


As discussões sobre os pro-
blemas ambientais vêm
crescendo na mesma pro-
porção que a destruição
dos ecossistemas pelos se-
res humanos. A devastação
ambiental está diretamente
ligada ao desenvolvimento
das cidades, ao modo de
vida contemporâneo e ao
aumento do consumo -
que demandam cada vez

mais matérias-primas e energia.

A questão é tão séria que já faz parte das principais
agendas políticas. Para que se compreenda a ampli-
tude dela e o impacto de cada decisão nesse setor,
a educação é fundamental, e a educação científica,
imprescindível. O conhecimento é uma poderosa
ferramenta para garantir escolhas que assegurem
nosso desenvolvimento sem arriscar a sustentabili-
dade do planeta para as próximas gerações. E, para
seguirmos o rumo certo, precisamos nos preocupar
com o verdadeiro conceito de desenvolvimento
sustentável, baseado em um tripé: socialmente in-
cludente, ambientalmente sustentável e economi-
camente sustentado no tempo.

Nesse sentido, estamos no momento de nos empe-
nharmos por um futuro energético verdadeiramente
seguro e sustentável, que garanta, além de um am-
biente saudável, estabilidade política e uma socieda-
de mais próspera. E essa não é uma tarefa fácil.

No Brasil, se por um lado não há como negar a ne-
cessidade de mudar a maneira como produzimos e
consumimos energia, por outro ainda há divergên-
cias sobre como fazer isso. Antes de iniciar um pro-
jeto de grande amplitude na sociedade, será que
são feitas avaliações corretas sobre o impacto am-
biental, social, econômico e institucional de medi-
das com esse fim? O futuro das energias renováveis
depende fortemente das escolhas políticas de hoje.

No centro dessa discussão, está a continuidade dos
projetos das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio,
no rio Madeira, em Rondônia, e da usina nuclear de
Angra 3, no Rio de Janeiro. A construção de Angra
3 - como todo projeto dessa magnitude - prevê im-
pactos positivos e negativos. Parte dos investimen-
tos para a construção já foi realizada, e isso deve
ser considerado. Além disso, uma carga adicional
de energia para Rio de Janeiro, São Paulo e Minas
Gerais poderia contribuir para a estabilidade do for-

necimento e para a otimização do setor, justificati-
va para sua implantação. Por outro lado, deve ser
considerado o alto custo da energia produzida por
urânio enriquecido - pelo menos o dobro do preço
em uma hidrelétrica.

Na região do rio Madeira, os efeitos não são outros.
Em contraposição às vantagens da utilização de
recursos naturais com potencial de gerar 6,45 mil
megawatts de energia elétrica com custo financei-
ro reduzido a longo prazo, há uma grande lista de
efeitos negativos. O desmatamento, a extinção de
peixes e o deslocamento de comunidades locais en-
cabeçam essa lista. É imprescindível avaliar o valor
dos investimentos do ponto de vista social. Diante
de quadros como esses, de que forma escolher as
melhores ferramentas para o desenvolvimento?

Em primeiro lugar, é fundamental ter total conheci-
mento sobre os aspectos exigidos pelos órgãos re-
guladores. Porém, entidades ambientais defendem
que, na análise de tais ações, sejam considerados
também os aspectos sociais e a urgência de ouvir
e considerar, da melhor forma possível, as necessi-
dades da comunidade local. Para que isso ocorra a
contento, só há um meio: a educação.

Disseminar o conhecimento e a informação, cons-
cientizar as pessoas sobre a complexidade do tema
e ajudá-las a avaliar os efeitos que a civilização vem
provocando no ambiente são peças-chave no enca-
minhamento da questão de produção de energia
para o país. E isso começa na escola, desde o Ensino
Fundamental.

A educação científica é fundamental para que os
cidadãos reconheçam a complexidade dos proble-
mas ambientais e percebam que eles envolvem in-
teresses nem sempre fáceis de serem conciliados.
Para tanto, é necessário apresentar cada um dos
problemas dentro de um contexto amplo, que in-
clua aspectos multidimensionais, como os econô-
micos, políticos e sociais. Cabe à educação, ainda,
proporcionar uma formação que favoreça tomadas
de decisão com algum embasamento científico, evi-
tando opiniões com base em crenças ou avaliações
subjetivas. O conhecimento científico, aprendido na
escola, pode favorecer uma participação mais ativa
e consciente dos cidadãos nessas decisões. •
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