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Eles esperavam encontrar gelo
espesso, icebergs e tempesta-
des. Como medida de precau-
ção, um quebra-gelo russo foi en-
viado para proteger o cargueiro
MV Nordic Barents dos flagelos
do Oceano Ártico. Mas, no fim,
apenas alguns pedaços menores
de gelo passaram pela embarca-
ção, em duas ocasiões.

“O quebra-gelo nuclear de-
sempenhou papel de figurante”,
diz Felix Tschudi, funcionário

da transportadora que alugou o
cargueiro carregado de minério
de ferro. Nesta semana, após per-
correr 5,7 mil quilômetros no
Oceano Ártico, o navio chegará
ao porto chinês de Lianyungang.
“E não tivemos de parar nenhu-
ma vez”, diz Tschudi.

Com um misto de esperança e
suspeita, transportadoras marí-
timas, políticos e ambientalistas
observam o quanto o gelo maríti-
mo recuou em direção ao Polo
Norte neste ano. Será que o der-
retimento da calota polar vai pro-
vocar uma reviravolta nas rotas
comerciais marítimas?

Em relatório lançado há duas
semanas, o Centro Nacional de
Dados de Gelo e Neve dos EUA
informou que a cobertura de ge-
lo do Ártico parece ter atingido
seu nível mínimo para este ano,

sendo a terceira menor extensão
anotada desde o início das obser-
vações por satélite, em 1979.

O gelo do Ártico cobriu uma
área média de 6 milhões de quilô-
metros quadrados, 22% abaixo

da média 1979-2000. Este ano te-
ve o 14.º mês de agosto consecuti-
vo com gelo abaixo da média.

Há algumas semanas, o petro-
leiro russo Baltika, com 70 mil
toneladas de gás condensado, na-

vegou sem problemas do porto
russo de Murmansk até a cidade
chinesa de Ningbo, atravessan-
do o Ártico. O transporte de mer-
cadorias pela rota polar está ca-
da vez mais se tornando rotina.

Isso aproxima a Ásia da Euro-
pa. A rota percorrida pelo MV
Nordic Barents do porto norue-
guês de Kirkenes até a China foi
encurtada em cerca de 50%. “Is-
so nos poupou 15 dias de viagem
marítima”, diz Tschudi.

Novo canal. Será que o oitavo
oceano do mundo está se trans-
formando em uma “versão ‘tran-
sártica’ do canal do Panamá”, co-
mo disse o entusiasmado presi-
dente islandês Ólafur Ragnar
Grímsson?

De fato, além de abrir a rota
marítima setentrional ao longo
da costa russa do Ártico e da Sibé-
ria até o Extremo Oriente, a mu-
dança climática está desblo-
queando a Passagem Noroeste e
abrindo uma trilha pelo coração
do Ártico canadense.

Entre 1906 e 2006, somente
69 navios enfrentaram a temida
viagem. Entretanto, o especialis-
ta canadense em lei marítima Mi-

chael Byers contou 24 navios per-
correndo a rota somente no ano
passado.

Nos países que fazem parte do
Círculo Polar Ártico, uma nova
frota de embarcações começa a
tomar forma, projetada para fi-
nalmente conquistar essa área e
acrescentá-la às rotas comer-
ciais do mundo. Entretanto, es-
ses cargueiros marítimos não po-
derão dispensar completamen-
te a proteção contra o gelo.

“Mesmo nos meses de verão,
esperamos encontrar alguns blo-
cos de gelo isolados”, diz o pes-
quisador Lawson Brigham, um
dos autores daquele que deve
ser o mais completo estudo das
novas rotas marítimas do Ártico.
/ TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Leia. Estresse reduz capacidade dos
homens de interpretar emoções
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RANKING

Derretimento da
calota polar abre
novas rotas para Ásia

Sexo e outros prazeres
que satisfazem neces-

sidades vitais movi-
mentam diferentes
áreas cerebrais da-
quelas ativadas por

prazeres secundá-
rios, como a obtenção

de dinheiro, diz estudo
do Centro Nacional de Pes-

quisa Científica da França. / EFE

CIÊNCIA
Brasileiro é premiado
em concurso europeu
Um trabalho sobre o
uso do fungo Asper-
gillus niger no trata-
mento de tintas deu
a William Lopes, de
20 anos, um prêmio
na 22.ª edição de um
concurso da UE para
jovens cientistas. Lo-
pes venceu na categoria de
projetos de fora da UE. / EFE

FONTE: INSPER

CÉREBRO RELIGIÃO

● Média da eficiência
educacional por região do País

NICK COBBING/REUTERS

Sexo e dinheiro ativam
áreas diferentes

AMBIENTE
Nos EUA, ateus sabem
mais sobre doutrinas
Nos Estados Unidos, as pessoas
que mais conhecem as doutrinas
religiosas alheias são os agnósti-
cos e os ateus, atesta estudo do
Instituto de Pesquisas Pew. Por
meio de questionário respondi-
do por 3,4 mil adultos, o instituto
observou que os descrentes acer-
taram 65% das perguntas, en-
quanto protestantes acertaram
50% e católicos, 46%. / AFP

ONGs apresentam recomendações para
a cúpula da biodiversidade, no Japão
Representantes de organizações
de movimentos da sociedade ci-
vil apresentaram ontem para a
ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira, um documento
com recomendações para a Con-
ferência das Partes da Conven-
ção da Diversidade Biológica
(COP-10) e a 5.ª Reunião das Par-
tes do Protocolo de Cartagena

(MOP-05).
Entre as sugestões, está a de

que o protocolo estabeleça de
forma clara a responsabilidade
por eventuais danos provocados
por acidentes com organismos
geneticamente modificados. O
grupo defende que prejuízos se-
jam pagos pelo operador da tec-
nologia. / LÍGIA FORMENTI

Mariana Mandelli

As quatro primeiras séries do
ensino fundamental são as
mais decisivas para que os es-
tudantes do ensino superior
demonstrem melhor aprovei-
tamento, impactando, assim,
o nível das faculdades de for-
ma positiva. Segundo pesqui-
sa do Insper (ex-Ibmec-SP),
Estados onde o primeiro ciclo
tem os melhores índices de
avaliação apresentam institui-
ções de ensino superior com
maior qualidade.

A pesquisa mostra os níveis da
educação básica nos quais mais
esforços deveriam ser concentra-
dos para que a eficiência das ins-
tituições de ensino seja melhora-
da. A ideia foi medir o impacto
que o ensino básico tem no supe-
rior, por região do País.

A Região Sul foi a que obteve o
melhor resultado – portanto, é a
que apresenta as instituições de
ensino mais eficientes na rela-
ção entre o desempenho do ensi-
no básico e a qualidade do ensi-
no superior: 97,2% de aproveita-
mento. A Região Nordeste é a
pior, com 64,9%.

A Região Sudeste obteve
87,3%; a Centro-Oeste, 75,3%; e a
Norte, 65,6%. A pesquisa consi-
derou como premissa os alunos
terem cursado o ensino básico e
o superior no mesmo Estado.

Para chegar a essas conclu-
sões, os pesquisadores fizeram
cálculos estatísticos com dados
das 27 unidades federativas. Fo-
ram utilizados dados do Índice
de Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) – que mede o
fluxo escolar e apresenta médias
de desempenho dos anos ini-
ciais e finais do ensino funda-
mental e do ensino médio – e um
produto representado pela mé-
dia do Índice-Geral de Cursos da
Instituição (IGC), o indicador

de qualidade das instituições de
ensino superior do Ministério
da Educação.

“São as turmas de 1.ª a 4.ª série
que merecem mais atenção. Os

investimentos no ensino supe-
rior têm sido maiores que no en-
sino básico” afirma Maria Cristi-
na Gramani, uma das autoras do
estudo. “Um fato relevante que

mostra como o primeiro ciclo
precisa de mais investimentos é
o próprio salário dos professo-
res, menor que o daqueles que
dão aula para classes de 5.ª a 8.ª.”

Para Maria Cristina, a Região
Sul obteve a melhor posição por-
que seus Estados têm redes me-
nores e apresentam políticas
educacionais mais consistentes.

Perspectivas. Para o professor
Romualdo Portela de Oliveira,
da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo
(USP), os principais investi-
mentos que devem ser feitos

nos primeiros anos do ensino
fundamental consistem em dis-
cutir o gasto mínimo por aluno
e elevar os recursos em relação
ao magistério. “Temos de au-
mentar a atratividade e melho-
rar a formação e as condições de
trabalho dos professores para
conseguirmos reter os melhores
profissionais”, explica Oliveira.

Segundo ele, as diferenças en-
tre as regiões seriam atenuadas
com mudanças no valor mínimo
dos alunos. “O custo-aluno em
São Paulo é o dobro do dos Esta-
dos mais pobres do Nordeste.”

Claudia Petri, gerente de proje-

tos do Centro de Estudos e Pes-
quisas em Educação, Cultura e
Ação Comunitária (Cenpec),
lembra que, além da valorização
dos professores, as políticas pú-
blicas devem focar, principal-
mente, uma discussão do currí-
culo e da organização do tempo
na escola. “Nosso currículo é ex-
tenso demais, o professor não dá
conta. Além disso, precisamos
rever a duração das aulas.”

Para o coordenador-geral da
Campanha Nacional pelo Direi-
to à Educação, Daniel Cara, a pes-
quisa do Insper mostra que, em
Estados onde há políticas pró-
prias para o ensino médio, a in-
fluência desta fase na qualidade
do ensino superior é maior.
“Além disso, o estudo reafirma
que, quanto antes a criança in-
gressar na escola, maior o impac-
to disso no ensino superior.”

O coordenador para o setor de
Educação da Unesco, Paolo Fon-
tani, concorda e vai além: para
ele, o Brasil deve investir nos pri-
meiros anos da educação infan-
til. “É ali que se eliminam as dife-
renças socioculturais e econômi-
cas. Quem faz uma boa educação
infantil está pronto para apren-
der melhor”, afirma. “A pré-esco-
la top tem bons professores, for-
mados em boas instituições. O
ensino superior tem uma grande
contribuição a dar à educação bá-
sica.”/COLABOROUCLARISSATHOMÉ

7 MIL
EUROS FOI QUANTO

LOPES, DE NOVO
HAMBURGO (RS),
GANHOU COM O

PROJETO

● O caderno mensal Planeta
circula hoje, com matérias
especiais sobre ambiente. A
seção diária não é publicada.

● Atenção
DANIEL CARA
COORDENADOR-GERAL DA
CAMPANHA NACIONAL PELO
DIREITO À EDUCAÇÃO
“Quanto mais rápido e de forma
mais cuidadosa a criança
começar a estudar, maiores as
chances de sucesso escolar.”

MARIA CRISTINA
GRAMANI
AUTORA DA PESQUISA
“Os primeiros anos do
fundamental, de 1ª a 4ª série,
apresentam o maior potencial de
desenvolvimento. São eles que
devem melhorar para refletir no
ensino superior.”

Região Índice
1º Sul 97,2%

2º Sudeste 87,3%

3º Centro-Oeste 75,3%

4º Nordeste 64,9%

5º Norte 65,6%

Primeiros 4 anos do fundamental
ditam aproveitamento no superior

CORREÇÃO

Groenlândia. Bloco de gelo separado da geleira Petermann

Tragédia ambiental gera
entusiasmo com menor
duração de viagens
marítimas entre a Europa
e o continente asiático

EVELSON DE FREITAS/AE-20/8/2010

estadão.com.br

Diferentemente do que foi
publicado no dia 25, é Ron-
dônia, e não Roraima, que
paga R$ 950 aos professores,
salário abaixo do piso. Em
Goiás, um contingente de
menos de 2 mil professores
recebe salário base de R$
981,82. Os demais, cerca de
28 mil profissionais, rece-
bem um salário maior.

Base. Sala de ensino fundamental em São Paulo: investimento na educação básica é menor nas Regiões Norte e Nordeste

Educação. Pesquisa do Insper indica que Estados onde as primeiras séries do fundamental são mais bem avaliadas apresentam
instituições de ensino superior com maior qualidade. Para especialista, gasto mínimo por aluno e salário dos docentes devem crescer

Text Box
 Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A23.




