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Advertências

II

A modernidade é hoje um conceito profundamente
ambiguidades.

marcado por

Lefebvre (1972) afirma que a consciência moderna contém uma

certeza e uma incerteza igualmente sérias, igualmente frívolas.
É nesse campo pantanoso de verdade e incerteza, razão e desrazão,
totalidade e fragmentação entre o novo e velho que se constitui o debate acerca da
modernidade.
Nossa

investigação

tomará por base os corpos discusivos e as

relações de comunicação por eles engendrados, pois os discursos

são de modo

inseparável, sempre relações de poder que dependem, na forma e no conteúdo, do
poder

material

simbólico acumulado

pelos

agentes (ou

pelas

instituições)

envolvidos nessa relação. (Bordieu, 1989:11).
Para

fins específicos deste "paper" analisaremos a Campanha

de

Ciro Gomes à prefeitura de Fortaleza, onde o conceito de moderno opõe-se a dois
campos:
1. O "Tradicional" representado pelos "coronéis" da política cearense;
2. O popular representado de forma mais visível, pela gestão Maria Luiza na
Prefeitura de Fortaleza.
A

eleição de

Ciro Gomes, para análise do que

significa

ser

moderno é portanto mais rica de significados que a de Tasso Jereissati em 1986;
por se constituir na articulação destes dois campos - o tradicional e o popular.
Para melhor situar a conjutura onde transcorre a campanha de Ciro
Gomes à Prefeitura de Fortaleza, faremos uma breve apreciação
mudancista" que se constitui no Ceará com a

eleição

do "quadro

de Tasso Jereissati

a

Governador em 1986.
Nosso interesse é perceber como o surgimento do "mudancismo" no
Ceará

vai

ocorrendo,

opondo-se não

apenas

às

tradicionais oligarquias

..
coronelistas mas também ao significado do popular que se afirma a partir da
administração de Maria Luiza da Prefeitura de Fortaleza. (1985/1988). Devemos
analisar como o discurso do popular vai cedendo espaço, na campanha de Ciro
Gomes

à Prefeitura,

ao

discurso

da

modernidade

e

eficiência

administrativa.
A gestão de Maria Luiza ocorre paralelamente,

nos seus

dois

últimos anos, ao Governo de Tasso Jereissati, com o apoio de parte expressiva do
movimento popular de Fortaleza. Além disso todo o processo de "institucionaliz ação"
nos

Movimentos Sociais que ocorre mais marcadamente a partir de meados de

1985, assume no "Governo das Mudanças" maior nível de eficiência, ampliando,
para o seu projeto político a adesão de lideranças dos movimentos de bairros.
Teria

ocorrido uma

"migração" do popular

para

o projeto da

Modernidade? A modernidade teria passado a simbolizar "o novo" tão propagado
na campanha de Maria Luiza a Prefeitura de Fortaleza?
A hipótese que deveremos desenvolver é a de que o apelo ao popular
da Prefeitura

Maria Luiza, embora tenha representado de forma mais significativa

um rompimento com as forças políticas oligárquicas, é o discurso da competência
administrativa,

sob o signo da modernidade, que vem realmente galvanizando a

"novidade" na política

cearense.

Nesse

contexto, o "popular"

passou

a

ser

traduzido pelos "modernos" como "caos", e setores expressivos dos movimentos
populares agruparam-se em torno da proposta do "grupo mudancista".
A partir deste quadro acima delineado, procuraremos compreender o
que o "mudancismo" afirma quando se identifica como moderno. Se a modernidadé
na política cearense é veiculada como a expressão do "novo", nos perguntamos,
como

esta

novidade

aparece

nos discursos, nas posturas, "charges", de

campanha? De que forma ela se contrapõe ao "arcaico" e como simboliza essa
oposição?
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Modernidade:
quetões conceituais
e cenário nacional
A

discussão

a respeito da

problemática

modernidade/pós-

modernidade no âmbito das ciências sociais está intrinsecamente articulada à crise
do racionalismo cientifista e mais amplamente, à crise nos esquemas explicativos.
Os impasses

que

se colocam hoje para

os cientistas

SOCIaIS

decorrem de ações e discursos articulados sob outras lógicas que escapam
modelos analíticos recorrentes. O

Iluminismo,
sistematizado,

pensamento

organizado,

representantes,

porta-vozes de

como era

nesta

era

difusão

do

claro/lógico elegeu como seus

seu projeto, aqueles

especializado/qualificado. Poderíamos

da

aos

signatários

do saber

dividir os indivíduos,

grosso

modo, em campos distintos: os iluminados, os letrados, os competentes,

de um

lado; de outro, os que permanecem nas trevas, no silêncio e, por "não saberem",
não coabitam a esfera pública moderna. São estes os "sem razão", os excluídos de
um lugar próprio no

mundo, os

"sem

história",

já que seus feitos

não

representam fatos memoráveis.
Os movimentos sociais que eclodem no mundo todo a partir dos anos
60 representam

de alguma forma o "retorno do reprimido", do silenciado, do que

estava "fora da razão". A crise dos paradigmas torna-se mais perceptível a partir da
irrupção

dos

globalizantes

movimentos sociais. As "grandes narrativas",

as explicações

não conseguiram compor uma síntese estrutural-racional

movimentos sociais.
configurando lutas

Tendo

sido

estes

apontados

como

pontuais e desenvolvendo-se no terreno

dos

"fragmentados" ,

das micro políticas.

Talvez o aspecto mais complexo destes movimentos tenha sido o caráter de suas
carências que alinhavam-se desde às necessidades básicas de vida (morar, comer,
locomover-se,

gozar de boa saúde, etc) até àquelas denominadas

radicais" (Heller, 1979), relativas a direitos e valores ético-políticos.

"carências
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É interessante assinalar que na América Latina, a discussão sobre
modernidade/pós-modeernidade

revela seus primeiros sinais no final dos anos

80, década da "abertura" e da revitalização dos movimentos sociais no Brasil.
Os movimentos
prosseguiram

por

toda

sociais eclodiram no início dos anos

esta

reconhecimento/valores/direitos

década

articulado

tanto

como outras típicas de uma

80

demandas

e
por

fase pré-moderna:

fome, moradia, saneamento, educação, saúde, dentre outras.
Poderíamos
movimentos
modernidade

afirmar

sociais guarda

que a natureza diversa,

semelhanças

com o caráter

multifacetada,
dual

dos

da épica da

brasileira. Vejamos: Convivem no cenário brasileiro a mediação

pela "palavra" e os atos de violência direta
produção da miséria,

C'sanguc'T'. Temos de um lado a

que exclui radicalmente parte expressiva da população dos

benefícios da produção de riquezas, e ilhas de prosperidade. No jogo de luzes da
sociedade do espetáculo, o foco incide sob as proezas da modernização, dos
micro-computadores, dos "fax", dos "walk-man" e deixa sob a penumbra milhares
de "sem-teto" que vagueiam "sem lugar".
A modernidade, a partir das ambigüidades que atravessam o cenário
político, ou aparece como meta a ser atingida, ou como crítica a não realização de
seu suposto "projeto". No primeiro caso, passou-se

a

associar modernidade

desenvolvimento, ocidentalização, a liberalismo. No segundo caso, denunciava-se
fracasso dos processos de modernização, cujo resultado havia sido o aumento

a
o
da

exclusão e das desigualdades sociais (Arrosa, 1989:3). Já alguns, homens de boa
vontade, apontam uma

terceira perspectiva, a pós-rnodernidade, ou seja, já.

estaríamos no futuro.
Como diz Weffort vivemos um sentimento ambíguo que nos faz
indagar ou pela perda do futuro ou nos perguntar se o futuro já chegou. A razão
moderna

constitui-se

sob dois

parâmetros aparentemente

opostos: a idéia de

progresso e da revolução. A crise da razão é de alguma forma uma crise das
utopias como também do ideal da ordem e do progresso. A "crise" que se coloca hoje

e) - "Palavra

e Sangue" - Livro de Alain Touraine,

eobre política e 30ciedade na América Latina, 1989.

5

não

poupa

nem o capitalismo,

enquanto

modelo da

ordem social,

nem

o

socialismo, enquanto perspectiva de uma contra- ordem.
A era moderna desencadeia um amplo processo de globalização,
tendo glorificado o trabalho (o labor) como fonte de todos os valores
promovido o " animal
animal rationale".
crise de valores,

laborans" à posição tradicionalmente

e tendo

ocupada pelo "

(Arendt, 1989:96). A crise na razão é substancialmente
e uma crise que atinge fundamentalmente

foram excluídos, não apenas dos frutos do trabalho,

mas

uma

todos aqueles que
da palavra e da ação

política.
A forma
eloqüente

mais

modernidade

à

desenvolvimento

"mecânica" e daí talvez

seria

tecnológico, da

se justifique

chegar-se

à

modernidade

automoção

e

da

pela

o apelo
VIa do

robotização; conservando

multidões no silêncio e nas sombras. Tem sido esta a tônica da modernidade

no

Brasil. Desde o plano de metas de Juscelino, o Brasil deu sua" arrancada" para o
desenvolvimento e "providenciou"
mundo. Durante

seu passaporte para a entrada no primeiro

os anos 70 a construção de grandes

obras sinalizou o esforço

visível do Brasil de integrar-se no campo das potências desenvolvidas. O impulso
econômico do "milagre brasileiro",
aprofundamento

não foi acompanhado de um alargamento e

do campo político. A restrição à participação política e a falta

de autonomia sindical permitiram que o "bolo" do desenvolvimento crecesse sem
que tivesse havido o acesso da grande maioria da população brasileira às riquezas
produzidas.
Poderíamos

assinalar

os anos 70 no Brasil como o período mais

"fáustico" do seu desenvolvimento sendo marcado por obras como a "Ferrovia do
Aço", a "Ponte Rio-Niterói", a "Transamazônica", a construção de Usinas Nucleares,
dentre outras.
Os anos 80 seriam pontuados de forma mais expressiva por reformas
no

campo

político,

onde a

realação

"Estado/Sociedade

civil" ocorreu sob

tentativas de construir sólidas instituições em bases de normatização e controle.
Diríamos que os anos 80, denominados por

alguns economistas de " a década
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perdida",

processo

de

No decorrer desta década as discussões acerca da modernidade

são

representaram

um

estrangulamento

certo

no

desenvolvimento econômico brasileiro.

profundamente

marcadas

pela

ambiguidade

entre

modernização assinalada

com desenvolvimento econômico/avanço tecnológico, e pela modernidade política,
tematizada

como democracia, liberdade, cidadania,

direitos, etc. Para Weffort

(1990) parece claro que, pelo menos nessa passagem dos anos 80 para os anos
90, modernização e democracia não andam no mesmo compasso. Lechener (1990)
também aponta a mesma contradição ao afirmar que, no umbral do século XXI, a
América Latina enfrenta o dilema de optar pela modenização, aceitando a exclusão
de amplos setores da população, ao privilegiar a integração social mesmo com o
risco de permanecer à margem do desenvolvimento econômicomundial.
Esta

situação

que

parece

inconciliável

- desenvolvimento

e

domocracia - não apenas ocorre devido às configurações que vem assumindo 'a
conjuntura

política brasileira, como também

a injunções próprias da definição

do que seja modernidade. O conceito de modernidade, como signatário de sua
época, se constitui na incerteza, num cenário onde a noção de temporalidade é posta
em questão: já estamos no futuro? Num percurso que tanto pode simbolizar

o

"tempo perdido" como o alcance de um "novotempo".
A discussão acerca da noção de modernidade se complexifica mais
ainda

no Brasil, no tocante a peculiaridades referentes

ao

seu processo de

formação histórica; um país colonizado pouco antes do alvorecer da era moderna. E
ainda um país onde

o

problema

de sobrevivência assume

importância

fundamental.
A "década perdida" para a economia é a mesma marcada por uma
ampla revitalização

na sociedade civil brasileira.

Os

movimentos sociais

significam neste período de " aquecimento" do social,

de forma

menos

visível, um canal de contestação à ética racional-desenvolvimentista

que

esteve em vigor durante parte dos anos 60 e 70 no Brasil. Os movimentos
sociais provocaram uma mudança substancial
pOIS frente

à "politização

na feição do estado nacional,

no social" a estrutura

estatal

complexificou-se
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"ampliou-se" e travestiu-se de "social", realizando uma expressiva socialização no
"político".
Desta forma, o impulso desenvolvimentista foi reconstituindo-se sob
novos parâmetros e respondendo a novas demandas. O eixo do desenvolvimento foi
deslocando-se das "grandes obras" para as "obras comunitárias", mais localizadas,
mediadas por "políticas participativas",

onde em algumas situações os contornos

entre Estado e Sociedade civil ficam pouco definidos.
Nos anos 90, a chamada "Era Collor,,(2)anuncia um "novo" padrão
de

governo e um "novo" eixo desenvolvimentista traduzidos sob o referente da

modernidade. No seu discurso de posse Collor de Melo assinala:
" A palavra de ordem do meu governo é só uma: O Brasil não aceita
ficar a reboque do processo de transformação mundial". (3)
Na sua proposta de modernização Collor ressalta que não eliminará
as conquistas empreendidas nos anos 80.
"Esta proposta

de modernização econômica pela privatização

abertura

é a esperança

transição

democrática, com a mais ampla e efetiva

corrupção cede lugar

de combinar a liberdade política, reconquistada
liberdade

e
na

econômica. A

à competição".(3)

A proposta de modernização de Collor representa, de alguma forma,
a retomada

de égide do econômico que

predominou

nos 70 no Brasil. Da

abertura democrática e da ênfase do político nos anos 80 pouco restará, já que a
"operação justiceira"

contra os "marajás" não deixa de ser subliminarmente uma

tentativa de desgaste à classe política.
Collor é eleito por um partido "novo" sem nenhuma base partidária
de representação mais ampla. O PRN é o partido de Collor de Melo; ele é apenas um
meio para que o personagem Collor possa ascender. A idéia difundida é que Collor
surge de fora "do político", empreendendo uma ampla ação moralizante.

(2)

Logo que Collor de Meio aeeume a Presidência

da República,

a Folha de S. Paulo paesa a editar um encarte

"Era Collor".
(3)

Discurso de Poese de Fernando

Collor de Meio na Presidência

da República, em 16/março/1990.

,
denominado
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A modernidade,
mercado internacional,
aparato,

também

além

da moralização

moderno,

moderno passa a representar

do uso

da ênfase

na

administrativa,
dos

sinônimo

integração
estrutura-

competitiva

do

se sob um amplo

meIOS de comunicação

de massa.

O

de novo.

"A arrancada inicial de Collor, aliada a sua
pose fálica de vencedor por vocação (arrogância
e bom mocismo) gerou em torno do candidato

uma

espécie de efeito Madona, como escreveu

uma vez André Forastiere. Para ser estrela do
império da "midia", s6 é preciso ter talento e se
comportar como estrela, impressionada
se

a midia

encarregará do resto" (Maria Rita Khell,

Folha de São Paulo, Novembro de 1989).
O
consumista

"Brasil

a novidade,

Novo" é vitrine

"colorida", jogo de aparências,

onde nesta "onda" moderna,

muitos não

atrás". Talvez possamos afirmar que alguns estão na frente.
próximo

segmento

rompimento

a

"mudança"

com o "passado"

no Ceará

"ficar

Como analisaremos

veio em meados

e na "derrota" dos "coronéis".

vão querer

apelo

no

dos anos 80 no
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A Modernidade
na Política Cearense
Antes do Brasil ingressar na "nova modernidade", no Ceará, já em
1986, o "projeto de Mudanças" de Tasso Jereissati antecipa a "nova era".
Um grupo de "novos empresários" reativam

o Centro Industrial

Cearense - ClC em 1978, no momento da abertura política, diferenciando-se da
Federação das Indústrias do Estado do Ceará - FIEC. O seu primeiro presidente,
Beni Veras, é ex-integrante do PCB e Amarílio Macedo, seu segundo presidente
(1980),

foi militante

da Ação Popular. Já Tasso Jereissati,

o

seu

terceiro

Presidente (1981 - 1982) é filho de um ex-senador pelo PTB, nos anos 60, no Ceará,
Carlos J ereissati.
Estes "novos empresários" constituem-se numa base

contraditória.

Por um lado a maior parte deles beneficiou-se com a política de incentivos fiscais
(anos 70) da SUDENE, que constituiu verdadeiras

ilhas de prosperidade no

Nordeste e por outro, colocam como um dos objetivos fundamentais do CIC o "pacto
contra a pobreza".
É este grupo que lança para Governador Tasso Jereissati em 1986,
sendo acolhidos pela legenda do PMDB. Antes de Tasso Jereissati, o Governador
Gonzaga Mota, também do PMDB, já havia iniciado a "transisão" do tradicional
ao moderno; isto quando nos dois últimos anos do seu Governo apoia a Eleição de
Tancredo Neves e "rompe com os coronéis". Também antes de Tasso, Maria Luiza
é eleita

Prefeita de Fortaleza pelo PT, desmontando o "poder dos coronéis" na'

capital cearense, ainda em 1985. De forma mais concreta Maria Luiza realizou
a primeira

ruptura

no campo político tradicional,

tendo

sido sua

vitória

indicada como ascendência do movimento popular ao poder.
O "novo"já é o mote da Campanha de Maria Luiza, em 1985, quando
a tônica da participação apenas iniciava-se, "governar o novo com o povo" talvez
fosse novo demais. Através da "Prefeitura Popular de Fortaleza", os Movimentos
Populares ganham espaço no plano institucional,

ocupando

alguns

de seus
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militantes

cargos relativos à
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ação social", como também intensificam-se os atos

de contestacão, greves e ações diretas ao poder municipal.
No
fudamentais,

plano estadual, também ainda em 1985, houve

mudanças

pOIS Gonzaga Mota, nos dois últimos anos do seu governo, articula

uma aliança com o PC do B, tendo alguns dos seus principais
postos importantes

ocupado

neste governo. Podemos afirmar que, durante os anos de 1985

e 1986, tivemos em Fortaleza
com Gonzaga

quadros

uma relativa

ascendência do movimento popular

Mota no governo do Estado e Maria Luiza

na

Prefeitura. Tasso

Jereissati é apoiado, além do CIC, por Gonzaga Mota que traz consigo o apoio do
PCdoB.
Para decretar a "morte" definitiva dos coronéis, Tasso Jereissati
contrapõe-se

ao

"arcaico"

apresentando

como

alternativa

o "projeto da

mudanças". Logo após sua vitória uma charge (O POVO - 17.11.86) retrata a luta do
"velho11 contra o "novo", e onde de alguma forma induz que" o velho 11 gestou o

11

anjo" das mudanças.

Apesar do inicial do PC do B e expressivos setores dos Movimentos
Populares, Tasso Jereissati,

no início do segundo ano e seu governo vai realizar

uma série de rompimentos:
a) Rompe com o ex-Governador Gonzaga Mata,
b) Cerca e limita os espaços de atuação do Pc do B, levando este partido a romper
com o governo,

11

c) Declara-se independente da "classe política", isola-se e, em vários momentos,
deprecia este segmento associando-a a corrupção e clientelismo,
d) Rompe com o grupo de intelectuais do "Pró-Mudanças", que o ajudaram

na

elaboração as diretrizes iniciais do projeto mudancista,
e) Finalmente, rompe com setores do seu próprio partido, quando lança em 1988,
Ciro Gomes, contra a vontade dos "históricos", (do PMDB) à Prefeitura de Fortaleza.
A "comunicação" do governo e seus espaços de "atuação", segundo
ele

próprio,

vai concentrar-se nos

Movimentos

Populares,

nas "ações

comunitárias".
/I

O Governo atuará no sentido de estimular

emergência, o fortalecimento
de

forças

comprometidas

e a consolidação

novas, afinadas

políticas

a

com os princípios

e

e diretrizes

que norteiam a ação governamental"

(PLANO

DE MUDANÇAS, 1987:35).
Tasso

vai

pouco a pouco desligando-se

das

organizadas, tanto partidárias quanto a nível da sociedade
"forças novas" que

sejam

governamentais. A partir de

esferas

civil e

politícas
articulada

incondicionalmente "comprometidas" com suas ações
tais critérios,"o Governo das Mudanças" fará uma

opção pelo "popular" que "responder" aos seus apelos, por um modo de participação
do "popular", segundo critérios estebelecidos, a partir do grau " de comprometimento.
destes ao Governo do Estado". A relação com os Movimentos populares é destacada
como ação merante administrativa onde "a política social com o governo adota o
princípio de que, sem cidadãos efetivamente participantes

e instituíções

civis

fortes e atuantes, não serão asseguradas aa mudanças necessárias à erradiação da
miséria." (GOVERNO DO CEARÁ, 1987:89).
A burocracia empresarial vai ocupando o lugar da "politíca" e a
modernidade

do grupo

do CIC constítuir-se-á

num

amalgáma

entre

o
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desenvolvimentismo

"arcaico" e o popularismo progressista,

numa síntese entre

"passado" e "futuro".
A gestão do "Governo das Mudanças" vai constituindo novas redes
de

poder,

onde a participação e democracia

têm

um

valor meramente

instrumental.
De certa forma, mantidas as devidas diferenças, a modernidade

do

grupo do CIC guarda algumas semelhanças com o projeto original de modernidade
de Collor de MeIo:
1. Centralização e isolamento de figura do Governo em relação à classe política
(partidos e entidades civis organizadas),
2. Visão empresarial de admistração, onde a eficiência e competência gerencial,
balizam o modo de governar,
3.

O uso abusivo da "mídia eletrônica" na contrução

de

Imagens políticas

"consumíveis" pelo mercado eleitoral,
4. Deslocamento

entre

a

figura do governante

determinadas situações, quando avaliada, a figura

e o governo, podendo, em
do governante

auferir altos

índices de aceitação, ao contrário da avaliação de sua gestão.
Acreditamos que estas comparações são bastantes

generalizantes,

porém devemos considerá-Ias apenas como "cenário" para que adentremos na
trama da investigação.
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o PERSONAGEM

cmo

Ciro

Gomes

é um homem profundamente

afinado com o seu tempo. Nasceu em São Paulo (1957) mas é

GOMES

considerado Sobralense.
Seu pai, José Euclides Ferreira Gomes, é um dos
mais

expressivos representantes

da

oligarquia "Ferreira

Gomes", que em Sobral, exerce domínio Político há quase cem
anos.
Sua mãe, Maria José Santos Ferreira Gomes, é
Paulista, cantora lírica e emprestava a sua voz de soprano
às Igrejas de Píndamonhangaba em São Paulo, onde morava
até conhecer José Euclides.
"Com
Fortaleza,

15 anos

", e ser conhecer

Ciro passou

com passagens

e estádias

um

ainda

mês em Portugal

pagas

pelo governo

como prêmio para uma monográfia sobre a vida, .
obra de Camões. (O POVO - 03/07/90).
Ciro herdou de seu pai o gosto pela política,
de sua mãe a inclinação pela leitura, pela música e pela cultura de uma forma
geral. (O POVO - 03/07/90).
Enquanto acadêmico na Faculdade de Direito (Universidade Federal
do Ceará) Ciro Gomes incorporou-se ao movimento estudantil e integrou-se 'à
facção considerada "de direita", do movimento. Nas eleições para UNE, no período
de sua recontrução em 1979,

eira candidata-se a Vice-Presidente na chapa

"maioria" em oposição, a chapa eleita "caminhando" cujo Presidente foi Ruy César.
Ciro Gomes reage as críticas

quanto

posições "de direita" e justifica-se:

as suas

"isso de ser
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chamado, por alguns, por filhote da ditadura
me tráz constrangimentos porque

se

;

trata de algo

que eu de fato não sou. Prefiro ser f.d.p. o que
eu sou? eu sou pos-ditadura,

isso é o problema.

Não sou heroi

da

ditadura

mim. é notfcia"

para

resistência, nunca fui, a
(O POVO

06/01/91).
Mesmo afirmando não ser de direita, quando formado em 1979,Ciro
Gomes foi assessor de seu pai, então prefiro pelo PDS em Sobral.
Em 1982, é eleito pelo PDS Deputado Estadual
e

explica-se

da

seguinte

forma:

"acabei

Deputado Estadual sem querer, inclusive a força
de uma certa violência pessoal, porque

meu

pai era prefeito, sua sucessão estava em marcha
e eu sena

obrigado

- para não entrar em

antagonismo com ele - à ficar no partido que não
era o que eu desejava e era contra tudo que eu
vinha militando

no movimento estudantil".

(O

POVO - 06/01/91).
Em 1986 Ciro Gomes é novamente eleito Deputado, desta vez pelo
PMDB, sendo apoiado pelo ex-governador Gonzaga Mota e
político de Tasso Jereissati,

integrando o grupo

escolhido neste mesmo pleito Governador do Ceará.

Nos dois primeiros anos de seu mandato Ciro Gomes é indicado
líder do Governo na Assembleia e numa entrevista ele declara

que defender o

"Governo" das mudanças não tem sido uma tarefa

finalidade

fácil,

"a

das

propostas" de Tasso o fascinam. (O POVO - 20/09/87)
Em 1988, Ciro Gomes é lançado em Fortaleza candidato à prefeito
pelo PMDB, em circunstâncias adversas, porém seu mapa astrológico publicado em
agosto, faz boas previsões:
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"Aparentemente

Ciro Gomes é uma

pessoa

tranquila mas será certamente um adversário
forte

o

energia

que

será

suficiente

de

grande
capaz

valia.
de

Tem

superar

adversidades. Com certaza, em face de algumas
posições planetárias

o candidato

do PMDB

receberá

apoios

velados(. ..)

muitos

Aparentemente
realidade

é

revolucionário

mas

na

é reformista. Meios de comunicação

em massa poderão auxiliar na sua trajetória.
(O DIÁRIO DO NORDESTE
E a "Profecia" realizou-se
Fortaleza

Trataremos

com eleição de Ciro Gomes a Prefeito

em novembro de 1988.

desta

questão

de forma mais detalhada

- 08/08/88).

no próximo segmento.

de
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Campanha
Ciro Gomes:
"E Tempo de
Amar Fortaleza"
Como foi mencionado Ciro Gomes, eleito em 1986 Deputado pelo
PMDB, é lider do Governo na Assembléia Legislativa, durante o ano de 1987 e 1988.
De alguma forma o desgaste de Tasso Jereissati

com a "classe política",

os

movimentos populares organizados, servidores públicos e a imprensa é transferido
para

Ciro Gomes, já que ele próprio se denomina "líder fiel das mudanças"

e

"recruta do Governador".
A primeira pesquisa de opinião, realizada em julho de 88, aponta na
preferência espontânea, Ciro Gomes no 8º lugar, com 0,9%. Quando a consulta é
estimulada, Ciro permanece em 8º lugar, porém com apenas 0,6%. Concorre com
Ciro Gomes, o radialista

Edson Silva(4), pela coligação Frente Democrática (PDT

e PC do B), o médico Mário Mamede, pela "frente Progressista" (PT,PSB,PV), o
pastor Gidel Dantas na coligação "trabalhando com Fortaleza" (PFL,PDC) e o
General Torres de Melo, pela coligação "Aliança para

a dignidade" (PDS,PMN),

dentre outros candidatos de menor destaque.

o

grande concorrente de Ciro Gomes é Edson Silva que, nesta

primeira pesquisa de julho, já apresenta-se com um percentual de 10,5%, estando o
candidato da coligação Frente Progressista M'ário Mamede, em melhor condição
que Ciro, com 3,2% (O POVO - 09/07/88).
Podemos atribuir os baixos índices de Ciro Gomes a dois aspectos:
1. Ciro Gomes obteve em 1986, quando elegeu-se Deputado Estadual mais de 50%
dos seus votos em Sobral , cidade onde era registrado o seu domícilio eleitoral
obtendo em Fortaleza menos de 25% de sua votação total com apenas 3.652 votos.
2. O desgaste que sofre Ciro Gomes enquanto líder do Governo na Assembléia
legislativa.
(4). Edson

Silva

obteve

nas eleições de 86 à

Assembléia

Legielativa o segundo lugar em Fortaleza,

com 16.398 votos.
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A possibilidade de "salvar" e "construir" a imagem Ciro Gomes vai
ocorrer num 'Jogo de espelhos", onde em toda a campanha é veiculado: CIRO É
TASSO. O que vemos talvez não seja apenas uma superposição de imagens pois o
Ciro não deixa também

de representar a fase negativa da imagem de Tasso. Ciro

representa na Assembléia Legislativa o "o lado político" de Tasso e por isso mesmo,
a dificuldade evidente do tratamento
Ciro em nenhum

político

da administração.Ciro

não é

momento, nem quando corporifica a "negatividade" que Tasso

atribui ao político, nem quando é associado à imagem de Tasso como o grande
gestor das mudanças

no Ceará. Durante a campanha várias charges vão fazer

alusão a esta "ausência" de imagem própria de Ciro Gomes.

Outras

dificuldades vão se apresentar à candidatura Ciro Gomes,

dentre elas o seu domicílio eleitoral, pois quando decide entrar no prélio à Prefeitura
de Fortaleza, estava registrado em Sobral.
Ciro requereu

Transferência

do seu título

em

12.05.1988, de

Sobral para Fortaleza, o despacho ocorreu em 18.05, porém apenas chegou para ser
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processado (SERPRO) em 1Q de junho. Ciro enviou fora de prazo, o seu pedido de
tranferência, e o fez inclusive usando

de

falsidade ideológica, pois forneceu o

endereço que nunca morou na cidade de Fortaleza. Em 29.08, o TRE aprovou a
resolução 47/48 convertendo em diligência os pedidos cujos documentos foram
encaminhados por processamto no período de 1º de julho a 06 de agosto de 1988. A
legislação eleitoral

em vigor antes da constituição de 1988 (que fixa o prazo de

transferência de domicílio eleitoral para apenas quatro meses) estebelecia o prazo
mínimo de um ano para a transferência

de domicílio, no caso de Ciro Gomes,

estavam incluidos mais de 100 mil eleitores do Ceará, que por determinação do
próprio TSE não tiveram entregues os seus titulos. O SERPRO emitiu no dia 29/09
a relação

dos eleitores em diligência, em que figurava o nome de Ciro Gomes.

Ainda em 19.10.1988, o jornal O POVO estampava
seguinte

manchete:

JUIZ

AFIRMA

NÃO

em sua primeira
TER

página a

CONDIÇÕES

DE

DESBLOQUEAR O TITULO DE CIRO GOMES. O TSE acata o pedido de registro
da candidatura de Ciro. O TSE foi informado pelo TRE da existência de tal recurso
mas considerou que o pedido de transferência de Ciro chegou ao Tribunal a 12 de
maio e só estavam transformados em diligência aqueles pedidos feitos a partir de 1º
dejunho.( O POVO 17.10.88)
O registro apesar de concedido provocou várias reações dentre elas a
dos juiz representante do TRE junto ao SERPRO (serviço de processamento de dados
do estado):
Para esta situação ser alterada, teria' que haver
um

entendimento

com

o corpo técnico

do

SERPRO para reexaminar o assunto. Ainda'
assim seria uma alternativa bastante delicada
de ser implantada

vez que as listagens dos

eleitores cearenses já
distribuidae

estão

nas diversas

(Tribuna do Ceará, 19.10.88).

concluidas

zonas

e

do estado.
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o
domicílio eleitoral

caso da Prefeitua

de Fortaleza, onde é eleito um prefeito com

"estabelecido" em outro município, assume

total visibilidade,

da prática, em nada moderna, de corrupção eleitoral.
Surge durante a campanha de Ciro à Prefeitura de Fortaleza,
outro processo de "corrupção

um

eleitoral". Em 1982, sendo candidato a Deputado

Estadual, Ciro teria comprado material de construção à firma "Atualpa Parente",
para' "doar" em sua campanha, não efetuando o pagamento.
Ciro Gomes reunia todos os "ingredientes" para uma

derrota

eleitoral:
a. Não podia candidatar-se por impedimento legal, depois

"contornado",

b. Estava sendo processado por corrupção eleitoral,
c. Não tinha uma boa aceitação do eleitorado, tendo em vista os baixos

índices

sinalizados nas primeiras pesquisas,
d. Não era um nome conhecido pelos eleitores de Fortaleza.
A "grande modernidade" que vai ocorrer no Ceará é o uso eficiente
dos meios de comunicação, onde um candidato com os limites postos acima, consegue
a proeza de elerge-se prefeito de Fortaleza (não deixa de ser desconhecido, nessa
análise as qualidades de comunicador do candidato).

o uso
que diárias, durante

"moderno" da mídia faz com que pesquisas de opinião, quase
a campanha, sinalizem o que, e como os discursos devem.

"dizer", que forma eles devem tomar, que gestos eles devem "desenhar".
Para

a candidatura

Ciro Gomes, os programas

de televisão,

iniciados em 29/09, revelaram-se um instrumento eficaz para a reversão gradual
do desfavorescimento ao seu nome. A "Coligação das

Mudanças"

(PMDB-PTB)

teve o seu tempo calculados em 30 minutos e 55 segundos, a coligação "Frente
Democrática" (PDT-PC do B) obteve apenas 6 minutos e 23 segundos.
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A empresa de publicidade "Diana", responsável pela campanha

de

Tasso Jereissati a Governador, é recontratada na campanha de Ciro Gomes, o que
provoca na Assembléia Legislativa uma ondas de denúncias no que se refere aos
custos altos desta empresa, informa-se que a referida empresa foi rejeitada por
Maluf por considerá-Ia muito cara

(5).

Outros "abusos do poder econômico",relacionados a compra de 300
mil camisas de uma indústria do Paraná a serem distribuidas

na campanha, ou

ainda, a contratação temporária de moças e rapazes, a CR$ 6 mil cruzados por
semana, para a distribuição de folhetos também são denunciados'J".
Além

da campanha

publicitária,

o apoio

efetivo de

J ereissati foi fundamental na campanha de Ciro Gomes. O apoio
candidatura

Tasso

de Tasso

a

de Ciro expressa-se em depoimentos nos jornais, em "out-doors", e

na sua presença intensiva em todos

os

momentos da campanha. Num dos

primeiros comícios de campanha, Tasso declarou sobre Ciro Gomes: "As mudanças
levadas ao interior do Estado logo chegarão a Fortaleza, daí a escolha de Ciro
Gomes, um nome que reúna todas as qualidades para para ser um grande prefeito
(7).

A campanha

de Ciro Gomes realiza-se ora polarizando

com o

candidato Edson da Silva, e procurando indicar suas diferenças, ora com a prefeita
Maria Luiza. Vale ressaltar que tanto Maria Luiza como Edson Silva tinham em
comum o fato de situarem-se

os dois dentro do campo progressista e serem

contracenantes do "Meio Popular", muito embora existissem entre

os mesmos

diferenças expressivas. Uma das palavras de ordem da campanha de Edson Silva.
era" O POVO NA CABEÇA".Devido à sua popularidade nos programas de Rádio,
sua imagem constituí-se
correntemente

na identificação com os problemas do povo, onde era

afirmado em seu material

de campanha:

"Quem conhece os

problemas do povo sofrido é quemjá os viveu".
Em um debate realizado pelo Sindicato dos Jornalistas
candidatos a Prefeito sobre Socialismo, um comentarista

com os

político avaliou que "Ciro

Gomes procurou colocar-se no campo progressista - embora cortejando a esquerda,
(5) o povo, 21.10.88.
(6) o povo, 24.10.88 e Tribuna
(7) Tribuna do Ceará, 29.08.88

do Ceará,21.10.88.
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procurou desideologizar o

debate enfatizando o discurso da modernidade e da

eficiência,,(8).
A campanha de Ciro Gomes à Prefeitura vai se desenvolvendo em
oposições sistemáticas:
1. Entre o "Popular", representado por Maria Luiza e Edson Silva, e o "Moderno",
configurado no "Governo das Mudanças",
2. Entre o "Tradicional" desenvolvimentismo dos "Coronéis" e o modelo da gestão
eficiente, burocratizada

e moralizadora da "coisa pública" de Tasso Jereissati.

3. A nível das representações simbólicas, uma construção do "amor masculino"("é
tempo de amar fortaleza"), sobre a imagem "feminina" de Maria Luiza e da
própria cidade de Fortaleza, num contraponto da ordem versus caos, da força versus
fragili dade.

o

discurso

moderno de Ciro Gomes, embora construa-se

sob

tais confrontos, atribui exclusivamente a si próprio a autoria do Projeto Político e
fala em nome de todos, mesmo daqueles a quem "exclui".
Sabemos que a estratégia da modernização não é uma decisão
técnica

neutra,

mas o que é recorrente na

falácia do bem-estar
administrativa

material

retórica

generalizado. Aliada

à

da modernização é a
idéia

da

competência

e do emprego sistemático de métodos racionais, difunde-se como

outro requesito de modernidade, a idéia do novo. O novo significa sobretudo uma
ruptura

com práticas políticas indicadas como arcaicas, realizando-se de forma mais'

intensa no plano da satisfação simbólica, nos mecanismos de representação
Imagem,

da

onde dificilmente se diferenciaria entre o real e o ·imaginário. Talvez a

imagem projetada hoje seja de mais fácil olhar que aquela que transcorre

no real,

menos dinâmica, menos colorida e mais insólita. (9)

(8)

o rovo

14.08.88.

(9) Em um grande espetáculo tranecorrido no Aterro do Flamengo, comoevento do "Fórum Global 92", um grande telão
foi exibido, reproduzindo um show que acontecia no anfiteatro com a presença de um número reduzido de pessoas.
Havia uma grande proximidade entre oe artistas e o público, mas pude verificar que a grande maioria das pessoas lançava o
seu olhar para a grande "tela ao vivo".
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o que é mais
caráter

intrigante é que no nosso modernismo, e esse é o seu

original, todas as novidades se dão por igualmente novas ... Mas, são

afetadas por um mesmo coeficiente de incertezas e acasos. (Lefebvre, 1972). Os
recursos de propagandas

tornam- se,

nos parâmentros da modernização, um

microcosmos de iluções. As campanhas efetuam-se com um forte apelo emocional:
na campanha de Ciro Gomes os palanques mais se assemelhavam-se
cenários

da

"Ilha da Fantasia", onde no final de

cada

a grandes

comício todos eram

convidados a entoar o Hino Nacional num apelo a ordem, civilidade e a idéia de
unidade-nação e a rezar sob a penumbra, a oração de São Francisco.

É o espetaculo dos altos palanques onde o candidato "ascende" sob
um jogo

de

claro/escuro

trans-cendência,

como um

personagem

que

a

luz

vai revelando

onde a fala é anunciadora de novos tempos, e o fundo musical

dociliza sua imagem, de tal forma que os espectadores o percebem musicalmente:
"guereiros são pessoas são fortes são frágeis, guereiros são meninos no fundo do
peito" (musica cantada por Fagner nos comícios da Coligação das Mudanças).
Quanto a idéia de novo, Maria Luiza, como já foi mencionado, teve
como lema de sua campanha à Prefeitura: "Construir o novo com o Povo" que
Barreira (1991) identifica-se como o popular na política".

o novo,

neste caso tem como significado

de que a novidade da Prefeitura

a idéia

Popular é de

trazer à cena politica ao nivel de participação

e

decisões, o personagem O POVo.. O nosso projeto
era colocar a máquina
coletivo mas
populares

também

não s6 em beneficio do .
favorecer

(citadas por Barreira,

as

lutas

1991:22

Entrevista concedida em 01.08.1991).
O contraponto ao "popular-novo" que Ciro vai projetar é a idéia de
ordem

frente à "desorganização do governo

participou com os outros candidatos

popular".

Em

um debate

que

(em13.08.88), Ciro afirma que Fortaleza tem
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uma dinâmica própria de organizar, procurando colocar-se no plano progressista
e enfatizando o discurso da modernidade e eficiência administrativa.
Um dos candidatos a Prefeito de Fortaleza em 88, o General

de

reserva Torres de Melo - tipo de um perfil ideológico bem demarcado, de um
discurso com nítido

conteúdo de "direita" declara

no jornal: "o problema de

fortaleza é a falta de alguém sentar e botar ordem na prefeitura,,(lO).O
candidato de alguma

forma expressa o seu desejo de uma lei restauradora

da

ordem.
Foi Tasso Jereissati que detonou o mote da campanha
(08.88) que Ciro Gomes, em 90 dias como prefeito, mudaria a

declarando

face da

cidade

deixando-a limpa e bem cuidada. Ciro no debate promovido pela FACIC (09.88)
declara que "Pensar Fortaleza é tomar o tempo de atraso" e que irá "tapar os
buracos

de Fortaleza em 90 dias".
A imagem de Ciro Gomes vai sendo construída em oposição a idéia

do novo criada por Maria Luiza e também visa subliminarmente demonstrar

que

nem sempre é o "homem que devasta e violenta a cidade".
É interessante observar que, no interior dos debates veiculados na
imprensa,

nos programas de rádio, esse imaginário

sobre o feminino vai estar

presente, tanto no sentido de uma valorização de caracteristicas emancipatórias,
como numa visão
(Barreira,

que

associa essa condição a noções de "governabilidade"

1991:25). Um outro candidato a prefeitura de Fortaleza, Pedro Gurjão,

diz o que sente em relação a Fortaleza:
"É o reclamo
desposada

mais urgente para Fortaleza ser

do sol, hoje é uma amante triste, abandonada,

salva,

a loura

largada na sarjeta. É

preciso que nós tomemos nos braços essa mulher para recuperar sua dignidade" (O
POVO, 28.08.88).
Evoca-se, na representação política local, a figura de um salvador
que venha devolver a ordem, restabelecer a moral, tirar Fortaleza da "Vida" e, ao
"desposá-Ia", restabelecer a"
(10)

o povo,10.08.88

- Em algumas

instituição". A imagem moderna de Ciro Gomes foi

declaraçôes

esse candidato afirmava: "Fortaleza precisa é de macho".
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construí da sob três

referentes fundamentais:

competência,

ordem e moral. Há

porém algo mais complexo, pois há semelhanças destes referentes

com aqueles

relativos ao governo dos "coronéis", onde a competência, a ordem e a moral eram
também palavras de "ordem". Havia nesta

perspectiva de constituição da imagem

moderna de Ciro Gomes, uma dupla tarefa:
a.

Diferenciar-se

administrativa"

da gestão de Maria Luiza no que se

refere

a "desordem

e a moral da mulher descasada que se fazia acompanhar de seus

dois ex-maridos, ferindo os costumes e o conservadorismo da sociedade cearense;

b.

"coronéis",

sua diferença, do governo dos

Destacar

onde

a "moral

conservadora" permitia práticas clientelistas e uso arbitrário do poder.
No governo de Maria

Luiza, o "popular" é o centro

do seu

discurso, já no governo dos coronéis o maior apelo é dado à ordem e ao
desenvolvimento. A modernidade cearense tentou se constituir como a síntese entre
o popular e apelo desenvolvimentista

e ainda

entre

a "força"dos"coronéis" e a

"fragilidade da mulher".
Na campanha
Fortaleza"

de Ciro Gomes à Prefeitura

ele anuncia a novidade de sua proposta em

"Fortaleza da Gente". Embora Maria Luiza tenha

"É tempo de Amar
relação

à anterior.

tentado simbolizar o "novo" na

sua campanha e na sua gestão na Prefeitura de Fortaleza, Ciro Gomes sinaliza que o
"desamor" e o "abandono" a que foi relegada Fortaleza expressam que agora sim, "é
tempo de amar

Fortaleza",

"Fortaleza da gente

(11)

tinha

como significante

do discurso, a idéia de um governo participativo, e, de certa forma, de um cuidado ~
do usufruto coletivo da
imaginariamente

cidade, numa

perspectiva democrática. Ciro constitui-se

não como "o amor coletivo" mas sim como aquele "amor exclusivo",

de um só "amante", protetor e forte "na sua Fortaleza".
A forma de relação do Governo das mudanças com os Movimentos
Sociais

vem expressar esse caráter personalista, concentrator

e "exclusivo" do

poder e do "amor" de Ciro Gomes. Um editorial de "O POVO"(13.09.88), colocando
Tasso

e

Ciro

como

pós-modernos, assinala que o CAMBEBA possui uma

(11) Lema da geetão de Maria Luiza na Prefeitura.
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intimidade com a publicidade
complementar

e estimular

e um tipo de markting político, que, ao invés de
a

participação

política na

sociedade,

substituí-Ia. O Plano de Mudanças do Governo Tasso Jereissati

procura

já assinalava

o

seu propósito de "organizar os Movimentos Populares,,(12).
Essa "intimidade" com a publicidade gera, também, na "relação do
amor com Fortaleza", uma grande intimidade do "Governo das Mudanças" com
os Movimentos Populares.

O controle que esse governo realiza

de todos os

movimentos com suas associações, lideranças e reivindicações por bairros, onde, a
partir daí,

ele "seleciona"

com que associações estabelecerá

esta

"íntima

relação"; é uma forma de disciplinar impulsos mais "anárquicos" dos movimentos.
O "caos" da gestão Maria

Luiza

tão

propagado pelos

seus adversários, foi

substituído pela "boa intenção", de transformar Fortaleza em uma "dama recatada"
e "amante passiva".
Essa "engenhosa" modernização com ênfase na democracia e na
participação popular constituem o caráter ambíguo da modernidade cearense.
A

"intimidade" do Governo com os Movimentos Sociais, onde a

escuta direta é estabelecida em parâmetros oficiais, não deixa nada velado, sendo
traduzida como democracia o "diálogo direto" com o povo.
A linguagem política da modernidade cearense é entrecortada

pelo

duplo sentido ou por palavras que não dizem algo novo, mas que "respondem" a
determinadas expectativas

previamente auscultadas. Esta

"linguagem moderna"

vai se contruir num sistema de sinais-respostas, onde reduzida à troca simbólica,
de significantes no discurso, ela sofre um défict de seu potencial dialógico.
Ciro Gomes tem essa convicção da importância
da palavra: " Eu tenho a clara noção de que a
palavra é um instrumento de poder. O poder real
se compõe de várias

(12)

o povo,06.01.1991
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compreendidas por pessoas mal compreendidas.
Informação é um instrumento
A linguagem

competente

de mérito,,(13).

é colocada como instrumento

"de

mérito", restrito ao campo daqueles que compreendem o valor da informação. A
informação é também formadora de opinião e, em assim sendo, ela forma e informa
num circuito interminável. Neste sentido, o maior opositor de Ciro Gomes na
campanha

à Prefeitura,

Edson

Silva, embora tenha disputado

momentos voto a voto a Prefeitura

de Fortaleza,

nos últimos

não representou

a

"outra

proposta" alternativa a "prefeitura" e ao "governo". Edson Silva era popular não
pelos canais de imagem eletrônica, mas pela comunicação, "arcaica", do rádio. Um
representava o uso moderno da mídia, dos efeitos especiais da linguagem cifrada,
do duplo sentido, do mundo idílico dos heróis com poderes imagináveis; o outro a
comunicação direta,"crua", da cultura do povo cearense, do homem que "conhece os
problemas do povo sofrido, porque já
inteiramente

os viveu",

algém

que

se

colocou

como povo, num espetaculoso apelo popular.
Venceu

a

identificação com o diferente, o desejo

projetado

no

homem que fala bonito, que diz que vai mudar Fortaleza e que jura amá-Ia com
reverência e respeito. Poderíamos até

mesmo afirmar que essa vitória pode ser

colocada entre aspas. Ciro Gomes obteve apenas 25,79% dos votos; contra 25,05%
dos votos alcançados por Edson Silva.
Houve

algumas

tentativas de retirada da candidatura
Frete

Progressista(articulada

da

SINFRÔNIO

pelo

movimento "CAMBEBA NÃO") em favor
de Edson Silva, não tendo se viabilizado
por resistência

internas no Partido dos

Trabalhadores.
A
Mudanças

Coligação

das 4j. .

obteve 179.274, a

Democrática (Edson silva) obteve 173.957
II

(13)

o povo,06.01.1991

'1~!tJr.i,t··;;"••

,Vll'/-l

..

27

votos enquanto a Frente Progressista obteve 33.768 votos, o que indica que sua
desistência poderia assegurar a vitória de Edson Silva.
Porém, mesmo Ciro Gomes eleito, Ciro ainda éTasso.
Quanto

à

vitória

de Ciro Gomes os observadores

políticos

comentam:

o

Presidente do PT à epoca afirmou que "Ciro Governará sabendo

que 1/3 da população o apoio e 2/3 votaram contra ele(...). A vitória de Ciro foi a
vitória do poder econômico da

máquina

do governo estadual fovorecida pela

dispersão das oposiões,,(14).
"Tasso transformou o pleito num julgamento do seu
além de ter um prefeito rejeitado pela esmagadora maioria
perdeu a maioria que seu prefeito tinha na
novos e condenáveis vícios, além
opératorios

que

com

da cidade. Tasso

Câmara Municipal( ...), Introduziu

dos métodos

antes condenara

governo"(...),

aliciatórios

tanta

e

veemência

os expedientes
ao

coronelismo,

mistificação aletrônica e propaganda da cripto-facista(15).
Propagou-se em Fortaleza a idéia de que Edson Silva teria feito um
acordo com o "Cambeba,,(16)no sentido de conseguir apoio
deputado federal em 1990; pois a pequena margem
levantou suspeitos de fraude eleitoral. Se durante

para sua eleição' a

de diferença (5.317) votos,
a campanha,

o movimento

"Cambeba Não" recebeu ofensivamente do grupo político de Tasso/Ciro a resposta
"Cambeba Sim Cambada Não,,(16),nas eleições de 1990 a coligação PDT-PSDB
espalhou por Fortaleza inúmeros cartazes do candidato a Senador - Beni Veras, ao.
lado de Edson Silva, que efetivamente se elegeu à Federal.
Como tudo é ambíguo no "ser moderno" o candidato a prefeito é
"domiciliado" em outro município, sua declaração de bens
Volkswagem/1986, 140 reses, uma linha telefônica e

consta apenas um

600 mil

cruzados em

caderneta e realiza uma campanha faraônica (17),não é de se estranhar que após
(14) JD - 22/11/88
(15)

o POVO

(16) Cambeba

- 23/11/88

é a 5ede do governo de tal forma que o governo e o seu grupo fazendo alusão a eua sede

(17) O POVO, 31.07.88 - Tentava

este movimento galvanizar

todae as forças de esquerda

progreseiata

no Ceará.
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sua vitória o mesmo

coloque uma visão contrária

àquela divulgada

sobre a situação

de Fortaleza:

"Eú

acredito

que

boa parte desta visão

de

deteriorização da cidade é subjetiva. Acho que
estamos

frustados,

magoados,

oprimidos, maltratados,

machucados,

angustiados

e muita

coisa é comum no Brasil inteiro".
"0 lixo tá na rua, o buraco tá na rua, mas o sol é
o mesmo ... (O POVO. Nou. 1988)
/1

A tentativa
para

de "tapar" todos os buracos de Fortaleza

Ciro Gomes uma tarefa

grande

"fomentador"

da modernização

com "buracos". Tasso
promessa

de

Fausto,
mundo,

ao

ser

campanha

na ilíada
gerenciar

política fáustica,

da

de

grandiosa,

Fortaleza.

eleito governador

"erradicar

modernidade,

e administrar

a

que

Não

é

como

modernização

prometeu

absoluta".

pretenderam

o revelaria

haveria

também

miséria

em 90 dias

cumprir

Ciro e Tasso,

mover e remover

sua
como

o próprio

até mesmo o que não é governo, substituir

o rítmo

próprio do acontecer social:

"Tanta energia propositalmente desatrelada:
Isso desafia o meu espirito para além de tudo o
que já vi. Aqui, sim, eu lutaria para a tudo
lSSO

subjulgar".(Fausto 10.218:21,

citado por

Berman, 1987)
Resta-nos

indagar

movimentos

sociais não recriaria

insatisfeitas.

Onde

a

falta

se a modernização

que

também

uma terra vazia, sem sombras

dos "incluídos" é emitida

pelos

alcança

os

e nem eco de vozes
personagens

da

mudança.
Embora
concreto,
ninguém",

onde

a

modernidade

a burocracia

o que raramente

traduza-se

administrativa

sempre

é de alguma

seus discursos explicitam

como
forma

é de gradual

um

o

projeto

"lugar

de

transformação
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dos sujeitos políticos em espectadores da era moderna. Talvez a modernidade a
represente
vivas"

um esforço de contenção do potencial emancipatório das "palavras

e "ações vividas" (Arendt, 1987) experimentadas movimentos sociais na

década de 80.
Lefebvre (1972:221) percebe a modernidade imersa numa grande
crise de linguagem. A linguagem na era moderna produz verborragia, priva o
homem dos seus símbolos, gera descomunicação e solidão individual, juntamente
com a reunião de multidões ou massas, nas cidades gigantescas, nas empresas
colossais, nos partidos.
Nos

anos

80,

o verbo foi ação, contou

histórias

de

identificou personagens, reconheceu-se coletivamente; talvez a "década
tenha alertado

os propulsionadores

lutas,

perdida"

do desenvolvimento para a necessidade de

"retomar o bonde da história". A modernidade da democracia instrumental, já que
não podia
passada,

gerar retrocessos, coibir os avanços políticos alcançados na
decidiu então intitucionalizá-los.

Aprendeu

década

a "linguagem das

lutas

comunitárias", "acolheu" as lideranças cominitárias, e passou a movimentar-se
com desenvoltura no terreno dos movimentos sociais.
A modernidade é uma forma de falar em nome de todos, unificar
territórios

("o Terceiro Mundo" ao "Primeiro Mundo"), tentar decretar o mais

profundo e refinado silêncio (refinado por ser um silêncio povoado de vozes). A "nova
modernidade" no Ceará vem a significar o esforço de controlar o imprevisível no
movimento social,
desenvolvimentista,

de
de

instituí-I os

no

campo

forma que o "político" esteja

da

ação

racional

sempre combinado, e se

possível submetido, ao "nobre" esforço dos "novos empresários" em seguir o livre
curso, planejado, da ordem e do progresso.
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