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“O fundamento de 
uma boa república, 

mais até do que as boas 
leis, é a virtude dos 

cidadãos.” 

(Norberto Bobbio)





Em meio a frases, ideias 
 

Margareth Botelho1

Apresentar este livro, confesso, tem gostinho especial. Uma 
viagem pelo tempo me leva a compartilhar memórias. Ima-

gens diversas que surgem insistentes. Uma delas traz de volta o dia 
em que Luiz Henrique esteve na redação de A Gazeta e, depois de 
uma conversa leve e reveladora, passou a reforçar com textos mul-
tifacetários uma coluna semanal nas páginas de Opinião.

Ouso arriscar que, naquele momento, nascia Sementes Repu-
blicanas do catarinense, quase carioca e mato-grossense por amor 
à natureza e aos ideais de vida. Um especialista na área em que 
atua, mas com prerrogativas essenciais que o habilitam ao ofício 
de escrever sobre temáticas cotidianas. Comportamento, gestão 
pública, meio ambiente, direitos humanos, religião, o Brasil e o 
mundo são retratados em artigos intimistas que navegam tran-
quilamente entre a singeleza e a crítica ácida, ora subliminar.

Ao reunir publicações de épocas distintas, o autor nos possi-
bilita refletir diante de um passado atual. Fico pensando o quanto 
nosso país patina em situações e crises que se repetem sem apa-

1 Margareth Botelho é jornalista. Foi editora-executiva do jornal A Gazeta, de Cuiabá, 
onde muitos dos artigos deste livro foram publicados.



rente saída. Ou somos nós que insistimos em permanecer em 
explícitas zonas de conforto? Os textos que se seguem semeiam 
ideias. Sem pretender ser o que não é, a coletânea vai além nas 
entrelinhas, avançando sorrateiramente na defesa de conceitos e 
no repúdio a preconceitos.

Palavras soltas remetem prefácios a algo desnecessário, de lei-
tura descartável. Mas recorrendo às prerrogativas de quem devo-
ra os tais prefácios, sem qualquer insidiosa culpabilidade, admi-
to que Sementes Republicanas tem altos e baixos, absolutamente 
perdoáveis para quem escreve sobre fatos contemporâneos. Afi-
nal, pensar o mundo moderno e traduzi-lo em frases que se com-
pletam a cada parágrafo, formando ideias, tem o legítimo direito 
do contraditório.

A experiência de um homem que gravitou na juventude entre 
o universo sectário do partidarismo e da militância política e ago-
ra, anos mais tarde, ainda se confessa motivado pela esperança 
e pela busca incansável por justiça, merece sim um olhar aten-
to. Verdades com paradoxos de quem não se furta à exposição de 
pensamentos íntimos jamais serão perda de tempo.

Sementes Republicanas é uma obra sustentada em conjuntu-
ras históricas sob o olhar não pedagógico de um cidadão brasi-
leiro que defende teses, e ponto. De forma curiosa, prioriza e aco-
lhe as angústias do leitor. Por vezes, Luiz Henrique faz mea cul-
pa e se refere a nós, brasileiros, como especialistas em criticar o 
outro sem considerar a própria postura, farta de pequenos deli-
tos. É como esbravejar para cima de corruptos e não abrir mão de 
furar filas, colar em provas de concursos ou “dar carteiradas”.

Deixo de lado citações que considero instigantes para não 
comprometer a leitura e influenciar conclusões. O que impor-
ta são unicamente os textos criteriosamente colocados nas pági-



nas seguintes. Meu entusiasmo pode levantar suspeita. E eu só 
me sentirei realizada, igualmente ao autor, se este livro produzir 
sementes inspiradoras, que imponham novas atitudes a um Bra-
sil secular e a uma população cansada na espera da ambicionada 
República, em significado e significante, proclamada há 125 anos.
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Introdução

Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: “Aquele que 

semeia saiu a semear; e enquanto semeava, uma parte da semen-

te caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a come-

ram. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita ter-

ra; e logo nasceu porque a terra onde estava tinha profundidade. 

Mas o sol tendo se erguido, em seguida, a queimou; e, como não 

tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vin-

do a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu fru-

tos, alguns grãos rendendo cento por um, outros sessenta e outros 

trinta. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça!” (Mateus, 13, 3-9)

Ao longo dos anos, tenho escrito com frequência para diver-
sos jornais e publicações. Mais recentemente, assino uma 

coluna semanal de opinião no jornal A Gazeta, de Cuiabá. Em 
meus artigos, defendo ideias, comento fatos, apresento opiniões 
e análises sobre temas os mais diversos. Alguns desses textos des-
pertam polêmicas, são republicados em mídias digitais e provo-
cam manifestações favoráveis ou contrárias. Logo caem no esque-
cimento quase geral, como sementes comidas pelos pássaros, 
queimadas pelo sol ou sufocadas pelos espinheiros.

Todavia, alimento a esperança de que algumas dessas semen-
tes possam ter caído em boa terra e, como na parábola de Jesus, 
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finquem raízes e venham a gerar boa colheita. A esperança de que 
essas palavras disseminem ideias, inspirem pessoas, provoquem 
atitudes, estimulem mudanças.

A presente coletânea é fruto desta esperança. Publico-a com 
um duplo propósito. 

Primeiro, o de possibilitar a leitura de alguns artigos de for-
ma distinta daquela característica do jornal diário ou do portal 
eletrônico, marcada pela pressa e superficialidade, proporcionan-
do uma reflexão mais serena acerca do seu conteúdo e distanciada 
das emoções do momento da publicação original. 

Depois, o de permitir uma visão de conjunto dos vários 
assuntos tratados e de diferentes abordagens sobre os principais 
temas que têm me ocupado e em alguns casos preocupado. O lei-
tor observará que algumas questões são objeto de mais de um tex-
to, não por falta de assunto ou inspiração, mas porque são recor-
rentes na vida brasileira.

Aqui estão reunidos escritos de mais de vinte anos com 
outros de poucas semanas atrás. Quero crer que a essência do 
pensamento resistiu à erosão do tempo. Não abandonei as cren-
ças e ideais da juventude, nem os sacrifiquei no mercado das con-
veniências mundanas. Mas é certo que a experiência e o amadu-
recimento, bem como as cicatrizes conquistadas, propiciam pers-
pectivas mais realistas acerca dos processos evolutivos das socie-
dades humanas. Para muitos de nós, o aprendizado é sofrido e eu 
não sou exceção.

A organização dos textos por temas e não por ordem crono-
lógica visa destacar menos o momento de sua elaboração e mais 
o seu conteúdo.

Quanto ao título, julguei que Sementes republicanas é o que 
melhor se aplica ao conjunto de ideias apresentadas ao debate. 
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Defendo a democracia, os direitos humanos, a tolerância religio-
sa, a economia ecológica, o aperfeiçoamento da gestão pública, o 
fortalecimento do controle externo, o combate à corrupção. Já há 
alguns anos, desde antes de assumir minhas atuais funções, não 
defendo nem condeno partidos ou lideranças individuais, mas 
concentro minha energia no exame de causas e propostas. A vida 
me vacinou contra o partidarismo e o sectarismo, mas o tempo 
não debilitou minha energia para lutar pela justiça, ou melhor, 
pelo que creio ser justo. O que me incomoda é o silêncio, a omis-
são, a covardia, a pusilanimidade e a indiferença. O que me moti-
va é a esperança e o amor.

Boa leitura!
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Democracia
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Elogio da política

S empre me entristeço quando presencio algum comentário 
acusando genericamente “os políticos” de serem os responsá-

veis pelas mazelas da cidade, do estado ou do país. 
Em primeiro lugar, porque tais generalizações costumam ser 

ilusórias e/ou preconceituosas e para termos uma democracia 
viva necessitamos de uma cidadania consciente e ativa, sem ilu-
sões ou preconceitos.

Depois, porque sempre considerei a política uma das mais 
nobres atividades humanas. Alguns dos seres humanos que mais 
admiro como Mandela, Gandhi e Martin Luther King foram 
extraordinários líderes políticos, mesmo tendo militado por déca-
das sem nenhum mandato parlamentar. São personalidades que 
transcenderam seus países e suas épocas pela força e beleza de 
suas mensagens, de seus exemplos e de suas histórias de coragem, 
coerência e determinação.

Penso que a atuação e o engajamento político dos jovens 
deveriam ser estimulados pelos pais e professores, pelos líderes 
religiosos, classistas e comunitários, pelos artistas e esportistas. 
A educação política deveria ocupar lugar de destaque ao lado da 
educação científica, da educação física e da educação moral e reli-
giosa.

Em 1650, no seu célebre Sermão da Primeira Dominga do 
Advento, o Padre Antônio Vieira advertia que a omissão é o mais 
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grave de todos os pecados. Referia-se o ilustre pregador à omis-
são dos governantes: “a omissão é o pecado que com mais facili-
dade se comete, e com mais dificuldade se conhece!”. Com efeito, 
quantos são os dirigentes que se omitem ou se desviam de suas 
responsabilidades, culpando seus antecessores, o clima, a conjun-
tura econômica, as outras esferas de poder, os juízes, a imprensa, 
os órgãos de controle, enfim, todo e qualquer um que possa justi-
ficar sua inação ou incompetência!

Todavia, também igualmente grave no mundo contemporâ-
neo é a omissão dos cidadãos. E também muitos são os cidadãos 
que fogem de suas responsabilidades simplesmente culpando os 
políticos, as autoridades e o “sistema”, esquecendo que o mau polí-
tico só sobrevive pela passividade dos bons cidadãos. Infelizmen-
te, a crítica preguiçosa daqueles que sem sair de suas confortáveis 
poltronas falam mal de todos os políticos em nada contribui para 
mudar a política.

O desdém pela política, cujas nuances vão da ignorância e 
desinformação ao desinteresse e até ao nojo, em nada, rigorosa-
mente nada, auxilia a solução dos problemas coletivos, desde a 
mais simples reivindicação de um bairro à mais complexa delibe-
ração governamental. 

Cidadãos omissos, passivos, conformistas, abúlicos, somen-
te realimentam o círculo vicioso de uma representação eleita que 
não respeita quem a elegeu. A melhoria da qualidade da represen-
tação política somente se alcança com maior quantidade de par-
ticipação. Mais gente participando e cada um participando mais.

Quem já presenciou alguma assembleia de condomínio sabe 
que a democracia, sem dúvida, é trabalhosa e ruidosa, exige boa 
dose de paciência e tolerância, e frequentemente é palco de decep-
ções, mas é incomparavelmente melhor que qualquer alternativa 
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autoritária. Se quisermos viver numa democracia, não podemos 
abrir mão da política.

Assim, quero fazer o elogio da política. Não o dos políticos 
em geral, porque os há para todos os gostos, desde os que mere-
cem respeito e apoio até os que só merecem a prisão. Mas o elo-
gio da política como atividade humana essencial à democracia e 
ao desenvolvimento humano. 

Um belo exemplo de consciência política foi o de uma meni-
na de 13 anos em Florianópolis que criou uma página numa rede 
social para denunciar as mazelas da escola pública em que estuda. 
Apesar da reação negativa de muitos colegas, dos professores e da 
direção, sua iniciativa alcançou êxito, obrigando as autoridades a 
agir e reformar a escola. Parabéns a ela e a todos aqueles que dedi-
cam algum tempo e energia para lutar pelo bem comum! Viva a 
boa política!

(A Gazeta, Cuiabá, 15/09/2012)


