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SINAIS PARTICULARES

A s realizações so-
ciais e econômicas
que temos visto
no Brasil nos últi-
mosanos sãonotá-
veis. Precisamos

incluir mais pessoas no futuro
global. Não podemos estabele-
cer limites para o crescimento.
Mas de que tipo de crescimento
precisamos? Crescimento eco-
nômico a qualquer custo?

O crescimento, per se, não é
nosso inimigo, nem nosso pro-
blema. É a maneira como cresce-
mos – e a maneira como conti-
nuamos a crescer – que nos apre-
senta um desafio comum.

Uma criança nascida hoje é
umadentre 7 bilhões de seres hu-
manos e, durante a sua vida, essa
criança verá a população mun-
dial crescer outros 3 bilhões.
Mais pessoas terão acesso à clas-
se média, inclusive no Brasil. São
boas notícias.

Mas até essa criança nascida
hoje fazer 18 anos, em 2030, o
mundo precisará de, pelo me-
nos, 50% mais alimentos, 45%
mais energia e 30% mais água.
Todo dia, o equivalente a 24 mil
campos de futebol de florestas é
desmatado ou queimado. Den-
tro de 20 anos nosso abasteci-
mento de água atenderá a ape-
nas 60% da demanda mundial.
Esses são os tipos de desafio que
hoje nos confrontam.

Quando levamos essas cifras
em consideração, fica claro que
continuar como vamos não é op-
ção. E estaremos enganados se
pensarmos que essa é a opção
menos dispendiosa. Em verda-
de, não é. Ao contrário, é cara
demais.

É por isso que precisamos de
um modelo de crescimento
mais sustentável. Essa é uma das
recomendações-chave no novo
relatório do Painel de Alto Nível
sobre Sustentabilidade Global
da ONU, do qual tive a honra de
participar. O secretário-geral
das Nações Unidas, Ban Ki-
moon, criou esse painel e nos
convidou a elaborar uma visão
de longo prazo com vista à confe-
rência Rio+20, a ser realizada em
junho no Brasil.

Assim, precisamos redefinir o
crescimento. E lidar com a mu-
dança climática é uma parte cru-
cial desse modelo de crescimen-
tosustentável.A mudança climá-
tica é um multiplicador de amea-
ças e sem ação climática o pró-
prio futuro estará em jogo.

Ocrescimento favorávelaocli-
ma deve ser inteligente para pro-
duzir mais com menos insumos.
Obter mais usando menos. O
que nos beneficiará a todos. In-
clusive ao Brasil.

É importante que todos os paí-
ses – incluindo as economias

emergentes – contribuam para a
redução das emissões de gases
de efeito estufa. É evidente que
países diferentes, com econo-
mias diferentes, deverão fazer
coisas diferentes. Mas o impor-
tante mesmo é que todos contri-
buam para um uso mais eficiente
dos recursos.

NaEuropa,jáestamosreduzin-
do nossas emissões. Temos me-
tas obrigatórias de redução de
emissões e renováveis, um preço
para o carbono e medidas de efi-
ciência energética. E estamos
procurandomaneirasmais inteli-
gentes de tributar menos o que
se ganha e mais o que se queima.

Aprendemos duas lições im-
portantes na Europa. Primeiro,
queas metas obrigatóriasfuncio-
nam.Ajudam os governos a man-
ter o foco, mesmo quando sur-
gem outras prioridades políti-
cas.Emsegundolugar, quesinali-

zar com os preços ajuda. Impul-
sionaa inovação eos investimen-
tosmedianteacriação deincenti-
vos permanentes à redução de
emissões, mesmo durante a pior
crise econômica em décadas.

É, por isso, crucial estabelecer
um preço para a poluição am-
biental, de maneira a construir
um modelo sustentável de cres-
cimento global. O Painel sobre
Sustentabilidade Global reco-
menda que até 2020 todos os go-
vernos estabeleçam tais sinais/
preços valorizando a sustentabi-
lidade, de maneira a orientar as
decisões de consumo e investi-
mento dos lares, das empresas e
do setor público.

Temos de fazer os poluidores
pagarem. Mas fazê-lo de maneira
inteligente, usando mecanismos
de estabelecimento de preços e
mercados de carbono. Assim,
também poderemos levantar re-
cursos adicionais para investi-
mentos e desenvolvimento sus-
tentável, especialmente nos paí-
ses em desenvolvimento.

A Conferência do Clima em
Durban (COP 17), na África do
Sul, no final do ano passado, foi
um passo importante no sentido
de confrontar o desafio climáti-
co. E o Brasil foi uma força ativa e
construtiva para se obter um re-
sultado favorável: um acordo pa-
ra se iniciarem negociações so-
bre um arcabouço jurídico global
realmente novo para ação climá-
tica.Umacordoquereflitaareali-
dade de mundo interdependen-
te de hoje.

Isso é importante não apenas
porque o Brasil é especialmente
vulnerável a condições climáti-
cas extremas, severas e frequen-
tes, mastambém porquea transi-
ção para uma economia global
de baixo carbono representa

uma enorme oportunidade de
modernizar as nossas econo-
mias, estimular o crescimento e
gerar empregos.

Assim, aboa notícia para todos
é que a sustentabilidade não im-
plica menor crescimento econô-
mico. A sustentabilidade obtém-
se mantendo e melhorando a
qualidade de vida, enquanto ga-
rantimosqueapoluição nãosola-
pe o crescimento econômico.
Sustentabilidade quer dizer ma-
neiras mais inteligentes de pro-
duzir, cidades mais inteligentes,
comarmaislimpoemenos polui-
ção,menos barulhoemenos con-
gestionamentos.Sustentabilida-
de quer dizer lares mais eficien-
tes do ponto de vista energético.
Sustentabilidade significa con-
tas de energia mais baixas.

Os líderes mundiais precisam
utilizar a conferência Rio+20 pa-
ra colocar o desenvolvimento
sustentável no coração da agen-
da econômica global, que é o seu
lugar, e não um meio ambiente
isoladodas decisões econômicas
mais importantes.

Como fizemos em Durban,
agora a tarefa da União Europeia
e do Brasil é trabalhar, juntos, pa-
ra encontrarem soluções real-
menteglobais, confiantes eorgu-
lhosos da nossa liderança nessa
área. Usemos a reunião de cúpu-
la Rio+20 para iniciar a transição
global para um modelo de cresci-
mento sustentável para o 21.º sé-
culo. Essa é a transição de que o
mundo tanto precisa.

✽

COMISSÁRIA EUROPEIA

PARA A AÇÃO PELO CLIMA

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

À memória do professor José
Ênio Casalecchi (1939-2012),
cujo legado honra uma geração

QuandoaUniver-
sidade Esta-
dual Paulista
“Júlio de Mes-
quita Filho”
(Unesp) foi
criada,em 1976,

poucos acreditavam que daria
certo.A organização deuma ins-
tituição universitária digna do
nome a partir de faculdades iso-
ladas distribuídas por 15 cidades
dointerior paulistapareciadesa-
fio impossível de ser vencido.
Fugia das tradições acadêmicas
brasileiras e não tinha modelos
para seguir. Além do mais, o cli-
ma geral do País – estávamos no
auge da ditadura militar – hosti-
lizava a vida intelectual, esteio
da organização acadêmica que
se pretendia.

Os primeiros anos foram difí-
ceis, marcados por muitas arbi-
trariedades. Havia, porém, uma
base de onde partir, fornecida
pelas faculdades que se reuniam
nanovaestruturaeestavamsoli-
damente estabelecidas. A ideia-
força era consolidar o que se ti-
nhaparaentãointeriorizarauni-
versidade. O esforço confundia-
se com a expectativa de demo-
cratização do País, ganhando fô-
lego e impulso com ela.

O primeiro reitor organica-
mente vinculado à comunidade

acadêmica, Jorge Nagle, foi esco-
lhido no momento (1984-1985)
em que o regime militar se de-
compunha,às portas da Nova Re-
pública. Foi nesses anos emble-
máticos que a Unesp ganhou seu
primeiro sopro de identidade e
começou a se reconhecer como
tendo direito de existência, sem
sentimento de inferioridade em
relação a outras universidades.

Passados 36 anos, hoje a Unesp
é uma universidade com todas as
letras. Passou a ser vista com res-
peito dentro e fora do País. Está
implantada em23 cidades, incluí-
daacapitaldoEstado. Eexibenú-
meros impressionantes.

Seus 3,5 mil professores com-
põem com os 7.153 funcionários
uma plataforma consistente pa-
raasatividades deensino,pesqui-
sa e extensão de serviços. A
Unesp oferece 171 opções de cur-
sos de graduação, que formam,

por ano, 5,6 mil novos profissio-
nais e agregam mais de 35 mil alu-
nos. Na pós-graduação, mais de
10 mil alunos estudam em 117
mestrados e 93 doutorados aca-
dêmicos. Milhares frequentam
cursos de especialização. Os ins-
critos no vestibular passaram de
9.700, em 1976, para 89.550, pois
o númerode vagasoferecidas au-
mentou de 2.800 para 8 mil.

A Unesp está entre as institui-
ções que mais produzem ciência
no Brasil, em todas as áreas. Seus
projetos de extensão universitá-
ria incluem apoio à gestão muni-
cipal, orientação a pequenos em-
presários, atendimento médico
eodontológico, formação de pro-
fessores e previsão do tempo pa-
ra agricultores.

Sua infraestrutura inclui
1.900 laboratórios e 30 bibliote-
cas, com 2,6 milhões de livros,
além de museus, biotérios, clíni-
cas de psicologia e fisioterapia,
hospitais veterinários e cinco fa-
zendas experimentais, perfazen-
do uma área total de 62,8 mi-
lhões de m2. Conta ainda com o
importante Hospital de Clínicas
de Botucatu, com 462 leitos, e ad-
ministra o Hospital Estadual
Bauru, com outros 318 leitos.

A Unesp deixou de ser vista
com desconfiança. Em 2010, fi-
gurou em 6.º lugar no Ranking
Ibero-Americano SIR. Ao longo
de 2011, avançou 116 posições no
Webometrics Ranking of World
Universities, passando a ocupar
a 122.ª posição no mundo e a 4.ª
na América Latina. Por mais que
tais rankings sejam polêmicos e
não devam ser lidos de forma
produtivista, deixando de lado a
qualidade do que se faz, alguma
coisa eles indicam.

Como pôde a Unesp dar esse
salto?Houve,antesdetudo,alon-

ga série de reitores comprometi-
doscomaconstruçãodeumauni-
versidade que se dedicasse à pes-
quisa sem descuidar do ensino e
fizesse de sua distribuição espa-
cial um fator de adensamento es-
tratégico no território paulista.
Isso possibilitou a fixação de um
padrão de gestão e facilitou a in-
corporação da ideia de autono-
mia não como questão financei-
ra, mas, sim, como liberdade de
fazer escolhas e tomar decisões –
autonomiadiante do Estado, dos
dogmas,dosinteresses particula-
res e das pressões locais.

Mas nada disso teria prolifera-
do se professores e servidores
técnicos não tivessem demons-
trado determinação. Quem tra-
balha na Unesp sabe como é for-
teo preconceito contra as “facul-
dades do interior” e como pesa a
atração dos grandes centros.
Houve um momento em que a
Unesp parecia ser uma espécie
de trampolim para a USP. Alguns
docentes fizeram essa trajetória,
que nada tem de condenável. A
maioria, no entanto, permane-
ceu nos câmpus, convertendo-
osem ótimoslugares paraprodu-
zir ciência e ensinar. São eles o
maior patrimônio da Unesp.

Hoje, imersa numa fase de su-
cesso, a Unesp precisa permane-
cer interpretando com rigor o
mundo e as pessoas que a cer-
cam.Há problemas edesafios no-
vos a exigir respostas novas, tan-
to no âmbito da gestão quanto
do ensino e da pesquisa. Muitos
deles sãode natureza ética e polí-
tica. Como ensinar, como ligar a
formação acadêmica ao merca-
do, como fazer ciência de ponta
sem deixar de lado a ciência apli-
cada? O que fazer com as tecno-
logiasda informação e as possibi-
lidades de ensino a distância?
Qual o papel dos professores na
direção da universidade? Não há
consensos consistentes a esse
respeito. Dá-se o mesmo com
inúmeras outras questões.

O vitorioso projeto da Unesp
tem tudo para seguir em frente.
Sua continuidade depende basi-
camente da capacidade que a co-
munidade acadêmica (os profes-
sores,sobretudo)tiverdefortale-
cer os pactos internos e o diálogo
institucionalizado. Daqui para a
frente, problemas e desafios ten-
derão a ser sempre mais compli-
cados. Exigirão, por isso mesmo,
doses adicionais de entendimen-
toe articulação, paraque interes-
ses e modos de pensar particula-
res continuem a se manifestar
sem competir entre si de modo
improdutivo. Esse é certamente
o melhor recurso para que o pla-
nejamento institucional possa
ser feito com os olhos no longo
prazo e nas necessidades sociais.
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PROFESSOR TITULAR DE TEORIA

POLÍTICA E DIRETOR DO INSTITUTO

DE POLÍTICAS PÚBLICAS E RELA-

ÇÕES INTERNACIONAIS DA UNESP

A Unesp,
36 anos depois
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HEDEGAARD

Cresçamos todos de
maneira sustentável!

PSD
Cresça e apareça

Certíssimos estão os oito parti-
dos que se mobilizaram perante o
TSE para impedir que o PSD, re-
cém-criado, tenha acesso às ver-
bas do Fundo Partidário e a tem-
po no horário eleitoral gratuito
de rádio e TV proporcional à sua
bancada na Câmara dos Deputa-
dos. Ao escolher seu candidato, o
eleitor o faz sob a perspectiva do
partido ao qual o postulante ao
cargo público é filiado. Simpatias
à parte, dependendo da agremia-
ção partidária em que milita o
candidato, nele o eleitor não vota-
rá. Imagine-se um eleitor identifi-
cado com os valores consagrados
da democracia liberal vendo o po-
lítico em quem confiava filiar-se a
uma sigla que defenda os ideais
marxistas-leninistas. Faz algum
sentido persistir votando nessa
pessoa? Aliás, no dia do pleito
muitos nem sequer escolhem um

nome específico de sua preferên-
cia, votam simplesmente na le-
genda e ponto final. A regra é o
eleito valer-se da soma dos votos
dados à sua sigla, contabilizando-
os como “dele” e, de igual forma,
os sufrágios conferidos a candida-
tos menos votados de seu partido
ou coligação. Sem os votos no par-
tido somente uns poucos têm ca-
cife para se eleger. Por esses e ou-
tros motivos, não há hipótese de
dissociar a figura do eleito do en-
te partidário sob cuja bandeira se
elegeu o candidato. Se depois de
eleito, e por conveniência pessoal
(ou mero oportunismo), o parla-
mentar abandonar o partido pelo
qual foi vitorioso – e pior, sem
consultar quem o elegeu, caso
dos 47 parlamentares do PSD na
Câmara –, que arque com o ônus
dessa decisão. Um partido que
nasceu sem dizer ao eleitor se é
de centro, de direita ou de esquer-
da e acha que tem capacidade de
sensibilizar o eleitor, que mostre
a que veio, comece do zero e te-

nha muito boa sorte.
SILVIO NATAL
silvionatal49@yahoo.com.br
São Paulo

ELEIÇÃO MUNICIPAL
O vai da valsa

Tempos atrás, a expressão vai da
valsa era muito utilizada para defi-
nir uma pessoa que muda feito bi-
ruta de aeroporto, procurando es-
tar sempre a favor do vento. E é o
caso do prefeito de São Paulo,
que desde priscas eras procura
sempre estar ao lado do partido
da situação e em período pré-elei-
toral age como uma biruta, ten-
tando acertar no vencedor. Ante
a recusa inicial de José Serra de
ser candidato, correu a procurar
Lula, fez um acordo com ele e ofe-
receu uma área municipal de
4.400 m2 recém-desapropriada pa-
ra que instale ali o “Instituto Lu-
la”, mas, matreiro, encaminhou o
competente projeto à Câmara

Municipal, onde conta com uma
maioria servil. Com a dúvida de
Serra, se compete ou não, voltou
para o tucano e avisou ao PT que
deve lealdade a Serra, apesar de
essa atitude atrasar o projeto na-
cional do PSD. Mas se Serra desis-
tir, voltará para o PT. Para amar-
rar ainda mais seu projeto exclusi-
vamente particular, aproveitou o
carnaval e foi adular o governa-
dor de Pernambuco (PSB) e pas-
sou por Brasília para solicitar a ne-
cessária aceitação da presidente
Dilma Rousseff. Está se movimen-
tando mais que sambista no sam-
bódromo. E a cidade que se vire.
GILBERTO PACINI
benetazzos@bol.com.br
São Paulo

Trava-língua

Cá já se sabe quem o Kassab é.
MARA FONSECA CHIARELLI
mara.chiarelli@ig.com.br
Mogi-Guaçu

Confusão

Sou paulista, paulistano e tam-
bém tucano. Paulistano que ama
sua terra não vota em Serra. É um
desagregador e só causa confu-
sões nas hostes tucanas.
HANS DIETER GRANDBERG
h.d.grandberg@terra.com.br
Guarujá

Fogo amigo

Os partidários do PSDB que têm
feito comentários desabonadores
a respeito desse interesse de últi-
ma hora de Serra em disputar a
Prefeitura paulistana deviam pa-
rar um pouco para pensar no que
significa para o partido a entrada
de um nome realmente competiti-
vo, e já testado em eleições ante-
riores, nessa disputa em que o PT
porá todas as suas fichas, e Lula
colocará a voz que sua garganta
lhe permitir, para conseguir essa

que é a joia da coroa, a prefeitura
mais importante do Brasil. Dispu-
tas internas e fogo amigo só favo-
recem o adversário. Vencer essa
eleição pode ser o reerguimento
do PSDB. Perdê-la será um passo
largo na direção de entregar o Es-
tado de São Paulo aos petistas.
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Chapa puro-sangue

Com José Serra para prefeito da
cidade de São Paulo e Andrea Ma-
tarazzo como vice, o PSDB sairia
fortalecido e a cidade estaria sen-
do administrada por políticos
competentes. Caso contrário, o ci-
dadão paulistano corre o risco de
ter um prefeito incompetente e
habilmente construído por um
bom marqueteiro.
JOSÉ MILLEI
j.millei@hotmail.com
São Paulo
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MARCO AURÉLIO
NOGUEIRA

O filhote de Hafez Assad

LOREDANO

Imersa numa fase de
sucesso, universidade é
vista hoje com respeito
dentro e fora do País

A transição para uma
economia global de
baixo carbono é uma
enorme oportunidade
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