter  
solucionado problemas fundamentais tais como o crescimen-
to e a redistribuição de renda, especialmente a redistribuição  
indireta da renda. Essa redistribuição indireta está embutida 
no desenvolvimento do capital humano, por meio da educa-
ção e saúde e da criação de uma infra-estrutura física moderna. 
Essa redistribuição requer um consenso estratégico de longo 
prazo entre os interesses políticos e econômicos.

Progresso na Espanha

   Sou um tipo raro de esquerdista. Nunca confundo fins e 
meios, objetivos e instrumentos. O que me interessou foi  
alcançar metas. Eu consegui ser muito versátil em termos dos 
instrumentos empregados. Achei estranho que, na Espanha, 
o Estado fabricasse carros e 
o setor privado construísse 
estradas. Decidi que isso 
deveria ser invertido, que 
a produção de automóveis 
deveria ser empreendimen-
to privado e que construir 
rodovias deveria ser um empreendimento público. Construir 
infra-estrutura requer poupança. Se falta dinheiro ao setor  
público para criar infra-estrutura, ele deve buscar dinheiro em 
outra parte. Sem infraestrutura não haveria desenvolvimento.
   Minhas políticas, como presidente do governo da Espanha, 

 tiveram o apoio nas eleições, mas também receberam o apoio 
daqueles que não haviam votado em mim e que nunca o  
fariam. Viajei pouco na Espanha. Permaneci em meu gabinete, 
governando muito e viajando pouco. Estudei problemas e tomei 
decisões todos os dias. Também d ediquei muito pouco tempo 
às oportunidades fotográficas para ganhar popularidade.
   Como pragmático e político moderado, compreendi rápi-
do que a Espanha precisava de uma variável estratégica para  
mudar seu destino, e que essa variável era o capital humano. 
A Espanha não tem petróleo. No passado, tínhamos enrique-
cido, no pior sentido do termo, explorando nosso império  
colonial, mas nunca fomos capazes de empregar esses recursos 
coloniais para desenvolver nosso próprio país. Assim, eu me 
concentrei na única variável estratégica relevante para nós, que 
era o capital humano. Não apenas precisávamos acreditar que 
éramos capazes. Tínhamos que nos tornar capazes.

  Construímos milhares de 
quilômetros de rodovias.  
Nossa renda per capita 
aumentou de US$4.500, 
quando tomei posse em 
1982, para US$15 mil, 
quando deixei a presidên-

cia, em 1996. Hoje ela deve ser de cerca de US$22 mil. Mas 
nada disso me emocionou tanto quanto o fato de que, como  
fenômeno impalpável na política, pela primeira vez em  
nossa história contemporânea os espanhóis se reconciliaram 
com seus passaportes, com sua identidade nacional.

A equidade social, um conceito moral,
é também um conceito econômico
que torna sustentável o crescimento

   Será que esse progresso está relacionado à educação? Parece que 
sim. A mudança nas atitudes básicas em nossa sociedade atual só 
poderia ter sido alcançada pela educação, somada ao treinamen-
to. Realizamos algumas poucas tarefas básicas com grande apoio 
popular, não apenas com os votos que coquistamos nas eleições, 
mas também com aqueles que concordaram que tínhamos de 
romper nosso isolamento com uma política de infra-estrutura 
que transformasse a realidade física de nosso país.
   Se observarmos esse desempenho, veremos que houve um 
esforço de nossa sociedade inteira, não apenas de meu gover-
no, mas de toda a Espanha nos últimos 25 anos, desde que 
aprovamos nossa Constituição democrática, ou nos últimos 26 
anos, desde que os principais partidos políticos espanhóis assi-
naram o Pacto de Moncloa para consolidar um consenso sobre 
a prática democrática. Tive a grande sorte de liderar o gover-
no durante 14 anos deste processo. Hoje, porém, enfrentamos  
desafios novos, diferentes daqueles que já foram superados.  
Podemos estar perdendo o trem do progresso de uma econo-
mia que precisa adicionar valor constantemente. Precisamos 
de um sistema de educação que forme pessoas para oferecerem 
coisas novas, em lugar de se tornarem demandantes que fazem 
exigências permanentes de nossa economia e sociedade, o que 
é uma das falhas da passividade de nossos sistemas educacio-
nais em toda a Europa e a América Latina.

   O que me preocupa? Nós, na Espanha, universalizamos o 
acesso à educação, algo que era necessário. O ensino se tornou 
obrigatório até os 16 anos de idade. Ampliamos as matrícu-
las na universidade de 600 mil para 1,6 milhão, com 900 mil  
estudantes recebendo bolsas de estudos. Modernizamos os 
serviços de saúde, conferindo-lhes qualidade e cobertura 
aceitáveis e consumindo para isso 7,2% do PIB. Em contras-
te, o sistema de saúde nos EUA, com uma renda per capita  
muito maior do que a nossa, consome 16% do PIB e exclui 46  
milhões de americanos. Mas qual é nosso problema hoje?  
Nosso sistema de ensino deveria evoluir muito mais rapida-
mente, adaptando-se à globalização, à revolução tecnológica, e 
à crescente interdependência dos países.
   Em lugar disso, fabricamos diplomas. Podemos até fabricar 
diplomas ilustres, mas os detentores desses diplomas concluem 
seus estudos e continuam dependendo do Estado para lhes 
dar emprego. O diploma que recebem no contexto da cultura  
latina os torna demandantes ainda mais determinados, porque 
são certificados. Mesmo com todos seus estudos, eles não estão 
preparados para adicionar valor. Eles não aprenderam a trans-
formar conhecimentos em ação. Alguns podem ser inovadores
brilhantes, mas falta iniciativa a muitos deles para se tornarem
empreendedores de suas próprias vidas e, consequentemente, 
gerar oportunidades para outras pessoas.
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América Latina

   Venho há muitos anos sobrevoando os países da América  
Latina de avião. Houve muitos avanços. Sobrevoando esses  
países de noite, pude ver ao longo dos anosa iluminação elétri-
ca se multiplicar. Vi as enormes regiões escuras se encolherem 
sendo substituídas pelas luzes. Em lugar de visitar Paris, que  
oferece mais conforto, sinto-me muito melhor indo à Cidade do  
México, a Oaxaca ou a São Paulo, que me despertam sentimen-
tos profundos e irracionais de proximidade e afeto. No entan-
to, precisamos pensar em nossa estratégia para o futuro. O que 
me preocupa hoje, em função dos vínculos emocionais intensos 
que me unem à América Latina, é a ausência de consenso em 
torno de estratégias. Subjacente à ausência de estratégias está o  
problema da ambivalência em relação a nosso caráter comum e 
a nossa relação com o restante do mundo.
   O Brasil é um país imenso, tão grande que tende a voltar-se 
para dentro de si mesmo, sem muita consciência do que acon-
tece fora de suas fronteiras. Entretanto, como diz Fernando 
Henrique, isso está mudando. O problema da ambivalência 
se estende ao México. Alguns dizem que o México tem alma  
latino-americana, mas interesses norte-americanos. Como  
podem a alma e os inte-
resses se compatibilizar? 
Os mexicanos acham 
que não existe compati-
bilidade; eles convivem 
com um dilema. Eu,  
porém, acho que 
isso é uma grande vantagem. O México tem algo diferente a  
contribuir, uma espécie de alma que faz falta aos Estados  
Unidos, país que possui outras qualidades. Num povoado  
mexicano, é impossível um vizinho morrer e ninguém ficar  
sabendo disso por 20 dias, como às vezes acontece numa cidade 
dos EUA. Isso é impossível na América Latina porque vivemos 
envolvidos nas vidas uns dos outros, às vezes causando descon-
forto ou intromissão. Nos Estados Unidos, esse envolvimento  
é rejeitado, visto como impertinente, mesmo quando entre  
pais e filhos. Mas está acontecendo uma amálgama entre México 
e Estados Unidos. Pouco depois de assumir o poder, o presiden-
te Vicente Fox me convidou para acompanhá-lo numa viagem  
à Califórnia. Vi a presença tremenda de 20 milhões de mexica-
nos ali, que está modificando o caráter da região. Se algum dia  
os mexicanos parassem de trabalhar, a Califórnia e o Novo  
México seriam paralisados.
   Por que eu me sinto mais ligado à América Latina do 
que aos decadentes Estados de bem-estar social da Europa?  
É por causa de nossa afinidade cultural e da vitalidade e  
do potencial que enxergo aqui. Recentemente, porém,  
analisei o desenvolvimento da Espanha entre 1980 e 2002 e  
comparei nossa experiência à dos 20 países da América  
Latina. Juntos, formamos a entidade cultural à qual chama-
mos Iberoamérica. Embora a Espanha seja pobre em recursos  
naturais e não tenha descoberto nada de novo, seu desempe-
nho vem sendo muito mais forte do que o dos países latino- 
americanos, que, em conjunto, possuem recursos naturais  

abundantes. Temos que voltar constantemente aos proble-
mas dos incentivos e das instituições. Como diz Fernando  
Henrique, o Brasil sempre enfrentou suas dificuldades, mas 
acumula poupança na moeda local. Mas os cidadãos argen-
tinos detêm fora do país um volume de dinheiro poupado 
que é comparável à dívida externa de seu país. Isso não é 
apenas consequência da crise argentina recente. Faz parte da  
cultura argentina de guardar dinheiro no exterior. Esse  
padrão de comportamento não existe no Brasil e na Espanha.  
A Espanha já atravessou crises tremendas, mas nossa população 
não mandava seu dinheiro para fora do país.
   É preciso uma educação melhor para aumentar a capacida-
de de poupança e investimento. Os centros de ensino preci-
sam assumir a responsabilidade de ensinar aos jovens história,  
evolução e as práticas provenientes da tradição. Isso é neces-
sário, mas não é o suficiente. Os jovens também precisam 
aprender com a prática. Existem desafios novos. O emprego 
não é tudo. Quando ouço o ceticismo desesperado de meus  
colegas na tribo ideológica da qual faço parte, pergunto: “Por que  
vocês sofrem, se tudo o que precisamos é de empregos e mais 
empregos para satisfazer as necessidades humanas? De tudo  
o que nos falta fazer para abrir novos espaços de oportuni-

dade, não fizemos  
quase nada”.
   O desafio é inesgo-
tável. O que está esgo-
tada é nossa capacidade 
mental de abrir novos e 
paços e horizontes de 

reflexão. Precisamos educar os jovens nos conhecimentos que 
adquirimos e renovar a missão dos professores. O professor  
precisa aprender com os jovens. Além de ensinar o que sabe,  
precisa ajudar os jovens a enfrentar o mundo, sabendo que, 
quando concluírem sua formação profissional, eles terão que 
ter algo mais do que apenas um diploma que os capacite a se 
tornarem demandantes que reivindicam um emprego. Os  
jovens precisam adquirir algum conhecimento acumulado, 
além de um pouco de senso prático que os capacite a lançar-se 
na aventura de suas próprias vidas, trabalhando para outros ou 
por conta própria. Nem todos serão criadores. Nem todos serão  
empreendedores. Seria tolice exigir isso deles. Mas eles precisam 
ter a consciência daquilo que podem oferecer para adicionar  
valor para outros. E falo de valor na linguagem de nosso grande 
poeta, Antonio Machado.
   Machado disse: “Todos os tolos confundem valor com  
reço”. Não estou falando em preço. Estou falando da consci-
ência do valor que acrescenta àquilo que oferecemos às nossas 
famílias, nossas empresas, nossas comunidades, nossas cidades. 
Esta oferta, a de adicionar valor, pode ser gerada por um músi-
co, um atleta, um catador de lixo, um professor – praticamente 
qualquer pessoa.
   Qual é o papel do Estado ao tratar com todos esses  
demandantes? Precisamos do Estado para garantir nossos  
direitos e para guiar a operação das sociedades complexas. 
Mas existem diversos tipos de Estado. O Peru, por exemplo, 
sobrevive como nação apenas graças à existência do Estado, 

Nossa maior riqueza como seres humanos 
é sermos capazes de criar projetos  

que acrescente valor à vida dos outros
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apesar das grandes diferenças entre suas regiões da costa, das 
montanhas e da floresta tropical a leste dos Andes, com suas 
comunicações precárias e instituições civis fracas.
   O Estado não pode satisfazer todas as demandas. Quando 
falamos das dimensões do Estado com relação a sua eficiência 
e a seu poder institucional, não posso advogar um Estado com 
gordura sobrando, um Estado dedicado sobretudo a satisfazer 
clientes e demandantes. Não podemos sustentar um Estado 
que sirva de refúgio para os fracassos que aparecem quando 
nós, os políticos, prometemos gerar empregos que não estão ao 
nosso alcance, fazendo promessas que não podemos cumprir. 
Fiz tais promessas no início de minha presidência, mas não 
demorei a me dar conta de que era um erro. A alternativa era 
ampliar o setor público e empregar mais pessoas na burocracia. 
Com isso criaríamos um Estado que atenderia a clientes políti-
cos, o que incharia seus gastos a um ponto tão alto que exclui-
ria a implementação de políticas construtivas. Alguns amigos 
meus dizem que esse é um Estado social, mas a função social 
não demora a ficar sobrecarregada e esgotada.
   Não advogo nem um Estado fraco, incapaz de cumprir suas 
responsabilidades, nem um Estado pesado. Defendo o que eu 
chamaria de um Estado Ipanema. Quando vou à praia no Rio 
de Janeiro, sob o sol forte, observo o culto ao corpo humano 
que é tão desenvolvido no Brasil, um corpo sem um grama 
de gordura, mas que tampouco tem aparência esquelética. Eu 
chamaria o Estado ideal de um Estado Ipanema, sem gordura 
mas também sem ossos expostos. Mas precisamos eliminar a 
gordura aos poucos. Isso não pode ser feito com uma caneta-
da. Entretanto, também precisamos acabar com essa discussão 
absurda sobre um Estado mínimo que fazem alguns teóricos. 
Em alguns países, sem Estado sequer existiria país.

   O problema está em nossas instituições, não na qualidade 
das pessoas ou em sua capacidade intelectual. Precisamos lidar 
aqui com questões que envolvem estabilidade de objetivos e 
consenso. Para que um programa educacional seja consolidado 
e mostre resultados, são necessários pelo menos 20 anos. Se 
não, as instituições fracassam. Os horizontes de curto prazo 
que nós, políticos, temos, criam obstáculos. Só criamos ganhos 
para nossos países quando nossas perspectivas são de prazo  
suficientemente longo para gerar estabilidade institucional. 
Cometemos muitos erros de curto prazo. Só podemos ser  
salvos das consequências desses erros se nossas instituições  
forem capazes de sustentar um caminho e uma orientação 
de longo prazo. Isso é difícil para nós, em função de nossos  
problemas culturais.
   Não existe garantia de que grande inteligência gere bons  
resultados políticos ou econômicos, a não ser que as insti-
tuições canalizem o capital humano em direção a resultados  
duradouros. Podem ocorrer fracassos e reveses ocasionais, mas, 
a longo prazo, o desenvolvimento acontecerá a partir de um 
acordo amplo em torno dos objetivos.
   Nossa maior riqueza, como seres humanos, consiste em  
nossa capacidade de criar projetos que acrescentem valor às  
vidas dos outros. Mas nós temos deixado essa riqueza de lado.  
Eu já realizei redistribuição através da educação e da saúde, 
mas nunca distribuí minha maior riqueza pessoal: minha  
capacidade de fazer ofertas que acrescentem valor a outros.  
A mais importante redistribuição de riqueza que podemos reali-
zar está no sistema de ensino, de liderança política e de liderança  
social, ao transmitir, transferir e formar, para que mais  
pessoas se tornem capazes de fazer ofertas que acrescentem  
valor a outros.   

  Ao escutar Felipe González, eu pensava numa conver-
sa descontraída que tive corr o presidente Bill Clinton, há 
alguns anos em Camp David. Ele me dizia que ao olhai 
o que acontece no mundo, é precisc sempre perguntar 
qual é a vocação de urr pais, do que ele tem medo e o que  
deseja fundamentalmente. As pessoas capazes de dirigir um 
pais de maneira adequada são as que têm noção da vocação  
naciona e da História. Felipe González tem c noção da 
História. Tem a noção de que aí coisas mudam. Reconhece 
que hä estruturas que são constitu idas pela História, mas 
que elas podem mudar que há oportunidades.
 Nem tudo é possivel. As condições para avançar  
variam. Foi uma lição de História que recebemos de Felipe  
González. Foi uma visão com uma certa confiança e uma 
certa esperança. Acho que uma visão de esperança cabe a 
nós também. Eu fui pela primeira vez à Espanha em 1960, 
há quatro décadas. A Espanha mudou. Sempre foi para 
mim uns exemplo de que é possível melhorar. No caso 
da Espanha houve algumas condições favoráveis (e Felipe 
as mencionou): um momento de expansão da economia 

mundial a integração da Europa, e a decisão corajosa da 
Espanha de se integrar no Mercado Comum Europeu e 
apoiar a OTAN.
   Assisti alguns desses debates na Espanha Houve comando 
político. Uma vez perguntei ao Ministro de ducação,José 
Maria Maravall, o que significava o sucesso do Partido  
Socialista na Espanha. Ele então me mandou um trabalho 
sobre o que tinha sido feito naprevidência social, educação 
e saúde. A Espanha mudou basicamente suas condições 
sociais. O resto foi consequência. Foi consequência de ter 
uma liderança política, que persistiu por 14 anos numa 
certa linha.
   O que acontece conosco no Brasil? Se olharmos histori-
camente, as mudanças foram muito grandes. Eu nasci em 
193 I no Rio de Janeiro 11 anos antes do Felipe. Quan-
do nasci, o número de analfabetos no Brasil devia ser da  
ordem de 70%. Mas hoje o analfabetismo está condenado 
à morte porque conseguimos universalizar o acesso à esco-
la. A qualidade é discutível. Há mil problemas, mas houve 
isso. Na época sc havia uma estrada pavimentada ligando 
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a Rio a Juiz de Fora, passando por Petrópolis, feita pelo 
imperador Pedro 11. Eu mudei para São Paulo em 1940, 
quando já havia um progresso imenso e já havia a Via 
Anchieta, que liga São Paulo a Santos. Agora ouço que as 
estradas estão esburacadas. Mas são 6a ou 70 mil quilóme-
tros de estradas, só da governo federal. Quer dizer, houve 
mudanças no aspecto físico e nas condições 
humanas também.
   Nosso ponto de partida era mui-
to ruim Viemos da escravidão e 
da concentração de terras em 
poucas mãos. A liberação dos 
escravos produziu a primeira 
grande onda de marginali-
zados. Os escravos libertos 
vieram para as cidades e não 
tinham o que fazer. Junto 
com eles chegaram os imi-
grantes. A Europa exportou 
sua mãode-obra excedente, 
a pobreza europeia foi expor-
tada para as Américas. Aqui 
alguns enriqueceram, mas  
expulsaram do mercado os 
negros. Então o processo 
aqui foi mais complicado.
   O Brasil tem uma do-
tação razoável de recur-
sos naturais, mas tivemos 
alguns problemas de per-
da de oportunidades. A  
inflação, por exemplo, 
que teve origem na cons-
trução de Brasilia. Não 
por se ter feito Brasilia, 
mas pelo modo como 
se fez: arrebentando a Previdência Social. O caixa da  
Previdência foi investido em Brasilia e em seguida houve 
um descontrole das finanças públicas. E com ele veio a  
inflação, que levou décadas para a gente poder controlar.
  Temos entrado um pouco tarde nas oportunidades  
que o mundo oferece. Atrasamos por questões políticas e  
por falta de compreensão doprocesso. Na década de 70, 
quando os Tigres Asiáticos descontaram, nós estávamos 
discutindo ainda se valia a pena ou não exportar. Até  
recentemente houve quem dissesse que “primeiro come, 
depois exporta”. Quando houve a grande abundância de 
capitais, era possivel abrir a economia mais facilmente, 
mas a abrimos tarde.
   Chegamos sempre um pouco depois em quase tudo, 
o que é um problema. Isso não é culpa do mundo. Se 
houve alguma culpa, ela vem do que o Felipe acabou 
de falar: da falta de um acordo nacional sobre questões  
elementares. Eu acho que agora começa a se desenhar esse 
acordo. A continuidade no rumo econômico-financeiro 
pelo atual governo, no plano macroeconómico, por pior 

que ele seja, era o caminho mais adequado para evitar que 
houvesse uma desordem muito grande no nosso sistema 
econômico-financeiro.
   Mas nós ainda temos a mania do “milagre”. Isso se  
entende. Como hátantadesigualdade, as pessoas ficam 
aflitas e querem uma solução rápida. Ai saem do cami-
nho. Para retomar o caminho, perde-se um tempo enor-

me. É toda hora isso. Recentemente foi proposto 
mais um “milagre” - sempre se propõe um “mi-

lagre”: romper com tudo, mudar tudo, vai ser 
uma maravilha. Mas não acontece nada dis-
so e se perde tempo.
   Combinado com a expectativa dos “mila-
gres”, há outro problema: uma certa vocação 
à solidão. Nós somos grandes. Somos muita 
gente. Somos melhores que todo o mundo.  
Ficamos então sem saber se vale ou não a 
pena entrar no mundo. Espanha e Portugal  
optaram por entrar na Europa unificada. Não 
foram loucos. No Brasil temos sempre uma 
certa dúvida sobre se vale a pena integrarmo-
nos ao mundo ou se é melhor contar apenas 
conosco. Não queremos ceder um tomo de 
soberania. Assim, temos a expectativa do  
“milagre” e uma vontade de nos havermos 
com nossas próprias forças. E isso atrapalha 

uma visão mais progres-
sista. E quando  
tenho uma visão 
mais progres-

sista, sou chama-
do de “neoliberal”,  

porque penso o que 
um socialista como Felipe  

pensa. Por quê? Porque ficamos 
perdidos em indecisões fundamen-

tais. Vivemos perdendo tempo nessas angústias existenciais.
   Fizemos progresso material e também na percepção 
dos problemas. Houve muitissimos avanços na educação.  
Um foi a universalizarão da escola (a qualidade é outro 
ponto); outro avanço foi o acesso à universidade: passamos 
de I milhão para 4,3 milhões de alunos. Estamos forman-
do 7 mil doutores, PhDs, por ano, mais do que a Italia ou 
o Canadá. Os brasileiros estão participando crescentemen-
te como produtores de ciência. Isso medido por um indi-
cador que é o número de artigos publicados e de citações 
feitas em revistas especializadas no exterior. Nessa matéria 
estamos em posição bastante razoável, nos aproximamos 
da Espanha. Entretanto, quando se vê as patentes regis-
tradas, é uma vergonha. O nosso saber continua “cate-
drático”, muito mais abstrato que pragmático. Temos que 
transformar nosso saber em alguma coisa útil à produção 
e à vida. Esse realmente é um desafio, que se resolve com 
modificações na educação.
   Recentemente, passei uns meses nos Estados Unidos, na 
Universidade de Brown, onde sou professor nesse momen-
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to. Tenho experiência em outras universidades americanas, 
européias, latino-americanas e brasileiras. A grande diferen-
ça da sociedade americana, comparada com as outras, é a 
universidade. A universidade é um fenómeno muito especial 
nos Estados Unidos, e é só lá. Por quê? Porque é um campo 
de criatividade, de liberdade e até de alguma discrepância. 
Todas as universidades, por exemplo, eram a favor de Jonh 
Kerry nas ultimas eleições presidenciais. A universidade 
americana não é fechada. Atrai gente do mundo todo e tem 
cantata permanente com a empresa e com 0 governo. Ela é 
segura de si, não tem medo, não pensa que vai ser compra-
da pela empresa e nem cooptada pelo governo. Entre nós, a 
universidade foge dos dois, como o diabo da cruz, porque 
quer garantir sua liberdade, como se ela estivesse ameaçada. 
A universidade é a grande matriz de mudança e de adap-
tação nos Estados Unidos. O governo pode ser horrivel,  
reacionário, mas a universidade funciona sempre como  
válvula de escape para a  
sociedade americana, e isso 
dá um certo dinamismo 
social. Se nossas universida-
des não resolverem algumas 
dessas questões, não vamos 
enfrentar os desafios do 
mundo atual.
   Fui encarregado de  
fazer uma proposta para 
o funcionamento das chamadas cúpulas da Iberoaméri-
ca como a que está reunida em San José, na Costa Rica. 
Uma das propostas que apresentei foi a de aplicar à região  
ibroamericana, o programa semelhante ao Erasmus da 
União Européia, que habilita os estudantes a se moverem 
livremente entre as universidades. Cada universidade vai 
debater se ela aceita ou não participar dele. Como há um 
esvaziamento nas universidades européias por causa das 
baixas taxas de natalidade e outras causas demográficas, 
acho que seria um avanço enorme incorporar às universi-
dades europeias estudantes latino-americanos com bolsas.
  Temos dois problemas fundamentais, que Felipe  
mencionou. O governo tem de olhar essas duas coisas. 
Uma é a educação, que exige investir mais para melho-
rar a qualidade; outro é melhorar a infraestrutura. Como 
não tem dinheiro por causa da crise fiscal do Estado, tem 
que criar um ambiente favorável ao investimento privado.  
Temos que criar agências reguladoras que controlem esse 
investimento, e nao desorganizá-las.
   Junto com esses dois problemas há mais um: precisamos 
ter capital de longo prazo. Como é que se faz isso? Como 
organizar fundos de investimentos externos ou internos? 
Como fazer o Banco Mundial e o BID voltarem a investir 
em infra-estrutura? 
Como criar os mecanismos de poupança interna? Como 
os bancos se adaptarão à possibilidade de investir no  
médio e no longo prazo? Para aumentar os investimentos a 
longo-prazo, precisamos reorganizar o Estado e aumentar a 

capacidade de gestão. Porque muitas vezes você tem tudo, 
mas a gestão não funciona. Aprendemos a lidar com a  
macroeconomia para segurar a inflação. Apanhamos muitas 
vezes, mas a controlamos. Descobrimos que o orçamento 
tem que ser equilibrado. Fazemos até superávits primários 
nas contas do governo e criamos a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Resta agora - o que é tão ou mais difícil - a gestão 
disso tudo de uma maneira eficiente. Nossas falhas não são 
mais na macroeconomia, mas na gestão de politicas em  
setores microeconômicos.
   Sem instituições que sejam mais fortes e mais com-
petentes, não é possivel avançar mais na direção que se  
deseja. Também nessa matéria alguns progressos foram  
feitos. O próprio Congresso tem seus problemas, mas tem 
uma estabilidade. Poucos brasileiros sabem que o Parla-
mento  brasileiro é um dos mais antigos do mundo com 
funcionamento continuo: ele funciona aqui desde 1821, 

com breves interrupções, 
mesmo durante os gover-
nos militares (1964-85). 
Há uma certa tradição de 
negociação no Parlamen-
to que é importante, por-
que evita uma porção de 
rupturas e crises.
   A justiça, com tudo o 
que se possa dizer - e ela 

precisa de modificações - funciona. Houve agora essa refor-
ma que tem uma modificação importante, a súmula vincu-
lante, generalizando a jurisprudência do Supremo Tribunal  
Federal (STF) às - principais decisões de outras instâncias. 
A Justiça tem um lado positivo: um grau muito grande 
de independência do Executivo. O STF exerce, crescen-
temente, um papel de interpretação, não ficando só na 
aplicação da lei. É verdade que o Presidente da República 
nomeia o juiz para lá, mas depois não tem liberdade de  
pegar o telefone e pedir-lhe alguma coisa. Algumas de  
nossas instituições têm tradição sólida. O nosso problema é 
como se agiliza sua modernização. Isso é muito difícil. Por 
exemplo, como fazer as agências reguladoras, uma institui-
ção nova e que não tem muita raiz na tradição no nosso 
direito positivo romano, avançarem mais? É dificil, leva 
algum tempo para uma justiça nova se enraizar.
   Quando estava no Senado, eu me dava ao luxo de dizer 
que no Brasil o atraso provinha dos partidos e dos políti-
cos. Depois, quando fui à Presidência, por razões óbvias,  
passei a cortejar o Senado, ou seja, os partidos e os políticos. 
Na verdade eu penso o que dizia quando era senador. Há 
muitas razões para isso. Uma é que o nosso sistema político 
realmente reflete a sociedade, há muitos setores atrasados 
que ele reflete. Atrasado não quer dizer incompetente. A 
visão é atrasada, conduzida por interesses enraizados que 
obstruem o avanço.
   Temos um sistema político muito complicado. O voto é 
direto para presidente, mais direto que nos Estados Unidos. 

Temos que resolver a educacão, criar 
infra-estrutura e atrair investimento, 

criar um sistema de acumulacão  
eficaz, ter boa gerência e tudo  

dentro de una democracia
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Porém, o governo não é o presidente. O governo abrange 
os partidos, o Congresso e as outras instituições públicas. O 
partido do presidente não faz a maioria no Congresso, em 
geral só faz 20%. Não é como no parlamentarismo. Então, 
necessariamente o governo tem que fazer alianças. Se você 
faz a aliança antes da eleição presidencial, essa aliança tem 
certa legitimidade. Se é depois da eleição, ela tem pouca. 
A aliança é só um arranjo para poder governar. E ai você 
começa a ter dificuldades para implementar o seu proje-
to. Começa a ser cobrado. Isso transforma os partidos e o 
Congresso em fontes de pessimismo. A opinião pública os 
vê como mecanismo para atrapalhar o avanço do pais. O 
sistema político, quando o Executivo não tem projeto, se 
transforma em um pântano. Nada acontece. Gira em falso. 
   Uma reforma política vai ser necessária, senão o pais não 
vai andar, porque o nosso sistema é defasado. Uma vez o 
Alfred Stepan, um professor da Universidade de Colum-

bia, esteve no Congresso e conversou com 30 ou 40 lideres. 
Ele ficou assustado. Dizia que eles tinham um nivel altís-
simo, segundo ele, muito mais alto que o do Congresso 
americano. Por quê? Porque o setor elitista brasileiro tem 
gente boa mesmo. Sempre há no Congresso gente alta-
mente capacitada para coisas especificas. É o sistema que 
não funciona. O sistema todo está muito atravancado. Isso 
tem seu preço. Em certos momentos não há como avançar 
mais rapidamente porque o sistema político amarra.
  As chaves para avançar são resolver os gargalos da  
educação, melhorar a infraestrutura e investir mais. É  
preciso criar um sistema de acumulação mais eficaz, 
ter uma boa gerência, e tudo isso dentro dos marcos da  
democracia. Se quisermos que o Brasil avance mais para se 
integrar mais amplamente no conjunto das sociedades e 
criar desenvolvimento, não só crescimento, uma reforma 
política vai ser necessária.    

   Na tarde seguinte ao seminário matinal com Fernan-
do Henrique Cardoso, Felipe González se reuniu com 25  
jovens de talento que participam, como educadores e estudan-
tes, dos Círculos de Leitura que nosso Instituto organiza em 
21 escolas públicas da periferia de São Paulo. Nesses Círculos 
de Leitura, um experimento no desenvolvimento do capital 
humano, esses jovens lêem e discutem obras literárias como 
a Odisséia de Homero, O Banquete de Platão, Romeu e 

Julieta e Otello, de Shakespeare, Robinson Crusoé, de 
Daniel Defoe, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway e 
contos de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Felipe  
discutiu com eles O Conto da Ilha Desconhecida, de José 
Saramago. Saramago conta a história de um homem que fica 
parado na entrada do palácio, ao lado de outros demandantes, 
e se recusa a ir embora até que o rei atenda a seu pedido: uma 
embarcação forte na qual ele possa sair velejando em busca 
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de uma ilha ainda não descoberta. Nesse empreendimento ele 
recebe a ajuda da mulher da limpeza, que convence o rei a 
atender seu pedido e, em seguida, abandona seu emprego no 
castelo para ajudar o demandante a realizar seu sonho.
   Felipe González, 62 anos: Este homem decide buscar 
o que ele deseja, sem conseguir explicar o que é, mas é 
seu desejo: a ilha desconhecida. Ele sabe que não possui o  
instrumento necessário para buscar a ilha desconhecida. 
Ele precisa encontrá-la no espaço aberto do mar. Para ele, 
a terra é um espaço fechado, hierárquico, ordenado, com 
tudo em seu lugar, no qual faltam oportunidades. Então 
ele vai atrás de sua idéia de ir ao mar. Mas falta a ele uma 
embarcação. Quem lhe dará esse instrumento? Ele não o 
solicita amavelmente. Não se submete às regras para solici-
tar o que quer, não fica em filas esperando para que possa 
ser atendido, como os outros demandantes. Ao contrário, 
bloqueia o acesso de todos os outros demandantes aos  
portões do palácio, até que possa ver o rei. Ele finalmen-
te recebe seu barco, mas, então, não sabe o que fazer com 
ele. Entretanto, a mulher da limpeza, que lhe abriu a porta, 
tem uma intuição fantástica de que lhe agrada a idéia de 
ir em busca de uma nova realidade, um novo mundo. O 
homem não se preocupa de como o barco deve funcionar, 
é a mulher que o persegue para fazer o barco funcionar. 
Ela limpa o barco e lhe diz para buscar uma tripulação. O  
homem tem apenas uma idéiavaga, mas a mulher transfor-
ma a idéia em ação. Esse é um fato notável que descobri nos 
anos em que estive no governo. Decidi muitas coisas, mas 
muitas mulheres me ajudaram a implementar decisões.
   Diego de Lima, 15: No nosso grupo de discussão, 
descobrimos que a mulher da limpeza era a ilha desconhe-
cida. O que você acha? Que ilha você descobriu quando 
leu essa história?
   Felipe González: Não creio que deva haver confusão 
entre o papel do homem e o da mulher. O sentido prático 
de alcançar um objetivo é muito mais forte nas mulheres 
do que nos homens. Um homem pode ter um sonho, mas 
ele sempre terá mais dificuldade em realizá-lo do que uma 
mulher. Não estou falando em termos filosóficos gerais. 
Falo com base no que vivi. As mulheres que comparti-
lharam o poder comigo no governo sempre foram mais  
práticas para decidir do que os homens. No Brasil isso  
soará estranho: as mulheres se olham menos no espelho do 
que os homens, quando se trata de conseguir um objetivo. 
Os homens se olham mais no espelho para contemplar sua 
imagem pública. As mulheres se embelezam mais do que 
os homens, mas avançam com mais firmeza na hora de 
tomar decisões. A lição profunda da história é que, sem a 
mulher, não haveria maneira de chegar lá, e ponto. Não 
apenas as mulheres compartilham o sonho, como a meta 
não pode ser alcançada sem a organização e o sentido de 
compromisso da mulher. Nós, homens, ficamos discutindo 
idéias sobre como chegar a algum lugar. Mas as mulheres 
formulam perguntas mais práticas sobre como chegar lá.
   Diego, você me perguntou qual era para mim a ilha  
desconhecida. Qual era, para mim, o objetivo intangível, 

o que não se pode tocar, mas que muda a realidade. Para 
mim, era que os espanhóis acreditassem que fossem capazes 
de mudar. Esta manhã eu comentei que os espanhóis, meus 
compatriotas, se reconciliaram com a própria identidade, 
com o passaporte que carregam, pensando: “O que faz o 
outro, eu também posso fazer”. Esse era o meu sonho, e em 
boa parte ele se realizou. Não digo que se realizou porque eu 
sonhei isso, mas porque fomos capazes de fazê-lo.
   Luana Vieira, educadora, 19: Eu fiquei incomodada 
com uma coisa: não adianta falar do homem sem falar 
da mulher. A mulher da limpeza se tornou parceira do  
homem e compartilhou seu sonho da ilha desconhecida. 
Ela tinha o dom de tomar decisões, decidia as coisas no 
palácio de seu próprio jeito; ele rompeu com os costumes 
ao chegar ao castelo, sabendo sobre toda sua burocracia, 
passando os problemas de um funcionário a outro, ele as-
sumiu uma posição: “Eu quero falar com o Rei, é para ele 
que eu vou pedir e pronto”. Ele sabe que quer ir para esse 
mar, e toma a maior decisão de sua vida. Tem uma coisa do 
destino: sem que ele soubesse, a mulher já o estava seguin-
do até a doca, olhando os barcos e começando a imaginar 
“nosso barco não pode ser nem tão grande, nem pequeno 
demais”. A partir daí, a hora que lhe mostram o barco, ela 
já entra no sonho dele. O sonho passa a ser dos dois.
   Silmara Santos Gonzaga, educadora, 20: O grande 
conflito de nosso grupo foi: por que a simbologia do mar? 
Por que a busca? Qual é o processo? O que isso quer dizer?
   Keila Candido, 16: Não consigo separar o homem 
do mar. Eles se espelham um no outro. Mas ambos são  
mutantes. Cada um possui sua natureza própria que precisa 
ser respeitada.
   Aline Werneck, 15: No grupo, lembramos que nosso 
corpo é constituído em maior proporção de água, a maior 
parte do planeta Terra é constituída por água. Quando nós 
perguntamos, no “Conto da Ilha Desconhecida”, por que o 
homem foi para o mar, concordamos que ele estava voltan-
do a suas raízes. O útero de nossa mãe era cheio da água na 
qual nadávamos antes de nascer. Nascemos puros, porque 
saímos da água. Então, a melhor forma de ir em busca da 
ilha desconhecida é num estado de pureza. Não apenas em 
um navio limpo, mas também com a alma limpa.
   Norman Gall, 71: Como podemos comparar o homem 
de “A Ilha Desconhecida” com o pescador Santiago em  
“O Velho e o Mar”, de Hemingway, e com Ulisses, da  
“Odisséia”?
   Vanessa Lira, 16: Todos estão em busca de alguma coisa, 
mas seus caminhos são diferentes, eles nadam em águas 
diferentes. Todos nós buscamos o mar que está dentro de 
nós. Todos nós procuramos espelhos nos quais possamos 
nos encontrar.
   Felipe González: Com o homem, a mulher da limpeza 
e o barco, Saramago, como Cervantes, brinca com uma 
dupla de personagens que, na realidade, é um só, como 
Dom Quixote e Sancho Pança. O homem e a mulher que 
procuram a ilha desconhecida são, na realidade, um só. O 
homem sem a mulher, ou a mulher sem o homem, não 
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conseguiriam ir atrás do sonho. O sonho desapareceria. É 
isso que torna a história tão bela.
   Pierre Nunes, 14: Como Ulisses e Penélope?
   Felipe González: Qual era o perigo que Penélope corria?
   Pierre: Que os pretendentes descobrissem que ela tecia 
de manhã, e desfazia a manta à noite, para que não fosse 
obrigada a se casar com um deles.
   Felipe González: Você não acha que o perigo era a in-
certeza dela? Ela não sabia se Ulisses iria voltar. Ela tinha 
a confiança em que 
ele voltaria, precisava 
acreditar nisso, mas 
segurança, não tinha 
nenhuma.
   Norman: Acho que 
Penélope acreditava 
que Ulisses voltaria 
porque ele era parte 
dela. É como o que 
acontece com pais 
cujo filho desapare-
ceu, ou num seqües-
tro, numa guerra ou 
numa viagem longa. 
O pai pensa que o fi-
lho vai retornar por-
que o filho faz parte 
dele.
   Marcela Marques, 
15: Toda vez que leio 
sobre a ilha desconhecida, eu acho que o homem do barco 
já é uma ilha que ele precisa encontrar. Ele se encontrou 
quando veio a mulher. Ele encontrou duas ilhas numa ta-
cada só. A ilha que era ele, internamente, e a mulher. Eu 
gostaria de perguntar ao senhor Felipe se ele já encontrou 
sua ilha e se alguém o ajudou a fazer isso.
   Felipe González: Eu estava falando de minha ilha 
política, minha tarefa política. Eu queria que os espanhóis, 
meus concidadãos, se reconciliassem com sua própria  
identidade. Eu queria pôr fim a dois séculos de brigas internas,  
de confrontos, de falta de confiança em si, de auto- 
estima. Minha ilha particular ainda só foi descoberta pela  
metade, mas trabalho por isso cada dia. Quero me sentir  
livre, com autonomia pessoal, para decidir minha própria 
vida, meu próprio compromisso. Estou aqui porque quero 
estar com vocês. Não peço nada de vocês e quero aprender com  
vocês, ouvindo com atenção, e lhes contar algumas  
coisas que talvez lhes sejam úteis. Existe nisso uma ponta  
de generosidade e de egoísmo. A generosidade nesta ilha 
vem de se trabalhar pelos outros e com os outros, meu  
egoísmo encontra a felicidade na autonomia pessoal.  
Essa é minha ilha.
   Marcela: Vemos todos os dias que a miséria existe, que há 
pessoas que passam fome, mas que a pobreza pior está nas 
almas das pessoas. É por isso que o Círculo de Leitura é tão 
importante para nós, como alimento para nossa alma. O 

que falta no Brasil é mais alimento para a alma.
  Felipe González: A miséria e a marginalidade geram mais 
miséria. Elas obrigam o indivíduo a lutar dia a dia pela obre-
vivência. É muito difícil construir a vida como projeto se a 
cada minuto você luta para sobreviver. A liberdade signifi-
ca liberdade da luta pela sobrevivência. Quando as pesso-
as dizem que a pobreza extrema produz revoluções, estão 
mentindo. A pobreza extrema não produz revolução, apenas 
mais luta para sobreviver. Ao mesmo tempo, aqueles que 

confundem autono-
mia com riqueza se 
enganam. Conhe-
ço poucos casos de 
pessoas com muito 
dinheiro que pos-
suem autonomia, a 
maioria depende do 
dinheiro. Isso facilita 
algumas coisas, mas 
é uma dependência 
feia.
   Camila Almeida, 
15: Às vezes, em 
nossos Círculos de 
Leitura, as pessoas 
me perguntam qual 
é a diferença entre 
um educador, um 
multiplicador (as-
sistente de ensino) e 

um aluno em nossas escolas. Não vejo diferença, porque, 
como diz Felipe, cada um tem o seu valor, independente-
mente de seu cargo ou título. Mas eu encontro dificuldade 
em me comunicar com o mundo, porque sou diferente. 
Encontro dificuldade em multiplicar o que aprendemos, 
porque as pessoas estão com a mente fechada para o subli-
me. Quando você tenta ser diferente, você é excluído. Ser 
diferente é importante porque aprendemos com as diferen-
ças, mas outras pessoas se recusam a reconhecer as diferen-
ças. Elas se recusam a entender que não precisam apenas de 
dinheiro. Precisam de contato com pessoas de que gostam 
realmente, não apenas para interesses superficiais. Aqueles 
que se amam se engrandecem e ganham conhecimento. 
Quando as coisas desabam, dizemos que o que falta é di-
nheiro. Mas não é isso. Pode nos faltar dinheiro, mas, como 
o Felipe falou tão bem, para que esse dinheiro seja bem usa-
do, as pessoas devem saber o que estão fazendo.
   Danilo Alves, 18: Eu estava me perguntando por que 
o conhecimento não pode ser usado como caminho 
para conseguir dinheiro. Por que você não pode usar esse  
instrumento ou vocação para conseguir estabilidade? Os 
Círculos de Leitura alimentam nosso âmago. Estamos  
lendo “Sidarta”, de Herman Hesse, que retrata um dile-
ma entre dinheiro e conhecimento. A Camila disse que as 
pessoas não estão abertas a esse conhecimento. Mas acho 
que o rei em “A Ilha Desconhecida” não estava aberto a 
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   Felipe González: O homem necessitava da mulher e da 
tripulação, mesmo que a tripulação o traísse. Ele não teria 
navegado sem a equipe. A tripulação era seu projeto social. 
Ele precisava da tripulação para realizar sua missão, para con-
tagiar outros com seu sonho e levá-los a participar. Mas en-
tão eles permaneceram em terra e se recusaram a continuar.
   Patricia Elizabeth Arias, educadora, 20: Essa tripulação 
era incapaz de pensar em coisas novas, em uma ilha desco-
nhecida. Ela só queria velejar entre ilhas conhecidas. Os  
tripulantes disseram a ele: “Nós vamos ficar aqui e você  
segue sozinho”. Então ele se vê só com a mulher da  
limpeza. Ele se sente acuado, triste, e acaba desistindo da 
viagem. Então isso nos traz de volta à solidão que sentimos 
por sermos diferentes. Vocês são diferentes de outros jovens 
que vejo nas salas de aula, nos ônibus. Ser diferente pode 
incomodar aos outros, mas também os encanta.
  Reni Adriano Batista, educador, 23: Antes de começar 
a trabalhar nos Círculos de Leitura, quando ainda estava 
no ensino médio, eu tinha uma preocupação muito grande 
com a pobreza e a distribuição de renda. Mas, junto com 
isso, o que me sustentava era a certeza de que, independen-
te da distribuição de renda, que é uma proposta de longo  
prazo, a vida tinha que valer a pena e tinha que ser encan-
tada. A vida tinha que ter muita poesia, porque é isso que 
sustenta a vida e faz história. Esse encantamento possibili-
ta a formação de pessoas que você encontra no dia-a-dia, 
independente da situação, embora não possamos usar esse 
encantamento para esquecer as questões financeiras práticas. 
Acho que é isso que estamos fazendo juntos. Estamos divi-
dindo isso com outros. Temos uma história maravilhosa a 
contar. Senão, talvez hoje Felipe não estivesse aqui conosco.
   Aline: Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Felipe: qual 
é a maior dificuldade que enfrentamos para mudar a rotina 
de um país, uma família, uma casa? Você pode ter o sonho 
de que as coisas podem mudar, mas a rotina de todo um 
povo vem de tempos atrás. Você sabe que o povo reclama, 
que o povo sofre, e você sabe o que é preciso fazer para  
mudar. Mas como isso pode ser feito se todos, apesar de 
todos os protestos, sempre fazem a mesma coisa?
  Felipe González: Fernando Henrique disse esta 
manhã que nós não apenas esperamos um milagre, como  
queríamos que tivesse acontecido ontem. Nós nos nega-
mos a tolerar o tempo necessário para o milagre aconte-
cer, em dez ou 20 anos. Queremos um milagre imediato,  
agora. Cada país possui sua personalidade comum, seu  
desejo comum. Mas isso não começa a florescer, nem  
começa a se desenvolver, se não tivermos liderança  
política. A política, no sentido mais amplo,diz respeito ao 
espaço público. Se não existirem pessoas que incorporem  
ossonhos do país e os ativem, essa evolução será muito  
difícil. Isso é muito complicado, porque em cada país  
existem idéias diversas, identidades plurais e interesses que  
se opõem. Então as pessoas precisam chegar a um acordo  
em torno de apenas algumas poucas questões chaves, que  
sejam importantes para todos, para criar um consenso estra-
tégico e um programa para todos.

entregar coisas, mas o homem que queria o barco o expôs 
e rompeu essa barreira. O problema não é que as pessoas 
estejam fechadas, é a forma como nós as abordamos.
   Felipe González: Não é só no Brasil. Em qualquer 
lugar do mundo um grupo de jovens como vocês, que  
estejam lendo Saramago e discutindo as aventuras de  
Ulisses, tendem a ser considerados pelos demais como 
algo estranho. E você se sente excluído porque aprende.  
Outros perguntam a você: “E isso, para que serve? Isso não 
serve para nada”. Então você tem que suportar a falta de  
compreensão dos outros quando está criando para si  
mesmo valores que serão projetados nos outros. Muitas  
vezes em minha vida já ouvi dizerem: “Por que você se  
preocupa com os outros, quando eles só se preocupam  
consigo mesmos?” Não é apenas por egoísmo ou apenas 
por generosidade. Se eu não tivesse vivido como vivi, estaria  
frustrado. Se eu visse o sofrimento dos outros e não sofresse 
 como eles, não seria feliz. Vocês enfrentam um desafio: como  
vão se realizar como seres humanos? Infelizmente, no  
mundo em que vivemos, muitas pessoas vivem e morrem  
sem se realizarem. Muitas pessoas imensamente ricas vivem e  
morrem sendo perfeitamente inúteis. Na Espanha,  
muitos jovens são conhecidos como “pasotas”. Isso quer  
dizer pessoas indiferentes aos desafios da vida, que fazem  
de conta que fazem as coisas apenas para passar pela vida.  
“Eu faço de conta que estudo, faço de conta que leio, faço de  
conta que aprendo.”Eles podem viver muitos anos dessa  
maneira. Podem viver sem parecerem ridículos, até mesmo  
parecendo simpáticos. Mas quando começam a ter cabelos  
brancos, filhos e responsabilidades familiares, continuar a  
ser “pasota” se torna patético ou ridículo, um fracasso  
andando pela vida.
   João Paulo Marciano, 18: No Círculo de Leitura, 
estivemos pensando que o mar comporta muitas coisas, 
e inclusive nós mesmos. Existem muitas coisas dentro de 
nós, coisas de outras pessoas, que precisamos preservar. 
Se nós não preservarmos essas coisas dos outros, estare-
mos jogando fora parte de nós mesmos, de nosso legado.  
Estamos lendo “Sidarta”. Ele ouviu no rio várias vozes que, 
na verdade, eram uma só voz. As pessoas em nossas vidas  
formam um todo. Precisamos nos enxergar como parte 
de um todo, não como parte excluída. Precisamos manter 
nossa personalidade, mas abraçar o todo.
   Felipe González: O mar e a ilha desconhecida estão 
dentro de nós, mas nenhum ser humano é sozinho. Se uma 
pessoa é um mago que faz música, outros precisam ouvi-la 
para que ele tenha consciência de como é fantástico. Nós 
nos encontramos em nosso mar interior, mas nos realizamos 
nos outros.
   Geraldo Costa Neto, 16: Somos ao mesmo tempo 
indivíduos e seres sociais. A melhor forma de conhecermos a 
imensidão que existe dentro de nós é através dos outros. Pre-
ciso dos outros para despertarem em mim coisas que eu nem 
sabia que existiam. O homem de “A Ilha Desconhecida” pre-
cisa da mulher da limpeza. A mulher nunca foi subordinada. 
Ele a despertou e então surgiu uma troca entre eles.


