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As políticas de fomento econômico, seja de natureza industrial, monetária
ou fiscal, tornaram-se nos últimos cinco anos crescentemente “individualis-
tas” — sinalizam um “renascimento” do Estado-Nação como principal ator
da cena global. O enfraquecimento da integração econômica regional, exem-
plificada pelas dificuldades enfrentadas pela União Europeia, e a inadequa-
ção do FMI e Banco Mundial ante a dimensão dos desafios econômicos mun-
diais, levam a atitudes do tipo “cada-um-por-si” de grande ineficiência sis-
têmica. Busca-se a retomada global com o “freio-de-mão” puxado. Nesse
contexto, parece confirmar-se a análise de Ian Bremmer em seu mais recen-
te livro Every Nation for Itself — Winners and Losers in a G-Zero World.

Aquilo que um país faz individualmente para consertar sua economia não
é necessariamente bom para a economia global como um todo. Se na arqui-
bancada, durante um jogo de futebol, eu ficar de pé para assistir melhor um
lance mais emocionante, os que estiverem atrás de mim terão sua visibilida-
de prejudicada. A flexibilização quantitativa (Quantitative Easing), promovi-
da pelo Fed, inunda o mundo com dólares que afetam a competitividade in-
dustrial de países como o Brasil. As regras leoninas de conteúdo local no Bra-
sil influenciam negativamente aqueles que querem fazer comércio com o
país. A taxa de câmbio administrada para baixo na China traz distorções
(competitivas) na atratividade de seus produtos e no ímpeto (arrefecido) da
demanda doméstica na China, e assim por diante.

Muito se espera do papel da China na governança global, já que agora os
chineses acumularam tantas condições objetivas para moldar o futuro da
economia mundial. Qual seria a tendência chinesa: atualizar os parâmetros
das instituições criadas nos anos 40 (o FMI e o Banco Mundial)? Construir
novas instituições globais que viessem a refletir o atual status chinês como
superpotência econômica? Nada disso. A China desempenhará papel apenas
secundário. As autoridades chinesas argumentam que os últimos 30 anos fo-
ram extremamente favoráveis para sua arrancada econômica. Não visam por-
tanto confronto ou reforma dramática das instituições de Bretton Woods.
Acrescentam que os desafios internos chineses são ainda de tal monta que
ela não comportaria assumir acrescidas responsabilidades.

Assim, falta de coordenação macroeconômica, revitalização do individualis-
mo por parte de diferentes países e a ineficiência das instituições multilaterais
projetam para a economia global um quadro de claro subdesempenho. Está cla-
ro que em tempos recentes a utilização de políticas industriais que favorecem
conteúdo nacional deixaram de ser um “recurso pontual” de nações emergen-
tes e passaram a ocupar o centro do debate de países maduros, de que são exem-
plo as campanhas presidenciais nos EUA e na França. Apesar das pronunciadas
instabilidades globais, o Brasil tem uma grande chance. Cabe utilizar suas van-
tagens comparativas nos biocombustíveis, agronegócio e petróleo para direcio-
nar a economia a atividades mais intensivas em tecnologia e portanto aumen-
tar o número de setores em que tem capacidade de competir globalmente. ■

A Lei nº 12.612, de 13/4/2012, de minha autoria e sancionada pela presidente
Dilma Rousseff, declara Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira. Justa e
merecida homenagem do povo, através de seus representantes no Congres-
so Nacional, a um dos maiores mestres na arte de educar.

Paulo Freire nasceu no Recife (PE), em 19 de setembro de 1921. Órfão de
pai aos 13 anos e de família pobre, enfrentou dificuldades na infância e na
adolescência, tendo que retardar seus estudos. Formou-se em direito, mas
nunca exerceu a advocacia. Professor de português, dedicou-se à pesquisa
na área de educação, sendo o marco inicial de sua grande contribuição como
pesquisador, a criação de um método simples e revolucionário de alfabetiza-
ção de adultos, numa época em que os índices de analfabetismo no Brasil
eram alarmantes. Começou a aplicar o seu método em 1963, na cidade de An-
gicos (RN), alfabetizando 300 camponeses, em apenas 45 dias.

Foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular, no início dos
anos 60, no Recife, voltado à valorização dessa cultura. A convite do então
ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso Santos, coor-
denou a elaboração do Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, cuja
meta era alfabetizar 5 milhões de pessoas. Lançado oficialmente em janeiro
de 1964, o programa foi extinto pelo governo militar em abril daquele mes-
mo ano, logo após o golpe.

Obrigado a responder inquérito policial-militar, pelo crime de ensinar o
povo a ler e a se conscientizar de sua realidade de opressão, asilou-se na em-
baixada da Bolívia, sendo levado para aquele país em setembro de 1964. Em
seguida, foi para o Chile onde ficou exilado durante cinco anos e lá escreveu
um dos seus mais famosos livros: Pedagogia do Oprimido.

Permaneceu no exílio por quase 16 anos e voltou ao Brasil em agosto de
1979 para, como declarou na chegada, “reaprender o país”. Mas só retornou
definitivamente em junho do ano seguinte, para reintegrar-se à vida nacio-
nal e colocar-se, novamente, a serviço do seu povo. Em razão de condições
políticas adversas, não pode voltar para o Recife, como desejava. Ficou em
São Paulo que o acolheu carinhosamente e onde a Pontifícia Universidade
Católica (PUC), fiel a sua tradição democrática, abriu suas portas para que
ele retomasse seus trabalhos como professor e pesquisador.

Como prefeita de São Paulo, tive a honra e o privilégio de tê-lo como secre-
tário municipal de Educação por 2 anos e meio. Após um mês no cargo decla-
rou: “Se não apenas construirmos mais salas de aula, mas também as manti-
vermos bem cuidadas, zeladas, limpas, alegres, bonitas, cedo ou tarde a pró-
pria boniteza do espaço requer outra boniteza: a do ensino competente, a da
alegria de aprender, a da imaginação criadora tendo liberdade de exercitar-
se, a da aventura de criar”. Foi exatamente isso o que fez o mestre durante
sua gestão. Provocou uma verdadeira revolução, marcando definitivamente
a história da educação na cidade de São Paulo. Por tudo isso e muito mais
Paulo Freire vive e é o Patrono da Educação Brasileira. ■
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Quando nenhum país lidera
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Apesar das instabilidades globais, o Brasil tem
chance. Cabe utilizar suas vantagens comparativas
em biocombustíveis, agronegócio e petróleo

Paulo Freire, patrono da educação

Como prefeita de São Paulo, tive a honra e o
privilégio de ter Paulo Freire como secretário
municipal de Educação por 2 anos e meio

PONTO FINAL

Homens armados, não identificados, em uma moto, atiraram na perna do
presidente-executivo de uma empresa italiana de engenharia nuclear ontem,
informou a polícia. Roberto Adinolfi, da Ansaldo Nucleare — controlada pelo
conglomerado italiano Finmeccanica — foi baleado fora de sua casa, em Gênova.
Atirar nas pernas das pessoas era uma prática comum das Brigadas Vermelhas,
grupo guerrilheiro de esquerda que realizou uma campanha de assassinatos
e sequestros que visava desestabilizar a Itália nos anos 1970 e 1980. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, maio 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




