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A educação e a
sustentabilidade

O
reatamento das
relações diplo-
máticas entre Cu-
ba e Estados Uni-

dos, no último dia 17, foi
tomado pela imprensa e
por boa parte da intelec-
tualidade brasileira co-
mo grande aconteci-
mento histórico. Fernan-
do Novais não hesitou
em identificar o acordo
como o último episódio
da guerra fria nas Améri-
cas, enquanto o também
escritor e comentarista
Carlos Heitor Cony o
considerou o aconteci-
mento mais importante
do ano. Visto, porém, em
perspectiva histórica,
faz-se necessário avaliar
o anúncio do dia 17 para
além da superfície en-
crespada do mar, como
diria o historiador Fer-
nand Braudel.

Em termos diplomá-
ticos, a relevância das
negociações é inques-
tionável, seja na avalia-
ção de Barack Obama,
que destacou seu signi-
ficado de superação de
“uma abordagem obso-
leta que, por décadas,
falhou em defender os
interesses americanos”,
seja na visão de Raul
Castro, que atribuiu à
iniciativa norte-ameri-
cana o merecimento de
“respeito e reconheci-
mento do povo cubano”.
As dúvidas versam sobre
o embargo comercial;
sobre as repercussões
domésticas da iniciati-
va; e sobre a sobrevivên-
cia do regime cubano.
Na abordagem dessas
questões é que a história pode contribuir no
delineamento das possibilidades futuras.

Nesse sentido, o embargo econômico norte-
americano e os 53 anos de disputas político-
ideológicas não foram resultado imediato da
guerra fria, vez que, nos anos 1950, os Estados
Unidos não jogaram todo o seu peso em defesa
do regime de Batista e se afastaram de Cuba so-
mente em 1961, mais de dois anos após a entrada
das forças revolucionárias em Havana, em 1º de
janeiro de 1959. O determinante para que Wa-
shington se afastasse de Havana foram as medi-
das econômicas socializantes. Desde o início da
guerra fria, os Estados Unidos questionavam a
presença de regimes econômicos comunistas ou
nacionalistas em sua área de influência.

Nessa perspectiva, há que considerar a virtual
dificuldade que o governo Obama terá no enca-
minhamento do tema do embargo econômico.
Seu cálculo político, provavelmente, envolveu o
apoio da opinião pública, para evitar que a opo-
sição republicana, com a velha guarda dos cuba-
nos de Miami, revertesse as expectativas criadas
recentemente. As famílias cubanas de Miami de-
sejam o fim do regime comunista, o “restabeleci-
mento” da democracia e do Estado de Direito.
Caso venham essas mudanças, o passo seguinte
seria tentar, pela via judicial, reaver as antigas
propriedades. Por isso o posicionamento do
Congresso norte-americano será decisivo tanto
no tema do embargo comercial, quanto na defi-
nição dos termos da abertura bilateral.

Ademais, há que con-
siderar o processo de
abertura do ponto de vis-
ta de Havana. Fidel e Raúl
Castro iniciaram, há al-
guns anos, um processo
de abertura controlada
da economia cubana, de
modo a conciliar ativida-
des capitalistas com o
regime comunista. A re-
cente proposta de Wa-
shington foi um movi-
mento irresistível no ta-
buleiro geopolítico do
Caribe, pois Havana não
poderia dizer não sem
colocar em questão o
principal pilar de sua
política frente aos Esta-
dos Unidos: a ameaça
iminente, tanto militar
quanto econômica.

Os EUA fizeram, por-
tanto, o que de pior po-
deriam fazer ao regime
comunista cubano: pri-
vá-lo do inimigo à es-
preita, sempre disposto
a interferir em favor da
desestabilização do regi-
me. Sem essa alegação e
com as relações comer-
ciais regularizadas, co-
mo manter o controle
político interno?

Caso o Congresso
norte-americano não fa-
ça a gentileza de manter
o embargo econômico,
quais saídas se apresen-
tarão para Cuba no pró-
ximo ano? Ou o governo
de Raúl Castro inicia
processo de mudanças
internas em direção à
economia de mercado,
com desdobramentos
potencialmente sem
controles; ou a presença
de dinheiros e valores

norte-americanos vai colocar fim ao regime de
forma desordenada. No primeiro caso, o re-
gresso à democracia precisará ser cuidadosa-
mente negociado com o vizinho do norte. No
segundo, o advento de conflitos armados in-
ternos não poderá ser descartado.

O primeiro passo — tão somente o primeiro
— foi dado por Raúl Castro e Barack Obama, e
os próximos meses darão lugar à continuidade
das ações para a concretização do que já foi
negociado. As atenções, no entanto, se con-
centrarão na questão do embargo, pois é ela
que definirá o formato e a dimensão do anún-
cio de 17 de dezembro. Resta aguardar para
saber se a efeméride confirmará a dimensão
de acontecimento histórico.

N
a primeira vinda a Brasília, Philip Ko-
tler, considerado a maior autoridade
mundial em marketing, autor de mais
de 50 livros e um dos mais influentes es-

pecialistas no mundo dos negócios, enfatizou a
importância da responsabilidade socioam-
biental por parte das empresas e da sociedade
mediante a educação.

O contexto ambiental, que já manifesta a es-
cassez de água potável no mundo, exige de todos
nós mudanças de hábitos, para retirar menos re-
cursos da natureza ou repô-los de forma susten-
tável, desafio maior quando se prevê uma popu-
lação mundial de 9 bilhões de pessoas até 2050.

A utilização dos recursos naturais busca ga-
rantir a própria sobrevivência da espécie huma-
na, e a educação é o único caminho para esta-
belecer práticas sustentáveis harmonizadas
com as atividades econômicas. Essa é a meta ci-
vilizatória desta e das próximas gerações como
agentes de transformações rumo à vida digna
possível no planeta.

Criatividade, reutilização, reciclagem, redução
da taxa de obsolescência dos produtos, inovação
e empreendedorismo são as palavras mágicas cu-
jo conteúdo precisa inserir-se em todos os níveis
de ensino. A educação ambiental não é apenas
tendência ou cumprimento da legislação am-
biental, mas exigência no mundo de hoje.

Os sinais de alerta do esgotamento dos recur-
sos naturais estão por todo o mundo e se mani-
festaram recentemente, no Brasil com a seca nas
barragens do Sistema Cantareira, em São Paulo,
e das nascentes do Rio São Francisco, em Minas
Gerais, fato até então inédito. Além disso, o pro-
blema da escassez de água potável está presente
em milhares de cidades interioranas, o que su-
gere a necessidade de mudanças de atitudes em
relação ao uso da água, algo que só se consegue
pela educação.

Diante do quadro de devastação, há que pen-
sar em projetos de reflorestamento de grande in-
tensidade não só para obtenção de madeira plan-
tada, como atualmente é praticado, mas também
para o bem do ecossistema, permitindo a preser-
vação dos mananciais de água e o equilíbrio do
clima, cujo aquecimento ameaça o bem-estar da
vida humana sobre a Terra.

O Brasil tem feito esforço rumo à democratiza-
ção dos ensinos fundamental, médio e superior.
Proporcionar educação de qualidade a uma par-
cela maior da população está explícito nos progra-
mas e nas ações do Ministério da Educação, que
vem adotando uma série de medidas, como a in-
teriorização dos câmpus universitários e a demo-
cratização do acesso às universidades privadas.

O Plano Nacional de Educação-PNE, adotado
pela Lei nº13.005, de 25/6/2014, prevê elevar a

taxa bruta de matrícula na educação superior pa-
ra 50 % da população de 18 a 24 anos. Entre as es-
tratégias, foram ampliadas as políticas de inclu-
são e de assistência estudantil dirigidas aos alu-
nos das instituições públicas, bolsistas de insti-
tuições privadas de educação superior e benefi-
ciários do Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies), que contam com fundo garantidor que dis-
pensa a exigência de fiador.

A fim de acelerar a inserção do Brasil entre as
nações de melhor qualidade do ensino, é necessá-
rio antecipar as metas do Plano Nacional de Edu-
cação estabelecidas para 2011-2020. Para moder-
nizar os currículos, treinar professores e fortalecer
a meritocracia, impõe-se antecipar o investimen-
to público em educação, que prevê 10 % do PIB
para o décimo ano, e buscar novas fontes de finan-
ciamentos. Em 2013, a legislação já reservou ao se-
tor 75% e à saúde 25% das receitas dos royalties e
da exploração de petróleo e gás natural.

Afinal, a educação é o motor que alavanca o
desenvolvimento social e econômico. Em 16 de
novembro último, na Austrália, na reunião do
G20, grupo que integra as 20 maiores econo-
mias do mundo, foi definida a importância de
tratar a educação não apenas como questão so-
cial, mas também econômica, principalmente
como forma de inclusão social e de difusão do
progresso na sociedade.
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O
PT ganhou a eleição presidencial,
mas um economista ortodoxo vai
mandar na economia. Essa parece
ser a conclusão após a nomeação de

Joaquim Levy para a Fazenda. Ph.D. em eco-
nomia por Chicago, a mais ortodoxa escola
do planeta, Levy trabalhou para o FMI, para
FHC e, sob o comando de Palocci, para Lula.

Espera-se dele que reverta o arremedo de
política macroeconômica legado por Guido
Mantega. Solução de mediocridade para o
“escândalo do caseiro”, que derrubara seu
Palocci, Mantega foi ficando no cargo por-
que interessou tanto a Lula — que usava as
credenciais de Mantega para amainar o es-
querdismo anacrônico do PT — quanto a
Dilma, que com ele na cadeira de ministro
tocava, no grito, uma política econômica di-
ta desenvolvimentista.

Diga-se de passagem que no Brasil desen-
volvimentismo sempre significou a submis-
são completa dos cidadãos mais pobres aos
caprichos da ineficiente indústria paulista.
Dilma, Mantega, Belchior e Pimentel monta-
ram o pior time econômico de que se tem no-
tícia desde a redemocratização para propagar
a visão de mundo campineira, contra a qual,
bem ou mal, se remava desde a abertura co-
mercial de 1990. Escolhidos a dedo, nenhum
dos assessores de primeiro ou segundo esca-
lão tinha currículo acadêmico ou experiência
profissional capaz de fazer sombra às parcas
credenciais da presidente.

A cabeça de Mantega foi pedida por to-
dos os que viam nele um medíocre fanfar-
rão. No entanto, além de aplacar a fome de
poder da governanta, sua permanência por
longos 9 anos servia para sinalizar ao mer-
cado que Dilma só faz o que quer. Tanto foi
assim que, na sequência ao anúncio de
Joaquim Levy para comandar a Fazenda,
Gilberto Carvalho proclamou: “Quem go-
verna é a presidenta (sic!), não é o ministro.
Ministro não tem autonomia para fazer
uma política própria, ele faz uma política
dirigida pela presidenta, discutida com a
presidenta e, ao fim, resolvida pela presi-
denta (sic! sic! sic!)”.

A obviedade da advertência não é outra
senão a tentativa da cúpula do PT de se mos-
trar altiva e soberana na hora em que, literal-
mente, entrega as chaves do cofre ao velho
adversário. Mesmo que todos saibamos que
Dilma se sujeitou à óbvia necessidade de dar
qualidade à política econômica, não pode-
mos entender no gesto da presidente o
abandono nem do estilo gerentona nem do
ranço estatista e dirigista que ela própria im-
primiu ao seu primeiro mandato. Dilma se
considera uma “economista com perfil tec-
nocrático” — e não importa que não dispo-
nha de diploma ou realizações para lhe da-
rem respaldo à fantasia.

Mas nem tudo está perdido. Pela primeira
vez desde que Henrique Meirelles deixou o
Banco Central em 2009, a economia será go-
vernada por alguém que, privando de impe-
cável reputação profissional, não se sujeita-
rá a interferências políticas infundadas,
mesmo quando provenientes da mais alta
autoridade da República. Ungido ao topo da
administração exclusivamente pela reputa-
ção como gestor competente e de ideias
sensatas, Levy não afagará nem acomodará
as diatribes da presidente.

Seu foco deverá ser nos resultados que
pretende impingir às estatísticas econômicas
nuas e cruas: inflação declinante e cresci-
mento ascendente; superavit primário cres-
cente; queda nas taxas de risco país e de juros
futuros; manutenção do grau de investimen-
to; restabelecimento do equilíbrio nas transa-
ções correntes; retomada do investimento
privado e da confiança do consumidor.

O que se espera do ministro é apenas que
seja capaz de desbastar o matagal de medi-
das inconsequentes implementadas por
Mantega desde que passou a dividir a gestão
da economia com a presidente. O que vai
determinar se esses objetivos serão ou não
obtidos é a capacidade para manter Dilma
longe da economia.

Infelizmente, de Levy não se espera que
promova uma guinada de 180º na estratégia
econômica do país, algo essencial para inau-
gurar uma rota de crescimento vigoroso e
sustentável que poderia ter início já em 2015.
Afinal, isso requereria diversas reformas com
as quais Dilma e o PT jamais aceitariam.

Cabe destacar: ambiciosa abertura comer-
cial, gradual e unilateral; transformação do
Mercosul em mera área de livre comércio;
desmonte imediato do balcão de concessão
de privilégios em que se transformou o BN-
DES e sua transformação num financiador da
produtividade do trabalhador; desregula-
mentação da economia, especialmente a
simplificação tributária e o fim das isenções
concedidas a setores específicos; gradual eli-
minação de toda e qualquer restrição à com-
pra, venda, depósito bancário e poupança
em moeda estrangeira.

Sem reformas desse calibre, as empresas e
os trabalhadores brasileiros seguirão inefi-
cientes e pouco integrados à economia glo-
bal. E seguiremos crescendo menos do que
quase todo o mundo.


