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O aquecimento da Terra

Os desafios de um
verdadeiro educador

» ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO 
COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC)

O intenso debate sobre o clima da Terra, com vistas à reunião de
cúpula da ONU Rio + 20, a ser realizada no Rio de Janeiro, em junho
deste ano, merece algumas considerações.

Em primeiro lugar, é importante registrar que o aquecimento
da atmosfera terrestre é um assunto ainda não totalmente es-
clarecido nos meios científicos, embora se saiba, sem dúvidas,
que a Terra tem duas fontes de calor: o calor produzido em seu
interior, que chega à superfície com pouca intensidade, e o ca-
lor mais relevante que vem do Sol.

Os raios do Sol atravessam o espaço sideral sem aquecê-lo,
assim como passam pela atmosfera terrestre sem, praticamen-
te, serem absorvidos e produzirem seu aquecimento. O calor é
produzido quando os raios do Sol são absorvidos pela superfí-
cie da Terra, continentes e oceanos, aquecendo-a como uma
“chapa quente”. A superfície, então, emite raios infravermelhos
(IV), que aquecem o ar que está em contato com ela; o ar aque-
cido se torna mais leve e sobe, distribuindo calor, que vai se re-
duzindo à medida que aumenta a altitude. Nas altas altitudes, a
temperatura chega de 50 a 70 graus negativos. 

A ideia de um “efeito estufa” surgiu com os trabalhos de Fou-
rier (1824), Tyndall (1861) e Arrhenius (1896). A partir de 1980,
foi retomada pela Universidade de East Anglia (Inglaterra) e de-
senvolvida pelo Intergovernmental Panel on Climate Change,
sob os auspícios e patrocínio da ONU/PNUMA. Em 1997, foi
consagrada pelo Protocolo de Kyoto. A ideia consiste em afir-
mar que o aquecimento das camadas baixas da atmosfera ocor-
re em consequência do represamento da radiação IV emitida
pela “chapa quente” da Terra. Esse represamento é feito princi-
palmente pelas moléculas de gás carbônico (CO2) e de metano
(CH4), que absorveriam os raios IV, impedindo que eles esca-
pem para o espaço exterior. Daí o nome “efeito estufa”.

Essa “teoria” tem sido negada por um grande número de cientis-
tas, baseados no raciocínio de que não é possível atribuir esse poder
ao gás carbônico pelo simples fato de sua participação na composi-
ção da atmosfera não ir além de 390ppm, ou seja, 0,039%. Para cada
molécula de CO2, existem cerca de 2.600 moléculas de outros gases,

como nitrogênio e oxigênio. Esses dois gases somam 99% da massa
de ar e são eles que se aquecem em contato com a superfície. Os
raios IV, emitidos pela superfície e absorvidos pelo CO2 e CH4 teriam
um papel tão pequeno no aquecimento do ar, que é impossível de
ser medido com a tecnologia disponível atualmente. Em outras pa-
lavras, mesmo dobrando a concentração de CO2, ainda seu efeito
seria imperceptível. Portanto, reduzir as emissões de CO2 seria inútil
sob o ponto de vista de controle do clima. Assim, pensam, por exem-
plo, dois dos maiores climatologistas brasileiros: os professores José
Carlos Azevedo, Físico nuclear pelo MIT (já falecido) e Luiz Carlos
Molion, PhD em Meteorologia pela Universidade de Wisconsin
(USA), atualmente professor da Universidade Federal de Alagoas.

Na reunião Rio 1992, foi aprovada uma Convenção do Clima
respaldando a imprecisa tese do IPCC, da qual resultou o Proto-
colo de Kyoto, em 1997, impondo limites de emissão dos GEE aos
países desenvolvidos. A partir daí, a questão ambiental transmu-
dou-se em questão financeira, com a programação de um merca-
do de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), baseada
na comercialização – ainda não regulamentada – dos certificados
de carbono. A questão financeira ganhou espaço nas reuniões
ambientais posteriores e, ao que tudo indica, um dos destaques
da Cúpula Rio + 20 será a constituição de um Fundo Verde, da or-
dem de US$ 100 bilhões anuais e a criação de uma agência inter-
nacional especializada, em substituição ao atual PNUMA, a
exemplo das Organizações Mundiais da Saúde (OMS), do Comér-
cio (OMC), do Trabalho (OIT) e da Meteorologia (OMM), certa-
mente com o objetivo de “administrar” o Fundo Verde.

Segundo o Boletim Alerta Científico e Ambiental (12/4/2012),
uma carta assinada por 7 ex-astronautas e cerca de 40 cientistas da
NASA exige que os Estados Unidos retirem seu apoio à tese do
aquecimento global antropogênico, divulgada pelo IPCC, e promo-
vam estudo científico aprofundado isento de tendenciosidades. Em
outro estudo, uma equipe de cientistas do Centro Europeu CEREGE
concluiu que, nos últimos 12 mil anos antes da Revolução Indus-
trial, as variações nos níveis do mar já foram muito maiores, o que
não se pode atribuir ao uso dos combustíveis fósseis atuais.

A Reunião Rio + 20 será uma grande oportunidade para lançar
um pouco mais de luz sobre esse tema trágico e ameaçador, que po-
derá representar um desnecessário atraso no ritmo de desenvolvi-
mento mundial, principalmente dos países mais pobres.

» BAYARD DO COUTTO BOITEUX
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, ESCRITOR, 
PESQUISADOR E CONSULTOR

Ensinar não é fácil. É uma
mistura de aprendizado com
os alunos e necessidade de
discutir novas formas de ver
o mundo. Nem sempre nos-
sos valores, pensamentos são
aqueles que nossos alunos
pretendem colher. A plurali-
dade que tentamos implan-
tar em sala de aula é confun-
dida com o apoio a causas
menores. 

A diversidade que deveria
nortear o espaço
pedagógico rece-
be patrulhamen-
to ideológico por
parte de outros
docentes, famí-
lias dos discentes
e a própria dire-
ção institucional.
Assim, há um
grande desafio de
reunir numa
mesma sala anseios diferen-
tes, carregados de preconcei-
tos, padrões de cultura e pen-
samentos distantes da reali-
dade mas que precisam ser
ouvidos e trabalhados.

Ser professor não é minis-
trar aulas apenas, nem repetir
constantemente frases de
grandes pensadores ou de im-
pacto em pessoas, com pouco
poder de discernimento, que
são levadas por lideranças
momentâneas mas que não
percebem efetivamente, o
que as espera. Os alunos, com
pouco poder crítico e falta de
uma cultura geral, na maior
parte não avaliam efetiva-
mente a qualidade docente
mas se limitam a aspectos co-
mo o cumprimento do horá-
rio, o uso do quadro negro ,a
existência de uma apostila e
gostam de ouvir conceitos en-

raizados que costumam cor-
responder exatamente ao que
querem ouvir.

Por outro lado, a escolha
da profissão ”professor” vem
sofrendo uma desvaloriza-
ção mercadológica, pelos sa-
lários nem sempre atrativos e
pela falta de reconhecimento
efetivo. A violência que reina
no ambiente acadêmico é es-
tressante e desenvolve uma
série de defesas que inibem
as verdadeiras práticas de
docência. 

Todo mundo se acha um
pouco ”professor” e alguns

fazem da profissão ”um bico”
para garantir “status social”
em suas empresas, confun-
dindo o comportamento de
mudança e pensamento aber-
to com apenas a visão merca-
dológica. A sobrevivência de
um professor demanda reci-
clagem contínua ,que não
acaba num mestrado ou dou-
torado, titulações hoje vitais
para o ensino superior.

A vocação docente é intrín-
seca ao indivíduo que resol-
veu compartilhar informa-
ções e valores. Não se limitou
aos horários, programas e
orientações pedagógicas. Foi
um empreendedor: buscou
novas formas de ensino-
aprendizagem, esteve presen-
te em suas aulas e conseguiu
criar uma sinergia com o
mundo externo, fora do cam-
pus, da escola, se tornando

um elo de desenvolvimento
sustentável.

Aprendi a dar aulas, se é
que o faço, com meus pais,
para quem nutro um senti-
mento de admiração muito
grande pois sempre lutaram,
souberam dialogar e recuar
quando necessário. São
exemplos de luta pela educa-
ção, que nunca deixarei de
mencionar. Admirados por
seus alunos, me ensinaram
que as lutas são muito dife-
rentes e que todas merecem
respeito. Cada um de nós tem
seu passado de preocupações

e lutas, que não
podem ser des-
qualificados re-
pentinamente. É
preciso ter memó-
ria, sempre disse o
velho Bayard....

Sabemos que os
verdadeiros edu-
cadores seguiram
sua rota educacio-
nal , sem desviá-la

para outros fins. Escolheram
uma profissão que vai deman-
dar muito sacrifício mas que
deverão estar imbuídos de
que um cidadão consciente é
mais importante para a Na-
ção e que a educação é a mola
mestre da formação de uma
geração comprometida com
o conhecimento plural.

A marca do educador não é
apenas a sala de aula, nem a
coragem de gritar, mas é o
sentimento que cada um de
nossos ex-alunos guardará,
para sempre em seus cora-
ções, de que nosso esforço
educacional valeu a pena e
que deixamos alguma semen-
te plantada num mundo de
tantas injustiças, falta de soli-
dariedade mas que sabe que a
educar é mudar para sempre.
São 30 anos que dedico à edu-
cação brasileira.... 

É importante 
registrar que 

o aquecimento 
da atmosfera 

terrestre é 
um assunto 

ainda não
totalmente
esclarecido 

nos meios
científicos
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Como enfrentar 
a crise financeira

» LUIZ OSWALDO NORRIS ARANHA

De um modo mais cirúrgico
ou apenas superficialmente, a
crise financeira afetou todos os
países. Excetuam-se os mais
pobres que passaram ao largo,
pois a miséria permaneceu e
não têm condições para me-
lhorar e buscar o caminho do
progresso. As outras nações es-
colheram seu caminho para
ressurgir após a recessão. 

Estratégias diferentes, fun-
ção de cada conjunto de fun-
damentos econômicos, bem
como de definição política, le-
vam a um objetivo comum que
poderá ser alcançado ou frus-
trado, seja pela escolha do tra-
jeto, seja pela disposição para
segui-lo. Curiosamente, como
se verá a seguir, quem causou a
crise – os Estados Unidos – tal-
vez sejam quem tem melhores
condições para a recuperação.
Na outra ponta, em função da
instabilidade política e econô-
mica que envolve sua moeda
única, a Europa é quem mais
se machuca.

A situação dos Estados Uni-
dos é curiosa. Por décadas
apresenta fenomenais déficits
em seu orçamento fiscal e nas
contas externas. Emite títulos e
os saldos obtidos pelos demais
países acabam neles aplicados,
com baixa remuneração. Não
há profunda preocupação
quanto a isto e as molas pro-
pulsoras das medidas econô-
micas são o crescimento e o ní-
vel de emprego.

No momento esses dois
postulados ainda se mostram
insatisfatórios, porém há sin-
tomas de melhoras em relação
ao que havia três anos atrás.
Muitas lojas estão fechando,
mas o comércio é substituído
por novos processos, com des-
taque para a internet. Produtos
e serviços obsoletos são modi-

ficados e oferece-se ao público
um grande elenco de novas e
atrativas alternativas.

A impressão que dá é de que
os norte americanos estão so-
frendo: há muitos desempre-
gados e pessoas que perderam
suas casas, mas eles permane-
cem tranqüilos em relação ao
futuro, apenas buscando no-
vos temperos, possivelmente
trocando um Presidente do
Partido Democrata por outro
do Republicano. 

Deve-se lembrar que o em-
preendedorismo dessa popu-
lação é notável, o que se de-
monstrou em situações de
grande risco, como a ameaça
do Japão na Segunda Guerra.
Assim, encontram soluções pa-
ra as crises e não se atemori-
zam. Talvez o problema maior
seja a associação com a China,
que exporta grande quantida-
de de bens de consumo e amea-
ça a relação consumo / produ-
ção / emprego em que se ba-
seia a Economia Americana.

A China (e também a Índia)
ainda não foram afetadas de
modo radical pela crise. Con-
tudo, estão construindo alter-
nativas voltadas para o merca-
do interno. O problema é que
para crescer o consumo de
suas populações é necessário
aumentar os salários e, com is-
to, caem a competitividade e as
vantagens que hoje possuem
perante o mercado internacio-
nal. O Japão já passou por isso
e até hoje não conseguiu recu-
peração plena. Esperam a evo-
lução dos fatos e continuam
investindo muito, sustentando
o preço das commodities. Mas
como a crise ainda permanece
e a demanda dos demais paí-
ses se reduziu, o risco dessa es-
tratégia é enorme, não apenas
para as Economias dessas Na-
ções, como para o comércio
das mercadorias que vêm com-

prando.
O Brasil vem se calcando

na exportação das commodi-
ties, praticamente neutrali-
zou sua produção industrial,
mantém uma carga tributá-
ria escorchante, está acumu-
lando reservas internacio-
nais e agora vem reduzindo a
taxa de juros, talvez pensan-
do em desenvolver o merca-
do interno e também dimi-
nuindo o impacto orçamen-
tário da dívida interna. 

Aparentemente não tem
planos para o médio e longo
prazos, o que deixa a estratégia
dependente dos acontecimen-
tos internacionais. Se houver
queda maior no preço das mer-
cadorias e até redução no volu-
me transacionado, as reservas
acumuladas sustentarão a si-
tuação por algum tempo, mas
ficará a pergunta: por que tan-
to sacrifício se o crescimento
econômico não se realizou co-
mo se deseja?

O problema maior é a Eu-
ropa, atolada com o Euro e a
inconsistência para seus
membros menos ricos, como
a Grécia e Portugal. Impasses
políticos impedem a restrutu-
ração dessas economias e o
reflexo se dá para o universo,
sobretudo pela insegurança
quanto a esse imenso merca-
do. Todos desejam rápida so-
lução, mas a todo instante sur-
ge nova pedra no caminho.

A China aposta na solução
para esta crise, os Estados Uni-
dos estão indiferentes, pauta-
dos em sua imensa capacidade
e o Brasil fica na corda bamba
da recessão mundial. Cabe
acreditar que os europeus vão
encontrar um caminho, com
ou sem a Grécia, que pouco re-
presenta, mas seu poder ficará
arranhado diante da hegemo-
nia norte-americana, ora com-
plementada pela China.

A questão 
financeira 
ganhou espaço 
nas reuniões
ambientais 
posteriores e, 
ao que tudo
indica, um dos
destaques 
da Cúpula 
Rio + 20 será 
a constituição 
de um 
Fundo Verde
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