
 

 

CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Fortaleza, 24 de Setembro de 2014 

As entidades promotoras deste evento têm a honra de contar com as participações de V. 
Sas. para exporem suas propostas ao Governo do Estado do Ceará. Consideramos este um 
momento ímpar e democrático, pois no pleito que se avizinha será eleito pelos cearenses 
aquele que terá a magnânima responsabilidade de conduzir, pelos próximos quatro anos, 
um dos estados mais necessitados deste país. 

O Ceará se localiza num contexto de reprodução das condições de dominação e de exclusão 
social, onde sempre prevaleceram os interesses dos segmentos mais favorecidos, 
notadamente vinculados às classes dirigentes que, sob a conivência do próprio Estado, têm 
na verdade perpetuado o subdesenvolvimento no que ele apresenta de mais peculiar no 
caso brasileiro: a "coexistência" da ostentação e da miséria. Aqui se cristaliza, de forma 
gritante, um apartheid social, que se traduz por uma das maiores concentrações de renda do 
planeta. O Ceará rico, de ostentação e consumo de primeiro mundo, “coexiste” com o outro 
Ceará, onde se concentram os bolsões de pobreza e onde o capital privado não se direciona 
por não atender a suas expectativas de rentabilidade e de lucro. A inversão desta matriz 
estrutural exige uma mudança de concepção do Estado – da administração estadual aliada 
às outras esferas de governo e à efetiva participação da sociedade – que inevitavelmente 
contrariará forças conservadoras que acumulam riqueza a partir da manutenção do status 
quo e de uma estrutura de exploração intocável.  

A dívida social que acumulamos é histórica, como também fará parte da história os próximos 
quatro anos da administração estadual. Estará nas mãos do próximo mandatário as escolhas 
que poderão desencadear transformações que contribuam para honrar tão hedionda dívida 
e assim passar a ser lembrado por isso, e não por ter se acomodado ou mesmo ter se 
rendido às forças que aprofundam as vergonhosas desigualdades sociais.  

Senhores candidatos, não precisamos aqui arrolar dados estatísticos sobre a precária 
situação do Ceará, pois ela é evidente, e um dos maiores testemunhos desta insensatez são 
os índices de criminalidade de jovens, que, justamente por serem pobres, estão condenados, 
em grande parte, à própria morte, ao ponto de tais números nos colocarem no triste 
patamar dos grandes genocídios da humanidade. Portanto, isto infringe profundamente os 
direitos humanos, uma temática dentre outras priorizadas para este encontro.  

Observem que a questão econômica não está explicitamente aqui sublinhada para o debate, 
todos os temas são relativos à gestão pública e às condições sociais, por entendermos que é 
premente invertermos a lógica na qual o econômico seja a prioridade maior, ou seja, que o 
social venha a reboque do interesse da esfera econômica. O próprio pensamento clássico 
liberal, ao primar pela égide do mercado e pela concorrência, assinala que isto não teria 
sentido se não fosse subordinado ao interesse coletivo centrado no bem-estar da sociedade. 



 

 

A predominância do atraso e da pobreza não é uma condição inexorável, mesmo nos marcos 
do capitalismo globalizado e neoliberal. Países e regiões outrora nestas condições são hoje 
desenvolvidos e ostentam elevada qualidade social de vida de seus habitantes e níveis 
baixíssimos de desigualdades. Mas, para se chegar a este ponto, tem-se que fazer as 
escolhas certas, e estas escolhas se impõem necessariamente a favor daqueles que muito 
podem contribuir para a riqueza deste estado, mas lhes faltam condições e oportunidades 
de toda ordem: emprego, salário digno, educação, saúde, segurança, habitação, enfim, que 
lhes sejam dada a chance da inclusão social.  

O Brasil e o Ceará apresentam uma grande vantagem em relação a sociedades 
generalizadamente pobres, que não têm como redistribuir renda e riqueza. Aqui se pode 
promover a inclusão social tanto por meio do crescimento econômico sustentável quanto 
pela redução das desigualdades, promovendo a distribuição e a consequente 
desconcentração da renda e do patrimônio. Somente participando de uma sociedade mais 
justa poderemos nos sentir realmente dignos e eticamente cidadãos, e, na 
contemporaneidade, não seria outra instituição, que não o estado, a que dispõe 
relativamente dos meios para que isto se torne realidade. Da parte da sociedade civil, nós 
que representamos aqui segmentos importantes do mundo do trabalho e do ensino, 
envolvendo professores, funcionários, alunos e demais trabalhadores, com a promoção 
deste evento, demostramos nosso compromisso histórico e nossa disposição em participar e 
dar nossa parcela de contribuição para esta empreitada. 
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