
                                   
 
Goiânia, 23 de novembro de 2007 

 

 
 

 

O que está acontecendo com o Brasil? 

 

Ao retornar de uma viagem de negócios, de São Luís do Maranhão, fui obrigado a 

aguardar algumas horas pela conexão para Goiânia no Terminal 2 do Aeroporto de 

Brasília, que é conhecido como “curral” por seus usuários. A maior parte do tempo 

fiquei em pé, junto com centenas de outros passageiros, e quando consegui sentar, 

percebi que ao meu lado acostou-se um jovem aparentando ser de outro país, que ao 

apreciar toda aquela movimentação, me perguntou em inglês: “Por que isso está 

acontecendo no Brasil?”. De fato, nosso incrédulo visitante era um polonês de 20 anos 

de idade, que cursava Economia na Universidade de Varsóvia e pela segunda vez 

voltava ao nosso País.  

 

Expliquei que a causa de nosso apagão aéreo é meramente política, pois as tarifas e 

taxas aeronáuticas praticadas no Brasil competem com as de qualquer país 

desenvolvido, portanto, a arrecadação é mais do que suficiente para manter em 

funcionamento tanto um efetivo sistema de controle de tráfego aéreo, como uma 

elogiada malha aeroportuária, mas nos últimos anos, menos de um quarto do valor 

arrecadado vem sendo reinvestido na aviação. “Mas como?”, retrucou o polaco: “Não 

existe um órgão para fiscalizar esse dinheiro?” Respondi que sim, mas que o órgão 

também é político e para que pudesse fazer a lei funcionar, precisaria utilizar-se do 

Poder Judiciário, que, por sua vez, barra questões políticas.  

 

“Mas então, quais são as alternativas ao transporte aéreo em um país imenso como 

este?” Informei-o que até a década de 1950, o Brasil contava com mais de 3 mil 

estações de trem espalhadas principalmente no litoral, e que até os anos 60 deveriam 

consolidar a ligação com o interior, mas que, por uma opção política, desmantelamos 

nosso sistema ferroviário para construirmos apenas estradas de asfalto... e que hoje 

existem menos de cinco linhas regulares de trem que transportam passageiros entre 

cidades.  

 



Também falei que nossa malha aeroviária atendia no início dos anos 60 quase 400 

cidades do Brasil, e que hoje alcança menos de 180. “E o transporte fluvial?” Esse não 

existe, repliquei. “E sobre os acidentes aéreos que aconteceram no Brasil, as 

autoridades já os esclareceram?” Nesse momento fiquei curioso e quis saber o que 

fazem as autoridades polonesas em casos de tragédias. Nosso visitante contou que 

no final do mês de julho deste ano, na França, um ônibus que transportava 50 

peregrinos poloneses a um santuário mergulhou no leito de um rio, e que morreram 26 

pessoas, todas anciãs. Duas horas depois, estavam no local do acidente, distante 700 

quilômetros de Paris, o primeiro-ministro francês, o ministro que cuida das estradas e 

a ministra do Interior. O presidente da Polônia, Lech Kaczynski, avisou ao presidente 

da França Nicolas Sarkozy que viajaria de imediato para visitar os 24 sobreviventes, e 

ao desembarcar na cidade de Grenoble, foi recebido pelo próprio presidente da 

França. Juntos, consolaram os feridos no hospital e de lá mesmo, o líder de Estado 

polonês telefonou para familiares de alguns dos mortos. Sarkozy declarou que 

acompanharia pessoalmente o inquérito para apurar as causas do acidente.  

 

Confesso que imediatamente comparei essa com a reação de nossas autoridades 

após acidente com o avião da TAM em julho passado (“top-top-top”).  

 

Depois de uma boa prosa, finalmente chamaram o polonês para embarcar. Este, antes 

de partir, fez outra pergunta: “Como o Brasil consegue ser uma potência mundial sem 

que faça investimentos em sua infra-estrutura?” Não tive tempo para responder, mas 

percebi que enquanto nossos meios de integração chegaram a um limite, nossa 

tolerância parece infinita. Aceitamos como normais os atrasos de vôos, com a mesma 

resignação como fazemos em relação a nossas estradas, ao sistema de saúde 

pública, etc. Mesmo com o sacrifício de centenas de integrantes da classe média, a 

mesma não vem se organizando para defender seu direito à vida e assiste com a 

mesma complacência à morte de sua vontade política, cujos efeitos serão mais 

devastadores que meros acidentes envolvendo carros ou aviões. (novembro/2007) 

 

*Georges de Moura Ferreira é aviador, advogado, professor de Direito Aeronáutico 
Internacional e pesquisador da Universidade Católica de Goiás e membro da Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Goiás.  
 
 


