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 “O MAIS IMPORTANTE É SER, E NÃO TER” 
 

Nós do Elo Social acreditamos piamente ser impossível a ressocialização de quem não quer ser ressocializado e 
sendo assim adotamos uma forma inovadora de fazer este trabalho que é tirar a ressocialização de dentro de cada 
um dos encarcerados, para isto temos que fazê-lo refletir e buscar dentro de si mesmo esta solução. Mensalmente 
escolhemos um tema polêmico para questionar e fazê-lo refletir, para darmos início a esta série escolhemos este 
mês o seguinte tema: “O mais importante é ser, e não ter”. Pesquisas revelam que a maior parte dos 
encarcerados envereda para o mundo da criminalidade porque “queriam ter sem ser”. 
 
A sociedade passa por várias transformações, sobretudo, no campo das relações humanas. Atualmente, o ser 
humano tem privilegiado o “Ter”, como sinônimo de grande apego aos bens materiais, e não se preocupa  com o 
“Ser”, que se pode definir como a  busca de virtudes. Dá-se maior valor àquilo que o dinheiro pode comprar, as 
pessoas valem pelo patrimônio que têm e não pelas qualidades que possuem. 
 
Não se pode esquecer, que antes de “ter” alguma coisa, é preciso “ser” alguém, dar o exemplo, fazer a 
diferença e contribuir para a sociedade. Sempre em primeiro lugar deve estar o SER, em seguida FAZER, para 
depois vir a TER. Se você busca tornar-se um profissional e um ser humano melhor, e executa seu trabalho com 

amor, o resultado financeiro positivo será uma mera consequência. 
 
Numa cultura em que o objetivo supremo é o “Ter” e ter cada vez mais até parece uma função normal da vida, 
“Ter” e “Ser” são dois mundos fundamentais de experiência, a energia de cada um determina as diferenças entre 
o caráter dos indivíduos e os vários tipos de caracteres sociais. A grande diferença entre o “Ser” e “Ter” é que se 
estabelece uma sociedade centrada sobre as pessoas e sobre as coisas.  
 
A vida é uma bela viagem, e o que importa mais é aproveitar bem a viagem do que preocupar-se apenas com o 
destino final. O importante não é o que acontece conosco, e sim, o significado que damos para aquilo que 
acontece em nossas vidas.  Se não estamos aprendendo e crescendo é porque chegou a hora de mudar... Veja o 
local que se encontra hoje! (cárcere) Da para perceber que o caminho que escolheu não foi o melhor... Então 
mude de direção, compare a sua vida a vida de seus amigos que preferiram ser antes de ter, certamente muitos 

deles já conquistaram o que queriam ou pelo menos estão desfrutando da liberdade e andando em direção ao que 
almejam. E você que preferiu ter sem ser está satisfeito com o que tem agora, ou seja, perdeu a dignidade, o 

respeito, muitos amigos e parentes, relacionamentos a carreira profissional e ainda a coisa mais importante que 
alguém pode ter que é a liberdade. 
 
Certamente hoje está decepcionado com todos que lhe conheceram, porém não pode condená-los por uma 
decisão que foi apenas sua, ou seja, quis ter sem ser. É preciso renovar-se a cada, dia, saiba que, fisicamente 
não somos mais a mesma pessoa que fomos há sete anos, nesse intervalo de tempo todas as células do nosso 
corpo se renovaram. Se até o nosso corpo se renova, mude também suas atitudes, que o mundo mudará para 
você. Nossas atitudes são responsáveis pelos resultados de nossa vida. 
 
É preciso ter criatividade e coragem para mudar, crescer e se desenvolver a cada dia. Insanidade é fazer sempre 
a mesma coisa e querer obter resultado diferente, isso é impossível. É preciso estar aberto às mudanças; é 
preciso desbloquear e dar vazão ao fluxo da vida. Busque um sentido para sua vida e a direção a seguir ficará 
mais clara e visível para você. Se você tem uma meta, um sonho grandioso, tudo começa a fazer sentido para 
você que andando na direção certa estará amando muito mais a si mesmo. 
 
Administre bem o seu tempo, pois, tempo é dinheiro e vida, se você não tomar conta da sua vida, certamente 
alguém irá tomar conta por você e o resultado pode não ser o que você queria obter. O dia a dia de todas as 
pessoas é bem parecido, o que faz a diferença são os pequenos detalhes (você é exemplo disto). É bem verdade 
que o hábito faz o monge. Cuide-se! O tempo não para e não volta atrás. (melhore para o mundo que o mundo 
será melhor para você).                                 Dr. Jomateleno dos Santos Teixeira, (diretor presidente da CESB) 
 
Observação: Estamos iniciando esta nova modalidade de trabalho em prol da ressocialização de todos os 
encarcerados do Brasil, se você é um “rábula” (recursista), desenhista cartunista, escritor, compositor ou líder 
espiritual independente de seu seguimento religioso, escreva para nós que lhe enviaremos gratuitamente material 
para que cosiga exercer o seu dom ou profissão mesmo estando encarcerado, pois “pode-se aprisionar um corpo 
mais jamais uma mente... sua mente esta livre” Vagner Aparecido Pinheiro – Zirão (A voz dos Encarcerados) 
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