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Fernando Henrique
defende mudanças
também na área
educacional do país
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Mudanças profundas nos cur-
rículos do ensino médio e das
universidades para adequar a for-
mação dos brasileiros às neces-
sidades do mercado de trabalho
atual. Esta foi uma das deman-
das citadas pelo ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso, de
77 anos, que governou o país de
janeiro de 1995 a dezembro de
2002) em sua aula inaugural
"Desafios dos jovens universitários no
Brasil de hoje". O evento marcou
o início das atividades da Esco-
la Superior de Propaganda e Ma-
rketing do Rio de Janeiro (ESPM-
Rio) em 2009, no Teatro Oi Ca-
sagrande, no Leblon.

Diante de uma platéia de mais
de 400 jovens, Fernando Henri-
que Cardoso, que é presidente de
honra do Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB), de-
fendeu mudanças imediatas para
que o Brasil não forme profissi-
onais que não terão espaço num
mercado de trabalho competitivo
e inovador. Para ele, a crise mun-
dial está sendo um forte sínali-
zador da importância de promo-
ver mudanças rápidas na educa-
ção nacional para garantir a em-
pregabilidade dos jovens num
cenário completamente novo.

Ele explicou que sua geração,
e algumas que o antecederam, vi-
viam em sociedades com hierar-
quias mais 'estabelecidas, com
ações de longo prazo. Segundo
Fernando Henrique Cardoso, em
um mundo marcado pela rapi-
dez nas transformações tecnoló-
gicas, o profissional não pode
ficar preso a uma única perspec-
tiva profissional.

Fernando Henrique Cardoso

"Antigamente uma pessoa se
formava em uma profissão e a exer-
cia até a aposentadoria. Isso mudou
completamente. E impensável um
profissional ficar estagnado em áre-
as do conhecimento restritas. Ele
precisa estar antenado em vários seg-
mentos do mercado, pois o saber
está se fragmentando" destacou o
ex-presidente.

Segundo ele, o avanço nos seto-
res de transporte e comunicação
romperam com boa parte das bar-
reiras espaciais. "É possível que um
empresário, no Brasil, resolva um
problema no Japão em minutos.
Para isso, basta ele utilizar os mo-
dernos mecanismo de comunica-
ção. No caso de ser imprescindível
a presença física, pode fazer isso
muito mais rápido do que antiga-
mente. A globalização foi o meca-
nismo que alicerçou o panorama
que verificamos atualmente", sali-
entou.

EX-PRESIDENTE COBRA
POLÍTICAS DE INCLUSÃO
PARA ALUNOS CARENTES
Analisando a conjuntura interna-

cional, o ex-presidente destacou a
importância de políticas públicas
que permitam a inclusão de pessoas
de camadas mais carentes ao ensi-
no. Ele afirmou que mesmo as das-

sés menos favorecidas estão aces-
sando a internet, e tendo noções de
Inglês devido a melhora no siste-
ma de comunicação mundial.

Fernando Henrique citou uma
visita que fez há três anos à Grécia
com a sua esposa, a antropóloga
Ruth Cardoso, falecida em junho
do ano passado. "Ao retornarmos,
Ruth preparou uma espécie de aula
para falar sobre a Grécia com um
de nossos netos. Para a nossa sur-
presa ele já conhecia tudo. A fonte
tinha sido a internet, mais preci-
samente um site de buscas. Ele
havia pesquisado lugares, monu-
mentos e filósofos. Essa é a reali-
dade dos jovens".

Inclusive, o ex-presidente afir-
mou que não concorda que os jo-
vens não leiam. Ele acha que,
embora leiam menos do que os
jovens de sua geração, eles estão
se informando muito com a in-
ternet, no orkut, mas de forma dis-
persa. "É preciso criar um meca-
nismo para organizar essa vora-
cidade por informação, atrair esse
jovem para a leitura de uma for-
ma moderna. De uma maneira
que ele goste. A educação não pre-
cisa ser chata. Está provado que
não funciona".

E o ex-presidente cita o supos-
to isolamento das atuais gerações
como exemplo. Para ele, um jovem
que fica em seu quarto, conectado
à internet, não está se isolando do
mundo. Pelo contrário, pode estar
mais integrado que outros que não
utilizam a internet.

"Não podemos ser saudosistas
e desejar um mundo que já não exis-
te mais. Isso também vale para a
política. O importante é saber se
comunicar com o povo", comen-
tou Fernando Henrique. Ele citou
o caso do ex-presidente Jânio
Quadros, que apesar de ridicula-
rizado por muitos quando empu-
nhou uma vassoura como símbo-
lo de sua campanha, venceu a elei-
ção para presidente em 1960. E
lembrou outros casos de boa ca-
pacidade de comunicação, como
do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, e, mais recentemente, do pre-
sidente americano Barack Obama.

"Ele conseguiu o voto dos jovens
usando a internet. Para atingir essa
camada da sociedade é necessário
usar a linguagem deles. Não adianta"
se prender a antigos parâmetros. Por
isso, a educação deve ser reformu-
lada. Temos que colocar pontes entre
as gerações para que elas se comu-
niquem. Não devemos aumentar o
isolamento", disse Fernando Hen-
rique Cardoso.

A diretora geral da ESPM-Rio,
Flavia Flaminio, agradeceu a pre-
sença de todos em nome da dire-
toria da instituição e afirmou que
ao trazer um nome da expressão do
ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, a ESPM-Rio quer ratificar
a qualidade do trabalho que está
sendo desenvolvido na instituição.
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