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Uma das mais nobres ambições do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi por ele evocada no jantar com o PMDB 
da quarta-feira, 11 de abril de 2007: "Temos que 
continuar construindo um projeto que dê ao Brasil no 
século 21 aquilo que o Brasil jogou fora no século 20. (...)
Não estou pensando no próximo mandato, estou 
pensando no que meu neto vai colher neste país."  
 

Não fosse o uso da fórmula "continuar construindo", 
todos os avós brasileiros se identificariam integralmente 
com a preocupação expressa nessas duas frases. Só não 
chegam à unanimidade em torno delas porque há vovôs 
suficientemente maduros para que não nutram ilusões 
sobre algum projeto que estaria sendo construído para o 
Brasil do século 21. Não se trata aqui de acusar o 
governo, ou essa tardia coalizão que, como outra 
qualquer, gostaria de ser programática. O fato é que não 
existe qualquer formulação consistente sobre o futuro do 
país, muito embora o debate público sobre o 
desenvolvimento - e sobre sua cada vez mais desejada 
sustentabilidade - tenha voltado à tona com a 
estabilização econômica. Nesses quase treze anos, 
nenhuma organização (partidária, sindical, não-
governamental, "think-tank" etc), nem qualquer conselho 
(como o imenso CDES, por exemplo), chegou a formular 
uma estratégia para que o Brasil realize no século 21 
aquilo que "jogou fora no século 20", conforme o 
vocabulário presidencial.  
 

Há duas maneiras básicas de encarar essa ausência de 
um projeto/plano estratégico para o país: a tradicional, 



que certamente leva a um prognóstico cético sobre seu 
futuro, e uma outra, ainda não batizada, que além de ser 
mais realista, pode lastrear postura otimista sobre seu 
desenvolvimento.  
 

É urgente que percebam que nada pode ser mais 
crucial para o desenvolvimento sustentável do que 
introduzir conhecimento científico desde o ensino 
básico  

 

Por mais que contenham diferenças, todas as abordagens 
de estratégia dos últimos cinqüenta anos baseiam-se em 
dois falsos pressupostos: de que seria possível fazer 
predições confiáveis sobre posicionamentos que teriam 
sucesso no futuro; e de que rígidos compromissos de 
longo prazo, baseados em vantagens competitivas 
duradouras, deveriam ser assumidos.  
 

Esse pensamento tradicional sobre planejamento 
estratégico estaria correto - e o Brasil estaria realmente 
em maus lençóis - se a história dos Estados-nação 
mostrasse que as vantagens competitivas não são 
temporárias, e que os casos de maior sucesso teriam 
resultado de compromissos guiados por iluminadas 
antecipações sobre as exceções a essa regra. Por isso, é 
muito bom que esteja emergindo uma nova concepção do
planejamento estratégico que o concebe tão somente 
como ótimo exercício para forjar "cabeças bem 
preparadas", pois elas é que são favorecidas pela sorte, 
dizia Louis Pasteur.  
 

Em vez de usar os instrumentos convencionais de análise 
estratégica para tentar enxergar o futuro, essa tendência 
emergente prefere usá-los para lidar com as inevitáveis 
incertezas, e com toda a flexibilidade exigida por decisões
que precisam ser cada vez mais rápidas e ágeis. Nessa 
perspectiva, o planejamento estratégico deve ser 
entendido como um exercício que prepara pessoas para 
um futuro que é inerentemente incerto. E não é preciso ir 



mais longe para perceber que a construção de um projeto
para o Brasil do século 21 só pode ser, portanto, um 
processo que maximize as "cabeças bem preparadas" a 
que se referiu Pasteur.  
 

Nesse contexto, nada poderá ser mais decisivo que uma 
efetiva prioridade ao ensino de ciências desde o ensino 
básico. Ensinar a raciocinar cientificamente, promover a 
curiosidade e a paixão pelo conhecimento de forma 
massiva, rompendo com a representação social que 
existe sobre as ciências como um saber de acesso muito 
difícil e patrimônio de poucos. Tanto quanto a educação 
artística não pretende que todos sejam músicos, pintores 
ou escritores, a educação científica e tecnológica não 
pretende que todos os cidadãos sejam capazes de 
construir metrô ou Rodoanel. Mas deve garantir que 
todos possam participar de decisões sobre seus trajetos, 
sobre as funções sociais que devem cumprir além de 
transportar com eficiência, e sobre os impactos 
ambientais que precisarão ser mitigados e compensados. 
Sem fortalecimento da capacidade dos leigos de 
compreender o linguajar dos peritos será impossível 
gerenciar as conseqüências sociais e ambientais de suas 
opções técnicas.  
 

Por isso, este é o principal desafio a ser equacionado pelo 
primeiro plano quadrienal do Brasil voltado para a área 
de CT&I. Em entrevista exclusiva ao último "Jornal da 
Ciência", publicado quinzenalmente pela SBPC, o ministro 
Sergio Rezende enfatizou que o Brasil está em momento 
privilegiado para mudar o patamar de seu sistema de 
CT&I. Segundo ele, haveria bastante maturidade na 
comunidade científica e tecnológica, além de percepção 
crescente na comunidade empresarial, da necessidade de 
investir em inovação, o que criaria condições para que se 
elaborasse um plano de desenvolvimento ambicioso e 
realista. Seria de se esperar, então, que a educação 
científica fosse colocada no topo das prioridades. E que 
isso causasse saudável choque nessas elites que, com 
muito atraso, se deram conta da importância da 
educação. É urgente que também percebam que nada 
pode ser mais crucial para o desenvolvimento sustentável 



do que a introdução ao conhecimento científico desde o 
ensino básico.  
 

Também seria fundamental que os formuladores desse 
primeiro plano quadrienal consagrassem especial atenção 
aos 16 textos do professor Ignacy Sachs reunidos na 
coletânea "Rumo às Ecosocioeconomia - Teoria e Prática 
do Desenvolvimento" (SP: Cortez, 2007). Eles enfatizam 
a necessidade de um novo estilo de desenvolvimento, 
baseado em abertura simultânea da economia à ecologia 
humana, à antropologia cultural e à ciência política 
contemporâneas. Fornecem excelentes apoios para toda e
qualquer reflexão que realmente se proponha a impedir 
que institucionalmente o Brasil continue tão prisioneiro de
seus passados de colônia, de império escravista e de 
ditaduras. O lançamento, que prevê conversa com o 
autor, será nesta terça-feira, 17/4, às 19h30, na Livraria 
Cultura do Shopping Villa-Lobos.  
 
José Eli da Veiga, professor titular do departamento de economia da FEA/USP e 
coordenador de seu Núcleo de Economia Socioambiental (NESA), escreve 
mensalmente às terças. Página web: www.zeeli.pro.br  
 
 

 

http://www.zeeli.pro.br/

