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Resumo

Educação em Mudanças Climoambientais

As mudanças climáticas e ambientais são temas interdisciplinares de alta com-
plexidade que, nos últimos anos, têm sido amplamente divulgados para a so-
ciedade em vários tipos de mídia. Essas mudanças climoambientais tanto tem
sido validadas pelos relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Cli-
máticas, como também por outros órgãos ambientais e os resultados indicam
um futuro preocupante para o clima, o meio ambiente e a humanidade. Grande
parte das causas dos efeitos negativos dessas mudanças são provocadas pelo
excesso de atividades antrópicas na natureza. Esses excessos são feitos para
atender a demanda do consumismo, um modelo social que se estabeleceu no
último século, gerado por uma interpretação equivocada dos recursos naturais e
alimentado pelo atual paradigma racional desenvolvimentista. O presente traba-
lho propõe evidenciar que a educação pode mitigar, em médio e em longo prazo,
a aceleração das mudanças climáticas e a degradação ambiental. Essas metas
serão obtidas com altos investimentos para melhorar qualidade da educação e
quando, além disso, a dimensão ambiental for mais valorizada nos processos
educativos. A Tese analisa de que forma a educação pode ser um forte instru-
mento para conscientizar o ser humano sobre a importância do clima e meio
ambiente, aumentando a compreensão das causas e efeitos da aceleração das
mudanças climoambientais e, assim, transformar atividades antrópicas nocivas
em atividades sustentáveis.

Palavras chaves:Mudanças climoambientais, educação, mudanças climáticas,
atividades antrópicas, desenvolvimentismo, história, ambientalismo, desenvol-
vimento sustentável, sustentabilidade.



Abstract

Education for Climate and Environmental Changes

Climate and environmental changes are interdisciplinary themes of high com-
plexity, which in recent years has been widely disseminated to society by several
different media. Such climate changes and environmental have been validated
by the reports of the Intergovernmental Panel on Climate Change, as well as
by many other environmental bodies and the results indicate a worrying future
for the climate, environment and humanity. The causes of the unwanted ef-
fects resulting from those changes are largely due to excessive anthropogenic
activities on nature. These excessive activities are carried out to attend to de-
mands of consumerism, a social model that was established in the last century
and that was generated by a misinterpretation of natural resources and powered
by the current developmental rational paradigm. This document proposes to
show that education can mitigate, within both medium and long term perspec-
tives, the acceleration of climate change and environmental degradation. These
objectives will be achieved through high investments which could allow impro-
vements in education, and besides, when the environmental dimension is more
valued in educational processes. The present work analyzes how education can
be a powerful tool to educate the human being on the importance of climate and
environment change. In this way, the educational process can lead to an incre-
ase in the understanding of the causes and effects related to the acceleration of
climate and environmental changes. Thus, it can teach how transform human
harmful activities into sustainable ones.
Keywords: environmental climate change, education, climate change, human
activities, developmentalism, history, environmentalism, sustainable develop-
ment, sustainability.
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Introdução

A elaboração desta tese exigiu pesquisas em diversas áreas do conheci-
mento, pois seu tema central, a mudança climática e ambiental, possui em
essência uma natureza interdisciplinar, uma característica que requer um diá-
logo entre vários saberes. A interligação desses saberes proporcionou a apren-
dizagem de diversos conceitos ambientais, sociais, educacionais e econômicos,
como também possibilitou uma melhor compreensão da complexa dinâmica en-
tre a interação humana com o meio ambiente, facilitando assim a identificação
dos motivos principais que impulsionam as atividades antrópicas e os riscos de
suas consequências. Essa busca foi sem dúvida um processo enriquecedor.

Em alguns momentos durante a pesquisa, fez-se necessário fazer uma auto
reflexão como educador, uma vez que os estudos remeteram ao exame da dis-
tância existente entre o que se prega na teoria e o que se realiza na prática. Após
diversas leituras, documentários, palestras, seminários a respeito da complexi-
dade das mudanças climoambientais, constatou-se a existência de um amplo e
bem definido corpo teórico, mas infelizmente a prática de seus pressupostos são
exercidas somente por uma minoria.

Tal perspectiva do meio ambiente pela sociedade coloca, numa distância
remota, a sustentabilidade e a esperança da transformação do homem ao se re-
encantar com a natureza. O excesso de pressupostos teóricos sem boa prática
ambiental expõe com mais clareza as falhas do modelo racional desenvolvimen-
tista e do sistema educacional vigente. O efeito dessas falhas durante décadas
propiciaram recorrentes denúncias da grave degradação ambiental e do ataque
brutal aos ecossistemas da Terra. Entretanto, inércia, crítica e denúncia não são
novidades nessa sociedade, sendo preciso propor soluções e executá-las.



O presente trabalho tem um caráter interdisciplinar com o foco educativo
para os problemas das mudanças climáticas e ambientais. Uma leitura inicial
do trabalho pode causar estranheza e gerar a seguinte pergunta: de que forma
um trabalho com perfil educacional se enquadra nos fundamentos do Programa
de Pós-Graduação em Ciências Climáticas (PPGCC)? Ao examinar objetiva-
mente as três áreas de concentração do PPGCC que são modelagem em clima
e oceano; análise e simulação numérica de eventos extremos; instrumentação
e sensoriamento remoto em clima e ambiente, é gerado a impressão de que
a área educacional não está diretamente relacionada. Entretanto, a relação da
educação com os objetivos do PPGCC é resguardada por alguns documentos
balizadores do programa. No documento de caracterização do curso enviado a
Capes, é afirmado que o programa objetiva formar o profissional com seguinte
perfil: (UFRN, 2009a, p.1)

O PPGCC tem como objetivo principal formar pesquisadores, em ní-
vel de doutorado, com capacidade de atuarem em áreas estratégicas
como meteorologia, oceanografia física, mudanças climáticas e even-
tos extremos em clima. Esses pesquisadores deverão ter capacidade
de desenvolver pesquisas originais nesses temas em universidades e
centros de pesquisa, além de poderem atuar junto aos gestores públi-
cos colaborando com tomadas de decisões importantes nas políticas
públicas de interesse para o país. (Itálico do autor).

Os itálicos na citação indicam que uma formação acadêmica nesse nível em
mudança climática pode atuar contribuindo junto a gestão e políticas públicas,
mas não diz as formas. Portanto, uma das maneiras é propiciar a conscientiza-
ção educacional para melhores escolhas de mitigação das mudanças climáticas
e ambientais. Um dos temas principais dessa pesquisa foi estudo das mudanças
climáticas direcionadas a conscientização pela educação, e isso está vinculado,
a um melhoramento da gestão e das políticas públicas.

Nesse mesmo documento do PPGCC, também se elenca sete objetivos espe-
cíficos do programa, onde abaixo foram selecionados cinco: (Itálico do autor)

1) Formação de Doutores atuando em Clima, Oceano e Ambiente.

2) Apoiar a formação de grupos de pesquisa em questões climáticas e am-
bientais.
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3) Contribuir para a melhoria da qualidade do Ensino (Graduação e Pós-
Graduação) na UFRN.

4) Contribuir para a divulgação do conhecimento adquirido em Clima, Oce-
ano e Ambiente ao público em geral, por meio de atividades de Extensão.

5) Contribuir para a elaboração de políticas públicas para o desenvolvimento
sustentável no que diz respeito a questões climáticas e ambientais.

Alguns desses objetivos são identificados neste trabalho. A possível for-
mação de um grupo de pesquisa em educação para as mudanças climáticas e
ambientais no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) vem validando
uma maneira de se fazer atividades de extensão, uma vez que o IFRN possui
parcerias em diversos contextos com a UFRN. Outro ponto é a divulgação cien-
tífica que foi publicada na forma de livro pela Editora do IFRN, sobre diversos
temas de mudanças climáticas e ambientais. No regimento do PPGCC também
se encontram dois pontos de concordância com a linha dessa pesquisa. No capí-
tulo I que expõem as suas finalidades em seu primeiro artigo está posto (UFRN,
2010, p.1):

(...) (PPGCC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vin-
culado (...), visa preparar educadores, pesquisadores e profissionais da
área, capacitando-os para o eficiente desempenho de atividades relaci-
onadas aos setores tecnológico e científico, oferecendo curso regular
“Stricto Sensu”, em nível de Doutorado, podendo oferecer curso “Lato
Sensu” nos níveis de Especialização, Aperfeiçoamento e Atualização.
( Itálico do autor)

O livro produzido na pesquisa tem um viés educacional para a questão cli-
moambiental e esses objetivos serão continuados dentro de uma instituição com
caráter tecnológico que é o IFRN, onde o autor é professor de Física e tam-
bém desenvolve estudos ambientais, áreas próximas com as ciências climáticas.
Recentemente em fevereiro de 2016 o livro foi adotado como texto base na dis-
ciplina de Educação e Meio Ambiente, a nível de especialização na formação
de professores de ciências e com boa aceitação.

Por essas argumentações, a pesquisa de caráter educacional em mudança
climática e ambiental também se enquadra com os objetivos do programa, como
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está posto no documento de caracterização do programa enviado a Capes, (UFRN,
2009b, p.1)

... propõe-se a criação de um programa de pós-graduação dedicado às
questões climáticas, visando formar pesquisadores que possam contri-
buir para compreensão das causas e efeitos das mudanças no clima, e
que possam contribuir para o planejamento de ações que visem miti-
gar os efeitos dessas mudanças na vida da população.

O argumento final do enquadramento deste trabalho, nos objetivos do PPGCC,
é resguardado pelo seu caráter multidisciplinar e interdisciplinar. Esse enqua-
dramento pode ser encontrado na página 19 do número 131, quarta feira, 10
de Julho de 2013, no caderno do Diário Oficial da União, Seção 1, quando o
Ministro de Estado da Educação confere o reconhecimento ao PPGCC como
curso de Pós-graduação na grande área multidisciplinar e na área de avaliação
interdisciplinar.

Dessa forma, sendo a educação um tema de estudo desse programa interdis-
ciplinar, esta Tese tem como objetivo geral evidenciar a relevância da educação
na conscientização das mudanças climáticas e ambientais. Dois objetivos espe-
cíficos são elencados:

1) Ressaltar a importância do ensino/aprendizagem das mudanças climoam-
bientais.

2) Indicar que a educação fomenta uma maior eficácia nos processos de mi-
tigação e adaptação para as mudanças climáticas.

O capítulo 1 aborda a importância do estudo das mudanças climáticas para
a nossa sociedade ao expor o vínculo indissociável entre o clima, o meio am-
biente e o homem. O texto procura descrever a importância do clima como
elemento integrante do meio ambiente e para a civilização humana defendendo
a ideia de que, a educação é um bom instrumento de mitigação dos efeitos das
mudanças climoambientais. Uma breve descrição dos componentes do sistema
climático e a diferenciação de conceitos como aquecimento global, efeito estufa
e mudanças climáticas foram examinados, bem como uma apresentação inicial
de alguns cenários do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – In-
tergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).
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Uma das soluções para mitigar os efeitos da mudança climática e ambiental
é pela modificação do modo de viver do ser humano. Essa transformação ocorre
pela conscientização do indivíduo por meio da aquisição do conhecimento, atra-
vés da divulgação de contextos educacionais, históricos e sociais. A forma de
vida de grande parte da população pautada num consumismo irrefletido e numa
visão deturpada do planeta possuir recursos infinitos, reflete o tipo e o nível de
educação que está sendo ensinada.

Vale destacar que o nível de educação abordado neste trabalho não é so-
mente graduar a educação formal, aumentar a quantidade de títulos acadêmicos
e produzir arcabouços teóricos bem escritos. Está faltando algo na educação
que faça o ser humano, principalmente jovens e crianças, despertarem para o
amor à Terra, ao meio ambiente e, assim, dar início a ações práticas minimiza-
doras dos efeitos da mudança climática e ambiental, isto é, dar início a era da
sustentabilidade.

Essa conscientização também pode ser aprendida pelo contexto histórico. O
estudo das práticas destruidoras do meio ambiente feitas por algumas civiliza-
ções antigas, exemplificam que o conhecimento do passado é importante para
não se errar no presente. A evolução do movimento ambiental, a descoberta
da mudança climática, do conceito de desenvolvimento sustentável e da sus-
tentabilidade trazem a tona questões de ordem política, econômica, ambiental,
cultural e social que, quando usadas como ferramentas pedagógicas, facilitam a
mudança do comportamento consumista do indivíduo.

É por essa relevância que, no capítulo 2, encontra-se uma descrição histó-
rica do movimento ambientalista, da descoberta das mudanças climáticas e da
criação do IPCC. O objetivo é mostrar a importância do contexto histórico na
conscientização ambiental, da evolução das ideias sobre as mudanças climáti-
cas, expor a dinâmica estrutural do IPCC e apresentar um breve resumo sobre
seus quatro primeiros relatórios de avaliação.

No capítulo 3, foi examinado o recente quinto relatório de avaliação do
IPCC nos tópicos do desenvolvimento sustentável, mitigação e adaptação dos
efeitos das mudanças climáticas. Essas análises foram direcionadas para o con-
texto da educação no sentido de como esta pode facilitar suas implementações.
Ver-se-á que a educação está centrada em vários pontos examinados nesse rela-
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tório como consumismo, forma de cultura, políticas climáticas e outros fatores
a serem discutidos.

No capítulo 4, encontra-se uma reflexão sobre as educações que possuem
diretrizes mais voltadas para a avaliação e entendimento da problemática cli-
moambiental. Nessas vertentes educacionais, podem ser encontrados diversos
pontos fundamentais, para alicerçar uma análise mais interdisciplinar das mu-
danças climáticas. Nesse sentido, as propostas da educação ambiental e da edu-
cação para o desenvolvimento sustentável foram avaliadas para o contexto das
mudanças climoambientais.

A educação para mudanças climáticas foi analisada de forma mais especí-
fica no capítulo 5. Na literatura nacional, ela ainda é pouco discutida e sua
análise mais aprofundada é a originalidade deste trabalho. A recente teoriza-
ção a nível mundial da educação para mudanças climáticas, seus fundamentos
e algumas de suas incipientes aplicações pedagógicas foram descritas e avali-
adas. Obviamente que a execução e implementação dessa educação carece de
aperfeiçoamento e de um trabalho puramente interdisciplinar.

As considerações finais do trabalho encontram-se no capítulo 6, bem como
o apontamento de futuros estudos que derivaram das pesquisas na elaboração
desta tese. Uma discussão mais detalhada sobre os temas anteriormente descri-
tos se encontra nas páginas que se seguem.
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1

O CLIMA, MEIO AMBIENTE E O
HOMEM

Um dos maiores obstáculos para se começar a agir

em relação à mudança climática é que ela se tor-

nou um clichê antes mesmo de ser entendida. O

que precisamos agora é de boa informação e de

um planejamento cuidadoso, porque nos próximos

anos essa questão vai eclipsar todas as outras.

Tim Flannery, Os senhores do clima.

O ser humano nasce, cresce e morre inserido no clima do planeta. Desde
os primeiros agrupamentos humanos, no decorrer da história da humanidade,
o conceito do meio ambiente e do clima, como toda interpretação da realidade
sofreu influência de contextos culturais, geográficos, de tempo e de lugar. Foi
nessa conjuntura social multivariada que o homem se desenvolveu e aprendeu
a reconhecer as estações mais chuvosas, as épocas mais quentes e em, quais
regiões, o ar seria mais seco ou úmido, poluído ou limpo.

O clima, desde tempos imemoriais, através das variações de suas propri-
edades físicas, impôs ao ser humano viagens por imensas extensões de terra
limitando-as as margens dos oceanos, ao mesmo tempo condicionou que, suas
mudanças de moradia fossem ordenadas por longas secas e intensos invernos.
Com efeito, em todos os tempos o clima vem ditando o ritmo da vida humana,



influenciando na sua vestimenta, no tipo de casa que habita, no seu lazer, na sua
comida, nos elementos estruturais da sociedade e decididamente na qualidade
do meio ambiente.

As estações climáticas anuais são ciclos naturais do planeta que guardam
dependência com a estrutura da atmosfera, com a configuração da posição entre
a Terra e Sol e, principalmente, com a inclinação do eixo da Terra em relação
a sua órbita que faz com que os hemisférios recebam diferentes quantidades de
radiação (OLIVEIRA; SILVA; HENRIQUES, 2009). A dinâmica dos ciclos das
estações possui um ritmo quase que constante sem apresentar grandes extremos
de intensidades nos tempos atuais. No entanto, apesar da garantia de certa pre-
visibilidade em uma determinada estação climática, as condições atmosféricas
podem sofrer variações inesperadas. Um dia com uma manhã nublada, pode,
pela tarde, ter o Sol surgindo como num passe de mágica. A compreensão des-
ses fenômenos ainda não estão definitivamente elucidadas, embora a ciência
tenha avançado nessa área de forma progressiva e eficiente. Embora sabendo
que ainda há muito o que se descobrir, a ciência conseguiu definir o clima de
diversas maneiras. Neste trabalho, usaremos a definição do clima como sendo
“a média das condições meteorológicas de uma região dos últimos anos ou dé-
cadas” (IPCC, 2014a).

Nesse sentido, considerando o clima como uma média que exige décadas
de dados que são influenciados por uma diversidade de fatores, faz com que a
previsão sobre o clima a longo prazo seja uma ciência com um certo grau de
incerteza. Dessa forma, o prazo para ocorrer uma mudança climática a nível
global não tem um cálculo exato podendo requerer séculos ou milênios, pois
exige uma alteração na composição da atmosfera ou mudanças em alguns agen-
tes externos como a atividade solar. Para a climatologia, a época atual do clima
é de estabilidade, uma vez que estamos vivenciando uma era inter glacial e ca-
minhando para uma nova era glacial (SUGUIO, 2008).

A transformação do clima e do meio ambiente sob influência de processos
naturais, sem a presença de eventos extremos catastróficos – quedas de grandes
meteoros ou erupções vulcânicas de grande amplitude – é lenta e gradual, en-
quanto a transformação do ser humano e de suas atividades é mais rápida. De
forma geral, quando se observa a interação do homem com a natureza se percebe
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uma diferença de rapidez em suas dinâmicas, pois a velocidade da atividade hu-
mana principalmente com a manutenção do atual modelo de produção/consumo
é superior a velocidade da dinâmica da natureza. Essa falta de sintonia entre o
que é produzido pela natureza e o que é retirado dela pela humanidade criou
uma crise ambiental com agravamento dos ecossistemas e com reflexos perigo-
sos na política, na economia, na ordem social e na preservação da vida (NETO,
2010)

Com efeito, a biodiversidade depende dos fatores climáticos e o ser humano
é bastante vulnerável às variações significativas do clima. Isso pode ser cons-
tatado pelos acontecimentos históricos no desenvolvimento humano, onde em
determinados momentos, houve supressão da biodiversidade provocada por va-
riações da temperatura da Terra. A influência do clima na saúde humana possui
os primeiros estudos com a história da medicina em Hipócrates, com sua publi-
cação “Dos ares, das águas e dos lugares” em 480 a.C. e na atualidade, diversos
trabalhos em bioclimatologia mostram dados mais sólidos da relação entre a
saúde humana e a qualidade do clima.

O corpo humano reage de diversas formas a variações sazonais e mudan-
ças climáticas fora do padrão: mudança na atividade cardiovascular, aumento
da atividade nervosa, balanço de calor do corpo e do sistema de termorregula-
ção. De fato, as mudanças climáticas de grande magnitude, com variações de
temperaturas elevadas, além de ameaçar as conquistas e os esforços de redução
das doenças transmissíveis e não-transmissíveis, podem trazer perigo de segu-
rança global, isto é, extinção em massa por diversos fatores (BARCELLOS et
al., 2009).

Diante do perigo gerado pelo descompasso homem/natureza urge a impor-
tância da educação como práxis de conscientização abrangente. Nesse amplo
processo de buscar uma melhor compreensão entre complexidade climática e a
atividade antrópica, um instrumento pedagógico se faz necessário – uma edu-
cação interdisciplinar. Nesse sentido, a característica do clima abordada neste
trabalho possui uma dimensão ambiental fortemente ligada a processos ecológi-
cos que remetem a um caráter científico. Entretanto, essa compreensão é mais
abrangente, pois a influência da interação humana, no meio ambiente, possui
traços educacionais de ordem política, social e cultural interligados. Estudos
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apontam que a diminuição desse descompasso pode ser facilitado pela inserção
interdisciplinar mais significativa da dimensão climática ambiental no processo
de educação (MOCHIZUKI; BRYAN, 2015).

Nesse sentido, a educação enquanto processo formativo, possui inúmeras
formas de contribuir na minimização dos efeitos das mudanças climáticas. Uma
delas é aumentar a compreensão dos processos que resultam da relação física
entre o clima e a atmosfera.

1.1 O clima e a atmosfera

A compreensão da dinâmica das mudanças climáticas é de alta complexi-
dade, pois o clima é regido por fatores externos à Terra e por variações de
parâmetros físicos de seus interligados subsistemas. De forma geral, sem espe-
cificismo, o sistema climático possui cinco componentes principais: a biosfera
contendo os seres vivos terrestres e do oceano; a criosfera contendo os polos do
planeta e toda parte gelada; a superfície terrestre contendo os relevos e tipos de
solo; hidrosfera composta pelas águas superficiais e subterrâneas; a atmosfera
contendo os gases, partículas e vapor d’água, sendo o subsistema onde se ini-
ciam os processos que darão origem aos fenômenos climáticos. (IPCC, 2014a;
BRASIL, 2004).

Cada componente do sistema climático possui uma particularidade sistê-
mica comunicando-se entre si com uma rede de interligações e contendo uma
diversidade de ecossistemas interdependentes. Essa teia de ligações entre os
componentes do sistema climático é constituída por uma quantidade numerosa
de fenômenos intrincados que dependem de diversas variáveis físicas, quími-
cas, sociais e que ainda não estão completamente compreendidos (IPCC, 2014a;
BRASIL, 2004).

A força motriz que coloca o sistema climático em movimento é o fluxo de
energia na forma de luz e calor emitida pelo Sol. Existem outros processos que
contribuem, mas o principal elemento regulador do clima da Terra é a radiação
solar (FERNANDESSILVA, 2015). O fluxo de energia solar é composto por um
largo espectro de radiação eletromagnética, desde raios gama altamente energé-
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ticos até ondas de rádio de baixa energia, e somente uma parte é interceptada
pelo sistema Terra/atmosfera. De todas as radiações da energia solar, a de maior
incidência na Terra se encontra na faixa da luz visível, com maior intensidade
no comprimento de onda igual a 500 nm (SILVA, 2006).

O balanço energético da Terra é afetado pela absorção da energia solar e
também pelas alterações de posição na órbita elíptica do planeta em torno do
Sol. A energia solar recebida pela Terra não é distribuída igualmente transformando-
se em outras formas de energia como o calor, energia cinética e química, que
por sua vez, contribuem para a circulação oceânica, atmosférica e a maioria dos
ciclos químicos e biológicos (TAVARES, 2000).

O processo de distribuição da energia solar absorvida pelo planeta é com-
plexo, sendo realizada por uma rede de conexões que interliga os cinco subsis-
temas do clima promovendo o aquecimento e resfriamento do sistema climático
(NOBRE, 2008). Essa dinâmica que regula o balanço de energia do clima é
gerenciada por processos diversificados como fotossíntese, transporte de calor
para os polos, movimento das correntes oceânicas e dos ventos. O equilíbrio
energético entre a radiação que entra na Terra e a que é refletida para o espaço
influencia fortemente, na estabilidade de uma temperatura média de sua super-
fície e também nas mudanças globais do clima (NETO, 2010). Dessa forma, a
estabilidade do sistema climático depende do equilíbrio de seus cinco subsiste-
mas e da estabilidade da atividade solar.

Os interligados subsistemas climáticos se retroalimentam, e para manter um
equilíbrio dinâmico, precisam que os fatores internos do clima sejam regidos
por múltiplas interações. Um fator interno comum nessas interações é a ex-
tensão espacial, as grandes distâncias, que influencia na velocidade das varia-
ções de propriedades físicas ou na composição do componente climático. Dessa
forma, a inércia de parâmetros físicos – mecânico, térmico e químico – contri-
bui para a estabilidade climática, pois propicia uma dinâmica de transformações
cíclicas e regulares entre os subsistemas do clima. Quando as interações e trans-
formações desses subsistemas saem desse padrão regular/cíclico, alguns parâ-
metros físicos da atmosfera, como sua temperatura sofre modificação (IPCC,
2014a; BRASIL, 2004).
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Outros fatores também possuem influência no equilíbrio de entrada e saída
de energia térmica terrestre, a exemplo o albedo1. Na situação atual da discussão
climática, os fatores mais relevantes são, exceto a atividade solar, a emissão
de gases de efeito estufa (GEE), a variação climática natural e alterações na
órbita da Terra2. Desses três fenômenos, somente a emissão de GEE pode ser
gerado pelas atividades antrópicas, e estudos apontam que essa emissão tem se
intensificado significativamente no último século, a fim de atender as demandas
de consumo da humanidade e contribuindo com a mudança da dinâmica do
efeito estufa da Terra.

Durante o século anterior de forma progressiva até os dias atuais, existiu
uma considerável divulgação sobre mudanças no sistema climático e alguns
conceitos diferentes foram repassados para a população como iguais. Um exem-
plo são as diferenças conceituais entre os fenômenos do efeito estufa, aque-
cimento global e mudanças climáticas. Esses equívocos aconteceram porque
esses conceitos possuem nas suas estruturas de formação alguns parâmetros fí-
sicos idênticos e também por possuírem algumas consequências semelhantes.
Dessa forma, faz-se necessário um melhor esclarecimento entre eles.

1.1.1 O efeito estufa

Um dos fatores que possibilita a vida na Terra é a retenção adequada de calor
pela atmosfera feita pelo efeito estufa natural. O efeito estufa natural é mais
antigo do que a própria humanidade, desempenhando um papel fundamental
para o equilíbrio climático do planeta e sendo formado por uma diversidade de
fatores físicos. Apesar da dinâmica do efeito estufa ser altamente complexa, ela
está bem compreendida no estágio atual da ciência. Da radiação solar que incide
na Terra, uma parte é absorvida pelos componentes do planeta e essa energia é
um dos elementos essenciais que mantém por, gerações e gerações, os sistemas
biológicos e ecológicos vivos.
1 Albedo é um importante parâmetro radiométrico adimensional, definido como a razão entre a irradi-

ância eletromagnética refletida (de forma direta ou difusa) e a quantidade incidente.
2 A distribuição e concentração de aerossóis na atmosfera também é um fator relevante.
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Como acontece o efeito estufa natural? Da totalidade do fluxo de energia
solar que incide sobre a Terra, aproximadamente 30% é refletida para espaço3,
e os 70% restantes refratam na atmosfera. Durante a refração na atmosfera, uma
parte da radiação solar é absorvida por ozônio, por vapor d’água, por aerossóis,
por nuvens, e a parcela restante, em torno de 51%, é absorvida pela superfície da
Terra. Dessa forma, a superfície da Terra se aquece e devolve parcela do calor
na forma de radiação infravermelha para o seu exterior (OLIVEIRA; SILVA;
HENRIQUES, 2009).

No retorno dessa radiação infravermelha emitida pela Terra para o espaço,
a atmosfera absorve aproximadamente 23% na forma de calor latente, 7% na
forma de calor sensível4 e 21% fica sob forma de radiação infravermelha. Des-
ses 21% da radiação apenas 6% retorna ao espaço e 15% é absorvido por vapor
de água e GEEs. Nesse sentido, a energia térmica reemitida pela superfície
terrestre que é absorvida pelo vapor d’água e pelos GEEs – gás carbônico, o
monóxido de carbono, o metano, óxido nitroso e óxido nítrico – definem o
efeito estufa natural. Concordando com essa capacidade de absorção e emissão
dos componentes da atmosfera, (VAREJÃOSILVA, 2006) afirma que as perdas
radiativas para níveis elevados da atmosfera e daí para o espaço são menores,
quanto maior for umidade do ar, a nebulosidade e a presença de poluentes.

A capacidade da atmosfera de reter calor depende de seus elementos cons-
tituintes. A composição atmosférica atual é constituída em média por: 78% de
nitrogênio (N2); 21% de oxigênio (O2); 0,93% de argônio (Ar); 0,038% de dió-
xido de carbono (CO2) e demais gases com menor concentração como neônio,
hélio, metano, kriptônio, hidrogênio, ozônio e outros. A atmosfera ainda possui
o vapor d’água aproximadamente em 0,4% e de 1 a 4,0% nas proximidades da
superfície da Terra. Durante milhões de anos, processos naturais construíram
uma adequada proporção desses componentes reduzindo a quantidade de CO2,
aumentando a concentração de oxigênio e gerando um ambiente propício para
o seres vivos5 (SUGUIO, 2008).
3 Esses 30% são assim distribuídos: 6% retro difundida pelo ar; 20% refletida pelas nuvens e 4%

refletida pela superfície da Terra
4 Calor latente: grandeza física que determina a quantidade de calor que uma unidade de massa de

determinada substância deve receber para mudar de estado físico. Calor sensível responsável pela
variação de temperatura. O calor sensível é que sentimos na atmosfera terrestre

5 Na formação da Terra existia 97% de CO2 que serviram para dar origem ao calcário e a vida orgânica.
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Mesmo nessas eras geológicas com a dinâmica de transformação do CO2

existiram mudanças climáticas globais, pois a Terra variou sua capacidade de
reter calor devido ao sequestro de carbono. A partir do percentual de CO2 na
atmosfera em torno de 0,038%, a temperatura média global manteve-se próximo
de 15 °C. Pesquisas indicam que qualquer variação percentual significativa na
concentração de CO2 resultará em uma variação na temperatura média global,
por exemplo, para que a temperatura média na superfície terrestre descesse aos
-18 °C , a concentração de CO2 na atmosfera deveria ser anular (IPCC, 2014a).

No século anterior, diversos trabalhos estão indicando que o efeito estufa
natural está tendo uma contribuição antrópica, e o outros gases, além do CO2,
estão sendo injetados na atmosfera. Esses GEEs – metano (CH4), óxido nitroso
(NO2), perfluorocarbonos (PFCs), hidrofluorcarbonos (HFCs), hexafluoreto de
enxofre (SF6 ) e clorofluorcarbonetos (CFCs) – têm aumentado a capacidade
da atmosfera de absorver calor (IPCC, 2014a).

O efeito estufa antrópico é validado por alguns indicadores científicos am-
plamente aceitos (IPCC, 1990), a exemplo do indicador que estabelece uma
correlação entre a temperatura média do planeta com a composição química da
atmosfera. Os resultados dessas pesquisas formaram um significativo consenso
que quanto maior a concentração de GEEs na atmosfera, maior será a tem-
peratura média global. Os outros indicadores de forma resumida trabalham na
medição de radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e da parcela
que chega ao espaço; na análise de bolhas em amostras de gelo ártico de até 160
mil anos. O gás dentro das bolhas indicam a presença de dióxido de carbono e
de gás metano e, por correlação a temperatura da Terra (IPCC, 2007a).

Apesar da emissão de CO2 ser a grande preocupação dos setores sociais no
que diz respeito a problemática do clima, ele não é o mais forte dos gases es-
tufa. Com uma contribuição aproximadamente de duas a três vezes maior do
que o CO2, esse primeiro lugar pertence ao vapor de água que é gerado pela
evaporação dos oceanos e também numa porcentagem bem menor a partir de
atividades antrópicas, principalmente através da evapotranspiração de culturas
irrigadas, por arrefecimento de usina e marginalmente através da combustão de
combustíveis fósseis. Destaca-se que a produção de vapor d’água pelas ativida-
des antrópicas possuem impacto insignificante para o clima (IPCC, 2014a).
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Entretanto, existe um ciclo temerário nesse processo com o vapor d’água.
O aumento da temperatura média global auxiliado pelo efeito estufa antrópico,
incrementa a evaporação oceânica e com isso mais calor é retido pela atmosfera.
Nesse sentido, um ciclo de retroalimentação altamente perigoso é nutrido pela
crescente adição do vapor d’água e de GEEs na atmosfera quando os efeitos
estufas natural e antrópico se potencializam (NETO, 2010).

Com relação aos outros GEEs, com exceção do vapor d’água, o CO2 apre-
senta um maior potencial para contribuir com o aumento do efeito estufa. Ape-
sar de ter um forçamento radiativo6 próximo de 21 vezes menor do que o me-
tano, o decrescimento do dióxido de carbono na atmosfera é mais lento, pois
as atividades antrópicas realizadas principalmente por queima de combustíveis
fósseis lançam na atmosfera, quantidades muito superiores ao metano e de ou-
tros GEEs.

Na figura do 1 (IPCC, 2014a, p.126) está representada diversas variáveis
da dinâmica do efeito estufa. Nuvens, aerossóis, ozônio atmosférico, GEEs,
variação da reflexão da superfície terrestre por mudanças em seus recursos na-
turais e outros fatores contribuem numa complexa interação, para estabelecer a
necessária energia que deve ser retida pela atmosfera e formar o efeito estufa.

1.1.2 O aquecimento global

O aquecimento global é dos um fenômenos que foi bastante difundido pela
mídia nos últimos cinquenta anos. Uma descrição sintética de sua essência re-
mete a elevação da temperatura média da Terra com o poder de afetar o sistema
climático. Suas causas podem ser diversas, entre elas estão o aumento do efeito
estufa, a diminuição da refletividade do solo e o aumento da atividade solar.
É consenso que as causas principais para a sua formação estão vinculadas as
forças da natureza, embora seja crescente a concordância que as atividades an-
trópicas podem intensificar um aquecimento global natural (STERN, 2007). Os
efeitos de um aumento significativo na temperatura de superfície global são gra-
ves e inúmeros influenciando na saúde com aumento de doenças, na alteração
6 O forçamento radiativo de um gás é a capacidade que ele tem de causar alterações no clima (IPCC,

2007a, p. 2).
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Figura 1 – Formação do efeito estufa.

Fonte: (IPCC, 2014a). Elementos e dinâmica do efeito estufa.

do volume de chuvas, na produção de alimentos, no ritmo da estações climáticas
e em outros impactos socioambientais de grande amplitude (IPCC, 2014a).

Estudos indicam que, desde do século XVII a atividade humana, têm con-
tribuído para o aquecimento do planeta (IPCC, 2014a; DIAS, 2013). De acordo
com a figura 2, fornecida por simulações de modelos do quinto relatório de ava-
liação do IPCC em 2014, fica evidente, a influência da ação humana desde o
início do século anterior no aquecimento global.

Os gráficos descrevem o crescente aumento da temperatura da superfície
terrestre, da superfície do oceano e dessas superfícies em conjunto, como tam-
bém os conteúdos de calor nos oceanos. A discrepância entre as forças naturais
(faixa azul) e da soma das forças naturais e antrópicas (faixa rosa) é bastante
significativa.

16



Figura 2 – Mudanças das médias globais.

Fonte: (IPCC, 2014a). Comprovações da influência antrópica no clima.(Traduzido e adaptado
pelo autor)

Apesar de bem divulgado, o aquecimento global antrópico ainda não é um
consenso científico e diversas incertezas sobre esse tema precisam ser mini-
mizadas para gerar respostas mais claras. Será que os produtos e rejeitos das
atividades antrópicas possuem o poder de interferir na dinâmica do sistema cli-
mático e gerar um aumento na temperatura global? Para obter essas respostas
as pesquisas precisam ser ampliadas, refinadas e avaliadas dentro de contextos
multidisciplinares e interdisciplinares. Entretanto, a suspeita que a atividade
humana influencia o clima possui fortes indícios. Esse nível de confiança no
aumento da temperatura de superfície da Terra vem aumentando e se ampara
numa ampla quantidade de dados, a exemplo (IPCC, 2014a):

1) Os cinco anos mais quentes jamais registrados haviam ocorridos na dé-
cada de 1980;

2) As temperaturas extremas também têm sofrido graves alterações, nos úl-
timos cinquenta anos, dias frios e geadas se tornaram menos frequentes,
enquanto dias quentes e ondas de calor se tornaram mais comuns;

3) No Hemisfério Norte, 1983-2012 foi provavelmente o mais quente pe-
ríodo de 30 anos dos últimos 1400 anos (média confiança)7;

7 São nomenclaturas de designação para a avaliação de níveis de confiança usadas pelo IPCC.
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4) Ao longo das duas últimas décadas, a Groenlândia e camadas de gelo
antártico tem perdido massa. As geleiras continuam a encolher em quase
todo o mundo, o gelo do mar Ártico, do Hemisfério Norte e a cobertura
de neve continuaram a diminuir em extensão (alta confiança).

A sequência das afirmações acima refere-se somente a alguns dados do
clima, dentre um enorme número de dados sobre o aquecimento do sistema
climático. Ademais, esses registros corroboram com as previsões feitas pelos
relatórios anteriores do IPCC. Numa sequência cronológica, salvo algumas mu-
danças de valores dos parâmetros físico/químicos, a essência dos prognósticos
de aquecimento do sistema climático dos relatórios são idênticos:

Estamos certos de que emissões resultantes de atividades humanas es-
tão aumentando substancialmente as concentrações atmosféricas de
GEE: dióxido de carbono, metano, clorofluorcarbonetos (CFC), e óxido
nitroso. Estes aumentos irão aumentar o efeito estufa, resultando, em
média, num aquecimento adicional da superfície da Terra (IPCC, 1990,
p.xxv).

...projeções de futuras mudanças da temperatura média global e eleva-
ção do nível do mar confirmam o potencial para as atividades humanas
ao alterar o clima da Terra a uma extensão sem precedentes na história
humana;...(IPCC, 1995, p.xi)

Há evidências novas e mais fortes que a maior parte do aquecimento
observado nos últimos 50 anos é atribuível as atividades humanas.
(IPCC, 2001a, p.10)

O aquecimento do sistema climático agora é inequívoco e evidente, a
partir de observações de aumento mundial de temperaturas médias do
ar e do oceano, derretimento generalizado de neve, gelo e elevação do
nível médio global do mar (IPCC, 2007b, p.2).

Os números indicando o crescente aumento da temperatura de alguns sub-
sistemas climáticos da Terra se estendem em diversos cenários. Nas últimas
cinco décadas, a temperatura média global aumentou em 0,13°C, e quando se
compara esses números a números antigos, a diferença é enorme, pois entre
1850 e 1906 o aumento foi simplesmente de 0,02°C. Até nos elementos dos
subsistemas climáticos – como o permafrost8, as águas oceânicas profundas e
rasas – o aumento de temperatura foi registrado (MASTNY, 2005).
8 Camada de solo permanentemente congelada que em alguns locais no inverno pode ficar coberta por

uma camada de gelo e neve de até 300 metros de profundidade. Ao derreter-se no verão, reduz-
se para de 0,5 a 2 metros, tornando a superfície do solo pantanosa, uma vez que as águas não são
absorvidas pelo solo congelado.
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Conforme um dos cenários do IPCC, um aquecimento global com elevação
de temperatura entre 1,8°C e 4,0°C até 2100 causaria modificações extremas
no meio ambiente com consequências drásticas (IPCC, 2014b). Segundo o Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA, 2011), os efeitos de um
aumento de temperatura global dessa magnitude ocasionariam um aumento da
intensidade de eventos extremos, trazendo uma maior ocorrência de secas e en-
chentes, devido às mudanças nos valores de precipitação das chuvas. Esses
estudos demonstram que, além de colocarem em risco a vida de populações in-
teiras, por aparecimento de epidemias e pragas, trariam também implicações na
infraestrutura de abastecimento de água e luz, nos sistemas de transporte e em
outros serviços.

Dessa forma, os prejuízos estimados de um aquecimento global são signifi-
cativos e sombrios, tendo sido divulgados com certa frequência, tornando-se co-
nhecidos, mesmo que superficialmente, pelo cidadão de leitura regular, devido a
uma exposição significativa em diversos tipos de mídia que, em boa parte, apre-
sentam o fenômeno com uma abordagem catastrófica e fatalista, quase sempre
com informações muito concisas, em algumas vezes imprecisas (MARENGO,
2007).

Apesar de certa polêmica a respeito do aquecimento global9, significativa
parcela da comunidade científica concorda sobre a influência antrópica na pro-
blemática do clima. Nesse aspecto, o IPCC abre o seu mais recente relatório se
posicionando claramente a favor dessa tese (IPCC, 2014a, p.v).

“A Base das Ciências Físicas” apresenta conclusões claras e estáveis,
em uma avaliação global das ciências das mudanças climáticas — e
não é menos do que a ciência mostra agora com 95 por cento de cer-
teza que a atividade humana é a causa dominante do aquecimento
observado desde meados do século XX. O relatório confirma que o
aquecimento do sistema climático é inequívoco, com muitas das mu-
danças observadas sem precedentes ao longo de décadas a milênios: o
aquecimento da atmosfera e do oceano, diminuindo a neve e o gelo,
o aumento dos níveis do mar e aumento das concentrações de gases
de efeito estufa. Cada uma das três últimas décadas tem sido suces-
sivamente mais quente na superfície da Terra do que qualquer década
anterior desde 1850.

9 Discutiremos brevemente mais adiante sobre a posição contrária de alguns cientistas sobre a tese do
aquecimento antrópico.
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1.1.3 As mudanças climáticas

A problemática relativa ao debate da mudança do clima além de aspectos
físicos, químicos, socioambientais, políticos e econômicos perpassam a parte
conceitual e interpretativa. Nesse aspecto, a conceituação clara de mudanças
climáticas e variação climática são necessárias, embora ainda não exista um
consenso sobre esses conceitos. A Convenção-Quadro das Nações Unidas so-
bre a Mudança do Clima (CQNUMC), informalmente conhecida como a Cú-
pula da Terra realizada no Rio de Janeiro, em 1992, conceitua “Mudança do
clima” como uma mudança no clima provocada por alteração da composição da
atmosfera mundial pela atividade humana de forma direta ou indireta e que se
some, a aquela provocada pela variabilidade climática natural (BRASIL, 2004).
Sintetizando essa definição observa-se que variações climáticas são as altera-
ções naturais do clima e que mudanças climáticas são as alterações do clima
causadas pelas atividades antrópicas.

No ponto de vista do IPCC, a mudança climática é uma variação estatistica-
mente significativa nas condições médias do clima ou em sua variabilidade, que
persiste por um longo período geralmente, em décadas ou mais. As causas des-
sas mudanças são processos naturais internos ou forçamentos naturais externos,
ou ainda de mudanças na composição da atmosfera ou do uso do solo originadas
por atividades antrópicas persistentes (IPCC, 2001a). Percebe-se que o conceito
de mudança climática do IPCC é mais amplo e técnico, com duração no tempo
e significância estatística, abrangendo também as causas por fatores naturais e
de atividade antrópica.

Destaca-se neste trabalho que o conceito de alteração climática é mais amplo
do que mudança climática. A mudança climática é uma alteração do clima den-
tro de determinadas condições específicas trazendo uma ruptura significativa
no funcionamento e na composição do sistema climático. Quando se analisa os
conceitos de IPCC e da CQNUMC é percebido que a classificação das altera-
ções climáticas categorizam-se quanto ao padrão de normalidade e sua gênese.
Elas podem ser identificadas como normais e anormais a partir de determina-
dos parâmetros que dependem de duração, intensidade e velocidade. Quanto às
causas podem ser classificadas como naturais ou antrópicas.
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Apesar dos conceitos não serem exatamente iguais, não quer dizer que são
excludentes ou incompatíveis, pois eles se complementam. Quando a alteração
climática ocorre dentro dos parâmetros estatísticos esperados como magnitude,
duração e frequência, essas mudanças são considerados normais. Nesse sen-
tido, de acordo com (NETO, 2010, p.43), este estudo considera como mais
apropriado o conceito de mudança climática como “as alterações anormais do
clima, tanto naturais quanto antrópicas” e consequentemente, “variações climá-
ticas são as alterações naturais e normais do clima”.

Destaca-se que fenômenos representados por variações climáticas, ocorridas
apenas dentro de uma faixa conhecida de normalidade, não são alterações clas-
sificadas como mudanças climáticas. Assim, como outras alterações climáticas
que não extrapolam os limites da normalidade estatística – mesmo causadas por
atividades antrópicas – não são mudanças climáticas porque não são anormais.
Estas representam alterações climáticas antrópicas sem efeitos maiores, pois
não provocam distúrbios no sistema climático.

1.2 Importância do contexto educacional e histó-
rico na compreensão das mudanças climáti-
cas

Mudanças climáticas são, em última análise, mudanças ambientais, pois os
efeitos oriundos de mudanças significativas no clima, sem dúvida, trarão enor-
mes impactos ambientais. A certeza que a atividade antrópica influencia na mu-
dança do clima ainda não é um consenso unânime, mas a influência antrópica
no meio ambiente é inegável. Assim, para a formação da mudança climoam-
biental contemporânea, o ser humano assume o lugar do principal causador e,
concomitantemente, sofredor das consequências de seus próprios atos. Mesmo
na posição de algoz e vítima do meio ambiente, apesar de ciente de sua total
dependência dos recursos naturais oferecidos pela natureza, o ar puro, água po-
tável, solo produtivo, clima ameno e a biodiversidade, a humanidade continua
numa rota insana em depredá-los (DIAS, 2013; FERNANDESSILVA, 2015).
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Diante dos problemas que podem advir das mudanças climoambientais, o
estudo das mudança climáticas torna-se relevante para uma melhor capacitação
em propor soluções aos seus efeitos. O aumento da ciência sobre a complexi-
dade das mudanças climáticas, levando em conta sua dinâmica de influências,
sua evolução histórica e sua dependência com a ação antrópica é importante.
Tais estudos impulsionarão a implementação de mitigação aos seus efeitos e
uma melhor adaptação ao um novo clima (FERNANDESSILVA, 2015).

Esse estudo educacional e histórico deve possuir caráter interdisciplinar bus-
cando formar o cidadão para construir uma sociedade mais sustentável e assim,
diminuir os problemas socioambientais. Tal estudo transcende a análise unidire-
cionada de aspectos técnicos e científicos do clima, expandindo-se para as áreas
de políticas climoambiental, social e educacional abordando as características
do modelo de desenvolvimento praticado atualmente. Portanto, a importância
do estudo das mudanças climáticas se centra também em examinar a dicotomia
entre a sustentabilidade e o desenvolvimentismo (SACHS, 2012).

O modelo desenvolvimentista10 praticado pela sociedade é claramente in-
sustentável por diversos motivos, entre alguns, está provocando a aceleração
das mudanças climáticas, uma grave crise ambiental e o agrave da desigualdade
social. Construído sobre as regras do capitalismo que impõe, a expansão contí-
nua da produção e consumo como modo de sustentação, o desenvolvimentismo
aliena o homem a um objetivo de vida – a prática do ter e o fazendo esquecer
do sentido maior, o exercício do ser (ALMEIDA, 1997).

Tal visão de vida nutre uma crise intersetorial a qual atinge todas as camadas
sociais alterando os valores humanos de virtude, ética e promove uma aliena-
ção consumista, que na última década provocou a ultrapassagem dos limites de
resiliência de alguns ecossistemas. Os sintomas do consumismo desenvolvi-
mentista perpassam diversas áreas da existência humana atingindo a intelectua-
lidade, a moralidade e a espiritualidade, refletindo-se na saúde, relações sociais,
economia, política, tecnologia e na qualidade ambiental (CAPRA, 1982).

10 Modelo que usa qualquer tipo de política econômica baseada na meta de crescimento da produção
industrial e da infraestrutura, com participação ativa do estado, como base da economia e o conse-
quente aumento do consumo. O desenvolvimentismo e a sustentabilidade serão tratados com mais
detalhes posteriormente.
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É notório que as forças conservadoras no capitalismo buscam manter o sta-
tus quo do sistema atual de produção/consumo fazendo esforços de oposição
ao processo de conscientização de um novo paradigma. Os interesses dessas
forças são o de manter a lógica do consumismo em massa de muitos produtos
supérfluos e descartáveis de maneira acrítica, sem se preocupar com os recur-
sos naturais do futuro. Para convencer a sociedade dos benefícios do consumo
insustentável que gera a emissão de quantidades colossais de GEEs para a at-
mosfera, o capital possui diversas ferramentas. Entre elas, eis algumas: vastos
recursos financeiros direcionados a corrupção de mídia alienando o consumo
a qualidade de vida; baixo financiamento para políticas educacionais voltado a
dimensão climoambiental; compra de argumentos de escritores, pensadores e
pesquisadores, na busca de falsear os alertas ecológicos confirmando a influên-
cia do capital no cientista (BASTOS, 1988).

Entretanto, tais esforços mesmo com apoio financeiro, argumentações e ali-
enações se mostram agora ineficientes, pois já não conseguem esconder a cres-
cente visibilidade do aumento dos problemas climoambientais no mundo (CAR-
VALHO; FARIAS; PEREIRA, 2011). Ainda assim, apesar da visibilidade da
degradação do meio ambiente e das reuniões para a discussão dos efeitos das
mudanças do clima, na maioria dos fóruns, os debates e conferências, as preo-
cupações com a sustentabilidade e as falhas apontadas no modelo desenvolvi-
mentista são tratados como mera retórica. Nas grandes reuniões internacionais,
as preocupações com o clima ficam no campo da divulgação, acordos para o
futuro, promessas de ajustamentos, mas ao final de cada negociação política, o
que tem prevalecido são defesas de interesses das nações em manter suas van-
tagens econômicas (RIBEIRO, 2001).

Para o desenvolvimentismo, o lucro está acima da vida, e mesmo com a
sua insustentabilidade se mostrando clara, cruel e real, as estratégias de suas
forças econômicas buscam ocultar e descredenciar as evidências negativas de
suas ações. O objetivo central do desenvolvimentismo consumista é manter
as bases de suas estruturas inalteradas, mesmo sob críticas de diversos setores
da sociedade. Esse confronto de intenções, entre o desenvolvimentismo e a
sustentabilidade, tem sido apontado por alguns estudiosos conforme relata Born
(BORN, 2013, p.1),
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Enquanto cientistas, ambientalistas e ativistas de diversos movimen-
tos sociais e grupos da sociedade civil reiteram suas demandas por
políticas e ações robustas, efetivas e urgentes para lidar com as cau-
sas antrópicas e os efeitos das mudanças de clima, com o atendimento
de princípios de justiça, direitos humanos e equidade, continuamos a
presenciar o jogo de forças poderosas que se valem de argumentos e
estratégias diversas, para evitar a alteração dos paradigmas e modelos
de desenvolvimento.

Nesse jogo de poder, quem perde é o meio ambiente e existem poucos bene-
ficiados. Bilhões e bilhões de dólares engordam as contas bancárias dos concen-
tradores do capital11 às custas da degradação ambiental e expropriação da classe
de maior vulnerabilidade, os pobres. Os beneficiados de hoje com suas atitudes
destruidoras de florestas, poluidoras da água e do ar, na verdade também serão
as vítimas de amanhã inseridas na tragédia dos comuns (HARDIN, 1968). Es-
tão envenenando a si mesmo e aos próprios filhos no futuro, fazendo com que
o valor pago por esse péssimo e excessivo hábito cultural seja a contínua dimi-
nuição da qualidade de vida presente no ar contaminado que se respira, na água
poluída que se bebe, no alimento com conservantes que se come e no meio am-
biente degradado onde se vive (SRINIVASANA; CAREY; HALLSTEIN, 2008;
CAPRA, 1982).

Fazer previsões pessimistas para o futuro é fácil pode argumentar alguns
defensores do modelo desenvolvimentista! Todavia, existem os fatos reais. A
mata atlântica foi 95% destruída e o bioma do cerrado está a meio caminho
do esgotamento. A quantidade de CO2 na atmosfera saltou de 150 partes por
milhão (ppm)12 para 400 ppm aumentando o processo de absorção de energia
térmica radiante na faixa do infravermelho (DEAN, 1978; BARBOSA, ).

O avanço das emissões de GEE caminha na contramão da inércia humana
em mitigar esses processos. Enquanto a sociedade se pauta na filosofia do ver
para crer, as perguntas sobre o futuro climoambiental não encontram respostas
satisfatórias. Será que precisaremos presenciar a floresta amazônica totalmente
destruída para poder crer em sua savanização? Até que ponto o ser humano
suportará a poluição dos recursos naturais e o provável aquecimento do ar?
11 Agropecuaristas, ramo petroleiro e indústria farmacêutica, são três exemplos entre outros.
12 No início do século a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera era de 150 partes por milhão.

O IPCC considera um limite perigoso e sem volta o valor de 450 ppm. O valor atual é 402 ppm
(CO2.EARTH, 2016).
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Será que é necessário se passar de um bilhão de famintos a três bilhões, para
perceber que os recursos naturais da Terra são limitados? Por que persistimos
nessa jornada de destruição do meio ambiente em nome de um progresso que
nunca chega? Qual a ferramenta a ser utilizada para fazer o ser humano perceber
que, frente a degradação do meio ambiente, ele só tem a perder e nada a ganhar?
(DIAS, 2013; IPCC, 2014a; IPEA, 2011)

A busca dessas respostas urge atualmente. Encontrar essa ferramenta cons-
cientizadora pode iniciar uma melhor compreensão entre a complexa questão
da mudança climática ambiental e a sociedade de risco. A espera da certeza por
dados científicos para agir, não minimizará os perigos não palpáveis, imediatos
ou visíveis de um aquecimento global para o ser humano. O que se percebe
na área de redução do risco climático ambiental são atitudes paliativas acom-
panhadas por grande omissão social. Por mais que sejam divulgados previsões
catastróficas e assustadoras das mudanças climáticas, a inércia comportamental
da sociedade é grande e quase nada, de concreto e duradouro se faz a respeito.
Esperar por validação de dados científicos globais, consenso científico, pela vi-
sibilidade ou cronicidade dos efeitos climoambientais fará com que seja tarde
demais, para se ter a eficiência nas mitigações aplicadas (GIDDENS, 2010).
Assim fica clara a importância do alerta do Físico James Hansen (HANSEN,
2007), pagar o preço pela demora em esperar para ver, com certeza, sairá bem
mais caro.

Essas tomadas de decisões são primordiais e imediatas, pois o tempo avança,
e as mitigações de agora já estão em atraso. A transformação para uma socie-
dade mais sustentável, sem queimadas criminosas de florestas, toneladas de ali-
mentos desperdiçados, poluição de rios, mananciais de água e do ar, produção
de lixo não reciclado e grande desigualdade social só ocorrerá com o aumento
da consciência ambiental e o uso de instrumentos sustentáveis. Esses fatores
determinantes só serão obtidos por uma ampla reforma do sistema educacional
e com um bom entendimento do processo histórico entre as atividades antrópica
e o clima, isto é, da história da mudança climática antrópica.
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2

MUDANÇAS CLIMÁTICAS:
COMPREENSÃO PELO CONTEXTO

HISTÓRICO

A destruição do passado – ou melhor, dos mecanis-

mos sociais que vinculam nossa experiência pes-

soal à das gerações passadas – é um dos fenôme-

nos mais característicos e lúgubres do final do sé-

culo XX. Quase todos os jovens de hoje crescem

numa espécie de presente contínuo, sem qualquer

relação orgânica com o passado público da época

em que vivem.

Eric Hobsbawm, A era dos extremos.

Intervenções antrópicas com resultados prejudiciais ao meio ambiente e a
própria humanidade não são ações exclusivas da sociedade atual, pois já existi-
ram no passado e tiveram consequências graves para determinadas civilizações
(DIAMOND, 2006; RUDDIMAN, 2003). A importância do caráter histórico
das ações humanas no meio ambiente é essencial, para entender o motivo pela
qual a sociedade atual tem seguido uma rota perigosa de degradação dos re-
cursos naturais. O passado tem muito a nos ensinar e com o conhecimento,
de como se deu a evolução de diversos fenômenos socioambientais ao longo



da história – expansão da população, variações do clima, propagação de doen-
ças, processos culturais, guerras – e qual o poder de influência desses eventos,
nas mudanças de atitudes humanas, poderemos compreender completamente a
nossa condição atual (COSTANZA; GRAUMLICH; STEFFEN, 2007).

Um dos principais entraves a conscientização dos erros atuais em relação
aos processos de degradação da natureza é o esquecimento dos erros do pas-
sado. Na sociedade atual, preenchida com uma quantidade de informações as-
tronômicas e sujeita a uma tecnologia que avança em bom ritmo, o passado fica
esquecido rapidamente quanto mais distante ele estiver. O modelo desenvolvi-
mentista fusionando o presente com futuro, com inovações de mídias, processo
de globalização e transmissão de informação rápida, relega muitas vezes o pas-
sado a um depósito de memórias e quase sempre, sem nenhuma reflexão sobre
sua importância (CASTELLS, 2000).

Entretanto, fazer a defesa que somente o estudo das complicações climo-
ambientais do passado trará a solução para os problemas do presente é uma ar-
gumentação ingênua. Além do conhecimento histórico, características de cada
civilização influenciam para a minimização dos efeitos das mudanças climática
e ambiental. Na presente sociedade, a população maior, ciência e medicina mais
avançada possibilitam a ter melhores condições de defesa e mais resiliência, aos
desastres climoambientais. Contudo, essas vantagens não isenta a sociedade
dos riscos pois, apesar da atual consciência a respeito dos danos ambientais ser
maior do que a séculos atrás, a percepção a respeito do esgotamento dos re-
cursos naturais parece não ter mudado (CHEW, 2008; COSTANZA; GRAUM-
LICH; STEFFEN, 2007).

Práticas insustentáveis do passado são realizadas hoje, colocando com cla-
reza a insistência humana em não valorizar a natureza. Degradação de recursos
minerais, aumento significativo da população urbana e do consumo inadequado,
desconhecimento de limites naturais, um antropocentrismo exacerbado, entre
outros desmandos, são procedimentos antigos amplificados na sociedade atual,
contribuindo a cada dia para a aceleração da mudança climática e para a degra-
dação ambiental.
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A história aponta algumas civilizações1 que trilharam esse caminho e ruí-
ram, porque o combustível acabou, isto é, os ecossistemas que mantinham essas
civilizações não suportaram a contínua agressão e faliram (CHEW, 2008; DI-
AMOND, 2006). Essas falências civilizacionais são apontamentos da história
humana, ensinando a humanidade a não repetir os erros do passado e também
testificando que os alertas a respeito das mudanças climáticas e ambientais, já
foram dados desde os tempos antigos, mas a humanidade movida por ideias de
imediatismo e desenvolvimento sem sustentabilidade não tem escutado.

O raciocínio de não valorizar o passado como se deve é presente no contexto
das mudanças climáticas. Quando a problemática da mudança climoambiental
entra em cena, dois aspectos emergem com frequência: as discussões sobre
suas consequências e quais as possibilidades de caminhos futuros. Para ali-
mentar essa lógica imediatista, munição é o que não falta. Diariamente, existe
um bombardeio de informações recém-nascidas a respeito da temperatura de
superfície global, sobre o nível dos oceanos, do desmatamento, das perigosas
consequências para reprodução da vida e de uma gama de assuntos correlacio-
nados (CHEW, 2008; DIAMOND, 2006).

Tamanha é a atenção dada ao presente e ao futuro na sociedade atual que
a pergunta a respeito do passado do sistema climático é quase imperceptível,
isto é, feita por poucas pessoas. Será que a atividade antrópica sobre o meio
ambiente em eras passadas aconteceu de forma significativa? Se existiu, será
que essas lembranças podem nos ensinar a não repetir o erro? Sem saber sobre
o que ocorreu nas épocas antigas, o avanço para o futuro se sobrecarrega com
muitas incertezas e caminha para um destino incerto, sem ter ciência das falhas
cometidas pode ser um atalho perigoso, para repetir um passado obscuro de
certas civilizações. Nesse sentido, entende-se de forma mais fácil o alerta das
palavras enigmáticas do ecologista Sing Chew em Ecological Futures, “É para o
futuro que nós olhamos e não para o passado que nos voltamos” (CHEW, 2008,
p.11).
1 Os fatores que levaram algumas sociedades a colapsarem foram vários e não exclusivamente por

causa de danos ambientais (DIAMOND, 2006).
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2.1 Um breve histórico da relação antrópica cli-
moambiental

Nos tempos antigos, ainda sem a tecnologia moderna e com uma população
bem menor do que hoje, o homem interferia na natureza de forma mais amena,
uma vez que a velocidade da extração dos recursos naturais e a quantidade de
alimentação exigida para o consumo eram significativamente menores. Outro
fator importante era o modo de vida do ser humano que não requeria tanto ener-
gia extra, isto é, era bem mais simples com uma pequena pegada ecológica2.
No início de sua jornada, o homem descobriu a agricultura, abandonou o noma-
dismo, formou os primeiros povoados e começou a interferir no meio ambiente
de forma progressiva. Usando os recursos naturais para transformar a paisa-
gem, ele construiu cidades, estradas e grandes obras de engenharia, realizou
conquistas aumentando suas posses e, quando ameaçado usou esses recursos
para fortalecer suas defesas.

Paralelo a essas atividades, as civilizações humanas degradaram o meio am-
biente, poluindo, esterilizando e desflorestando, deixando, na natureza em to-
das as eras, as marcas de seus feitos. É um engano achar que os povos antigos
não tinham tecnologia e capacidade de transformar fortemente o ambiente onde
viviam. A falta de entendimento dessas sociedades a respeito dos limites da na-
tureza, somadas as suas práticas insustentáveis, terminou exaurindo os recursos
naturais e juntamente com outros fatores, levaram-nas a um ecocídio (suicídio
ecológico) como afirma o Arqueologista Diamond (DIAMOND, 2006, p.6).

...desmatamento e destruição do habitat, problemas com o solo (ero-
são, salinização e perda de fertilidade), problemas com o controle de
água, sobrecaça, sobrepesca, efeitos da introdução de outras espécies
sobre as espécies nativas e aumento per capita do impacto do cresci-
mento demográfico.

Registros históricos anotam que algumas civilizações, por diversos moti-
vos, degradaram fortemente o meio ambiente fragilizando os ecossistemas com
práticas insustentáveis. A falta de recursos naturais para sustentar as estruturas
2 A relação entre a quantidade de recursos naturais que a Terra consegue repor e que a humanidade

consome é conhecida como pegada ecológica.
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dessas civilizações foi um dos fatores cruciais que contribuíram para as suas ruí-
nas. Alguns exemplos são descritos abaixo (CHEW, 2008; DIAMOND, 2006;
COSTANZA; GRAUMLICH; STEFFEN, 2007).

1) O Império Romano foi responsável por um significativo desflorestamento
nos tempos antigos, só para mineração e metalurgia, cerca de 500 mi-
lhões de árvores foram cortadas durante 400 anos de fundição de prata
na Península Ibérica (TAINTER, 2006). Madeira vinda das Florestas de
Marrocos, da Judeia, da Síria e de outros locais eram usadas para cons-
truir navios, portos e cidades estados para administração do governadores
de Roma.

2) Na Mesopotâmia, cultivo de pastagens assorearam os sistemas de irriga-
ção e uma acentuação da salinização, feita por um sistema de irrigação
inadequado, fez entrar em curso uma forte degradação ambiental.

3) A ilha de Páscoa, localizada a 3700 quilômetros a oeste da costa do Chile
no Oceano Pacífico, construiu maravilhas impressionantes: 887 moais,
estátuas gigantes do torso humano masculino, com altura média de 5,0
m e pesando em torno de 10 toneladas, alguns são apoiados sobre uma
imensa plataforma de pedra chamada de ahu. Essa construção foi às cus-
tas da devastação de suas florestas.

2.1.1 A descoberta das mudanças climáticas

Os estudos das mudanças do clima no que diz respeito à variação da tem-
peratura global vêm sendo feitos aproximadamente há mais de um século (AR-
RHENIUS, 1896; TYNDALL, 1873). O debate entre aquecimento e resfria-
mento global polarizaram-se ao longo da história e ecoam até hoje entre pes-
quisadores do clima. No decorrer do século XX até os dias atuais, a pesquisa em
mudanças climáticas engendrou estudos e alimentou debates sobre suas causas
e consequências, incentivando a criação de órgãos, fóruns e reuniões de cien-
tistas em diversos campos do conhecimento, nas universidades e nos centros de
pesquisas. Destaca-se sobretudo que a influência do clima e do meio ambiente

30



consegue transcender as pesquisas científicas fazendo a mobilização de forças
políticas, da sociedade civil, de agências governamentais e não governamentais
(WEART, 2004).

A tese do aumento da temperatura global chega ao século XXI com estima-
tiva madura baseada em argumentos sólidos e exigiu uma incessante busca de
obtenção, análise e estudos de dados climoambientais. Essas pesquisas deman-
daram e demandam dedicação de inúmeros cientistas em várias nações, através
de um trabalho cumulativo, contínuo e cooperativo, durante algumas gerações.
Como fruto desses estudos, estabeleceu-se, há mais de uma década, um con-
senso significativo a respeito do aumento da temperatura global. Segundo o
Físico e Historiador da Ciência Climática, Spencer Weart, a convicção do aque-
cimento global e suas consequências são recentes (WEART, 2004, p.viii),

Em 2001, uma extraordinária mobilização organizada por milhares de
cientistas em todo o mundo descobriu o aquecimento global, como um
fenômeno mensurável, que começava a afetar o clima e era susceptível
de ficar muito pior.

Os estudos das mudanças climáticas, além de demandar um tempo signifi-
cativo de pesquisa a longo prazo, necessita de altos investimentos em recursos
financeiros e humanos. Para mais, um melhor entendimento do meio ambiente
e do clima requer estudos com um número elevado de dados, pesquisas em lo-
cais geográficos de difícil acesso, equipamentos de alta tecnologia e formação
de pesquisadores em várias áreas do conhecimento.

Entretanto, esse conhecimento iniciou-se historicamente a um tempo ante-
rior à era cristã. Há vários registros históricos apontando que os estudos das
mudanças do clima têm relações com a atividade humana, todavia sendo difícil
precisar uma data e a pessoa que primeiro iniciou esses estudos. Aristóteles, na
Grécia antiga, realizou estudos3 a respeito das nuvens, da chuva, do vento, do
trovão, do orvalho e das condições de tempo associadas ao clima. Teofrasto4,
aluno de Aristóteles, considerado por muitos o primeiro estudioso das interfe-
rências humanas sobre o clima, escreveu O livro dos Sinais (CPTEC, 2014), que
descreve oito maneiras de previsão de chuvas e centenas de provérbios sobre a
3 Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., filósofo grego que estudou as mais diversas áreas do conhecimento,

entre elas, a meteorologia.
4 Filósofo da Grécia Antiga nascido em Eresos, 372 a.C. - 287 a.C.
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previsão do tempo. Segundo relatos de Teofrasto, a interferência humana no
clima acontecia (ONÇA, 2011):

1) No século III a.C, num distrito próximo a Larissa, na Tessália, uma parte
da região tinha aparências de pântano e quando a água foi drenada o dis-
trito ficou mais frio, afetando as oliveiras e as videiras;

2) Nos arredores de Filipos, cidade do império romano, os campos tornaram-
se mais quentes porque foram drenados e isso foi atribuído ao desmata-
mento para a agricultura.

Apesar desse estudo anterior, quando o assunto das atividades humanas in-
fluenciando o clima é abordado, a maioria das opiniões identificam sua origem
na primeira revolução industrial, com o surgimento das fábricas e indústrias
movidas a carvão mineral, dando início ao processo de emissão significativa de
CO2 para a atmosfera. Essa interpretação é quase um consenso, todavia, pelo
que foi exposto acima, a interferência humana no meio ambiente e no clima,
mesmo que seja de forma mais amena, é mais antiga, e consequentemente as
emissões de CO2 também são.

O paleoclimatologista William F. Ruddiman concorda com essa hipótese
num artigo que escreveu, desafiando boa parte do consenso científico a respeito
do fenômeno do aquecimento global. Segundo a Teoria de Ruddiman, agricul-
tores da América do Norte e da Europa deveriam ser gratos aos povos antigos,
pois sem eles o clima seria em torno de 4,0 graus Celsius mais baixo, tornando
inviável a agricultura atual naquelas regiões (RUDDIMAN, 2003).

No passado, bem antes da era industrial, existiu emissão significativa de
GEE por agricultores, dando contribuições ao aumento de sua concentração na
atmosfera. Em diversas regiões do mundo antigo, os gases estufas foram emi-
tidos inicialmente pela prática da agricultura camponesa simples e da estratifi-
cada feita por civilizações mais avançadas. A figura 3 no trabalho de Ruddiman
(2003) informa o tipo de agricultura e onde elas foram desenvolvidas.

Toda polêmica abriga questões pertinentes, a exemplo da seguinte: como
populações com poucos indivíduos, somente com agricultura e sem tecnologia
avançada podem gerar efeitos globais de aquecimento? Um indicativo de pos-
síveis respostas estão nos números fornecidos por pesquisas sobre núcleos de

32



Figura 3 – Áreas de agricultura simples e estratificada

Fonte: (RUDDIMAN, 2003) Áreas de agricultura estratificada do leste da China, da Índia e do
Império Romano, os quais tinham sido áreas naturalmente florestadas.

gelo antártico que relacionam às pandemias5 da humanidade com o dióxido de
carbono. A ligação está no grande número de mortes provocadas por pandemias
que afetaram seriamente determinadas comunidades, e estas tiveram seu relevo
reflorestado em torno de 50 anos, aumentando a absorção de CO2 (RUDDI-
MAN, 2003).

Esses exemplos tipificam que o aspecto populacional de uma civilização e
suas atividades afetam o consumo e liberação de CO2. Portanto, na balança da
troca de dióxido de carbono, a variável de origem populacional e epidêmica são
parâmetros a serem considerados. No contexto histórico, algumas epidemias
foram marcantes na humanidade, dizimando até 40 % da população. No traba-
lho de Ruddiman (2003), está descrito um histórico de diversas pandemias que
assolaram a humanidade sendo as mais relevantes, a peste bubônica por volta
dos anos de 540 d.C, (a peste de Justiniano) e 1350 d.C na Europa a terrível
peste negra, além da varíola trazida pelos brancos que matou 50 milhões de
índios na colonização das Américas.

Após as pandemias, a retomada do aumento da população deu mais força à
crescente interferência no meio ambiente, como também impulsionou as gran-
5 As doenças epidêmicas amplamente difundidas.
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des navegações, o desbravamento de novas terras e as colonizações em busca
de explorar suas riquezas. Fortes modificações e degradações ambientais vie-
ram com a expansão do colonialismo europeu e seus assentamentos no mundo
tropical, gerando uma rápida transformação de áreas cobertas por florestas em
monoculturas e minas (GROVE, 1995).

Dessa forma, a expansão europeia com as viagens transformadoras do meio
ambiente contribuiu com relatos de colonizadores, exploradores e viajantes,
para a concepção das ideias modernas sobre o clima. Com a expansão territorial
das colônias europeias, os conhecimentos oriundos de várias formas, de am-
bientes naturais, sociedades e culturas desconhecidas auxiliariam as primeiras
tentativas de explicar a dinâmica climática. Essas explicações eram baseadas na
luz do determinismo ambiental6(FLEMING, 1998). Ainda com a ciência quan-
titativa incipiente, sem um método científico definido, a filosofia detinha um
grande poder de influência nas decisões do conhecimento a respeito do clima e
meio ambiente. As bases filosóficas sobre mudanças do clima que dominavam
a discussão na segunda metade do século XVIII eram centradas nas ideias de
Du Bos, Montesquieu e Hume.

Jean-Baptiste Du Bos foi diplomata, historiador, crítico membro da Acade-
mia Francesa (mais tarde secretário perpétuo) e autor de livros. Charles Louis
de Secondat Baron de Montesquieu foi filósofo iluminista, autor de diversas
obras, destacando-se entre elas, O Espírito das Leis, de 1748. Davi Hume foi
filósofo, historiador e ensaísta escocês e se tornou célebre por seu empirismo
radical e seu ceticismo filosófico. Segundo Fleminng7 (FLEMING, 1998):

1) Du Bos desenvolveu uma teoria ambiental da ascensão e queda das eras
criativas;

2) Montesquieu estava mais interessado no desenvolvimento da capacidade
dos homens para governar, mesmo em climas inóspitos;

3) Hume especulou diretamente sobre mudanças climáticas nas Américas.
6 O determinismo ambiental justificava a expansão territorial, através da criação de colônias de ex-

ploração e de povoamento em regiões temperadas, a serem ocupadas pelo excedente demográfico
europeu.

7 James Rodger Fleming, historiador da ciência e da tecnologia, especializado em meteorologia e
mudanças climáticas.
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Nessa época, prevalecia o pensamento de que a mudança do clima iria acon-
tecer fazendo a derrubada da vegetação. Isso favorecia o aumento do fluxo solar,
tornando o ar mais puro e o clima mais agradável. A defesa dessa tese era co-
mum. Na Irlanda e na América do Norte, acredita-se que as chuvas e neblinas
excessivas atraídas por suas florestas provocavam uma densa umidade e traziam
doenças aos seus habitantes (FLEMING, 1998). Concordando com essa lógica,
John Evelyn, conselheiro da Royal Society de Londres, afirmava que o des-
florestamento permitiria maior entrada de ar e luminosidade, tornando o clima
mais saudável e melhor.

Na busca de implantar no estudo do clima uma sistematização de dados e
menos filosofia, o polímata Thomas Jefferson8 defendia uma política prática que
influenciaria o pensamento posterior sobre a pesquisa climática. Jefferson afir-
mava: “As medições do clima americano devem começar imediatamente, antes
que o clima mude muito drasticamente. Estas medições devem ser repetidas em
intervalos regulares” (FLEMING, 1998, p.19).

Apesar de Aristóteles ter iniciado o estudo da meteorologia com sua obra
meteórica, as medidas regulares de temperatura e precipitação a partir do século
XVI – com observações sistemáticas e construção de séries de dados – marcam
o nascimento da moderna climatologia, meteorologia e ciências afins.

2.1.2 Antigos avisos científicos das mudanças climáticas

Várias pesquisas sobre o clima estavam sendo desenvolvidas no início de
1800, e os dados climáticos eram fornecidos por várias regiões da Europa. Em
1853, iniciou-se a coordenação internacional formal de observações meteoro-
lógicas a partir de navios (QUETELET, 1854). Dados sobre as propriedades
físicas dos sistemas climáticos como pressão, temperatura e precipitação para
a previsão do tempo atravessavam fronteiras nacionais e ,por isso, as organiza-
ções de meteorologia começaram a ser criadas, a exemplo da Organização Me-
teorológica Internacional (OMI) em 1873 (BALLOT, 1872) e a sua sucessora, a
8 Thomas Jefferson, 1743 - 1826, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos (1801-1809) e se desta-

cou, entre outras coisas, como horticultor, líder político, arquiteto, arqueólogo, paleontólogo, músico,
inventor e fundador da Universidade da Virgínia.
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Organização Meteorológica Mundial (OMM) em 1950. O interesse pelo clima
era crescente e, no final do século XIX, foram feitas observações sistematizadas
do tempo em quase todas as regiões com habitações no mundo.

Joseph Fourier9 contribui inicialmente desenvolvendo vários trabalhos, en-
tre eles a pesquisa sobre a temperatura da atmosfera. Fourier estava interessado
em saber por que a Terra não esquentava ou esfriava continuamente. Em 1820,
Fourier estimou, com base na distância da Terra ao Sol, que ela deveria ser mais
fria e devia existir algum adicional de calor para manter a sua temperatura mé-
dia. Ele então pensou a Terra como uma estufa, com sua superfície aquecida
emitindo radiação infravermelha e a atmosfera funcionando como um isolante
térmico. Fourier tentou explicar isso comparando a Terra e sua cobertura de ar
a uma caixa coberta com um painel de vidro (WEART, 2004).

Algumas décadas depois do trabalho de Fourier, interessado sobre as pro-
priedades radiativas de vários gases, o cientista britânico John Tyndall10 iniciou
uma série de cuidadosos experimentos em seu laboratório no ano de 1859. Tyn-
dall confirmou suspeitas antigas de que os principais gases na atmosfera, oxi-
gênio e nitrogênio, são quase transparentes a radiação infravermelha. Quando
estava prestes a sair do laboratório, pensou em testar o gás de carvão, um gás
industrial produzido pelo carvão de aquecimento, que continha metano, o qual
era utilizado para a iluminação (WEART, 2004). Tyndall descobriu opacidade
nesse gás equivalente à madeira e, motivado pelo resultado, resolveu testar o
CO2, na época chamado de ácido carbônico. O resultado encontrado foi po-
sitivo, o CO2 apresentava opacidade à radiação infravermelha e assim poderia
provocar o aquecimento do ar, mesmo sendo encontrado na atmosfera da Terra
em apenas algumas partes em dez mil (WEART, 2004).

A suspeita de que o CO2 absorvia a radiação infravermelha transferindo
calor para a atmosfera e, depois, a atmosfera irradiando calor de volta para a
Terra tornou o CO2 um gás de efeito estufa, como é conhecido na sociedade
atualmente. Apesar da descoberta do CO2 absorvendo radiação, Tyndall era
ciente de que o gás com maior poder de efeito estufa é o vapor de água simples,
com o poder de bloquear prontamente a radiação térmica infravermelha. Os
estudos de Tyndall mostravam que a proporção de átomos de vapor aquoso para
9 Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768 - 1830, matemático e físico francês.
10 John Tyndall, 1820 - 1893, físico britânico, descobridor do efeito Tyndall.

36



átomos de oxigênio e nitrogênio na atmosfera era de 1 para 200. Entretanto, no
que diz respeito à absorção, o vapor era 80 vezes mais poderoso, fazendo do
vapor aquoso uma espécie de controlador da temperatura do ar.

De acordo com Tyndall (TYNDALL, 1873, p.423)

É perfeitamente certo que mais de dez por cento da radiação do solo
da Inglaterra é barrada nos primeiros dez pés da superfície. Este fato
é suficiente para demonstrar a imensa influência que esta propriedade
recém-descoberta do vapor aquoso deve exercer sobre os fenômenos
da meteorologia. Este vapor aquoso é um cobertor mais necessário à
vida vegetal na Inglaterra do que as vestimentas são para o homem.
Retire o vapor aquoso do ar que se estende pelo país por uma única
noite de verão e você certamente destruiria cada planta por uma tem-
peratura congelante.

O esforço de Jonh Tyndall foi significativo e importante, pois, para con-
seguir esses resultados, ele construiu um aparelho, mostrado na figura 4, que
serviu de base aos posteriores espectrofotômetros de infravermelho.

Figura 4 – Experimento criado por Tyndall para medir absorção de radiação infravermelha pelos
gases.

Fonte: (TYNDALL, 1873)

Às vezes, no trabalho científico, o objeto de pesquisa se modifica com a
descoberta dos dados. O interesse de Tyndall era o estudo da idade do gelo
pré-histórico, e os dados de sua pesquisa com o CO2 apontaram outro caminho.
O Químico sueco Svante Arrhenius também mudou sua pesquisa do enigma
da idade do gelo e resolveu estudar a emissão de CO2 retomando os estudos
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de Tyndall em 1896 (ARRHENIUS, 1896). Em seu artigo mais conhecido – A
influência do ácido carbônico do ar sobre a temperatura de superfície da Terra 11

– defendia a tese de que o fenômeno das glaciações era provocado por reduções
da quantidade de dióxido de carbono atmosférico (WEART, 2004; FLEMING,
1998).

Arrhenius usava elementos de diversos assuntos para explicar a elevação da
temperatura, mas afirmava que isso poderia ocorrer se a quantidade de CO2 na
atmosfera fosse alterada por uma série de erupções vulcânicas. Caso ocorresse
um incremento de temperatura, o ar ficaria mais quente e reteria mais umidade.
O aumento da umidade traria mais aquecimento, uma vez que o vapor de água é
um potente gás estufa. Entretanto, no sentido contrário, com absorção de CO2

pela Terra e pelos oceanos haveria um resfriamento, provocando menos vapor
de água no ar, o que causaria mais refrigeração. Para Arrhenius, esse é o tipo
ciclo de auto-reforço que poderia ter iniciado uma era glacial (WEART, 2004).

Nesse ciclo de auto-reforço, são diversas as variáveis do clima envolvidas,
tornando o trabalho complexo. Numa atitude simplificadora, Arrhenius procu-
rou avaliar os efeitos imediatos da mudança do nível de CO2. Estimou cinco
patamares diferentes de CO2, tomando como base, o valor de 300 ppm que era
a concentração padrão de sua época. Os níveis mais elevados foram obtidos
multiplicando o valor padrão por (×1,5; ×2; ×2,5 e ×3) e um nível menor com
fator multiplicativo de (×0,67) (ARRHENIUS, 1896).

Arrhenius também calculou a umidade atmosférica, a radiação que entra e
sai da Terra para cada zona de latitude. Os dados não possuíam justificativas
científicas, ignorando muitas características do mundo real e estavam longe de
ser confiáveis (WEART, 2004). Ainda assim, Arrhenius publicou seus resulta-
dos e anunciou que o corte na quantidade de CO2 no ar pela metade iria esfriar
o mundo por talvez 5 °C (ou seja, 8° Fahrenheit), mas isso poderia levar vários
séculos. Esse processo, somado ao ciclo de auto reforço, como a neve adicional
acumulada refletindo a luz solar, poderia ser o suficiente para trazer uma era
glacial (FLEMING, 1998).

Segundo Spencer (WEART, 2004), Arrhenius ainda não tinha descoberto o
aquecimento global, apenas havia encontrado um conceito teórico curioso que
11 On the Influence of Carbonic Acid in the Air upon the Temperature of the Ground.
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indiretamente remetia à possibilidade dos seres humanos alterarem a composi-
ção da atmosfera. Contudo, isso não foi absorvido pela população. Nessa época,
boa parte das pessoas certamente não possuía estudo para entender as problemá-
ticas mais comuns, como o aumento da natalidade e suas consequências, muito
menos entender que a atmosfera poderia esquentar e afetar suas vidas.

Vale ressaltar que, para Arrhenius e a congelante Suécia, o aquecimento não
era uma coisa ruim, e quase todo mundo no final do século XIX acreditava que
qualquer mudança com previsão tecnológica seria o melhor. Um pouco dife-
rente do que é dito hoje, Arrhenius afirmava que o clima poderia ser melhorado
pelo aquecimento, e o oceano absorveria a maior parte do dióxido de carbono
produzido pela queima de combustíveis fósseis. Nas suas próprias palavras12

(FLEMING, 1998, p.74),

Pela influência do aumento da percentagem de ácido carbônico na at-
mosfera, podemos esperar para desfrutar as idades com climas mais
uniforme e melhor, especialmente no que diz respeito às regiões mais
frias da Terra, eras em que a terra trará muito mais abundância do que
em culturas atuais, propagando rápido benefício para a humanidade.

2.2 A influência da emissão antrópica do dióxido
de carbono nas mudanças climáticas

Apesar dos estudos de Arrhenius, o consenso dos especialistas era de que
o homem e o CO2 não tinham relação com um provável aquecimento da at-
mosfera, mas em 1938 o engenheiro e inventor Guy Stewart Callendar (1898
-1964) pensava de forma diferente. Embora não sendo meteorologista profissi-
onal ou cientista, Callendar tinha interesse amador no clima, passando muitas
horas reunindo estatísticas do tempo como um hobby.

Mesmo sendo membro, porém sem credenciais acadêmicas, corajosamente
Callendar se apresentou diante da Real Meteorological Society em Londres,
para falar sobre o clima mostrando números que indicavam o aquecimento glo-
bal. Na visão de Callendar, o principal agente causador do aquecimento era as
12 Arrhenius (1906), citado por Fleming (1998), p. 74.
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atividades antrópicas, que durante séculos fez uso da combustão dos recursos
fósseis e lançava continuamente CO2 na atmosfera (FLEMING, 2007).

O trabalho de Callendar sobre a variação da composição atmosférica ao
longo dos períodos geológicos foi significativo. Para sustentar a hipótese do
aquecimento da temperatura da Terrra, Callendar calculou: o uso mundial de
combustíveis fósseis; os reservatórios estimados de carbono; a absorção do dió-
xido de carbono pela biosfera e oceanos; além de compilar medições históri-
cas que mostraram um aumento nas concentrações de CO2 atmosférico (FLE-
MING, 1998). Segundo Callendar (1938), 150 bilhões de toneladas de CO2

foram lançadas na atmosfera, durante o último meio século, representando um
aumento de 6% nas concentrações desse gás entre 1900 e 1936. Dos seus da-
dos, apenas uma pequena parte foi considerada defeituosa, porque seus registros
foram obtidos pela comparação entre diferenças de estações vizinhas (IPCC,
2007a).

Especulações e boatos algumas vezes rondam as atividades científicas. Pró-
ximo aos anos de 1940 circulava uma grande quantidade de suposições sobre a
mudança do clima. Climatologistas e meteorologistas já tinham ouvido muitas
ideias vistosas mas pouco utilitárias e nesse sentido, o trabalho de Callendar
era inovador. Os seus números e sua teoria proporcionaram um original desa-
fio intelectual, real e contemporâneo, pois estudos das eras do gelo estavam em
um passado remoto sem uma pesquisa palpável e aparentemente sem nenhum
interesse prático (WEART, 2004).

Além da originalidade, os argumentos de Callendar traziam à tona conside-
rações de muitos especialistas em mudança climática, de pesquisas em publica-
ções antigas e obscuras com medições de CO2 indicando que o nível desse gás
na atmosfera havia subido um pouco desde o início do século XIX. O trabalho
de Callendar trazia um problema da Terra para a Terra, muito embora ele tenha
pensado como Arrhenius e outros que o aquecimento global seria uma coisa
boa para a humanidade ajudando culturas a crescer em abundância (WEART,
2004).

A mudança na opinião de vários cientistas em concordar com Callendar foi
lenta e começou a ocorrer quando ele produziu, em 1941, outro artigo tratando
de uma revisão das medições espectroscópicas das bandas de absorção do CO2.
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Ao longo de duas décadas, Callendar focou seu trabalho na relação entre o
dióxido de carbono atmosférico e a temperatura do planeta, influenciando e
servindo de referencial teórico para futuras pesquisas. A figura 5 do trabalho
de Callendar explicita a evolução da mudança da temperatura de superfície da
Terra com absorção de CO2 pela atmosfera.

Figura 5 – O gráfico de Callendar

Fonte: (CALLENDAR, 1938)

Após a segunda guerra mundial, o estudo do clima ficou sendo desenvolvido
com mais ênfase para fins militares. A Guerra Fria exigia pesquisas militares
com diversas finalidades: segurança nacional exigindo a previsão e o controle
do clima, hegemonia econômica na produção de inteligência, tecnologia e fa-
bricação de armas. Uma tensão provocada por um possível conflito nuclear,
suas consequências catastróficas como ondas de frio, calor e a possibilidade do
clima ser usado como arma de guerra, através da semeadura de nuvens, eram
preocupações recorrentes (ONÇA, 2011).

Um bom exemplo do militarismo climático foi o investimento em pesquisa
de computação, que era destinada aos lançamentos de satélites meteorológicos
e à elaboração de sistemas de defesa nacional como o Nilo Azul, desenvolvido
pelo Departamento de Defesa norte-americano. O Nilo Azul era empregado
para testar a sensibilidade do clima em grandes perturbações, incluindo possí-
veis intervenções soviéticas direcionadas à guerra nuclear ou ambiental (FLE-
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MING, 1998). Como se vê, a situação de medo gerada pela Guerra Fria resultou
em alguns frutos tecnológicos ligados ao clima.

Outra influência militar foi na meteorologia que se desenvolveu no início
do século XX e se intensificou durante as guerras mundiais, com a criação de
alguns grupos de pesquisas e empresas do ramo. Com o fim da segunda guerra
mundial, muitas delas corriam o risco de ficar inoperantes, então o governo
americano decidiu intervir e financiar a pesquisa básica, através de um novo
Escritório de Pesquisa Naval. Tal incentivo motivou o desenvolvimento de al-
gumas áreas de conhecimento ligadas à mudança climática, a exemplo da Física,
das Geociências e da Meteorologia com atenção especial. Motivos não faltavam
ao governo para o estudo do clima: a dinâmica dos ventos, previsão do tempo,
nuvens, produção de chuva e consequente aumento da produtividade agrícola
(FLEMING, 1998; WEART, 2004).

Um pesquisador que teve financiamento militar e usou dos resultados dos
trabalhos de Callendar foi o físico canadense Gilbert N. Plass. Plass fez parte
de um grupo experimental na Johns Hopkins University, que estava estudando
a radiação infravermelha apoiado pelo Escritório de Pesquisa Naval. Depois,
Plass mudou para a Califórnia com o objetivo de pesquisar armamentos relaci-
onados à absorção de calor infravermelho, mas, à noite, escrevia sobre o efeito
estufa (WEART, 2004). Nessa época, a tecnologia computacional de ponta era
militar, e Plass tinha acesso a ela. Com novos dados e longos cálculos, Plass
afirmou que a temperatura média global iria aumentar “à taxa de 1,1°C por sé-
culo”, por causa da atividade humana. O trabalho de Plass apontou que, num
futuro próximo, o acúmulo de CO2 na atmosfera iria se tornar um sério pro-
blema climático. Segundo Plass (PLASS, 1956, p.387),

Se ao final deste século, as medições mostrarem que as quantidades de
dióxido de carbono na atmosfera subiram apreciavelmente e ao mesmo
tempo a temperatura continuar a subir pelo mundo, estará firmemente
estabelecido que o dióxido de carbono é um importante fator de mu-
danças climáticas.

Contudo, os argumentos de Plass não convenceram alguns cientistas, mas
ele apresentou a problemática do aquecimento global para um tempo próximo e
com consequências negativas, ao contrário do que pensava Arrhenius e Callen-
dar.
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2.2.1 O dióxido de carbono no ar e no mar

Charles D. Keeling13 realizava grande parte de suas pesquisas no campo, em
belas paisagens com montanhas e rios fazendo do monitoramento do nível de
CO2 ao ar livre um trabalho agradável. Influenciado pela obra de Plass, Kee-
ling procurou aumentar a precisão das medidas do nível de CO2 na atmosfera
(WEART, 2004; FLEMING, 1998). Keeling construiu seu próprio aparelho de
medida e investigou por meses o nível de CO2 contido no ar, nas proximida-
des da Califórnia e da Antártida, e para sua surpresa os locais mais inabitados
apresentaram o mesmo nível (KEELING, 1960).

As medições iniciadas por Keeling em 1958, com alta precisão na concen-
tração de CO2 atmosférico, constituem uma série importante que documenta a
mudança da composição atmosférica até o ano de 1998. Essa série representa
um marco de singular valor, evidenciando o efeito das atividades humanas so-
bre a composição química da atmosfera global (WEART, 2004; IPCC, 2007a).
Suas medidas do ciclo de carbono global feitas em Mauna Loa no Havaí têm
precisão suficiente que propicia aos cientistas separarem as emissões antrópicas
daquelas devidas ao ciclo anual natural da biosfera. O trabalho de Keeling con-
tribui para demonstrar que existe uma mudança de longo prazo, na troca sazonal
de CO2 entre a atmosfera, a biosfera e os oceanos (WEART, 2004).

O estudo sobre o carbono avançava e novas técnicas como a detecção por
radiocarbono surgiram. O químico Austríaco Hans Suess, perito em radiocar-
bono, detectou em 1955 um valor baixo de carbono antigo da queima de com-
bustíveis fósseis na atmosfera (IPCC, 2007a). O oceanógrafo Americano Roger
Revelle se uniu a Suess, em dezembro de 1955, para estudar o carbono nos oce-
anos. Em 1957, os dois escreveram o artigo descrevendo e explicando o com-
portamento em larga escala do CO2 antropogênico nos oceanos e na atmosfera
(WEART, 2004).

Nesse trabalho, Revelle e Suess mostraram como e por que os oceanos pos-
suem um estoque total de carbono (36 mil Gt), valor que em média é 50 vezes
maior do que o estoque atmosférico (730 Gt) (REVELLE; SUESS, 1957). Re-
velle e Suess calcularam o ritmo de aumento das concentrações atmosféricas
13 Charles David Keeling, 1928 - 2005, climatologista americano.
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de CO2 de 2% a 10% por século. Mantida essa tendência, o resultado é um
aumento de 20% a 40% no final do século em comparação às concentrações
pré-industriais. Para reforçar esse contexto, existiam ainda as ideias correlaci-
onadas ao aquecimento global, como a explosão populacional de Keeling e a
crescente industrialização apontada pelo geoquímico Harrison Brown, que re-
latou a inserção de uma quantidade colossal de gases estufa no planeta. Tais
ideias eram conhecidas por Revelle, que as corroborou escrevendo (REVELLE;
SUESS, 1957, p.19),

Os seres humanos estão agora realizando um experimento geofísico
em grande escala de um tipo que não poderia ter acontecido no pas-
sado, nem ser reproduzido no futuro.

As descobertas foram colaborativas e acumulativas. Revelle14 e Suess, como
Arrhenius, Callendar, Plass e muitos outros, contribuíram para a descoberta do
aquecimento global (WEART, 2004; FLEMING, 1998). Seus esforços e in-
teresses fizeram emergir uma preocupação que poderia ter ficado ocultada por
décadas, se não houvesse tanta dedicação. Obviamente existiu ajuda de fatores
extras, como o investimento militar com largos financiamentos desde a década
de 1940 e o próprio desenvolvimento da mídia, cada vez com mais alcance e
influência. Assim, os financiamentos para o setor climoambiental foram se alar-
gando e se estendendo para outras esferas sociais, a exemplo da política, pes-
quisa, ambientalismo, sustentabilidade e educação ambiental (WEART, 2004;
FLEMING, 1998).

2.3 A crise eco ambiental reforça a preocupação
com as mudanças climáticas

As mudanças climáticas estão conectadas de forma complexa aos problemas
ambientais e aos seus diversos movimentos. O movimento ambientalista come-
çou a germinar ainda no século XIX com o alerta enfático do livro de Marsh
14 Segundo Fleming (1998), Revelle usou bastante a mídia para promover a ideia do aquecimento

global, sendo apontado por alguns jornais como seu avô ou padrinho.
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afirmando que a atividade da humanidade estava quebrando o piso, as vigas, as
portas e as janelas do nosso lugar de moradia (MARSH, 1865).

No início do século XX, a intervenção humana no meio ambiente se tor-
nava cada vez mais incisiva, uma vez que os avanços científicos e tecnológicos
resultaram numa nova revolução industrial. A fumaça das indústrias no ar, a
devastação causada pelas guerras mundiais e, ainda, a incipiente explosão do
consumo e da população deixaram visível a possibilidade do planeta não supor-
tar o ritmo de exploração do seus recursos.

A divulgação desses impactos ambientais e suas consequências futuras, por
meio de uma mídia nascente, despertava preocupação com o meio ambiente,
mesmo sendo em uma quantidade pequena de pessoas. Num movimento ainda
embrionário, essa preocupação era restrita a pessoas ligadas à esfera governa-
mental, resultando em tímidas tomadas de decisão meramente políticas e econô-
micas, o que cobria com panos transparentes a eclosão futura do movimento
ambientalista de preservar a natureza (GALLI, 2007; SOUZA, 2004).

Quando acabou a segunda guerra mundial, em 1945, foi criada a Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura – United Na-
tions Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), órgão per-
tencente à ONU. A partir daquele momento teve início um debate em torno da
educação de um modo geral, e também foram lançadas as primeiras ideias da
educação ambiental (BARBIERI, 2011). A devastadora segunda guerra mun-
dial, de forma contraditória e inusitada, despertou uma consciência ecológica e
impulsionou o sentimento ambiental que cresceria nos anos vindouros, como se
vê em Grün (GRUN, 1996, p.16),

Em julho de 1945, no deserto [...], Estados Unidos, o azul do céu
transformou-se subitamente em um clarão ofuscante. A equipe cientí-
fica liderada pelo físico R. Oppenheimer explodia experimentalmente
a primeira bomba H. Apenas dois meses depois eram jogadas as bom-
bas atômicas sobre as populações civis de Hiroshima e Nagasaki. O
Homo Sapiens, esta espécie [...] surgida há pouco mais de um milhão
e meio de anos, havia conquistado o poder de destruição total de si
próprio e de todas as demais espécies sobre a face da Terra. Os seres
humanos adquirem, então, a autoconsciência da possibilidade de des-
truição completa do planeta. Após o dia 6 de agosto de 1945 o mundo
não seria mais o mesmo. Ironicamente, a bomba plantava as primeiras
sementes do ambientalismo contemporâneo.
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Em 1948, é fundada a União Internacional para a Conservação da Natu-
reza (UICN), congregando instituições governamentais e não governamentais
que eram pautadas pelo princípio de equidade e pelo uso ecologicamente sus-
tentável dos recursos naturais. Além de criação de órgãos para defesa do meio
ambiente, impactos ambientais influenciaram o movimento ambientalista e um
exemplo foi em 1952, quando Londres foi atingida por uma forte poluição do
ar, conhecida como Big Smokes. O evento trouxe ao menos algo positivo, gerou
preocupação e impulsionou o movimento ambientalista que, por sua vez, pres-
sionou a opinião pública conseguindo a aprovação da Lei do Ar Puro, em 1956,
e a introdução da temática ambiental no ensino de ciências (CZAPSKI, 1998).

Alguns materiais e práticas nocivas empregadas na segunda guerra mundial
continuaram a ser usados em décadas posteriores com outras finalidades. Um
exemplo foi o alto investimento financeiro na produção de armamento bélico e
na sintetização de materiais químicos. Uma dessas substâncias químicas sinteti-
zada no século passado, o organoclorado Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT)
ocupou um papel importante na história do movimento ambientalista. Apesar
de sintetizado em 1874, o seu alto potencial venenoso foi descoberto em 1939,
para ser destinado a fins bélicos no combate ao tifo, contudo, pelo seu baixo
preço e incentivo à produção industrial, o DDT começou a ser usado na agri-
cultura como pesticida – defensor agrícola – tornando-se sucesso mundial de
vendas (CZAPSKI, 1998; SOUZA, 2004), e sendo usado até a década de ses-
senta.

A bióloga escritora Rachel Carlson é uma referência na história da defesa
do meio ambiente. Depois de lançar a trilogia sobre os oceanos15, resolveu
estudar a fundo a questão dos agrotóxicos e do pesticida DDT no ambiente16.
O seu livro Primavera Silenciosa, Silent Spring, lançado em 1962, é um ícone
na história do ambientalismo e provocou um movimento em sua defesa. Com
um texto envolvente e provocativo, Carlson colocava em cheque a confiança
desmedida que o povo americano depositava na ciência. A sua denúncia sobre
o uso do DDT, os seus malefícios atingindo todo o ecossistema, solo, águas,
fauna e flora, contaminando a cadeia alimentar dos seres humanos, teve forte
15 Sob o mar-vento (1941), O mar que nos cerca (1951) e Beira-mar (1955).
16 A contaminação por DDT pode estar relacionada à morte de 114 funcionários da Fundação Nacional

de Saúde (Funasa) no Acre, entre os anos de 1994 até hoje.
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repercussão e conseguiu influenciar uma parcela da sociedade. É sentido isso
ao ler suas sábias palavras (CARSON, 1962, p.95):

Na medida em que o homem avança, no seu anunciado objetivo de
conquistar a Natureza, ele vem escrevendo uma sequência deprimente
de destruições; as destruições não são dirigidas apenas contra a Terra
que ele habita, mas também contra a vida que compartilha o Globo
com ele. [...]. De conformidade com a filosofia que agora parece que
guia os nossos destinos, nada deve interferir na trajetória seguida pelo
Homem, quando ele se acha armado da mangueira de pulverização ou
de borrifo. As vítimas incidentais desta cruzada contra os insetos não
são levadas em linha de conta.

Primavera Silenciosa foi um livro que trouxe à tona a problemática das con-
sequências da degradação do meio ambiente pelas atividades humanas e impôs,
de alguma forma, um certo temor na sociedade quando alertava que a contami-
nação por substâncias químicas poderia extinguir várias espécies de animais e
plantas, atingindo o ser humano a nível genético e biológico.

Esses e outros impactos ambientais ocorridos nas décadas de 1950, gerados
pela interferência do homem sobre o meio ambiente, deram impulso ao movi-
mento pela proteção ambiental que ganhava cada vez mais adeptos e vigor17. O
ar impuro em Nova York, entre 1952 e 1960, a diminuição da vida aquática em
alguns dos grandes lagos norte-americanos e a contaminação do mar em grande
escala causada pelo naufrágio do petroleiro Torrei Canyon em 1966 são alguns
exemplos (CZAPSKI, 1998). Como resultado, houve mudanças revolucioná-
rias nas leis de preservação do ar, da terra e da água, com a criação, em 1970,
da Agência de Proteção Ambiental Norte Americana, dando mais energia ao
movimento ecológico das décadas posteriores.

O estudo ambiental cada vez interessava mais a diversos extratos profissio-
nais da sociedade. No final da década de 1960, mais precisamente no ano de
1968, o industrial Arílio Peccei e o cientista escocês Alexander King lideraram
um grupo de 30 especialistas de várias áreas – economistas, industriais, peda-
gogos, humanistas, cientistas, entre outros profissionais – fazendo reuniões na
17 Em 1953, a cidade japonesa de Minamata conheceu os piores efeitos da poluição por mercúrio,

causada por despejos industriais: milhares de pessoas sofreram com problemas neurológicos e nas-
cimento de bebês sem cérebro (anencefalia). O Mal de Minamata só foi confirmado nos anos 60,
quando se repetiu em Niigata provocando a morte de 12.000 pessoas e deixando outras 100.000
doentes.
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cidade de Roma para discutir a crise atual e o futuro da humanidade. Tal grupo
conhecido como Clube de Roma recebeu notoriedade em 1972, ano da publica-
ção do relatório intitulado Limites do Crescimento, elaborado por uma equipe
chefiada pela cientista ambiental Donella Meadows (CZAPSKI, 1998).

Limites do Crescimento, também chamado de Relatório Meadows, recebeu
influência de diversos trabalhos, entre as quais destacou-se um livro intitulado
A Bomba Populacional, escrito pelo professor americano da Universidade de
Stanford Paul Ehrlich, que chamou a atenção para as convulsões sociais, fome
em massa e a inviabilidade da civilização moderna devido a superpopulação18.
A Bomba Populacional recebeu críticas pelo seu tom alarmista, como mostra
um trecho de sua abertura (EHRLICH, 1968, p.xi):

A batalha para alimentar toda a humanidade acabou. Na década de
1970 centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome, apesar de se
iniciar agora qualquer choque de programas. A esta altura nada pode
impedir um aumento substancial na taxa de mortalidade mundial [...].

O livro de Ehrlich apesar de polêmico e carregar mensagens catastróficas
desempenhou um papel importante para o ambientalismo, pois trouxe à tona
o perigo da exaustão de recursos naturais da Terra, um problema presente no
debate atual e na essência das preocupações com a sustentabilidade no futuro.

Outro acontecimento que evidenciou de forma visual os recursos limitados
da Terra veio do espaço como mostra a figura 6. A foto feita pela nave Apollo
8 no espaço profundo em 1968, mostrando a imagem da metade da Terra en-
volta por uma atmosfera azul, trouxe uma consciência de que o planeta possuía
limites definidos. A gigante Terra, agora em tamanho pequeno, trazia uma lição
clara de que o planeta possuía um ecossistema com muitas fragilidades e de-
pendências, colocando o ser humano no lugar de responsável por manter o seu
equilíbrio.
18 A superpopulação é um conceito antigo pois há registros históricos da Babilônia gravados em tábuas

de barro que datam de 1.600 a.C. Segundo (MORÁN, 1990) indígenas da Amazônia usam estraté-
gias de sobrevivência fazendo a manutenção do número de indivíduos de suas aldeias. Quando a
população extrapolava um número a partir do qual não se manteriam com os produtos oriundos da
florestas, faziam uma separação e criavam uma nova aldeia longe da original.
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Figura 6 – A Terra em espaço profundo, fotografada pela Apollo 8.

Fonte:(NASA, 1969)

2.3.1 O ambientalismo de 1970 até a criação do IPCC

A partir dos anos de 1970, os interesses de ordem climática e ambiental se
uniam cada vez mais. O avanço em uma área incentivava os objetivos da outra,
isto é, os dados de ordem climática indicando alterações em parâmetros meteo-
rológicos eram usados por pesquisadores da área ambiental e campos afins, para
validarem suas ideias na defesa do meio ambiente.

Além da validação de alguns dados científicos, o ambientalismo foi refor-
çado pelo alerta do Relatório Meadows, que se tornou um Best-seller científico
vendendo mais de 30 milhões de cópias em 30 idiomas, tornando-se o livro
sobre ambiente mais vendido da história. Em linhas gerais, o Relatório Mea-
dows modelava as consequências do crescimento rápido da população mundial
considerando os recursos naturais limitados da Terra e tratando, também, de ou-
tros problemas diversos como energia, poluição, saneamento, saúde, ambiente
e tecnologia.

Dentre todos esses temas, o Relatório Meadows reservava uma atenção
maior para analisar os contextos de alimentação da superpopulação e o consumo
excessivo de recursos naturais da seguinte forma (MEADOWS; MEADOWS;
RANDERS, 1972, p.20):
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Se as atuais tendências de crescimento da população mundial, indus-
trialização, produção de alimentos, poluição e da diminuição de recur-
sos naturais continuarem, os limites de crescimento no planeta serão
alcançados nos próximos anos e resultarão em declínio súbito e incon-
trolável da capacidade industrial.

Em 1972, paralelamente à divulgação do relatório Meadows, ocorreu a Con-
ferência da Organização das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, a Con-
ferência de Estocolmo. Além de propor capacitação de professores e desenvol-
vimento de novos métodos com recursos instrucionais para a implementação
da Educação Ambiental19 nos diversos países, a conferência registrou a nível
internacional, a necessidade de políticas ambientais dando o reconhecimento à
Educação Ambiental como o provável instrumento de solução dos problemas
ambientais (MORADILLO; OKI, 2004). Desse encontro, surge a Declaração
de Estocolmo, expressando no princípio 1 a seguinte convicção (ONU, 1972,
p.3):

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao des-
frute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qua-
lidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar,
tendo a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para
as gerações presentes e futuras [...].

A crescente tendência da pesquisa em mudanças climáticas impulsionou o
governo a criar organizações para estudar tanto o clima como o ambiente. Em
julho de 1970, no congresso americano, foi feita uma declaração pelo presidente
Nixon propondo a criação da National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA), com objetivo de estudar os oceanos e atmosfera. Quase dez anos
depois do surgimento da NOAA, o congresso aprovou a Lei Nacional do Clima
instituindo o Serviço Nacional do Programa do Clima, que possuía poucos re-
cursos (WEART, 2004). Vale registrar que no ano 1972 é criado o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), com sede em Nairóbi no
Quênia e com várias atribuições, entre elas (PNUMA, 1972):

1) Manter o estado do meio ambiente global sob contínuo monitoramento;

2) Alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente;
19 Os primeiros registros da utilização do termo Educação Ambiental, data de 1948, num encontro da

União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em Paris.
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3) Recomendar medidas para aumentar a qualidade de vida da população
sem comprometer os recursos e serviços ambientais das futuras gerações.

Da década de 1970 em diante, os campos de conhecimento relacionados ao
aquecimento global eram bastante diversificados. Assim, o estudo do consumo
de combustíveis fósseis e da consequente concentração de CO2 na atmosfera se
tornaria uma ciência interdisciplinar. Os horizontes das pesquisas a cada dia se
ampliavam, outros gases de efeito estufa – (CH4), (N2O) e (CFCs) – estavam
sendo analisados (RAVAL; RAMANATHAN, 1989; WANG; YUNG; LACIS,
1976) como também, já era conhecida a importância dos efeitos de aerossóis
em nuvens na reflexão da luz solar (TWONEY, 1976).

Outro elemento a se destacar foi o aumento da capacidade computacional da
década de 1970 até o presente momento, por um fator próximo de um milhão,
fazendo com que os modelos atmosféricos cada vez mais incluíssem outras va-
riáveis físicas no estudo da mudanças climáticas. As figuras 7 e 8 do IPCC
2007 (IPCC, 2007a) mostram essa evolução. Na figura 7 é acrescentado a cada
relatório de avaliação um novo elemento de estudo que pode interferir no clima
é acrescentado.

Figura 7 – O aumento da complexidade dos modelos climáticos.

Fonte:(IPCC, 2007a). Quadros com diferentes variáveis físicas.
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Na figura 8, claramente se vê a melhora no nível de detalhamento dos mo-
delos quando trata da visualização de uma determinada região.

Figura 8 – Evolução das resoluções dos modelos nos quatro primeiros relatórios de avaliação
do IPCC.

Fonte:(IPCC, 2007a)

Em meados da década de 1970, parte dos especialistas tomaram posiciona-
mento contrário ao aquecimento global divulgando na imprensa popular, com
certo teor catastrófico, vários artigos sobre um possível resfriamento do pla-
neta. As ideias do resfriamento global eram baseadas principalmente em dados
de pesquisas das três décadas anteriores, indicando uma diminuição das tempe-
raturas do Hemisfério Norte (HN) (GWYNNE, 1975).

Entretanto, em 1977, o discurso de resfriamento do planeta estava quase re-
vertido. Essa reversão em parte se deve à National Academy of Sciences, que
empreendeu um estudo sobre as tendências climáticas dominantes. Em seu rela-
tório final, não apenas considerava improvável um resfriamento global a longo
prazo, como acreditava num aumento das temperaturas dentro de um ou dois
séculos (IPCC, 2007a; WEART, 2004; FLEMING, 1998).

Os cientistas favoráveis à ideia do aumento da temperatura global como Re-
velle e Schneider, insistiam na divulgação desses temas, em artigos científicos,
principalmente na imprensa popular. Todos sabiam muito bem que a mídia atra-
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vés da pressão pública era o meio mais potente para convencer os governantes
a dar a devida atenção ao estudo das mudanças climáticas. No início da dé-
cada de 1980, o aquecimento global tornou-se suficientemente importante, ao
ponto de ser inserido nas pesquisas de opinião pública. Em uma delas, em 1981,
constatou-se que mais de um terço dos adultos norte-americanos alegaram ter
ouvido ou lido sobre o efeito estufa (WEART, 2004).

Para aumentar a confiança na existência de um aquecimento global, mais
evidências iam surgindo com novas pesquisas. Um exemplo foi estudo do me-
tano (CH4), outro gás de efeito estufa, o qual era produzido por bactérias em
proliferação na lama de arrozais e na digestão ocorrida nos estômagos dos bo-
vinos. Essa última descoberta colocou a atividade pecuária e seus desmatamen-
tos para formação de pastos, na lista de poluidores dos ambientalistas (IPCC,
2007a).

Outro passo importante foi o estudo da expansão do mar provocada em
parte, pelo possível derretimento das geleiras, uma vez que a maioria dos pe-
quenos glaciares de montanha do mundo estava encolhendo. As preocupações
eram grandes em relação a esse aspecto, pois entre inúmeros prejuízos, a subida
das marés nas regiões costeiras alagaria centenas de metros com água salgada,
comprometendo os estuários e a reprodução marinha (WEART, 2004).

Na primeira conferência de Villach na Áustria, em 1980, aconteceu uma sé-
rie de reuniões com especialistas sobre a atuação do CO2 na variabilidade cli-
mática. Alguns dados climáticos do ano de 1980 eram preocupantes, a exemplo
do aumento da temperatura média global de 1,5 °C a 3,5 °C, caso a concentração
atmosférica de dióxido de carbono dobrasse (ROTTY; MARYLAND, 1980).

A segunda conferência de 1985 em Villach foi um evento bastante marcante
para as ciências climáticas, porque deixou a mensagem de que o efeito estufa
antrópico não era mais considerado uma hipótese, mas um fato estabelecido,
mesmo sem ter sido demonstrado seu funcionamento (FLEMING, 1998). So-
bretudo, os especialistas chegaram ao consenso que, na primeira metade do sé-
culo seguinte um aumento da temperatura média global poderia ocorrer e seria
o maior na história da humanidade (WEART, 2004).

Após as conferências realizadas em Villach, os pesquisadores passaram a
ser mais ativistas pedindo mais financiamentos usando a política e principal-
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mente a mídia como forma de convencimento. Um assunto muito divulgado
pela imprensa foi a descoberta por um grupo britânico, de um buraco na ca-
mada de ozônio sobre a Antártida em 1985, criando uma polêmica entre grupos
industriais que negavam prontamente a culpa de seus produtos. O CFC era o
principal candidato e a sua posição de réu poderia gerar prejuízos às atividades
econômicas na indústria química. Apoiando a perspectiva econômica, os funci-
onários da administração Reagan20 em boa parte deram suporte as indústrias no
embate contra os ambientalistas mais radicais (WEART, 2004).

A cada conferência ou reunião para estudar o clima, novas áreas de conhe-
cimento eram exigidas, nascendo uma cooperação interdisciplinar entre univer-
sidades e centros de estudo que incentivavam coalizões de grupos de pesquisas
em uma variedade de campos. Um exemplo dessa união ocorreu em 1983, com
a criação do International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP), resultado
do apoio de várias organizações para reunir as ciências geofísicas e biológicas.
Essa coalização dos esforços científicos é relatada por Weart (2004, p.149):

Especialistas [...] da estratosfera, em vulcões, oceanos e até mesmo
biologia, para não mencionar a matemática da computação, se encon-
traram compartilhando os mesmos órgãos de fomento, instituições e
até mesmo edifícios. Também crescente e comum eram reuniões cien-
tíficas dedicadas a um ou outro tema interdisciplinar. A colaboração
foi uma forte tendência não só em geofísica, mas em todas as ciências.
Com problemas de pesquisa cada vez mais com maior complexidade,
os cientistas com diferentes tipos de competências trocaram ideias e
dados, ou trabalharam diretamente juntos durante meses, se não anos.

O aspecto interdisciplinar das mudanças climáticas era crescente, clara-
mente visto pela diversificada produção acadêmica sobre tópicos relacionados
à área. Em 1986, o IGBP construiu uma grande estrutura de comitês, painéis e
grupos de trabalho promovendo conexões interdisciplinares. Em 1988, ocorreu
a conferência de Toronto, a Conferência Mundial sobre a Mudança na Atmos-
fera: Implicações para a Segurança Global. Esse evento foi influenciado pelas
ideias de Villach em 1985 (WEART, 2004) e pelo protocolo de Montreal, que
estabeleceu metas internacionais e orientações aos governos, para a criação de
suas próprias políticas, com o objetivo de enfrentar o aquecimento global.
20 O governo Reagan – ocorrido entre os anos de 1981 e 1989 –desprezaria as questões ambientais

e cortaria os financiamentos para pesquisas relacionadas ao dióxido de carbono, considerando-as
desnecessárias.
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A força política para impulsionar os estudos climoambientais tiveram o au-
xílio do candidato derrotado a presidência dos Estados Unidos, Albert Gore21.
A entrada de Gore na bandeira do ambientalismo climático foi por volta do ano
1966, quando assistiu uma palestra de Roger Revelle sobre o futuro da Terra,
para alunos da Universidade de Harvard. A tendência mostrada pela curva de
Keeling (KEELING, 1965) da absorção de CO2 na atmosfera, indicando como
o planeta respirava (FLANNERY, 2007), impressionou bastante Gore. A ideia
da perspectiva do aquecimento global e de suas consequências seria defendida
por Gore mais tarde, com sucesso relativo no cenário político.

A imprensa em 1988 teve bastante assunto para divulgar sobre mudanças
climoambientais. Relatos de contaminantes químicos eram comuns em telejor-
nais, secas severas eram noticiadas nos jornais, barcos encalhados no rio Mis-
sissípi eram fotografados e capas de revistas estampavam notícias de desastres
ambientais. Outros eventos como furacões destruindo cidades, ventos provo-
cando grandes erosões e incêndios florestais consumindo plantações também
eram bastantes divulgados.

Contribuíram para esse triste cenário uma das maiores ondas de calor e a
seca devastando várias regiões dos Estados Unidos, fazendo as colheitas decaí-
rem fortemente no meio oeste americano. Com isso, o gado teve de ser sacrifi-
cado por falta de alimentos. A nível mundial, também ocorriam sérios proble-
mas ambientais, a seca atingia parte da Ásia, principalmente a União Soviética,
a China e o Nordeste Brasileiro. Por outro lado, chuvas torrenciais assolaram
partes da África, Índia e Bangladesh (ONÇA, 2011; FLEMING, 1998; IPCC,
2007a).

De forma enfática no ano seguinte, em 2 de janeiro de 1989, representando
a síntese da cobertura da mídia sobre os impactos ambientais, a capa da revista
Time trazia uma foto um tanto diferente do seu padrão. Não era uma homena-
gem ao homem do ano, mas ao planeta do ano, um alerta ambiental com um
chamativo título ‘Terra ameaçada’, mostrado na figura 9.

Todos esses acontecimentos reforçaram ainda mais o movimento ambienta-
lista, que interiorizou o aquecimento global como causa principal dos eventos
climáticos. Nesse sentido, existiu uma canalização de forças da sociedade para
21 Político, escritor, ativista ecológico americano e recebeu o prêmio Nobel da paz em 2007.
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Figura 9 – Capa da edição de 2 de janeiro de 1989 da revista Time.

Fonte:(TIMES, 1989) Denúncia da degradação ambiental e do aquecimento global.

reduzir os efeitos climáticos que é bem descrito por Weart (2004, p.156):

Grupos que tinham outras razões para a preservação das florestas tropi-
cais promoveram a conservação de energia, a desaceleração do cresci-
mento da população ou redução da poluição do ar, como causa comum
e ofereceram várias maneiras de reduzir as emissões de CO2. So-
mando suas vozes a esse coro, pessoas procuraram argumentos para
enfraquecer o prestígio de grandes corporações e de pessoas pron-
tas para repreender o desperdício. Para melhor ou pior, o aqueci-
mento global tornou-se firmemente identificado como uma questão de
‘verde’.

A resultante dessa convergência entre cientistas e ambientalistas aumentou
a pressão sobre a opinião pública. Nos Estados Unidos, no campo político, Al
Gore e outros congressistas apareciam frequentemente em audiências alertando
para os perigos das emissões de gases estufa. Em vários tipos de mídias, Revelle
e Schneider insistiam na divulgação das ideias defendidas em seu artigos cien-
tíficos, relacionados ao aquecimento global (WEART, 2004). No término de
1988, sob todas as pressões supracitadas, a Organização Meteorológica Mun-
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dial e a Organização das Naçoes Unidas reconheceram formalmente a ameaça
do aquecimento global, e sob a presidência de Bert Bolin22 foi criado o IPCC.

2.4 O IPCC

Foi exposta uma pequena síntese das mudanças climoambientais provocadas
pela atividade humana, como também algumas pesquisas sobre o aumento da
temperatura da Terra e das emissões antrópicas de CO2 para a atmosfera. O
objetivo foi a busca de uma conscientização pelo processo histórico. Os diversos
tipos de eventos, atividades, reuniões e pressões de ordem científica, política,
pública e ambiental citados acima, somaram-se, por quase vinte anos, e foram
os motivadores da criação do IPCC. Nesta seção faremos uma breve análise do
IPCC e dos seus quatro primeiros Relatórios de Avaliação (RA), descrevendo
sua estrutura, função, evolução e observando suas conclusões relacionadas ao
aquecimento global.

Todavia, antes de expor os dados e as estimativas do IPCC, examinar-se-á
a polêmica criada por um grupo de cientistas que não concordam com a tese
do aquecimento global antrópico. Tal polêmica teve início quando o tema das
mudanças climáticas tornou-se recorrente e importante, assim as controvérsias
foram se apresentando em duas linhas de pensamento discordantes. Os cien-
tistas contrários à opinião do IPCC se diferenciam da seguinte forma: os que
não acreditam na tese da existência de uma mudança climática e outros afir-
mando que a mudança climática existe, mas não é acelerada pelas atividades
antrópicas.

Os mais céticos afirmam que as mudanças climáticas com aumento da tem-
peratura média da Terra, o aquecimento global, é uma falácia23 e sendo assim,
não acreditam nas análises dos climatologistas, nos dados climáticos e nem nas
previsões dos modelos computacionais. Tanto um grupo quanto o outro questi-
onam as conclusões do IPCC e boa parte defendem a hipótese de que os ciclos
naturais da Terra em períodos de glaciação e inter glaciação são os responsáveis
pelas mudanças do clima (CASAGRANDE, 2011; NETO, 2010).
22 Bert Bolin, 1925 - 2007, climatologista sueco, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2007.
23 Ver (MOLION, 2008) e, (ONÇA, 2011).
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Suas argumentações contraditórias se pautam na facilidade em contextualizá-
las24 devido à enorme quantidade de dados e incertezas inerentes a área de ci-
ência climática. Para defender suas ideias publicam artigos, escrevem em sites,
usam como exemplos eventos ou fatores climáticos isolados e não apresentam
pesquisas com densidade, estudos globalizados de volume quando comparados
com o estudo do IPCC (TAMAIO, 2010). Na defesa do IPCC, um dos seus
membros, o cientista brasileiro Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE), expõe em entrevista alguns aspectos por trás das críticas,
comentando (NOBRE, 2010, sn):

Esses acontecimentos servem de impulso para os céticos porque não
conseguem trazer qualquer fato científico novo, surpreendente, que co-
loque realmente em dúvida a ciência robusta e sólida do aquecimento
global. Assim, se apegam a qualquer coisa – por exemplo, o inverno
rigoroso no hemisfério norte – para contestar o aquecimento do pla-
neta. Como não têm condições de debater no nível da ciência, por isso
querem jogar o debate em um nível político. Existem aí enormes in-
teresses econômicos afetados pela mudança do paradigma da geração
de energia, pela troca de todo o sistema de produção a partir do qual
construímos o bem estar moderno.

2.4.1 IPCC: Estrutura, dados e objetivos

O IPCC é um tipo de assessor científico dos decisores políticos do mundo
e reflete pontos de vistas de uma parcela significativa da comunidade científica.
Sendo um órgão intergovernamental, é compreensível que os decisores queiram
exercer pressões políticas, uma vez que os cenários e previsões divulgados pelo
IPCC podem influenciar conjunturas nacionais de ordem econômica, política e
social.

Ao tratar de um assunto da complexidade do clima e do meio ambiente,
fontes de uma enorme quantidade de dados e pesquisas, é concebível que al-
gumas previsões apresentem falhas e suscitem alguma polêmica. No geral, os
relatórios do IPCC são pautados em evidências científicas publicadas em arti-
gos de revistas especializadas, pesquisas feitas em Institutos e Universidades de
reconhecido valor (NETO, 2010).
24 O grupo, conhecido como “céticos” do aquecimento global, não reconhece os resultados do IPCC,

possui poucos trabalhos publicados e, em geral, sem revisão por pares (TAMAIO, 2010).
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Quais as finalidades do IPCC? As suas atribuições são várias, porque ele
precisa cobrir um vasto campo interdisciplinar de conhecimento e avaliar uma
gigantesca quantidade de dados climáticos fornecidos pela pesquisa em mudan-
ças climáticas. Seu papel é fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre
o estado atual de conhecimento em mudanças climáticas e seus potenciais im-
pactos ambientais (IPCC, 2010)25.

Para conseguir gerir tamanha responsabilidade, o IPCC possui uma conside-
rável estrutura. Sua composição é formada por cientistas e pela sociedade civil,
e atualmente são 194 estados-membros que produzem um fórum de exposição
e discussão de ideias, dedicado especificamente ao tema das mudanças climáti-
cas. De forma voluntária, milhares de cientistas em todo o mundo contribuem
para o trabalho do painel, seja como autores, colaboradores ou revisores (IPCC,
2010).

A avaliação do contexto político, econômico e social é feita pelos represen-
tantes de estados que a priori não pressionam e nem influenciam os pesquisado-
res em busca de distorcer os resultados científicos. Os representantes se reúnem
com centenas de funcionários e especialistas de agências dos países membros,
formando sessões plenárias uma vez por ano, num trabalho orientado por um
conjunto de princípios e procedimentos (IPCC, 2010). Quando se observa a
magnitude dos números envolvidos, é fácil ter uma ideia do tamanho da difi-
culdade do trabalho do IPCC, principalmente se for levada em consideração a
meta de produzir consenso em meio a tantas diferenças e valores.

Como resultado desse trabalho, é gerada uma compilação revisada de uma
crescente produção científica que almeja ser compreensiva, objetiva, transpa-
rente e aberta. Uma das funções mais importantes do IPCC é produzir relató-
rios numa média de quatro a cinco anos e os principais são os Relatórios de
Avaliação (RAs).

Desde de sua criação foram produzidos até agora cinco RAs, publicados nos
anos de 1990, 1995, 2001, 2007 e 2014. Quando prontos, formam volumosas
compilações de informações científicas, técnicas e socioeconômicas sobre as
25 O número de publicações relevantes na elaboração de um relatório cresceu de cerca de 5.000, entre

1991-1995, para cerca de 19.000 para o período de 2001-2005 [...]. Mais de 90 mil comentários
foram revisados para o Quarto Relatório de Avaliação (IPCC, 2010, p.3).

59



mudanças climáticas26. A revisão de procedimentos dos relatórios de avaliação
do IPCC feita em 2010 informa que seus objetivos (IPCC, 2010, p.7)

... são destinados a fornecer uma análise abrangente e objetiva da li-
teratura disponível sobre a natureza e as causas das mudanças climá-
ticas, seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos e possí-
veis opções de resposta.

Pode se ter uma ideia de como são significativos os números de artigos,
dados e pesquisas, avaliados pelo IPCC em sua evolução a cada relatório, pelos
números contidos na figura 10.

Figura 10 – Trabalhos avaliados nos relatórios do IPCC

Fonte: (IPCC, 2010) (Legenda do gráfico adaptada pelo autor.)

Os relatórios de avaliação do IPCC são elaborados por três Grupos de Tra-
balho (GTs). O Grupo de Trabalho I (GT I), o Grupo de Trabalho II (GT II) e
o Grupo de Trabalho III (GT III). O GT I é o grupo que lida com a base física
26 Segundo a Revisão de procedimentos do IPCC (IPCC, 2010, p.2) a “[...] avaliação de clima intergo-

vernamental é uma tarefa inerentemente difícil. Ela envolve milhares de pessoas com conhecimentos
diferentes, culturas, interesses e expectativas. A informação disponível sobre a mudança climática
é extensa, multidisciplinar e multinacional na natureza; estende-se através de múltiplas escalas es-
paciais e temporais; está sujeita a diferentes interpretações; e tem uma ampla gama de incertezas
[...]. Os processos e procedimentos para a realização da avaliação devem ser detalhados, mas não
demasiadamente normativos. Quanto aos representantes do governo, devem ter um papel importante
na avaliação, devem exercer as suas funções sem perguntar aos cientistas questões de endereços que
estão além da fronteira científica, sem distorcer as descobertas científicas.”
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das Mudanças Climáticas. O GT II aborda as Mudanças Climáticas, Impactos,
Adaptação e Vulnerabilidade, e o GT III avalia a Mitigação das Mudanças Cli-
máticas27. O GT II e o GT III são os grupos de estudo que descreveremos com
mais detalhes.

Esse detalhamento será feito inicialmente nos quatro primeiros relatórios.
Será descrito um resumo deles, em ordem cronológica, buscando argumentos e
dados sobre a tendência do aumento da temperatura da Terra provocado por ati-
vidades antrópicas. Dentro dos resumos, são apontados elementos do desenvol-
vimento sustentável, formas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas
voltadas ao contexto da educação.

2.4.2 O primeiro relatório de avaliação

O Primeiro Relatório de Avaliação (PRA) do IPCC foi apresentado em 1990
e confirmou a mudança climática como um problema global que possuía bases
científicas. O GT III deste RA corrobora a existência de um aquecimento global
em andamento quando afirma (IPCC, 1990, p.xxv),

Estamos certos de que emissões resultantes de atividades humanas es-
tão aumentando substancialmente as concentrações atmosféricas de
gases de efeito estufa: dióxido de carbono, metano, clorofluorcarbo-
netos (CFC), e óxido nitroso. Estes aumentos irão aumentar o efeito
estufa, resultando, em média, num aquecimento adicional da superfí-
cie da Terra.

27 De forma mais específica:

1) O GT II: avalia a vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e naturais às mudanças climáti-
cas, suas consequências positivas e negativas, e as opções para se adaptar a ela;

2) O GT III: estuda a mitigação das mudanças climáticas em seus aspectos científicos, técnicos,
ambientais, econômicos e sociais; avalia as opções políticas e tecnológicas para as mitigações,
através de limitações ou impedimentos às emissões de gases de efeito estufa, e propõe atividades
de aprimoramento que os remova da atmosfera.
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O desenvolvimento sustentável, um dos pontos de estudo desse trabalho,
apresenta-se como um dos principais elementos no PRA, figurando como es-
tratégia de resposta no enfrentamento das mudanças climáticas. Em qualquer
sociedade, existe a necessidade de crescer economicamente para diminuir índi-
ces como pobreza e escassez de recursos. Entretanto, frisa-se que a existência
do crescimento econômico contínuo só terá êxito se for construída numa base
formada no desenvolvimento sustentável com valores de conservação ambien-
tal. Sendo isso verdade, o desenvolvimento sustentável só pode ser construído
com a implementação de estratégia social, econômica e ambiental compatíveis
com suas premissas e que só serão aperfeiçoadas com um maior entendimento
das mudanças climáticas (IPCC, 1990).

Um exemplo são as políticas de curto prazo incentivando tecnologias, po-
dendo aumentar a produtividade ou eficiência por unidade de terra ou água nos
plantios, florestas, pecuária, pescas e assentamentos humanos. Essas realiza-
ções configuram processos de mitigação buscando a redução da emissão de GEE
e o PRA recomendava ações com ênfase, na mitigação em políticas agrícolas e
pecuárias (IPCC, 1990).

Quanto ao aspecto educacional, o que foi tratado? A educação pública
abrangente foi considerada uma boa política de freamento das emissões, pois
a população mundial bem informada é essencial, para poder lidar com um pro-
blema tão complexo como o das mudanças climáticas. Nesse sentido, o IPPC
orienta a adoção de uma série de ações nacionais e internacionais para difundir
amplamente informações sobre as mudanças climáticas28.

O objetivo dessa difusão global é facilitar a adoção e implementação de
mitigação necessária e apropriada29. Vale destacar que as abordagens educacio-
nais e de informações, apesar de terem alcance global, devem ser singulares em
suas características, para atender as necessidades específicas de determinados
28 Segundo o IPCC (1990): incentivar a ampla participação de todos os setores da população de to-

dos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, na abordagem da problemática em mudança
climática buscando o desenvolvimento de respostas adequadas; enfatizar especialmente principais
grupos-alvo, tais como crianças e jovens, e também os indivíduos em níveis domésticos, políticos e
líderes, mídia, instituições de ensino, cientistas, empresas e setores agrícolas.

29 É orientado o seguinte princípio na política de mecanismo financeiro para uma opção de mitiga-
ção (IPCC, 1990, p.Li): “medidas que aumentem a capacidade dos países em desenvolvimento para
desenvolver programas visando enfrentar a mudança do clima, inclusive atividades de pesquisa, de-
senvolvimento, conscientização pública e educação.”
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locais, países ou regiões. Tais procedimentos são requeridos pela exigência da
diversidade social, econômica e cultural envolvida no processo.

2.4.3 O segundo relatório de avaliação

O Segundo Relatório de Avaliação (SRA) veio a público em 1995 e re-
presentou um marco importante para a proposição do Protocolo de Quioto em
1997. Esse protocolo surgiu propondo um calendário de redução da emissão de
gases de estufa no período entre 2008 e 2012, pelos países ricos, de ao menos
5,2% em relação aos níveis de 1990, o qual não se cumpriu.

O SRA apresentou um nível de detalhamento maior e um olhar mais apu-
rado sobre os efeitos socioeconômicos dos impactos das mudanças climáticas,
propondo soluções antrópicas em curto e longo prazo, a nível regional e global
(IPCC, 1995). Examinou o aspecto da vulnerabilidade30 e reafirmou que as con-
centrações de GEE continuaram a aumentar, mas ressaltou a impossibilidade de
se estabelecer firmemente uma ligação clara entre as mudanças climáticas e as
atividades humanas.

Algumas responsabilidades do GT II e GT III foram modificadas no se-
gundo relatório (IPCC, 1995). O GT II adquiriu responsabilidade de avaliar a
viabilidade técnica e econômica de uma série de medidas adaptativas e miti-
gatórias, que antes pertencia ao GT III. Uma gama de abordagens para reduzir
as emissões e aumentar os sumidouros de GEE, com vistas a estabilizar suas
concentrações atmosféricas foram examinadas, mas não se tentou medir as po-
tenciais consequências macroeconômicas. Um exemplo seria mensurar o custo
em termos de empregos pela redução do consumo de energia a base de petróleo.

O SRA já alertava que a mitigação das emissões de gases estufa depende da
redução das barreiras de difusão e transferência de tecnologia, da mobilização
de recursos financeiros, de abordagens para ajudar na implementação de mu-
danças comportamentais e da geração de oportunidades tecnológicas, em todas
as regiões do globo (IPCC, 1995). O relatório reitera que as mitigações são im-
30 Vulnerabilidade é o grau pelo qual um sistema é susceptível ou incapaz de enfrentar efeitos adversos

da mudança climática, incluindo a variabilidade e os extremos do clima. É função do caráter, magni-
tude, rapidez da mudança climática, da variação a que um sistema está exposto, de sua sensibilidade
e sua capacidade de adaptação (IPCC, 1995).
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portantes pois incentivam o desenvolvimento sustentável. Por outro lado, se tais
barreiras não forem eliminadas, a interferência da atividade humana no clima e
no ambiente podem atingir níveis perigosos trazendo danos sociais e ambientais
consideráveis, talvez sem remediação.

A ligação entre o desenvolvimento sustentável e o aspecto ambiental é for-
talecida pelas implementações de mitigação das emissões de gases estufa e das
degradações no meio ambiente, ações que podem evitar uma interferência an-
trópica perigosa no sistema climático. Preparar boas condições para o melho-
ramento das componentes do desenvolvimento sustentável – dimensão econô-
mica, social e ambiental – é o caminho para uma maior qualidade de vida.
Segundo o relatório (IPCC, 1995, p.15),

A UNFCCC31 observa que as respostas às alterações climáticas devem
ser coordenadas com o desenvolvimento social e econômico de forma
integrada, com vistas a evitar impactos adversos sobre este último, le-
vando plenamente em conta as [...] necessidades prioritárias dos países
em desenvolvimento para a realização do desenvolvimento sustentável
e da erradicação da pobreza. A convenção também observa as capaci-
dades comuns, mas diferencia as responsabilidades de todas as partes
para proteger o sistema climático.

A recomendação da UNFCC de integração do desenvolvimento social com
o econômico, a fim de erradicar a pobreza e implementar o desenvolvimento
sustentável, está condicionada a uma melhoria no nível de educação. No âmbito
da educação, o SRA cita a sua importância em alguns procedimentos de forma
genérica, entre eles o seu poder em facilitar a penetração de tecnologias menos
emissoras de gás estufa e a possibilidade de conseguir modificação dos padrões
de consumo.

2.4.4 O terceiro relatório de avaliação

A síntese do Terceiro Relatório de Avaliação (TRA) do IPCC foi lançada em
2001 e as responsabilidades dos GTs sofreram alguns ajustes. O GT III avaliou
aspectos científicos, técnicos, ambientais, econômicos e sociais da mitigação
31 United Nations Framework Convention on Climate Change. Convenção regulada pelas Nações

Unidas que estabelece um marco legal para as mudanças climáticas.
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das mudanças climáticas, aprofundando as conclusões do SRA e de outros rela-
tórios especiais.

A certeza a respeito do aquecimento global antrópico aumentou, uma vez
que o GT I trouxe significativas evidências com bases científicas em observa-
ções meteorológicas nos últimos 50 anos. O GT II se concentrou sobre a sen-
sibilidade, a vulnerabilidade e a capacidade de adaptação dos sistemas naturais
e humanos. A preocupação com a análise da dimensão social aumentou e fo-
ram consideradas propostas de medidas para adaptação à mudança climática,
à implementação do desenvolvimento sustentável e à ampliação da equidade
social.

As políticas atuais e potenciais de mitigação das mudanças climáticas fo-
ram um dos temas centrais estudados pelo GT III, que avaliou as dificuldades
operacionais de mitigação, seus custos e os benefícios gerados. A certeza da
existência de uma forte relação entre a mitigação e o desenvolvimento sustentá-
vel estava impressa no TRA sendo apontado que, a eficácia do desenvolvimento
sustentável ocorrerá se existirem políticas climáticas integradas às políticas de
desenvolvimento, isto é, políticas climáticas de mitigação trazendo benefícios
em certas áreas externas às mudanças climáticas. Observe quais políticas volta-
das às mudanças climáticas foram citadas no TRA (IPCC, 2001b, p.3):

1) Aumentar o emprego;

2) Reduzir os impactos ambientais negativos (como a poluição do ar);

3) Proteger e valorizar as florestas, solos e bacias hidrográficas;

4) Onerar através de impostos as atividades que aumentam as emissões de
GEE;

5) Induzir a mudança tecnológica e sua difusão, contribuindo para os objeti-
vos mais amplos do desenvolvimento sustentável.

Uma mitigação importante citada acima e que será tratada com mais deta-
lhes é a parte das florestas, terras agrícolas e outros ecossistemas terrestres. Em
2001, o TRA mostrava um potencial significativo de mitigação na emissão de
CO2 se fosse feito o uso de estratégias adequadas nessas áreas (IPCC, 2001b).
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Por certo, a conservação das florestas significa também fazer a manutenção dos
depósitos de carbono existentes e um reflorestamento eficaz em áreas depreda-
das aumentando o tamanho dos reservatórios para sequestro carbonífero.

O sequestro de carbono é uma opção entre as diversas modalidades de mi-
tigação propostas com benefício ambiental. No entanto, algumas mitigações
também produzem consequências. Por exemplo, uma mitigação de natureza bi-
ológica – implantação de biomassa energética – pode trazer benefícios e prejuí-
zos ambientais, como perda de biodiversidade e poluição da água subterrânea.
Este é um exemplo de uma barreira técnica, mas a implementação das opções
de mitigação de gases estufa precisa superar outras barreiras de caráter político,
comportamental, institucional, social e econômico.

Observe um caso de barreira social: os pobres de qualquer nacionalidade
possuem oportunidades limitadas para adotar tecnologias ou mudar seu com-
portamento social, especialmente se eles não fazem parte de uma economia de
circulação de capital. As populações de baixa renda não possuem recursos para
adquirir os produtos oferecidos por uma mitigação social com tecnologias lim-
pas, embora essa mitigação traga um aumento de poder de compra melhorando
o comércio e o nível de consciência. Dessa forma, a barreira social impede que
tais benefícios ativem o setor econômico e diminuam a depredação ambiental e
a emissão de poluentes (IPCC, 2001b).

Também foi descrito que a adaptação para as mudanças climáticas é uma
estratégia necessária em todas as escalas e setores para complementar os esfor-
ços de mitigação. Contudo, mesmo que aconteçam as reduções de emissões de
gases estufa até a estabilização das suas concentrações na atmosfera a um ní-
vel seguro, isso não vai impedir completamente as mudanças climáticas e nem
evitar seus impactos (IPCC, 2001b).

Muito pouco foi comentado a respeito da educação no TRA, a não ser algu-
mas citações apontando-a como uma das opções influenciadoras da capacidade
de adaptação às mudanças climáticas. No que concerne o desenvolvimento sus-
tentável, foi ressaltado que este deveria ocorrer com sinergia entre as políticas
do clima e as políticas gerais. Essas políticas gerais deveriam ser redutoras das
pressões sobre os recursos, melhorando a gestão dos riscos ambientais e aumen-
tando o bem-estar dos membros mais pobres da sociedade (IPCC, 2001b).
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2.4.5 O quarto relatório de avaliação

Os Grupos de Trabalho do Quarto Relatório de Avaliação (QRA) tornaram
públicas suas contribuições antes de o finalizarem, ao término do ano de 2007.
A existência do aquecimento global foi reafirmada pelo QRA com base num
número maior de evidências e dados a respeito das mudanças climáticas. Um
exemplo foram as observações do aumento na temperatura média global desde
meados do século XX causado, muito provavelmente, pelo crescimento regis-
trado nas concentrações antrópicas de GEE. Dessa maneira, o QRA foi enfático
ao defender que existe uma menor incerteza a respeito da responsabilidade hu-
mana no aquecimento global, como está exposto no relatório sintético (IPCC,
2007b, p.8):

O aquecimento do sistema climático agora é inequívoco e evidente, a
partir de observações de aumento mundial de temperaturas médias do
ar e do oceano, derretimento generalizado de neve, gelo e elevação do
nível médio global do mar.

O GTI usou modelos climáticos mais complexos com simulações mais con-
fiáveis e aumentou sua base científica constatando que as emissões de gás carbô-
nico continuavam crescendo, mesmo com os avisos dos relatórios anteriores e
com os compromissos assumidos pelos governos (IPCC, 2007b). O GT II man-
teve seu foco tratando dos impactos das mudanças climáticas sobre os sistemas
naturais e humanos, de sua vulnerabilidade e da capacidade de adaptação.

O GT III avaliou instrumentos e políticas de mitigação concluindo que se
forem bem aplicadas, com o desenvolvimento sustentável, os benefícios econô-
micos da mitigação devem superar seus custos. Indo mais além dos relatórios
anteriores, o QRA analisou os impactos de forma mais ampla, aprofundou o es-
tudo da adaptação e reforçou que os danos do aquecimento global serão maiores
nas regiões subdesenvolvidas e em desenvolvimento. De forma progressiva, o
QRA continuou os estudos dos relatórios anteriores examinando novos setores
e sistemas até então não relatados (IPCC, 2007b).

O quarto relatório indica que a adaptação e a mitigação feitas sozinhas não
evitam todos os impactos das mudanças climáticas, mas podem reduzir signifi-
cativamente seus riscos se forem executadas de forma mútua e complementar.
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Segundo o QRA os esforços de mitigação e de investimentos sobre as próximas
décadas terão um grande impacto sobre oportunidades para alcançar níveis de
estabilização mais baixos (IPCC, 2007b) .

Processos de mitigação, além de gerar benefícios diretos em longo prazo,
podem gerar benefícios indiretos em curto prazo diminuindo uma parte subs-
tancial dos custos de sua implementação. Isso pode ser visto na melhoria da
saúde, evitando gastos hospitalares devido à redução da poluição atmosférica.
Há elevada concordância, termo usado pelo IPCC, mostrando que mudanças no
estilo de vida, padrões de comportamento e práticas de gestão podem contribuir
para a mitigação das mudanças climáticas em todos os setores (IPCC, 2007b).

Pelo exposto, a mitigação, a adaptação e o desenvolvimento sustentável são
bons instrumentos para diminuir as consequências das mudanças climáticas.
Contudo, o relatório informa que, mesmo com políticas de mitigação e prá-
ticas de desenvolvimento sustentável feitas em conjunto, haverá ao longo das
próximas décadas um crescimento da emissões globais de GEE. Obviamente
que se essas práticas forem executadas separadamente e fora do tempo previsto,
não trarão os efeitos mitigadores desejados, e as emissões de GEE serão ainda
maiores.

Assim, fica cada vez mais claro que o desenvolvimento sustentável possui
forte relação com os processos de mitigação e adaptação a serem implementa-
dos. Ressalta-se uma última informação a respeito do desenvolvimento susten-
tável contida no QRA: a implementação de uma rota para o desenvolvimento
sustentável, como opção de resposta às mudanças climáticas é feita sem retar-
damento, quando se evita conflitos entre suas dimensões. Esses reveses entre
o desenvolvimento econômico, ambiental e social serão tratados com mais de-
talhes no próximo capítulo. Quanto à educação, o relatório sintético não faz
comentários precisos, contudo é informado, com generalidade, que a educação
pode gerar impactos positivos na mitigação (IPCC, 2007b, p.48).

68



3

O QUINTO RELATÓRIO DE
AVALIAÇÃO DO IPCC

A influência humana sobre o sistema climático é

clara e as emissões antrópicas de gases de efeito

estufa recentes são as maiores da história. As

recentes mudanças climáticas causarão impactos

generalizados sobre os sistemas humanos e natu-

rais.

Relatório Sintético do IPCC, 2014

Agora vamos analisar pontos importantes relacionados com educação que
estão contidos no Quinto Relatório de Avaliação (QR5). A presente análise
tornou-se um pouco mais extensa devido a esse relatório ser o mais recente
com mais dados e informações. Será sintetizado o previsto no QR5 na área
de mitigação, adaptação e desenvolvimento sustentável. Essas análises servirão
para o contexto da educação, tema a ser trabalhado nos próximos capítulos.

Foi confirmado pelo QR5 com maior grau de certeza em relação aos estudos
contidos nos relatórios de avaliação anteriores que a interferência humana no
sistema climático está ocorrendo de forma crescente. Essa interferência está
contribuindo para a aceleração das mudanças climáticas e colocam em riscos os
sistemas naturais e humanos (IPCC, 2014b).



O GT II contribui com a avaliação de impactos, adaptação e vulnerabilidade,
calculando como os padrões de riscos e benefícios potenciais estão mudando de-
vido às mudanças do clima. Com uma base de conhecimento substancialmente
maior da literatura científica, técnica e socioeconômica, o GT II realizou uma
avaliação abrangente através de um conjunto mais amplo de temas e setores
(IPCC, 2014b). O Grupo de Trabalho III do QR5 toma como base o trabalho de
avaliação do QRA, incorporando novas descobertas e resultados de pesquisas
posteriores. O referido grupo avaliou a literatura da mitigação climática sobre
os aspectos científicos, tecnológicos, ambientais, econômicos, sociais e, ainda,
suas diversas opções em diferentes níveis governamentais, em distintos setores
da economia e suas implicações sociais em diferentes políticas (IPCC, 2014c).

3.1 A mitigação e adaptação no QR5

No aspecto relativo à mitigação, o QR5 a define como uma ferramenta de
intervenção humana para reduzir as fontes de emissão ou ampliar os sumidou-
ros de GEE (IPCC, 2014c) e alerta que políticas de Redução de Dióxido de
Carbono (RDC)1, provavelmente, precisam ser implantadas em grande escala
e em pelo menos um século, para surtirem efeito e serem capazes de reduzir
significativamente as concentrações de CO2 (IPCC, 2014a).

A adaptação, segundo o QR5, é um ajustamento nos sistemas naturais ou hu-
manos, em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados, com o objetivo
de reduzir os impactos da mudança climática. De uma forma geral, as socieda-
des normalmente se adaptam aos impactos do tempo e do clima, todavia esses
ajustamentos na sociedade atual estão ocorrendo em escalas e bases limitadas.
As medidas de adaptação são efetivadas de forma rápida quando comparadas à
mitigação gerando benefícios por reduzirem as vulnerabilidades à variabilidade
climática2 e à mudança do clima.
1 Alguns dos efeitos climáticos e ambientais de métodos de RDC, estão associados com albedo da

superfície de arborização alterada, oxigenação, fertilização dos oceanos e as emissões de N2O apri-
morados (IPCC, 2014a).

2 A variabilidade climática é uma variação das condições climáticas em torno da média climatológica.
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O QR5 reafirmou que a adaptação e a mitigação podem reduzir os impac-
tos e riscos das mudanças climáticas, devendo ser implementadas com plane-
jamento, uma vez que podem influenciar de forma positiva ou negativa a reali-
zação de outros objetivos sociais. Em determinados casos, processos de miti-
gação e adaptação podem apresentar efeitos indesejáveis relacionados à saúde
humana, à segurança alimentar, à biodiversidade local, à qualidade ambiental,
ao acesso à energia, aos meios de subsistência, ao desenvolvimento sustentável
e equilibrado. Assim, é importante considerar as estimativas na precisão dos be-
nefícios de uma mitigação e das diversas possibilidades de impactos que estas
podem trazer (IPCC, 2014c). Um desses benefícios é a redução da necessidade
de futuras adaptações, uma vez que as mitigações eficientes são estratégias que
reduzem os efeitos das mudanças climáticas.

Os impactos das respostas de adaptação e mitigação são mais fortes nos ex-
cluídos de qualquer ordem, pessoas que são marginalizadas social, econômica,
cultural, política e institucionalmente (IPCC, 2014b). Portanto, a situação para
os mais desfavorecidos no contexto das mudanças climáticas não é favorável,
pois, para eles, qualquer que seja a opção escolhida haverá um maior grau de
desconforto. Se não houver implementação de mitigação, os mais pobres senti-
rão mais fortemente os efeitos das mudanças do clima e na segunda opção, com
implementação de mitigação, embora sejam mais leves os efeitos, ficarão com
a maior parte do ônus desagradável.

O IPCC é tácito ao afirmar que os pobres sofrerão mais, todavia alerta que
as consequências das mudanças atingirão a todos, pois não há imunidade em
processos climáticos e ambientais. Com efeito, processos atmosféricos ocor-
rem em escala global e todos são atingidos em determinado grau, pois a maioria
dos GEE acumulado ao longo do tempo forma uma massa de gás homogênea
compartilhada no mundo inteiro. Dessa forma, as emissões por qualquer agente
individual, comunidade, empresa ou país afetam outros agentes. Uma mitiga-
ção eficaz deve ser coletiva e colaborativa, anulando interesses individuais de
qualquer natureza3 (IPCC, 2014c; IPCC, 2014b).

3 Uma mitigação eficaz não será alcançada se os agentes individuais promoverem seus próprios inte-
resses de forma independente. Ela deve ser internacional, com características sintonizadas para as
questões de mudança climática e em caráter colaborativo (IPCC, 2014c, p.4).
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Nessa busca por implementar mitigações para amenizar os efeitos das mu-
danças climáticas, o fator tempo é um elemento primordial. A demora na apli-
cação de mitigações dificultará ainda mais, a transição para baixos níveis de
emissões em longo prazo reduzindo a diversidade de opções consistentes, para
a manutenção da temperatura em níveis confortáveis. Em verdade, o atraso da
implementação não devia nem ser cogitado, já que o IPCC mostra a necessidade
do aumento da densidade de mitigação para evitar o crescimento da emissão de
CO2 (IPCC, 2014c, p.291):

Na ausência de ações harmonizadas de mitigação, as próximas décadas
iriam ver a tendência prolongada, com um crescimento contínuo das
emissões globais impulsionadas principalmente pelas emissões cres-
centes dos países em desenvolvimento.

Outro fator importante a ser considerado são os limites de adaptação às mu-
danças climáticas, uma vez que esses limites podem dificultar o fornecimento
de respostas e a implementação de mitigação. Tais limites podem ser físicos,
ecológicos ou tecnológicos. Os limites físicos e ecológicos dependem de dois
fatores: resiliência dos sistemas socioecológicos às mudanças climáticas e apa-
recimento de limites críticos4. Os limites tecnológicos dependem da adapta-
ção da sociedade à tecnologia, podendo ser tecnologicamente possíveis, mas
não economicamente viáveis ou culturalmente desejáveis (IPCC, 2014b; IPCC,
2014c).

Uma atenção especial deve ser dada aos limites ecológicos, região frontei-
riça da vida ecossistêmica onde deve ser evitada qualquer aproximação! Mu-
danças climáticas de alta magnitude podem fazer com que os limites ecológicos
sejam ultrapassados, o que pode levar a falência sistemas biofísicos criando
constrangimentos socioeconômicos, diminuindo sinergias positivas entre adap-
tação e mitigação. A extrapolação dos limites ecológicos destroem os alicerces
para a construção do desenvolvimento sustentável (IPCC, 2014b).
4 A resiliência dos sistemas socioecológicos guarda dependência com a magnitude das mudanças cli-

máticas e da velocidade com que elas acontecem. Os limites críticos são atingidos quando existe
alteração radical do estado funcional e da integridade de ecossistemas, como florestais e recifes de
corais.
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3.1.1 Algumas importantes mitigações no QR5

Os tipos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas citados pelo QR5
são inúmeros, e a descrição de todos constitui um processo desnecessário para
este trabalho. Porém, a mitigação aplicada às florestas e aos recursos hídricos
será explanada por estar mais contextualizada ao objetivo educacional.

Um bloco dessas mitigações importantes contidas no QR5 está relacionado
com a Agricultura, Florestas e Outros Usos do Solo – Agriculture, Forestry and
Other Land Use (AFOLU) – desempenhando um papel central para a segurança
alimentar e o desenvolvimento sustentável. Mitigações nessas áreas oferecem o
melhor custo-benefício da seguinte maneira (IPCC, 2014c; LOCATELLI et al.,
2011):

1) Mais rentabilidade na silvicultura com reflorestamento, manejo florestal
sustentável e redução do desmatamento;

2) Na agricultura, pode-se obter mais rentabilidade com gestão de terras
agrícolas, pastagens e recuperação de solos orgânicos.

Considerando só o setor de AFOLU, os processos de mitigações e adapta-
ções podem ser incentivados por um número significativo de políticas em diver-
sas áreas. Na área econômica, podem ser criadas: linhas de crédito especiais
para a agricultura de baixo carbono, silvicultura, práticas sustentáveis, crédi-
tos negociáveis e pagamento por serviços ambientais. Na área de regulação
em forma de lei, temos: aplicação da legislação ambiental protegendo os esto-
ques de carbono florestal, redução do desmatamento e políticas de controle da
poluição da água reduzindo a carga de nitrato e as emissões de N02 (SCHOE-
NEBERGER; BENTRUP; GOOIJER, 2012).

Em linhas gerais, a redução das emissões de CO2 por meio da diminui-
ção do desmatamento e da degradação florestal, além de ser políticas mitiga-
tórias de rentabilidade, gera benefícios diretos e indiretos nas áreas ambiental,
econômica e social, estendendo-se os benefícios para a conservação da bio-
diversidade, gestão dos recursos hídricos e redução da erosão do solo (IPCC,
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2014c). Na silvicultura5, os vínculos entre a promoção de estratégias mitiga-
tivas – como o plantio de árvores, o desenvolvimento de sistemas agroflores-
tais ou a conservação diversificada de ecossistemas – somados à adaptação das
pessoas para as mudanças climáticas têm sido amplamente reconhecidos como
benéficos (SCHOENEBERGER; BENTRUP; GOOIJER, 2012).

As medidas de mitigação do setor de AFOLU estão relacionadas com o sis-
tema de produção e consumo, isto é, incluem opções de mitigação da oferta e
da demanda. O aumento do estoque de carbono através de sequestro em solo,
a redução do desmatamento, a conservação da terra e a gestão dos animais são
exemplos de medidas de mitigação do lado da oferta. Representando medidas
do lado da demanda – mecanismo de mitigação em grande parte não declarado
para AFOLU – temos o aumento da produção agrícola e florestal sem um in-
cremento proporcional das emissões de GEE, além da redução de resíduos na
cadeia de abastecimento alimentar e da mudança na dieta da população.

A conservação do solo é um recurso essencial para o setor de AFOLU, já
que fibras e combustíveis saem do seio da Terra para atender diversas finali-
dades, inclusive a mais essencial, a alimentação e meios de subsistência para
aproximadamente 7,3 bilhões de pessoas. Essa produção mundial de alimentos
depende fortemente da água, um dos principais recursos ligados à AFOLU, que
em abundância dinamiza o ciclo vegetal, cuja ausência desertifica os solos.

Mitigações de manejo florestal, como florestamento e reflorestamento ou o
contrário, o desbaste florestal e desmatamento influenciam diretamente no ren-
dimento de água. Estudos apontam que a qualidade da água pode ser trabalhada
com redutores de erosão por meio de culturas com cultivo mínimo, reduzindo
o desmatamento, reflorestando bacias hidrográficas e margens de rios (TOWN-
SEND; HARPE; BRENNAN, 2012). O tratamento de terras com alto teor de
salinidade, que possuem rebaixamento do lençol freático, podem ser remedia-
das com plantio de cinturões de árvores.

Existe uma dificuldade no setor AFOLU em separar as emissões de GEE na-
turais da terra das emissões antrópicas. Contudo, é sabido que no setor agrícola
existe considerável emissão de CO2, CH4 e NO2 para a atmosfera, resultante
5 Ciência que estuda os métodos naturais e artificiais, para a manutenção, o aproveitamento e o uso

racional das florestas, como também a regeneração e melhoramento dos povoamentos florestais, com
vistas a satisfazer as necessidades do mercado.
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do processamento de material orgânico e inorgânico. Com exceção do CO2, o
setor agrícola é considerado o maior emissor de GEE, com 56% das emissões
em 2005. Boa parte dessas emissões provém da fermentação entérica, estrume
depositado em pastagem, fertilizantes sintéticos, cultivo de arroz, manejo de
dejetos, resíduos de colheitas, queima de biomassa e adubo aplicado aos solos
(SCHOENEBERGER; BENTRUP; GOOIJER, 2012).

É bom lembrar, a exemplo de outros setores, que as mitigações no setor de
AFOLU alteram fluxos de GEE para atmosfera e afetam processos biofísicos,
como a evapotranspiração6 e o albedo7, podendo acelerar ou reduzir a mudança
climática. Estudos indicam que a atividade antrópica no uso da terra, resul-
tando em alterações na evapotranspiração vegetal e na rugosidade da superfície,
provocou um aumento de albedo. A supressão vegetal com o contínuo desma-
tamento enquadra-se nessas atividades, minimizando mitigações nas florestas
e maximizando os riscos de secas invasivas (NOBRE, 2014; SCHOENEBER-
GER; BENTRUP; GOOIJER, 2012)

A mitigação do setor AFOLU para o meio ambiente e o clima envolve inú-
meros recursos interligados. Em termos mais amplos, as mudanças geradas por
políticas climáticas em determinados setores afetam o comportamento de outros
setores. Sem dúvida as mitigações são exemplos, pois possuem conexões múl-
tiplas, fazendo com que seu processo de atuação em uma área com determinado
objetivo influencie outra área numa finalidade diferente. É importante observar
que, as mitigações de reflorestamento possuem relações com melhorias de efi-
ciência no sequestro de carbono e influenciam mudanças de comportamento em
relação ao consumo de recursos hídricos.

Diante do exposto, percebe-se uma caminhada longa a ser trilhada e os pas-
sos dados precisam ser coordenados, para não perder a rota em busca da sus-
tentabilidade. Preparar o terreno com implementação de mitigação e adapta-
ção, para reduzir os impactos das mudanças climáticas de forma planejada e no
tempo apropriado, é preparar um caminho climático resiliente para o desenvol-
vimento sustentável.
6 Evapotranspiração é a perda de água do solo por evaporação e a perda de água da planta por transpi-

ração (VAREJÃOSILVA, 2006).
7 Albedo é um coeficiente de reflexão, definido como a razão entre a irradiância electromagnética

refletida (de forma direta ou difusa) e a quantidade incidente (VAREJÃOSILVA, 2006).
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Dessa forma, um elemento importante, a educação, será necessário para
que transformações trazidas pelas decisões de ações econômicas, sociais, tec-
nológicas e políticas possam facilitar a construção de caminhos resistentes ao
clima. Esse percurso chamado aqui de caminho climático resiliente se cons-
trói com uma combinação de fatores voltados a um só objetivo, uma gestão
global de sustentabilidade com o foco nas mudanças climáticas. É certo que
nesse planejamento, para além das mudanças climáticas, existem outros fatores
estressantes envolvidos na construção desse caminho: espaços não resilientes,
estressores biofísicos e sociais.

Observe a figura 11 do IPCC, em seu quinto relatório, mostrando as comple-
xas relações sociais que levam a sociedade a situações de alto e baixo risco. Em
(A) e (C), são apresentados o nosso mundo atual e as possibilidade futuras. Em
(B), está representado os espaços de oportunidade, onde são feitas as escolhas
para se chegar a essas possibilidades futuras levando em consideração os espa-
ços resilientes, estressores biofísicos e sociais (IPCC, 2014c). A figura expõe
grande quantidade de informações, entretanto são destacadas as seguintes:

1) Estressores biofísicos e sociais: alterações e variabilidade climática, mu-
dança no uso da terra, a degradação dos ecossistemas, pobreza e desigual-
dade e fatores culturais afetando a capacidade de resiliência;

2) Espaço de oportunidade: resultado das escolhas feitas nos pontos de de-
cisão, levando a caminhos com menos ou mais resiliência;

3) Vias superiores: caminhos climáticos resilientes obtidos pelo aumento do
conhecimento científico, da adaptação e implantação de mitigação eficaz.

Vale ressaltar que nessa busca de caminhos resilientes8, aplicando mitiga-
ção e adaptação, os riscos são inerentes, pois, em todos os cenários analisados,
em que existiu implementação, algum risco de impactos adversos permanecerá
(IPCC, 2014b). Destaca-se que a educação está inerentemente ligada a esses
fatores, principalmente aos pontos de decisão nas escolhas dos caminhos cli-
máticos. Aspectos importantes da mitigação citados pelo QR5, como estilo de
8 Resiliência: no contexto das mudanças climáticas entende-se o quanto o agente em estudo está pre-

parado para contornar as consequências trazidas pelo aquecimento global e se adaptar a elas.
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Figura 11 – Caminhos climáticos resilientes

Fonte: (IPCC, 2014b) (Traduzido pelo autor)

vida e mudanças comportamentais9 serão tratados de forma mais específica no
assunto de desenvolvimento sustentável. Entretanto é válido registrar o alerta do
IPCC “medidas de mitigação em atraso podem reduzir as opções para caminhos
resilientes ao clima no futuro” (IPCC, 2014b, p.25).

3.2 O desenvolvimento sustentável no QR5

No quinto relatório, os parâmetros influenciadores do desenvolvimento sus-
tentável10 vão muito além das mitigações e adaptações possuindo dependências
9 Alguns cenários indicam que o estilo de vida e mudanças comportamentais poderiam reduzir os

níveis atuais da demanda de energia em 20% no curto prazo e em 50% até meados do século (IPCC,
2014c).

10 O desenvolvimento sustentável e a equidade foram citados nos RAs anteriores, como elementos
importantes para amenizar os efeitos das mudanças climáticas.
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diretas com: o estilo de vida, os valores e o comportamento; o capital social e
humano; o tipo de consumo e produção da nossa sociedade. De forma sintética,
outros fatores influenciadores do desenvolvimento sustentável serão expostos a
seguir.

O desenvolvimento sustentável é uma ferramenta primordial para enfrentar
as mudanças climáticas na ótica do QR5, posto que o capítulo 4 deste relató-
rio foi dedicado a ele e a equidade. O QR5 simulou para esta avaliação cerca
de 900 situações com diferentes níveis de mitigação, por meio de um banco
de dados baseado em modelos integrados. Esses cenários apresentam varieda-
des de opções tecnológicas e comportamentais, com diferentes características e
implicações para a sua implantação (IPCC, 2014c).

Uma das bases do desenvolvimento sustentável é a equidade que pode estar
representada de diversas formas, entre várias, a sugestão de responsabilidades
proporcionais à emissão de GEE e à diminuição da pobreza entre as nações do
mundo. Uma atenção especial foi dada à pobreza, por ser considerada uma bar-
reira ao estabelecimento do desenvolvimento sustentável e uma das opções para
a sua redução foi a implementação de medidas democratizando alguns serviços
essenciais.

Para se ter uma dimensão do não partilhamento democrático dos serviços
essenciais, cerca de 1,3 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso a eletrici-
dade e, em torno de 3,0 bilhões, dependem de combustíveis sólidos tradicionais
para cozinhar e se aquecer. A poluição produzida por essa combustão preju-
dica a saúde dessa população e a de seus ecossistemas, vulnerabilizando assim
a própria possibilidade de desenvolvimento (IPCC, 2014a).

Além dessas dificuldades, um clima estável e tomadas de decisões sobre as
mudanças climáticas são componentes fundamentais do desenvolvimento sus-
tentável. Isso é de fácil constatação quando se vê algumas políticas climáticas
gerando benefícios indiretos para o desenvolvimento humano e econômico, en-
quanto outras podem ter efeitos colaterais adversos e gerar riscos. Algumas
tomadas de decisão relevantes são apontadas no QR5 (IPCC, 2014c):

1) Mudança no estilo de vida e comportamento;

2) Escolhas tecnológicas corretas;
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3) Procura do equilíbrio processual para tomada de decisão eficaz;

4) Exercício da ética e da distribuição equitativa dos encargos nas avaliações
das respostas do clima.

Pela diversidade de características das tomadas de decisão, percebe-se que
realizar a transição para o desenvolvimento sustentável é um processo multifa-
cetário, que vem exigir uma continuidade política em várias gerações, um re-
pensar na relação com a natureza, a valorização do ambientalismo em todas as
suas vertentes e um acordo mundial onde todas as nações tem parcela a ceder.
Vale ressaltar que o desenvolvimento sustentável e equitativo, para ser alcan-
çado, segundo o IPPC, (IPCC, 2014c, p.287) “precisa ter vencido barreiras de
várias ordens, que estão profundamente enraizadas nos padrões sociais, atual-
mente insustentáveis e altamente inerciais". Esse processo de transição possui
dilemas sociais de curto prazo que podem conflitar com os interesses sociais
a longo prazo. Um exemplo é a diminuição da taxa de natalidade versus o
envelhecimento da população, que cria desafios econômicos e sociais (IPCC,
2014c).

Nas subseções seguintes, serão examinadas somente algumas características
importantes abordadas pelo QR5, relevantes para a implementação do desenvol-
vimento sustentável e que podem guardar dependências diretas com a educação.

3.2.1 Sustentabilidade, equidade e política climática no de-
senvolvimento sustentável

O IPCC continua validando o conceito do relatório Bruntland11 de desenvol-
vimento sustentável e confirma a importância da implementação de mitigação
nas dimensões econômica, social e ambiental. Essas dimensões são diretrizes
básicas e estão sendo orientadas em vários documentos abrangentes na busca
da sustentabilidade (CMMAD, 1987; IPCC, 2014b).
11 O relatório Bruntland publicado em 1987, também conhecido como Nosso Futuro Comum é uma

boa fonte de estudo sobre o desenvolvimento sustentável.
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A sustentabilidade12, quando direcionada à esfera social, promove a quali-
dade das relações sociais, além da redução de conflitos e instabilidades repre-
sentadas por desigualdades excessivas, discriminações, pobreza, falta de acesso
aos serviços básicos, recursos e instalações. Na esfera ambiental, a sustentabili-
dade prioriza a conservação da biodiversidade, habitat e recursos naturais para a
minimização de impactos no ecossistema em geral. A sustentabilidade no setor
econômico se ocupa da preservação da qualidade de vida e convergência das
economias em desenvolvimento, em direção ao nível dos países desenvolvidos.

Dois termos estão associados fortemente à sustentabilidade: a resiliência e
a vulnerabilidade. Essas propriedades dos sistemas possuem características de-
pendentes de algumas variáveis e assim tornam a sustentabilidade um parâmetro
de difícil quantificação. Aspectos como bem-estar, igualdade e preservação da
natureza para atuais e futuras gerações são exemplos que dificultam a medição
da sustentabilidade, uma vez que esses elementos apresentam certa subjetivi-
dade para uma modelagem. Dessa forma, os modelos que não conseguem iden-
tificar as relações causais dos aspectos envolvidos, reduzem os parâmetros de
medição e simplificam as ligações entre suas dimensões. Nessas condições de
contorno, muita informação contida nos indicadores subjacentes são perdidas.

Isso pode ser observado nas questões sociais e institucionais que são deixa-
das de fora, pois não possuem um preço de mercado, isto é, não são quantifi-
cáveis. O IPCC conclui que na literatura em geral não há atualmente nenhum
indicador13 satisfatório de sustentabilidade (MARZZALL; ALMEIDA, 2000;
GATERSLEBEN; WHITE; JACKSON, 2010).

A sustentabilidade está fortemente relacionada à equidade no QR5, pois
a equidade exige um tratamento isonômico dos modelos de desenvolvimento
econômico entre as nações. Com efeito, pela ausência da equidade, os sistemas
com grandes desigualdades sociais tornam-se suscetíveis a processos beligeran-
12 O conceito de sustentabilidade é complexo, pois pode ser aplicado de forma específica a uma di-

mensão econômica, ambiental e social. No sentido amplo é uma característica ou condição de um
processo ou de um sistema que permite a sua permanência, em certo nível, por um determinado
prazo.

13 Os indicadores são parâmetros selecionados e considerados isoladamente ou combinados entre si,
sendo especialmente úteis para refletir sobre determinadas condições dos sistemas em análise. Eles
determinam, em última instância, modelos de interpretação da realidade social ou visões de mundo.
O desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade está em seu início (MARZZALL; ALMEIDA,
2000).
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tes e sérios riscos de degradação ambiental. Nessas desigualdades e desequilí-
brios que podem advir das mudanças climáticas, a importância da equidade se
mostra essencial em duas características: a equidade processual e equidade dis-
tributiva.

A primeira característica vincula-se com a participação das nações em to-
mada de decisão nas negociações internacionais, um passo essencial quando se
busca soluções eficientes para as mudanças climáticas. A equidade distributiva
está relacionada à distribuição de bem-estar, no contexto mais amplo da justiça
social e da distribuição de recursos como a repartição de encargos. A susten-
tabilidade, quando fundamentada numa equidade distributiva, pode diminuir o
consumo nos estilos de vida que têm maior impacto ambiental, e isso pode tra-
zer uma resposta global eficaz às mudanças climáticas (IPCC, 2014c).

Nas negociações políticas, é recorrente o conceito de equidade, porque se
discute partilha de encargos e alocação de recursos para as mudanças climáticas.
Dois pontos importantes nessa equidade precisam ser mencionados. Um deles é
a moral, apontando direitos e deveres básicos entre as pessoas de uma nação e,
estendendo-se também como direito para as pessoas de outras nações. O outro
ponto é a divisão de responsabilidade na proteção do sistema climático em bene-
fício da humanidade e o compartilhamento do ônus equitativamente, conforme
estabelecido na UNFCCC em 200214 (GATERSLEBEN; WHITE; JACKSON,
2010; ASSADOURIAN, 2010).

A figura 12 do IPCC mostra as relações de dependência entre a equidade do
patrimônio intergeracional, o desenvolvimento sustentável e os objetivos inter-
relacionados como o desenvolvimento e a conservação ambiental. Observa-se
um encadeamento de etapas ordenado pela equidade processual para se chegar
ao caminho do desenvolvimento sustentável – conceituação, projeto e imple-
mentação. Também é incluso nessa meta de alcançar esse caminho, sinergias
de compensações entre desenvolvimento sustentável e política climática (IPCC,
2014c).
14 As partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras da

humanidade, com base na equidade e em conformidade com suas responsabilidades comuns.
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Figura 12 – Desenvolvimento sustentável, equidade e política climática.

Fonte: (IPCC, 2014c)(Traduzido pelo autor).

3.2.2 Consumismo, estilo de vida e comportamento no de-
senvolvimento sustentável

O consumismo em bens e serviços é o motor da degradação ambiental e
da aceleração do aquecimento global. Com prova robusta e alta concordância,
o relatório mostra que a causa está na grande disparidade do estilo de vida de
alto consumo em alguns países, enquanto em outras nações grandes populações
continuam a viver na pobreza15. Numa escalada crescente, o valor do consumo
mundial em bens e serviços, representado pelo Produto Interno Bruto (o PIB
global), aumentou seis vezes desde 1960, enquanto as despesas de consumo per
capita quase triplicaram (IPCC, 2014c).

15 Perspectivas diferentes em relação ao consumo e à degradação ambiental podem ser encontradas
em (FONTENELLE, 2013).
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Por outro lado, existe algo danoso ao ambiente que é o subconsumo, fator
social excludente ligado a variáveis como a pobreza e a privação. Ainda não
estão claros todos os parâmetros relacionados à pobreza e à privação, mas re-
centes estudos mostram que existem relações com o comportamento, estilo de
vida, bem-estar, cultura e até mesmo com o excesso de consumo. Os efeitos
do subconsumo podem não ser diretos, mas são consideráveis. Um exemplo é
o subconsumo de energia, pobreza e privação energética, que limita a mitiga-
ção e a capacidade de adaptação provocando falta de resiliência e dificultando o
acesso ao desenvolvimento sustentável (ASSADOURIAN, 2010; GATERSLE-
BEN; WHITE; JACKSON, 2010).

Do excesso de consumo, nasce a pressão ambiental gerada principalmente
pelo crescente estilo de vida de alto consumo da classe social mais favorecida.
Portanto, é errôneo concluir que as pessoas instruídas com níveis de renda mais
alto e a diminuição do consumo guardam entre si, exclusiva relação direta de
proporcionalidade. Estudos indicam que onde o consumismo é a norma cultural,
as chances de consumir mais aumentam com a posse de mais de renda, mesmo
em consumidores ecologicamente conscientes (ASSADOURIAN, 2010).

Desse modo, a sociedade deve buscar um ponto de equilíbrio evitando um
desenvolvimento entre extremos de subconsumo ou consumismo. Ambos são
fontes de degradação socioambiental e obstáculos à implementação de mitiga-
ção, fatores que entravam ainda mais a busca por um consumo sustentável.

Buscar soluções para um consumo mais consciente e igualitário deve ser
uma meta bem implementada, para não engendrar certos caminhos utópicos e
insustentáveis, como o de querer atender às necessidades da pobreza mundial
repetindo os padrões de consumo e processos de produção das populações mais
ricas. Por outro lado, qualquer tentativa de proteger o clima mantendo um pa-
drão de vida baixo para grande parte da população mundial irá enfrentar forte
resistência política e certamente irá falhar (ROCKSTRÖM; NOONE; PERS-
SON, 2009; ASSADOURIAN, 2010).

Na onda de consumo da sociedade contemporânea, apesar de uma parcela
significativa da população consumir somente o necessário, está ocorrendo uma
tendência de aculturação nociva e alienante, aonde as pessoas buscam signifi-
cado, satisfação e aceitação no consumo excessivo. As classes mais favorecidas
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dos países em desenvolvimento imitam os estilos de vida consumistas dos países
industrializados (GUPTA, 2011), movimento que além de aumentar o consumo
desregrado dos recursos naturais aprofunda ainda mais o fosso da desigualdade
social do mundo.

Enquanto os pobres são incapazes de pagar bens e serviços mais básicos,
os ricos usufruem de luxos e bens supérfluos que só eles podem pagar (KHOR,
2011). Estas características foram se consolidando no século anterior, erigindo
o paradigma do consumismo, uma cultura de consumir o desnecessário, um
mundo onde o descarte de produtos está ligado à efêmera situação de conforto
e destaque, traços de um comportamento social bem descrito por Assadourian
(ASSADOURIAN, 2010, p.187):

A posse e o uso de um número crescente de bens e serviços variáveis
é a principal aspiração cultural e o mais seguro caminho para a felici-
dade, percebida pessoalmente como status social e sucesso nacional.

Quais os fatores que influenciam os padrões de consumo? Quando se busca
suas raízes descobre-se várias ramificações de caráter econômico, informativo,
psicológico, sociológico e cultural, operando em diferentes camadas da socie-
dade. Além disso, o consumo possui ação a nível individual e coletivo, ação
geográfica como a localização, o mercado e o local de trabalho. Também exis-
tem diversos instrumentos estruturais servindo tanto como limitadores quanto
aceleradores do consumo: disponibilidade de produtos, normas culturais e cren-
ças, condições de trabalho e exposição de mídia (SANNE, 2002).

Uma ênfase maior deve ser dada à mídia ou à informação, por suas ca-
pacidades de influenciar a opinião pública, a exemplo dos rótulos ecológicos
e declarações pró-ambientais, que têm se revelado ferramentas eficazes para
transformar alguns comportamentos de consumo perdulários em atitudes sus-
tentáveis. A rotulagem dos produtos informando a sua pegada de carbono16

é uma ação educacional, um exemplo é a promoção de ações para reduzir as
emissões de CO2, que pode ajudar a criar novos objetivos, ao incentivar progra-
mas ecológicos e a manutenção de atitudes pró-ambienais como o consumo de
produtos sustentáveis (WEBER; JOHNSON, 2012; IPCC, 2014c).
16 A pegada de carbono mede a quantidade total das emissões de gases do efeito estufa causadas direta

e indiretamente por uma pessoa, organização, evento ou produto.
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Os impactos ambientais e as emissões de GEE têm ligação direta com a re-
lação produção/consumo, e por isso uma conscientização nas escolhas dos con-
sumidores influenciará a base da produção. Nesse aspecto a educação tem forte
participação, pois, por meio de ensinos sustentáveis e conscientização, é possí-
vel influenciar os padrões de consumo através das escolhas dos consumidores
que, por sua vez, possuem um amplo espectro de ação, indo da alimentação17,
mobilidade, habitação e se estendendo a fatores como segurança, limpeza de
ambiente, laços familiares e amizades (FABER; SCHROTEN; BLES, 2012).

Nesse sentido, realizar somente uma melhor produtividade dos recursos com
soluções tecnológicas, sem educar o povo para o consumo, não será suficiente
para minimizar o impacto ambiental do consumismo. É preciso aplicação de
estratégias conjuntas – mitigação, adaptação, ecoeficiência na produção, estra-
tégias de desenvolvimento sustentável – tendo a educação como base. O obje-
tivo comum dessas estratégias é a mudança da cultura do consumismo para uma
sociedade com menos aspirações materialistas (MONT; PLEPYS, 2001).

Dois fatores de especial importância gerados pela relação consumo/produção
são o descarte e o desperdício. Boa parte da fome no mundo poderia ser saciada
se houvesse uma melhor logística e gerenciamento de distribuição dos alimen-
tos. Pesquisas apontam que de toda produção destinada à alimentação humana,
um terço é desperdiçado – cerca de 1,3 bilhões de toneladas por ano – e, como
se não fosse prejuízo suficiente, o desperdício ainda produz emissões de GEE.
Denotando ainda mais a falta de uma educação voltada ao ambiente e à susten-
tabilidade, esse desperdício é provocado pela classe mais abastada, isto é, pelos
países desenvolvidos. Segundo a (FAO, 2011)18, enquanto na África Subsaa-
riana e no Sul/Sudeste da Ásia o desperdício de alimentos por pessoa é cerca
de 6-11 kg/ano, na Europa e na América do Norte, o desperdício por parte dos
consumidores é estimado em 95-115 kg/ano.

O desperdício de alimentos e o descarte de produtos sem reciclagem são
características de um sistema de produção consumo insustentável. A transição
do desenvolvimentismo para o desenvolvimento sustentável exigirá mudanças
17 O excessivo consumo de carne bovina por parte da sociedade contribui para alguns fatores negativos:

desmatamentos de florestas; emissão de GEE; degradação dos solos; impacto no ciclo do nitrogênio;
poluição de aquíferos; aumento de doenças cardíacas.

18 Food and Agriculture Organization of the United Nations. Organização de Alimentação e Agricul-
tura das Nações Unidas.
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para um consumo e produção sustentável, isto é, reivindicará que uma demanda
consciente e uma oferta responsável sejam objetivos relevantes, para alicerçar o
paradigma da sustentabilidade.

Esse serviço de formação para o consumo e oferta feita pela educação é
importante, pois diante de tamanha diversidade na oferta de produtos, a escolha
de consumir produtos sustentáveis precisa de conscientização e incentivo. Se
não, qual a valia do trabalho do produtor em produzir produtos sustentáveis se o
consumidor não os comprar? (MOISANDER; MARKKULA; ERANRANTA,
2010)

3.2.3 Determinantes para o desenvolvimento sustentável

Apesar da degradação ambiental provocada pelo atual modelo desenvolvi-
mentista, o QR5 registra um aumento da maturidade científica, na compreensão
de que a mudança global do clima é apenas um exemplo de como a humani-
dade está se auto pressionando ao forçar os limites planetários (ROCKSTRÖM;
NOONE; PERSSON, 2009). A possibilidade de contenção dessa degradação
é produzir um caminho sustentável e equitativo através das mudanças climáti-
cas, sendo consciente de que esse caminho não depende só da técnica e sim,
de inúmeros fatores associados como educação e capacitação dos tomadores de
decisão, destacando que qualquer abordagem para enfrentar o desafio do clima
pode apresentar fracasso ou sucesso (IPCC, 2014c).

No caminho para fazer a transição rumo ao desenvolvimento sustentável
com equidade, dois componentes essenciais terão presença garantida: as barrei-
ras e os condutores, chamados também de determinantes. Certos determinantes
possuem características simétricas no contexto das mudanças climáticas e têm
importância singular, para facilitar a construção do desenvolvimento sustentável
quando agem como condutores. Em caso contrário, quando funcionam como
barreiras tornam-se obstáculos à sustentabilidade. Os determinantes nascem
das interações sociais estando presentes na dinâmica da sociedade envolvendo
aspectos materiais, sociais e culturais, conforme registra o IPCC (IPCC, 2014c,
p.296):
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Referem-se a processos sociais, propriedades e artefatos, assim como
os recursos naturais, que condicionam juntos e medeiam o curso do
desenvolvimento da sociedade e, assim, as perspectivas para o desen-
volvimento sustentável.

Os determinantes do tipo barreiras representam as dificuldades de se progra-
mar redutores das emissões de carbono e normalmente são associadas ao caráter
financeiro, político e institucional. Um exemplo de barreira é falta de recursos
financeiros e tecnológicos para executar avanços sociais. A solução para es-
sas barreiras será através da cooperação internacional com apoio aos processos
de mitigação e adaptação. Sem isso, o entrave de implementar um desenvolvi-
mento sustentável é grande e para superar essa dificuldade é preciso construir
mitigações concentradas com adaptação (IPCC, 2014c).

As barreiras e condutores examinados no IPCC são de várias ordens, en-
volvendo uma gama de fatores relacionados a diversas áreas de conhecimento.
Alguns determinantes importantes para o desenvolvimento sustentável, que pos-
suem dependências com fator educacional, estão listados abaixo:

1) Governança e política econômica;

2) População e demografia;

3) Valores e comportamento;

4) Capital humano e social.

Esses determinantes serão examinados a seguir em duas subseções separa-
das, devido à afinidade conceitual de seus conteúdos.

3.2.4 Governança, política econômica, população e demo-
grafia no desenvolvimento sustentável

Os processos para implantação do desenvolvimento sustentável, equidade,
adaptação e mitigação das mudanças climáticas são articulados pelos determi-
nantes governança e política econômica. A governança geralmente é feita pelos
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indivíduos envolvidos em um problema comum, no tocante às tomadas de deci-
são e nos processos de interação. Sua influência permeia a autoridade política, o
governo formal, as instituições informais e as estruturas de incentivos, estando
presentes em diversos níveis de organização social (ROSENAU, 1992).

Assim, a governança se apresenta quando as sociedades desenvolvem for-
mas de tomadas de decisões sobre problemas coletivos criando normas e insti-
tuições tendo forte vínculo com o exercício de uma educação para a cidadania.
Mais especificamente quando direcionada ao clima, a governança climática se
torna uma ferramenta de grande utilidade, criando mecanismos e medidas des-
tinadas a orientar os sistemas sociais para a prevenção, mitigação ou adaptação
aos riscos decorrentes das mudanças climáticas (JAGERS; STRIPPLE, 2003)19.
Governança não deve ser confundido com governo e as diferenças de suas fun-
ções é bem explicitado a seguir (ROSENAU, 1992, p.15):

Governança não é o mesmo que governo. Pode, em casos extremos,
haver governança sem governo e governo sem governança. Governo
sugere uma autoridade formal, dotada de poder de polícia, que garante
a implementação de políticas instituídas. Governança refere-se a ati-
vidades apoiadas em objetivos comuns e partilhados, que abrangem
tanto as instituições governamentais quanto mecanismos informais, de
caráter não governamental, mas que só funcionam se forem aceitos
pela maioria ou, mais precisamente, pelos principais atores de um de-
terminado processo. Em outras palavras, governança é um fenômeno
mais amplo do que governo.

O quadro ambiental atual de boa parte dos países mostra uma governança
deficiente, porque existe uma considerável falta de sintonia entre as tomadas de
decisão e o planejamento mundial para enfrentar as mudanças climáticas e os
problemas ambientais. Além disso, serão necessários mais esforços para rever-
ter a deficiência de governança, mudar os inertes padrões de comportamento
e vencer as forças ocultas ligadas principalmente ao capital. Tais demandas
exigirão uma mudança global significativa no sistema econômico e social (ME-
ADOWS; MEADOWS; RANDERS, 1972; IPCC, 2014c).

Outro determinante para o desenvolvimento sustentável é a população e a
demografia, uma vez que cada pessoa adicionada à população global aumenta
19 Segundo a QR5, a governança pode ser vista como um fenômeno amplo englobando não só a ela-

boração de políticas formais por parte dos Estados, mas todos os processos através dos quais a
autoridade é gerada e exercida, para afetar a mudança climática e a sustentabilidade (IPCC, 2014c).
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as emissões de GEE. Porém a contribuição adicional pode variar muito de-
pendendo das condições socioeconômicas e geográficas da pessoa adicionada
(IPCC, 2014c). Assim, as taxas de fecundidade e mortalidade, fatores que in-
fluenciam no tamanho da população, podem ser trabalhadas por políticas go-
vernamentais reguladoras das normas sociais, da renda e dos dispositivos para
a saúde. A influência dessas taxas, a migração e outras variáveis importantes na
dinâmica demográfica possuem relações com o desenvolvimento sustentável.

Com o crescimento da população, surgem preocupações que vão além do
aumento das emissões de GEE, representadas pela crescente produção alimen-
tar, maior demanda de água, energia elétrica, combustíveis, enfim, uma pressão
enorme sobre os recursos naturais e uma produção colossal de lixo. No aspecto
demográfico, os prognósticos não são bons, pois são 78 milhões de novas bocas
acrescentadas à massa humana a cada ano, num ritmo crescente nada inteli-
gente. O crescimento da população mundial se acelerou a partir de 1900 e au-
mentou 87% – de 3700 a 7300 milhões – entre 1970 e 2010. Embora a Europa,
Japão e outros países tenham tido um declínio populacional, a preocupação faz
sentido, porque estudos demográficos projetam um aumento da população para
um valor de 8 a 10 bilhões até meados século XXI (DIAS, 2013; BLOOM,
2011).

Vale ressaltar a possível incerteza sobre a tendência de aumento da futura
taxa de natalidade, por conta de processos imprevistos como a mortalidade por
doenças infecciosas e as consequências ainda desconhecidas das mudanças cli-
máticas (BLOOM, 2011). A respeito da natalidade, a educação para o pla-
nejamento familiar20 e a disponibilidade de serviços de saúde reprodutiva têm
papeis fundamentais nesse processo (IPCC, 2014c).

A educação familiar – pais e mães21 – aliada ao serviço de saúde pode con-
ter uma alta taxa de natalidade como ocorre nos países africanos, onde essa
circunstância aumenta ainda mais o índice de pobreza. Para a problemática da
população a (ONU, 2015) sugere uma nova agenda com o acesso universal a
duas metas centrais: aos serviços de saúde sexual e reprodutiva; aos programas
20 O trabalho de (PEREDA; MENEZES; ALVES, 2014) sobre a relação das mudanças climáticas sobre

os partos, indica que a educação de mães influência no número de nascimentos.
21 O Inquérito Demográfico e de Saúde para a Etiópia, por exemplo, mostra que as mulheres sem

nenhuma instrução formal têm em média seis filhos, enquanto que aqueles com ensino secundário
têm apenas dois.
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nacionais para planejamento familiar com estratégias de informação sobre as
responsabilidades da reprodução humana e ampliação da educação sexual.

Apesar da alta natalidade nas classes mais pobres ser uma grande preocu-
pação, também existe o outro lado perigoso, pois o declínio da fertilidade e o
envelhecimento em outros países são considerados grandes desafios do sistema
social e da renovação da população, requerendo busca de soluções. Algumas
delas surgiram através de programas utilizados na década de 1950 na Coreia do
Sul e Ilhas Maurício, dando resultados positivos e quebrando o círculo vicioso
– pobreza gerando aumento na natalidade e vice-versa – com políticas sociais
adequadas, ênfase na educação e planejamento familiar (IPCC, 2014c).

Estudos apontam que o baixo desenvolvimento e o crescimento populaci-
onal são processos retroalimentadores, pois o aumento populacional aumenta
a demanda por água, alimento e serviços estruturais como saúde e educação.
Nesse sentido, se não houver um desenvolvimento sustentável e também se o
processo educacional não melhorar, a natalidade, principalmente nos mais po-
bres, irá aumentar contribuindo ainda mais para a degradação ambiental e para
as mudanças do clima (MCNICOLL, 2003; IPCC, 2014b).

Essas situações são preocupantes colocando as questões de natalidade e con-
tracepção como assuntos desafiadores. É nessa área que a educação feminina
toma relevância especial, pois as mulheres tem o potencial de educar os homens
a serem responsáveis pelas suas sementes inserindo-os ativamente no planeja-
mento familiar. Essa ação educativa é uma espécie de mitigação climoambien-
tal, pois mais uma criança na família significa também mais um ser humano a
consumir recursos do planeta.

Portanto, a busca em atingir índices de fertilidade planejada para viabilizar
uma redução do crescente consumo, representa uma meta essencial na imple-
mentação do desenvolvimento sustentável via educação22, como bem afirma
Karan Singh, o ex-ministro da Saúde e Planejamento Familiar da Índia: “a con-
tracepção é o melhor desenvolvimento” (BLOOM, 2011, p.565).

22 Há boas razões para supor que durante uma transição demográfica, o ensino superior incentivando
à redução da fertilidade é um mecanismo causal verdadeiro, uma vez que a educação facilita um
melhor acesso a informações sobre planejamento familiar levando a uma mudança de atitude em que,
os casais querem ter menos filhos com melhores oportunidades de vida (BONGAARTS; SINDING,
2011; LUTZ; KC, 2010).
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Em relação aos aspectos demográficos, as contribuições para as mudanças
climoambientais se diferem entre as populações rurais e urbanas, devido princi-
palmente a diferentes níveis de renda, estilos de vida e ao consumo de energia.
Esses aspectos aumentaram a taxa global de urbanização de 13% no ano de
1900, para 36% em 1970, chegando aos 52% em 2011 (IPCC, 2014c). Essa
expansão urbana repercutiu no radical aumento do consumo de energia elétrica
fornecida à base de combustível fóssil, aumentando consequentemente a emis-
são de CO2.

3.2.5 Valores, comportamentos, capital humano e capital
social no desenvolvimento sustentável

Os valores23 são conceitos conflitantes com diversos aspectos da ciência cli-
moambiental, porque em alguns casos as raízes da valoração estão plantadas em
crenças culturais e religiosas. É vivendo a experiência no mundo, socializando-
se e aprendendo que as pessoas adquirem os valores, e com eles passam a in-
fluenciar suas relações sociais nos mais diversos níveis incluindo elas próprias,
a família, a empresa, a sociedade civil e o governo. O valor atribuído ao clima
e ao ambiente tem determinação forte para aceitação do desenvolvimento sus-
tentável, em razão da valorização ambiental possuir componentes psicológi-
cos oriundos de uma relação passional com a natureza. Os valores, por vezes,
podem levantar dilemas sociais que a curto prazo fazem interesses individu-
ais conflitarem com interesses coletivos de longo prazo (PEPPER; JACKSON;
UZELL, 2009; GATERSLEBEN; WHITE; JACKSON, 2010).

Os valores ambientais, quando interiorizados pelas populações24, tornam-
se determinantes importantes na aceitação das medidas da política de mudança
climática. A união dos valores com as normas sociais consolida um bom ins-
trumento para o apoio à política do clima dentro das organizações públicas
e privadas, influenciando também o comportamento sustentável. No aspecto
23 Da antropologia, valor é uma concepção do desejável, explícita e implícita, característica de um

indivíduo ou grupo e que influencia a seleção dos modos, meios e fins da ação.
24 Os valores ambientais estão mais presentes nas populações rurais com um menor número de pessoas

e maior dependência da natureza. A população urbana possui um maior número de pessoas e um
melhor nível educacional, todavia, ainda carente do saber ambiental.
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comportamental, um exemplo interessante são alguns grupos indígenas – prin-
cipalmente os não integrados – que se concentram no coletivo em oposição a
interesses individuais, muitas vezes resultando em estratégias positivas de con-
servação de recursos e bens (WATSON; MATT; KONTEK, 2011; GATERSLE-
BEN; WHITE; JACKSON, 2010).

Na região urbana e rural, há uma diversidade de opções para a mudança
comportamental, tais como a remoção de subsídios ambientalmente nocivos,
incentivo ao consumo das tecnologias mais verdes, implementação significativa
de programas educacionais de ambientalismo e sustentabilidade e, a adoção de
formas mais abrangentes de contabilidade socioambiental (LEBEL; LOREK,
2008; THOGERSEN, 2010). Tais estratégias enfrentam barreiras culturais,
pois não existe solução definitiva para promover um comportamento ecologi-
camente consciente e ambientalmente sustentável, uma vez que as pessoas se
dicotomizam entre níveis altos de preocupação ambiental e de posses materiais
(GATERSLEBEN; WHITE; JACKSON, 2010; IPCC, 2014c).

Um dos principais determinantes rumo à transição para o desenvolvimento
sustentável é o ser humano com seus conhecimentos e habilidades. A educa-
ção formal e outros processos educacionais podem fornecer tais conhecimentos
e habilidades, como apontam pesquisas macroeconômicas revelando forte cor-
relação entre os níveis de desenvolvimento econômico e os níveis de capital
humano, e vice-versa (SCHULTZ, 2003). Destaca-se o fato do capital humano
atrelar-se somente ao desenvolvimento econômico vinculado a nutrição, saúde
e políticas educacionais tecnocráticas visando uma melhor capacitação do tra-
balhador como fator de aumento de produtividade (PUTMAN, 2002).

É evidente que o desenvolvimento sustentável guarda proximidade maior
com o capital social, por este apresentar características cívicas fortes, ou seja,
os cidadãos em sua vida pública são chamados para o envolvimento com as
políticas sociais, dentre elas as educacionais, participando de sua formulação,
gestão e implementação.

O capital social ainda apresenta aspectos múltiplos podendo aparecer sob a
forma de obrigações de família, amizade, redes de comunicação, associações e
outras formas institucionalizadas de ação coletiva (FUKUYAMA, 2002). Por-
tanto, bons resultados em educação, emprego, relações familiares e de saúde,
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bem como o desenvolvimento econômico e participativo, e o governo democrá-
tico podem também expressar o capital social (IPCC, 2014c).

Pelo exposto pode-se ver que a educação promove sociedades com elevado
grau de consciência cívica, de confiança entre seus membros e instituições atin-
gindo níveis sociais superiores de bem-estar (PUTMAN, 2002). Dessa forma,
a melhoria da educação aumenta o capital humano, social e ambiental forne-
cendo uma base para o desenvolvimento sustentável, podendo influenciar na
capacidade das pessoas em fazer escolhas mais sustentáveis e incentivando o
envolvimento em ações de mitigação e adaptação.

3.3 O IPCC e a educação

Está secção analisa em uma parte do QR5, um resumo da dimensão dada a
educação como ferramenta de mitigação para a implementação do desenvolvi-
mento sustentável. Não será feita uma análise detalhada do relatório, pois exi-
giria uma tarefa hercúlea e sem necessidade para o objetivo que se quer. Dessa
maneira, analisaremos na contribuição do grupo III – mitigação e mudança cli-
mática – o capítulo 4 (Desenvolvimento sustentável e equidade) e o capítulo 11
(Agricultura, Floresta e outros uso da Terra).

O capítulo 4 do QR5 na contribuição do grupo III dedica próximo de 50
páginas sobre o ‘desenvolvimento sustentável e equidade’. Nele pode ser en-
contrado diversas referências à educação onde algumas foram inseridas nos tex-
tos anteriores. Entre as mais importantes está o alerta de que, o caminho de
transição para uma sustentabilidade equitativa com aplicações de mitigações é
tecnicamente viável, porém não consiste em ser simplesmente um exercício de
técnica. Exigirá decisões inúmeras e sequenciais, do estado e da sociedade civil,
nascidas da educação e da capacitação (IPCC, 2014c).

O papel educação nessa argumentação é grande, porque as tomadas de deci-
sões conscientes a respeito de uma transição social com repercussão planetária
em termos de governabilidade, requer um nível de conscientização maior da
sociedade. A educação é novamente citada como importante para o desenvol-
vimento sustentável no contexto da população e demografia, ressaltando-se a
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relevância da educação familiar no controle da natalidade, principalmente em
países onde o índice de pobreza é maior (BONGAARTS; SINDING, 2011).

Outros pontos onde a educação tem importância são no capital humano e no
capital social. O capital humano aumenta com a aquisição de conhecimentos
e habilidades, características úteis para a melhoria do bem-estar e estão ine-
rentemente ligadas a educação e ao processo de formação (IYER, 2006). As
características de participação na tomada de decisão do capital social, podem
ser vinculadas a resultados bem sucedidos da educação formal e informal a
exemplo, o emprego, as relações familiares e de saúde.

No capítulo 11 – setor da AFOLU – no item Desenvolvimento sustentável
e aspectos comportamentais, o nível de educação é indicado como um aspecto
relevante. A formação educacional é apontada como uma importante compo-
nente comportamental, principalmente pelo seu potencial em desenvolver va-
lores mais ecológicos e ambientais para esse setor. No sentido oposto ficou
caracterizado que, a baixa qualidade da educação torna-se uma barreira para a
queda nas emissões de gases estufa, pois as pessoas tendem a fazer ações mais
degradantes ao ambiente e aumentar o consumo sem uma real necessidade.

Um ponto essencial nesse capítulo é a informação pela educação. A boa ges-
tão em mitigação possui dependência com o fator educacional e com a comuni-
cação das políticas mitigatórias. O investimento no fomento da ciência, na polí-
tica ambiental, na educação, concomitantemente com promoção social, na sus-
tentabilidade ambiental, no desenvolvimento de normas e de campanhas educa-
tivas facilita o fluxo de informações científicas à sociedade e assim, aumenta-se
a consciência pública dos problemas ambientais (OSMOND et al., 2010).

Outras recomendações relativas a educação são encontradas em outros capí-
tulos do QR525, onde destaca-se no capítulo 3 – Conceitos sociais, econômicos,
éticos e Métodos – a afirmação que, o papel de um programa educacional na
mitigação e adaptação às mudanças climáticas é de representar um problema
global coletivo, em termos individuais e sociais. Expondo de outra forma, uma
educação para a mitigação e adaptação as mudanças climáticas, conscientiza
que o problema é global, entretanto, a responsabilidade de minimizar os seus
efeitos é individual. Tal intento irá exigir que as estratégias de divulgação ci-
25 No QR5 na tabela da página 323, nas questões gerais de desenvolvimento sustentável consta que, a

educação juntamente com a aprendizagem são também importantes nos capítulos 7, 13, 15 e 16.
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entífica e de informação devam ser reforçadas e anunciadas de forma compre-
ensível para os diversos níveis da população (GAUDIANO; CARTEA, 2009;
KAIVOLA; ROHWEDER, 2007).

3.3.1 O Resumo para Formuladores de Políticas do grupo
III

A pesquisa foi ampliada ao examinar no Resumo de Formuladores de Po-
líticas do grupo III do QR5, o contexto da educação como política pública.
Nesse relatório de trinta páginas, a busca pela palavra educação ou por pala-
vras correlatas como, escolas e conhecimento, resultou em nenhuma citação.
Fato estranho, pois como se trata de políticas mitigatórias para as mudanças
climáticas, a educação não foi considerada como um instrumento de mitigação.
Outro aspecto interessante e dissonante é que a abordagem ao desenvolvimento
sustentável, não colocou a educação como ferramenta primordial de sua imple-
mentação.

Outra busca interessante no contexto da pesquisa foi por uma palavra rela-
cionada a divulgação de conhecimento. A única palavra encontrada correlaci-
onada a esse tema, foi a palavra informação com as seguintes recomendações
(IPCC, 2014c).

1) Informações podem facilitar as mudanças de comportamento;

2) Abordagens regulamentares e medidas de informações são amplamente
utilizados, e muitas vezes são ambientalmente eficazes;

3) Programas de informação que incluem programas de rotulagem podem
ajudar os consumidores a tomarem decisões mais bem informadas.

Temas vinculados com a educação como julgamento, valores, ética são men-
cionados, além de saúde humana, segurança alimentar, biodiversidade, quali-
dade ambiental local, acesso à energia, meios de subsistência e desenvolvimento
sustentável equilibrado (IPCC, 2014c). Dessa forma, a educação fica subtendida
nos objetivos pretendidos, a exemplo na descrição de uma mitigação através de
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uma mudança de comportamento, estilo de vida e cultura para o consumo de
energia, uso de transportes, construção civil, manuseio de silvicultura e outros
fatores, objetivando a diminuição da emissão de gases estufa. Nesse contexto
também se encontra a demografia, a gestão da cidades, planejamento de infra-
estruturas e de instituições.

Ao final desse capítulo observa-se que a educação não foi elencada pelo
QR5 como um instrumento essencial para gerar mudanças de comportamento e
valores em relação ao problema climático. Estudos, pesquisas, formas de mi-
tigação e adaptação para as mudanças climáticas foram relatados pelo IPCC,
entretanto não foi apontada a principal maneira de como conseguir que os in-
divíduos trilhem esse caminho mais sustentável. Qual deve ser o elemento mo-
tivador para que realmente essas ações sejam colocadas em prática? O ponto
chave é o processo de conscientização do ser humano em relação à importância
do meio ambiente. Qual a ferramenta que melhor desenvolve essa conscientiza-
ção ambiental? O nível de conscientização ocorre pela valorização dos ensinos
trazidos pelo processo histórico e pela práxis da educação. Nos próximos ca-
pítulos será feita uma análise de vertentes educacionais que podem contribuir
com a problemática das mudanças climoambientais.
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4

EDUCAÇÃO E MUDANÇAS
CLIMOAMBIENTAIS

Ser humano, Terra e natureza se pertencem mutu-

amente. Por isso é possível forjar um caminho de

convivência pacífica. É o desafio da educação.

Leonardo Boff, Sustentabilidade e educação.

Pelo exposto até aqui, se conclui que as mudanças climáticas globais cons-
tituem um dos principais temas mundiais em diversos aspectos – econômico,
socioambiental, cultural, histórico e educacional –, isto é, um problema da Hu-
manidade. Pesquisas e relatórios de órgãos oficiais concordam que suas con-
sequências são multifacetadas perpassando a setores como a gestão global de
recursos naturais e estão fortemente entrelaçados com a dinâmica das ações
humanas (IPCC, 2014a; STERN, 2007). Tamanha é a diversidade dos conheci-
mentos envolvidos, que os processos relacionados ao comportamento do clima
são inerentemente caracterizados por interdisciplinaridade, complexidade e in-
certezas.

Efetivamente, a compreensão das causas e efeitos das mudanças climáticas
requerem conhecimentos de várias áreas, tais como: componentes climáticos,
biofísicos, ambientais, geográficos, químicos, físicos entre outros. Além disso,
suas causas e efeitos são atemporais, interligando os tempos do passado, pre-



sente e futuro da história da humanidade, interferindo na vida humana nos níveis
pessoal e global (UNESCO, 2014a).

As pesquisas em mudanças climáticas, apesar de apresentarem um traço
quantitativo e objetivo das ciências exatas, exigem um conhecimento coope-
rativo em várias áreas, delineando um estudo interdisciplinar com suporte em
diversas disciplinas. A pluralidade de conhecimentos relacionados aos estudos
das mudanças do clima e do meio ambiente aponta que, além das disciplinas
exatas, existem outros vieses de estudos importantes transcendendo o olhar das
quantificações objetivas e adentrando na metodologia interdisciplinar de aspec-
tos sociais, históricos e educacionais da nossa sociedade.

A interpretação das mudanças climoambientais, como qualquer outro fenô-
meno, são interpretações feitas a luz de um paradigma vigente. O atual para-
digma do racionalismo científico desenvolvimentista satisfaz a aspectos da di-
mensão econômica, todavia não atende aos anseios das dimensões social e am-
biental, o que mostra a necessidade de uma ampliação ou mudança no modelo
adotado. Essa mudança deve construir uma ponte de comunicação interdiscipli-
nar entre os saberes das três dimensões do desenvolvimento sustentável, visto
que, mesmo com a crescente descoberta da ciência e tecnologia, a ampliação
dos problemas socioambientais é contínua. É deste quadro de crescente degra-
dação do meio ambiente, que emerge de forma evidente, a necessidade de um
diálogo real e constante entre várias áreas do saber (PHILIPPIJUNIOR, 2000).

Entraves ao processo de ensino interdisciplinar são gerados em parte pela
estrutura atual de educação que tem como base uma visão científica compar-
timentalizada, com conhecimentos estanques e desconectados. Uma formação
educacional sem conexão entre saberes diversos, focada no avanço da tecno-
logia para aumentar o consumo e no aumento da intervenção do homem na
natureza fez surgir a necessidade de ações reparadoras. As ações podem ser de
mudanças comportamentais, transformações nas pesquisas científicas e produ-
ção de tecnologias alternativas em diversas áreas, com o objetivo de diminuir
efeitos negativos dos impactos climoambientais (PHILIPPIJUNIOR, 2000).

Nessa perspectiva se vê com mais clareza a necessidade de descrever o elo
de ligação entre o meio ambiente, ciência e tecnologia. Construir uma interface
mais permeável entre, as ciências ambientais com os demais saberes, expan-
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dindo o conhecimento dos conceitos reducionistas para além dos limites uni
disciplinares. Vale ressaltar que, trabalhos podem ser feitos buscando a inter-
disciplinaridade, mas realizá-los em sua totalidade não é uma tarefa fácil, pois
não há uma receita pronta para o seu exercício (PHILIPPIJUNIOR, 2000; AL-
MEIDA, 1997). Tal dificuldade trás no seu escopo uma mudança de paradigma
sob vários aspectos: cultural, educacional, científico, entre outros.

Diante de um objetivo tão ousado nascem as perguntas. Como conseguir
essas mudanças? Qual instrumento deve ser usado para minimizar os efeitos da
cultura consumista dos recursos da natureza? Defendo que a resposta é a cons-
ciência ambiental. Como adquiri-la? Pelo processo educativo. Realizar uma
educação que mude a consciência e o sentimento das pessoas, desenvolvendo
uma massa crítica intelecto ambiental, formadora de opinião, que alterará as
decisões políticas e econômicas, transformando as velhas práticas poluidoras e
insustentáveis em práticas ecológicas e sustentáveis (GADOTTI, 2008; BRAN-
DÃO, 2008; FREIRE, 2000). Exercitar uma forma pedagógica centrada em
virtudes ecológicas, para facilitar a transformação do cidadão político no cida-
dão sociopolítico ambiental é a desejada mudança paradigmática da educação
nesse trabalho. Uma mudança verdadeira e urgente como afirma Paulo Freire
(FREIRE, 2000, p.31),

Urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos como do
respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, e das
aves. Não creio na amorosidade [...], entre os seres humanos, se não
nos tornamos capaz de amar o mundo. A ecologia ganha uma impor-
tância fundamental neste fim de século. Ela tem que estar presente
em qualquer prática educativa de caráter radical, crítico ou libertador
[...]. Neste sentido me parece uma contradição lamentável fazer um
discurso progressista, revolucionário, e ter uma prática negadora da
vida. Prática poluidora do mar, das águas, dos campos, devastadoras
das matas, destruidora das árvores, ameaçadora dos animais e das aves.

A transformação desse comportamento poluidor só ocorrerá por meio da
prática da educação para a sustentabilidade, da educação para o desenvolvi-
mento sustentável ou da educação ambiental, durante toda a vida. Em essência,
essas educações guardam os mesmos princípios básicos: o respeito ao meio
ambiente e aos seus recursos naturais, o respeito pela vida, sua diversidade e
a igualdade social, isto é, essas educações possuem em comum os alicerces

99



da sustentabilidade. Alicerces firmes de um paradigma teórico holístico, mas
frágeis no contexto de sua prática pela sociedade (ENGELMANN, 2013).

A prática desses princípios deve ser iniciada na infância, ensinando as cri-
anças a desenvolver amor pela natureza, capacitando-as a contribuir de forma
ativa e significativa no mundo (GADOTTI, 2008; BRANDÃO, 2008), tal como
se encontra no princípio 14 na Carta da Terra: “integrar, na educação formal
e na aprendizagem ao longo da vida, os conhecimentos, valores e habilidade
necessárias para um modo de vida sustentável” (MMA, 1992, p.6)

A implementação de uma educação com esses princípios não se consolida
num curto prazo, pelo contrário, necessita um trabalho sistemático de longo
prazo com ações perseverantes e constantes, com o objetivo de reduzir a distân-
cia do sonho ideal e a execução do plano real. O foco dessa educação é a busca
da mudança do atual estilo de vida da sociedade, por meio de conscientização
das gerações futuras sobre a importância do meio ambiente para a humanidade.
Educar para cientificar as pessoas de que o mundo possui recursos finitos com
restrições ambientais frágeis e não suportará o estilo de vida do ocidente rico,
para os 9 bilhões de pessoas projetadas para 2050 (JACKSON, 2008).

As educações sustentáveis e ambientalistas citadas anteriormente promo-
verão uma mudança de entendimento do mundo, do meio ambiente, do modo
de vida e da transformação para a nova civilização. Uma civilização pautada
em sólidos conceitos de ambientalismo, ecologismo, sustentabilidade, solida-
riedade e outras características condizentes com uma nova moral (CARVA-
LHO; FARIAS; PEREIRA, 2011; BRANDÃO, 2008). Uma moral ecológica
profunda1.

Sabiamente Rubens Alves afirmou que da educação pode nascer um povo
(ALVES, 2007). O nascer de um povo gerado pela educação é um nascimento
de um povo criativo e por meio do processo criativo, a educação transforma
a sociedade. No processo repetitivo e decorativo coíbe-se as mudança impe-
dindo o poder de examinar e argumentar, assim engessando a capacidade de
1 As moralidades ecológicas têm expressão tanto na preocupação com a solução de problemas relaci-

onados ao desenvolvimento das sociedades industriais, quanto no surgimento de novos padrões de
comportamentos individuais e coletivos, normas éticas e religiosas, regramentos nos campos polí-
tico e jurídico, de certo modo fundados em um senso mais ou menos compartilhado sobre modos de
superar a condição crítica das relações sociais com o ambiente (CARVALHO; FARIAS; PEREIRA,
2011).
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trazer o novo como alternativa às velhas concepções. A força da educação,
nesse sentido, pode ser sintetizada pelo raciocínio de Paulo Freire quando afirma
(FREIRE, 2000, sn): “Se a educação sozinha não transformar a sociedade, sem
ela tampouco a sociedade muda”. A educação é o instrumento social que faz
o educando se tornar crítico construtivo e se perceber no mundo com o mundo
(FREIRE, 1987), podendo, como prática educativa, gerar consciência de inter-
venção no modelo de desenvolvimento da nossa sociedade.

A força educacional pode muitas coisas, mas é importante ter os pés no chão
e não entrar em caminhos ideológicos imaturos achando que a educação por si
só – em base teórica – realiza o objetivo a contento. É necessário outros pro-
cessos ou planejamentos para ocorrer uma mudança de paradigma, mas com
certeza a influência da educação estará presente. Porque é a consciência gerada
por movimentos educacionais que dá a condição de se realizar como ser hu-
mano, quando se experimenta as vivências da existência e se toma ciência delas
(CARVALHO; TOMAZELLO; OLIVEIRA, 2009; LOUREIRO, 2004).

A mudança pela educação não é uma tarefa fácil, exige uma mudança nela
própria e existem empecilhos, cuidados e condições de contorno, entretanto
existe um entendimento comum. A educação pode fazer emergir uma busca
de soluções para a complexa relação das mudanças climoambientais com as
atividades antrópicas. Neste sentido comenta Carvalho (CARVALHO; TOMA-
ZELLO; OLIVEIRA, 2009, p.15):

Está posta a relação direta que se estabelece entre a solução dos pro-
blemas ambientais e a educação. A não ser que estejamos dispostos
a fechar os olhos para as evidências, não nos parece ter alternativa se
não a de procurarmos mais profundamente tal proposição [...].

Com essa condição a educação se coloca como o elemento reformador do
atual modo de vida, da maneira de produzir e consumir, sendo o principal ins-
trumento capaz de despertar o amor à vida e ao meio ambiente. O trabalho
da educação conscientizadora não é fácil, tamanha é a envergadura dos seus
objetivos ao denunciar a danosa inversão de valores, na qual o homem coloca a
dimensão econômica como absoluta, estabelecendo a todo elemento da vida um
preço, ao mesmo tempo que se desvalorizam as virtudes da condição humana.

Ao mesmo tempo que a nova educação almeja extrair as raízes do analfa-
betismo ambiental plantadas pelas grandes corporações e cultivada por parte da
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mídia alienante2, ambas comprometidas com os lucros obtidos na manutenção
do atual sistema de produção e consumo (DIAS, 2013). Tais objetivos reden-
tores dessa educação podem parecer para alguns um sonho. Entretanto sonhar
e propor ideias trará menos prejuízo do que a omissão ou a contribuição com o
modelo vigente, consumidor da energia do mundo.

4.1 A necessidade de uma educação voltada para
as mudanças climoambientais

Depois da invenção da escrita, a educação durante muitos séculos se alicer-
çou no ensino de duas modalidades básicas do conhecimento: os contidos nas
disciplinas literárias – religião, filosofia, história, ética e moral – e numéricas –
aritmética, música, astronomia e geometria –, que usavam a matemática como
base. Uma diversidade de disciplinas foi surgindo com advento do método cien-
tífico, criando a era do saber específico, técnico e científico (BARBOSA, 2010).

Aos poucos a importante dimensão ambiental foi sendo inserida no currí-
culo acadêmico, sendo hoje um tema essencial de debates, do qual se origina-
ram inúmeras disciplinas singulares, diversas linhas de estudo e várias pesqui-
sas científicas. Mesmo hoje, na sociedade globalizada pela informação, com
uma diversidade de disciplinas fragmentadas relacionadas ao meio ambiente,
os requisitos básicos da educação são saber compreender a leitura e a escrita,
quantificar os fenômenos da natureza, compreender a relação da vida com os
ecossistemas e utilizá-los de forma sustentável (AGUILAR; SILVAJUNIOR,
2014).

Focando a parte da sustentabilidade ecossistêmica examinar-se-á as orienta-
ções educacionais direcionadas para as mudanças climoambientais. Já existe
uma boa divulgação dos direcionamentos para enfrentar os efeitos das alte-
rações do meio ambiente – implantar o desenvolvimento sustentável; realizar
medidas de mitigação da degradação dos recursos naturais; preparar a humani-
2 A mídia alienante é aquela que promove o consumismo irrefletido e não conscientiza a população

de sua responsabilidade na interação com o meio ambiente. A mídia usada de forma correta é uma
importante ferramenta de mitigação da mudança climática e ambiental.
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dade para se adaptar as mudanças do clima; mudar o estilo de vida; modificar o
sistema de consumo e produção –, pois já foram indicadas pelas conferências,
relatórios e pesquisas citados anteriormente.

Na execução dos direcionamentos mencionados acima, uma ação padrão
é identificada: a necessidade de uma mudança no modelo de desenvolvimento
atual da sociedade, colocando a dimensão da sustentabilidade ambiental em pri-
meiro plano. De que forma a humanidade pode dar novos passos para uma rota
tão diferente? Esse novo caminho é iniciado com uma ampla reforma educacio-
nal, pois estudos apontam que a educação, especialmente aquelas que possuem
um foco maior na dimensão ambiental, podem contribuir para atenuar a crise
da falência dos ecossistemas e dos efeitos da mudanças do clima (LOUREIRO,
2004; LIMA, 2013).

O passo inicial é um investimento de grande porte em projetos educacio-
nais que fomentem ambientes geradores de processos críticos e complexos, que
conscientizem a sociedade da necessidade de interromper o ciclo de repetição
das experiências do passado, degradadoras do meio ambiente, tão presentes na
crise climoambiental atual (LIMA, 2013).

Essa retomada para uma rota mais consciente em busca de uma vida cole-
tiva, cooperativa, solidária e sustentável, ocorrerá quando o ser humano conse-
guir assimilar significativamente uma base firme de informações, conhecimen-
tos e habilidades técnicas, alimentados pela motivação (MEADOWS, 1989).
Instrumentada com essas condições, a sociedade fará acontecer de forma efe-
tiva as mudanças corretas, porque estará conscientemente convicta de que o
correto deve ser feito, isto é, o nível de ética ambiental será melhorado. A
instrumentação conscientizante começa a ser obtida por meio da prática educa-
cional ambiental popular.

Nesse sentido deve-se fortalecer e propagar, mesmo que pequenas, as ideias
de ambientalismo em comunidades e entre países, mas estas devem estar coesas
no cumprimento do bem comum. Fazer programa que tenham como meta o em-
poderamento do indivíduo, dos grupos e das nações “para o enfrentamento efici-
ente e eficaz das grandes questões socioambientais planetárias"(SORRENTINO,
2006, p.51). Desviar o foco produtivista da formação social uni direcionada
para a área de conhecimento técnico-científico abrangendo uma complexidade
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com muitas facetas, trazendo consigo um traço de cunho transformativo, escalar
e interdisciplinar (MAGALHÃES, 2010).

Não há dúvida no argumento exposto acima, pois por meio da educação se
desenvolvem os valores de ética e moral, virtudes diminuidoras da corrupção,
sendo esta última, o cancro social responsável pelo desvio de recursos públicos
e o aumento da pobreza. Também é por intermédio educacional que se apren-
dem os conceitos básicos da ciência, progressivamente possibilitando existir o
desenvolvimento tecnológico aplicado nas diretrizes da sustentabilidade e do
bem comum. Sobretudo é por meio de processos educacionais valorizando a
dimensão climoambiental, que o beligerante comportamento humano movido
pelo desejo de posse e conquista será aplacado por ideais igualitários e de ver-
dadeira democracia (ALMEIDA, 1997).

Só com alto investimento no sistema educacional, trazendo consciência para
a humanidade, se conseguirá romper com os grilhões do capitalismo selvagem
que, ao longo dos últimos séculos, tem influenciado o homem a alimentar o in-
teresse individual acima do coletivo, a subjugar a natureza a ponto de colocá-la
em risco de extenuação, acelerando a mudança climática, acentuando a degra-
dação ambiental e com isso, colocando em risco a si mesmo.

As conquistas educacionais citadas acima – em ética, cooperatividade, mo-
ralidade e solidariedade –, só se efetivam num processo de longo prazo, apre-
sentando os primeiros suaves benefícios no mínimo num tempo de meio século,
isto é, se as intervenções educacionais forem feitas de forma correta a partir de
agora. Nesse programa de longo prazo se formará principalmente nas crian-
ças, uma consciência ambiental global tornando-as os defensores de um novo
paradigma. Um paradigma calcado em premissas de preservação ecológica, in-
centivos pró-ambientais, avanços sociais e um desenvolvimento com prioridade
na sustentabilidade (GADOTTI, 2008; UNESCO, 2008).

A mudança do paradigma desenvolvimentista através da educação é uma
defesa de poucos, parecendo uma utopia para muitos emergindo dai a omissão
e a descrença, que são dois entraves à mudança para uma sociedade sustentável.
Tais entraves são nutridos por interesses econômicos, inércia comportamental e
outros fatores escusos, contudo, com uma reforma na educação, a lógica se in-
verterá transformando a sustentabilidade numa realidade defendida por muitos.
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Os mais céticos podem interpretar essa tese como um sonho fantasioso que
não pode ser concretizado, entretanto, o educador que acredita no poder na
transformação educacional dirá, o que parece um sonho de um, só a educação
pode tornar um sonho comum. Essa cruzada contra a degradação ambiental e a
aceleração das mudanças climáticas exige uma educação com mais comprome-
timento. A sua realização exige mão na massa, doação e prática das premissas
pedagógicas ambientalmente sustentáveis. Tais ações que infelizmente estão
em minoria e algumas quiça desaparecendo no contexto da sociedade atual. É
premente a necessidade de uma sacudida no inerte comportamento social como
bem coloca Sorrentino (2006,p.51):

Portanto, estamos falando de pessoas e grupos deixando de estar com
“a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar”, ou
de “tudo isto acontecendo e eu aqui parado dando milho aos pombos”,
como diz um poeta/músico brasileiro. Precisamos de todas e de cada
pessoa. São mudanças no modo de produção e de consumo da huma-
nidade, que exigem a tomada de posição e ações de cada uma. Basta
às “baladas intermináveis” e ao matar o tempo com atividades diversi-
onistas e descomprometidas!

Na próxima seção analisaremos as bases fundamentais das vertentes educa-
cionais desse novo paradigma que estão assentadas nos pressupostos da educa-
ção ambiental e da educação para o desenvolvimento sustentável.

4.1.1 A educação ambiental: contribuições para a crise do
meio ambiente

A educação ambiental é o alicerce das educações que possuem uma dimen-
são voltada para o ambientalismo ou sustentabilidade. Dentro da extensa área
educacional, algumas fontes caracterizam a educação ambiental como um dos
seus recentes ramos, entretanto é necessário ampliar a compreensão da história
da interação entre o homem e o ambiente.

O meio ambiente tanto foi o primeiro professor como a primeira escola da
humanidade, então, a primeira educação recebida foi a educação ambiental. Na-
quelas aulas iniciais, a professora era a silenciosa natureza e o homem, o aluno
autodidata com presença obrigatória. A avaliação da aprendizagem era a sua
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própria sobrevivência e a sua capacidade de intervenção degradadora era quase
nula. As lições eram diversas: aprender como coletar frutos mais altos e em qual
momento eles estavam maduros; quais tipos de vegetais eram bons para uso me-
dicinal, construção e fonte de energia calorífica; como confeccionar armas para
se defender de feras e aproveitar relevos para captação de recursos hídricos. Em
todas essas etapas em que o homem interagiu com o meio ambiente, de alguma
maneira se educou (SAUVÉ, 2005) e uma infinidade de conhecimentos forneci-
dos pela educação ambiental aconteceu desde primórdios tempos, como afirma
Meadows (1989, p.7):

Todos precisavam saber quais frutos serviam para comer, onde en-
contrar água durante a seca, como evitar onças, que plantas serviam
como bons materiais de construção, faziam um bom fogo ou um bom
remédio. O conhecimento ambiental era também necessário para a
proteção, contra ataques da natureza e para o aproveitamento de suas
riquezas.

Desde o primeiro momento em que os seres humanos começaram a
interagir com o mundo ao seu redor, e ensinaram seus filhos a fazerem
o mesmo, estava havendo educação, uma educação ambiental.

No início dos anos de 1970, as sementes da educação ambiental germi-
naram e ela tornou-se um instrumento de prática e mudança social, acompa-
nhando os movimentos da sociedade e neles interferindo, desenvolvendo-se e
transformando-se (LAYRARGUES, 2004). Contextualizando essa época, além
do movimento ambiental, o início dos anos de 1970 foi marcado pelo estabe-
lecimento de regimes ditatoriais na América Latina, em resposta a uma onda
mundial crescente de direitos ao trabalho, liberdade, saúde e educação. O capi-
talismo estava a todo vapor movido por dois pressupostos interligados: o projeto
neoliberal pregando a obtenção do maior lucro possível num menor espaço de
tempo com era da industrialização acelerada, consumindo os recursos naturais
a toda força (RIBEIRO, 2002).

A argumentação teórica usada pelo modelo neoliberal se sustentava em boa
parte nas certezas fornecidas pelo realismo científico – o positivismo científico
–, gerando uma interpretação redutora da natureza ao antropocentrismo e instru-
mentalismo, o qual obviamente não atendia aos ideais do movimento ambienta-
lista, com características de complexidade e interdisciplinaridade (LEFF, 2000;
RIBEIRO, 2001). Contra essa visão unilateral começaram a surgir críticas ao
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processo de formação de pessoas técnicas e eficientes voltadas para alimentar o
modelo de aumento da produção e consumo, isto é, as críticas à educação formal
e tecnicista apareciam exigindo mudanças para atender a dimensão ambiental.
Foi inserida nessa problemática de avanços econômicos e críticas ao desenvol-
vimentismo que a educação ambiental foi sendo gestada (BÓLIA; MILIOLI,
2011).

No ano de 1972, algumas bases conceituais da educação ambiental já esta-
vam diluídas nos movimentos e reuniões. Na conferência de Estocolmo, no seu
princípio 19, essas bases, mesmo de forma indireta, já estavam presentes, como
também o alerta à mídia e a sua capacidade de influenciar os jovens (ONU,
1972, p.6):

É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais,
dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a de-
vida atenção ao setor da população menos privilegiada, para funda-
mentar as bases de uma opinião pública bem informada, e de uma
conduta dos indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no
sentido de sua responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do
meio ambiente em toda sua dimensão humana. É igualmente essen-
cial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir para
a deterioração do meio ambiente humano e, ao contrário, difundam
informação de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-lo e
melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os
aspectos.

Sem detalhar historicamente os eventos contribuintes da educação ambiental
para mitigar a degradação ambiental e a aceleração das mudanças climáticas,
serão apontados os mais significativos por conterem ideias de desenvolvimento
sustentável e sustentabilidade. Durante a década de 1970, a educação ambiental
foi sendo reconhecida como uma importante ferramenta de gerir procedimentos
para os problemas do meio ambiente. Destaca-se alguns eventos importantes
que aconteceram (SOUZA, 2004; CZAPSKI, 1998):

1) Em 1973 houve o registro Mundial de Programas em Educação Ambi-
ental nos Estados Unidos e no Brasil e a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul criou o primeiro curso de pós-graduação em Ecologia do
país;
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2) No ano de 1974 ocorreu o Seminário de Educação Ambiental em Jammi,
Finlândia, reconhecendo a Educação Ambiental como educação integral
e permanente;

3) Em 1975 na cidade de Belgrado, Iugoslávia, com o apoio do PNUMA,
foi lançado o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA)
pela UNESCO, considerado o principal marco da educação ambiental
trazendo seus princípios orientadores, a exemplo: a Educação Ambiental
deve ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e
voltada para os interesses nacionais.

4) A Conferência de Tbilisi3 é considerada o principal evento internacional
da educação ambiental, onde foram fundamentadas suas bases conceituais
inspiradas pela carta de Belgrado.

No Brasil, nos finais dos anos de 1970 e início da década de 1980, os eventos
da educação ambiental ganharam poder político e isso se refletiu na elaboração
de regulações ambientais. Apesar dos números da economia não terem sido
promissores, os setores da educação e meio ambiente firmavam laços de sim-
patia. Todavia, o meio ambiente avançou um pouco mais, devido a criação de
novas leis ambientais, ao passo que a educação continuava com os números pre-
ocupantes, de evasão e reprovação escolar. A cada 100 alunos que iniciavam os
estudos, só 14 concluíam a oitava série do primeiro grau4 (CZAPSKI, 1998)

No final dos anos de 1980 a educação ambiental começa a ter novamente um
destaque. Paralelo a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, em 1987,
aconteceu o Congresso Internacional promovido pela UNESCO, sobre Educa-
ção e Formação Ambiental em Moscou, realizando a avaliação dos avanços
desde Tbilisi, reafirmando os princípios de educação ambiental e assinalando a
importância da sua pesquisa e formação, nas áreas formais e não formais (LAY-
RARGUES, 2004).

Na elaboração da constituinte de 1988, uma frente parlamentar verde propôs
uma moderna legislação de proteção ambiental contendo a exigência de estudos
3 Até Tbilisi a educação ambiental era mais conhecida como educação para a conservação (conser-

vacionismo). Tbilisi consagrou a expressão “educação ambiental”, na visão ampliada que temos
hoje.

4 Série equivalente hoje ao nono ano do ensino fundamental.
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de impacto e zoneamento ambiental, fazendo com que no final dos anos de 1980
a educação ambiental tivesse sua importância coroada em forma de lei nacional
expressa na Carta Magna do País, no artigo 225.

A educação ambiental entra nos anos de 1990 com evidência, proporcionada
pelo sentimento de ambientalismo mundial, trazido pela publicação de Nosso
Futuro Comum que, entre outras mensagens, colocava a dimensão ambiental
em lugar de destaque denunciando a degradação dos recursos naturais, os res-
ponsáveis pela poluição do meio ambiente, a crescente desigualdade social e
apontando mudanças significativas no modo de desenvolvimento da sociedade
(NETO, 2009; CMMAD, 1987).

Nosso Futuro Comum também afirmava da necessidade de mudar a maneira
de usar a tecnologia e ciência para extrair as riquezas da Terra e declarava que,
as mudanças nas atitudes humanas dependem de uma campanha de educação,
debates e participação pública5 (NETO, 2009). Nesse movimento de valora-
ção da dimensão ambiental e de incentivo a campanhas educacionais surgiu a
proposta da inserção da educação ambiental na educação escolar, em todos os
níveis e modalidades de ensino em 1991.

A educação ambiental esteve presente em vários pontos na RIO-92, devido à
intervenção de educadores ambientais de diversas nacionalidades que consegui-
ram inserir vários de seus temas na Agenda 21. Algumas políticas públicas de
educação ambiental relacionadas com as ideias de sustentabilidade foram pro-
postas e colocadas em debate, resultando num Tratado de Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (SOUZA, 2004). Es-
sas políticas públicas possuíam características de serem dinâmicas e de estarem
em permanente construção. Na Agenda 21 foram propostas três áreas para o
desenvolvimento sustentável, onde a educação ambiental assume papel impor-
tante: gestão de recursos naturais, agricultura sustentável e cidades sustentáveis.
5 Nosso Futuro Comum trouxe mudanças radicais, pois almejava que: os mais pobres deveriam rece-

ber uma parcela justa dos recursos necessários para manter o crescimento; os mais ricos deveriam
adotar estilos de vida compatíveis com os recursos ecológicos do planeta; e o aumento populacional
deveria ser controlado. Os países teriam de combater problemas herdados, como poluição do ar, da
água, esgotamento dos lençóis subterrâneos, proliferação de produtos químicos tóxicos e de rejeitos
perigosos, além de enfrentar a erosão, acidificação e novos tipos de rejeitos, relacionados às práticas
agrícolas, industriais, energéticas e florestais (NETO, 2009).
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4.1.2 Educação ambiental como base para a educação
em mudanças climáticas

Apesar da educação ambiental ter conseguido espaço no cenário mundial,
no contexto educacional brasileiro um avanço significativo aconteceu quando, o
Conselho Nacional de Educação aprovou os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) trazendo importantes reformas na educação e colocando o meio ambi-
ente, como um tema transversal das matérias a serem ensinadas (PCN, 2000).

Essa transversalidade do ensino ambiental pode ser encontrada no referido
documento, na parte da “educação como elemento indispensável para a transfor-
mação da consciência ambiental” (PCN, 2000, p.180), indicando que a obten-
ção dessa consciência ambiental deve ocorrer pela mudança de mentalidade e
por novos comportamentos, elementos necessários para se conseguir uma nova
ordem ambiental.

Mesmo inserida formalmente no PCN, a prática da educação ambiental no
contexto escolar brasileiro, tanto naquela época quanto atualmente, é bem di-
ferente do que está proposto. Para uma maior clareza, em 1997 foi elaborada
uma carta, a Declaração de Brasília para a Educação Ambiental, composta por
45 problemáticas e 125 recomendações, tornando-se a contribuição brasileira
para a Conferência de Thessaloniki na Grécia. A carta trazia enfáticas críticas
ao sistema educacional brasileiro, que não atendia aos pressupostos da educa-
ção ambiental – integração e interdisciplinaridade – porque aplicava um sistema
de ensino baseado num paradigma positivista e na pedagogia tecnicista, ambas
favoráveis ao um sistema de ensino fragmentado em disciplinas (MMA, 1997).

Nas três últimas décadas, a educação ambiental no seu viés mais crítico
propunha uma alternativa ao ensino reducionista e fragmentado realizado, pelo
paradigma tecnicista positivista. A proposta da educação ambiental crítica era
de oposição à educação voltada para a transmissão de informações e conteú-
dos particulares sobre o meio ambiente. Entretanto, o que se viu e se vê nos
dias atuais é a realização não sequencial e pouco volumosa, de projetos de edu-
cação ambiental voltados a um aperfeiçoamento do cidadão numa abordagem
interdisciplinar (BÓLIA; MILIOLI, 2011; LAYRARGUES, 2004).
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Com efeito, na execução dos projetos de educação ambiental é relevante
uma abordagem pedagógica que coloque o educando como parte integrante da
ação educacional. Nesse sentido, não se deve colocar o educando como simples
partícipe observacional do novo modelo e sim exigir na transposição didática da
implementação do projeto, o exercício de práticas reflexivas que envolvam cida-
dania, direito e deveres ambientais. Concerne também explorar a complexidade
do problema climoambiental em várias dimensões, em sua origem, nos emba-
tes políticos e nas consequências socioculturais, sempre visando o aumento da
participação e consciência pública sobre a mudança climoambiental (LIMA,
2013).

Para a redução dos efeitos dessas mudanças, propostas de mitigação já fo-
ram elencadas: ecoeficiência tecnológica; desacoplamento entre produção, ener-
gia e recursos naturais; mercado de baixo carbono e mecanismos de desenvol-
vimento limpo. Entretanto, como conseguir a implementação de tais propostas
com uma sociedade que não reconhece os perigos oriundos das mudanças cli-
máticas? Como fazer mudanças tão inovadoras, relevantes e globais se não
mudamos a nível individual nossas atitudes cotidianas poluidoras? O desco-
nhecimento do perigo eminente e a realização de projetos coletivos sem querer
dar o exemplo individual no cotidiano, são dois reflexos de uma formação edu-
cacional equivocada (LIMA; LAYRARGUES, 2014).

Tais medidas de mitigação feitas desvinculadas de uma mudança no atual
modelo de educação não são suficientes para frear o avanço da degradação am-
biental e a crescente emissão de gases estufa. Em essência, tanto a reforma
da educação e a execução desses processos exige uma ruptura com o modelo
econômico que está gerando as mudanças climoambientais. Essa ruptura não
acontece sem doação, prejuízo ou criação de certas zonas de desconforto social.
Afinal, o custo econômico para se desfazer de toda estrutura implantada e im-
plementar as mitigações elencadas acima é enorme6 e, ninguém quer pagar a
conta (LIMA, 2013; FONSECA; BURSZTYN, 2007).

O retardamento dos efeitos negativos das ações antrópicas no meio ambi-
ente pode ser conseguido pelo aumento da conscientização pública, advindos
de uma reforma educacional. A força de mudança da educação nas pessoas ali-
6 Esse custo é insignificante a longo prazo quando comparado com o valor dos prejuízos ou benefícios

dos serviços ambientais desequilibrados ou equilibrados.

111



ada às propostas citadas acima, é capaz de: atenuar a força dos lobbys anticlima
embasados na ideologia de crescimento econômico7; diminuir o poder da mí-
dia comprometida os lucros da emissão da poluição – e que por vezes reforçam
a descrença na crise climoambiental –; despertar o público da perplexidade e
da inércia em relação à destruição do meio ambiente (LIMA; LAYRARGUES,
2014; LIMA, 2013; DIAS, 2013).

Apesar do processo educativo ser transformador e atuar de forma indireta
na consciência do ser humano, nas últimas décadas a educação exercida sem
prioridade na dimensão ambiental não tem contribuído para aumentar a com-
preensão pública sobre as mudanças climáticas. Urge no sistema educacional
uma modificação para capacitar os alunos a exercerem ações transformadoras
diversas, para vencerem o comportamento omisso da sociedade e aumentarem
o entendimento da população sobre a mudança climoambiental (LIMA; LAY-
RARGUES, 2014; LIMA, 2013).

Uma das formas de conseguir esse objetivo é agregar informação, para cons-
cientizar a opinião pública e assim educar o cidadão inserindo-o no debate da
política climática ambiental, como também suprimir falsas controvérsias sobre
o aquecimento global. Destaca-se novamente que essas mudanças no sistema
educacional e suas influências na mudança climoambiental exigem mais tempo,
criatividade e também solidariedade. O nível de consciência ambiental será
tanto maior quanto maior for o nível de criatividade e capacidade voluntária8

que a educação despertar na sociedade (LIMA, 2013; LIMA; LAYRARGUES,
2014).

Com esse nível de consciência ambiental, a educação romperá com a ética
antropocêntrica que tanto influenciou seus currículos para o exercício do utili-
tarismo da natureza, isto é, o exacerbamento do eu acima do nós. A mitigação
das mudanças climoambientais passa por reforma no modelo educacional que
provoque a transição para uma ética ambiental, para a retirada da teoria do vale
tudo em busca do lucro fácil e imediato. Com o empoderamento da consciência
e da ética ambiental, as pessoas não terão dúvidas em escolher entre benefí-
7 Exemplo dessas forças: empresas de petróleo e carvão mineral ou vegetal – e seus usuários –, de

cimento, aço, alumínio, celulose e papel, madeireiras, mineradoras, frigoríficos e outras empresas
do complexo agropecuário, muitas das quais têm financiado campanhas de descrédito da ciência do
clima e dos relatórios já divulgados pelo IPCC (LIMA, 2013, p.97).

8 Não confundir sociedade voluntária com o sacerdócio do magistério.
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cio individual ou coletivo, competitividade ou cooperatividade, imposição ou
participação, ter ou ser, desmatamento ou florestas, esgotos ou água potável.

É dentro desse complexo quadro socioambiental que se enquadra grande
parte das causas das mudanças climoambientais, tendo a educação ambiental a
capacidade de dar fortes contribuições para sua repintura. Todavia, a contribui-
ção para as mitigações dessas mudanças só será efetiva se o descompasso dos
pressupostos teóricos com as ações práticas for afinado. Assim, só fará sentido
observar qual a influência do individual no coletivo ou o porque das escolhas
entre as dualidades citadas acima, se o exame de cada um levar a se pergun-
tar: como querer mudanças no mundo se eu não mudo a minha forma de viver?
Como implantar as noções básicas do ecologismo se continuo a aspirar os de-
sejos do consumismo? (LIMA, 2013; LIMA; LAYRARGUES, 2014; BACCI;
PATACA, 2008)

Da entrada do novo século até os dias atuais as contribuições da educa-
ção ambiental são enormes, muito embora seus resultados ainda não consigam
fazer frente à contínua depredação da natureza causada pelo modelo desenvol-
vimentista consumista. Entretanto, sem a sua contribuição em vários níveis de
influência, o cenário da depredação ambiental seria pior. O seu legado de tra-
zer consciência, amor, solidariedade, cooperativismo e doação em prol do meio
ambiente se tornou um incentivo às bases fundamentais de outras linhas educa-
cionais sintonizadas com os ideais da sustentabilidade ambiental.

Às vezes estereotipada como sonhadora e fora da realidade pelo realismo
científico, a educação ambiental nos mostrou o contrário com bons exemplos
espalhados no mundo, em projetos de preservação, conservação e recuperação,
semeando o ambientalismo e nos dando a esperança de que ele é possível. Sua
prerrogativa principal, a prática da teoria, nos mostra a maneira eficiente de agir
e a direção por onde seguir, numa forma saudável de interpretar o mundo, com
uma nova filosofia de vida, um novo ideal de comportamento praticado no dia
a dia, em nível individual e também em escala coletiva (FERNANDESSILVA,
2015).

A prática é o que realmente modifica o mundo, provado infelizmente pelo
modelo de sociedade atual com suas ações agressivas e intermitentes ao meio
ambiente. A antítese dessa prática depredativa da natureza é exercida no mo-
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mento em pequena quantidade pela educação ambiental e lamentavelmente está
ausente, em muitas teorias da educação como a aponta (BRANDÃO, 2007,
p.12)

Ao contrário de outras vocações da educação, vagas demais, ideológi-
cas demais, não raro, até mesmo, fundamentalistas demais ou restritas
e uni dirigidas demais, a Educação Ambiental é um cenário cultural e
pedagógico de convergência de múltiplos outros campos de saber, de
sentido e de ação.

Portanto, é na seara aberta da educação ambiental, com seus elementos de
interdisciplinaridade, diversidade de projetos e propostas que envolvem teoria
e prática, permitindo a socialização dos saberes culturais e educacionais, que
se encontra terreno fértil para semear a consciência ambiental. A consciência
ambiental, juntamente com a reforma do sistema educacional e com a mudança
do paradigma desenvolvimentista, fará que mais pessoas se integrem na defesa
da natureza. Nesse sentido, urge um investimento significativo em políticas
climáticas e ambientais, na formação de pessoas que serão futuros defensores e
transmissores dos benefícios da dimensão ambiental para a sociedade.

É visível que a educação ambiental sozinha não resolve a grave situação
do meio ambiente, todavia quando se investiga qualquer planejamento, ação
ou teoria na direção de melhorias ambientais, impreterivelmente os métodos e
pressupostos da educação ambiental estão presentes de forma direta ou indi-
reta. Por isso, as bases da educação ambiental são essenciais e sem elas, as
ideias de sustentabilidade não se sustentam, o desenvolvimento sustentável não
se desenvolve e a dimensão crítica libertadora da educação não se totaliza.

4.2 Educação para o desenvolvimento sustentá-
vel

As orientações contidas no capítulo 36 da Agenda 21 – seção 36.2 – mos-
tram as primeiras noções de uma nova proposta em educação ao afirmar em uma
das áreas de programas, a necessidade de ter a reorientação do ensino no sentido
do desenvolvimento sustentável (ONU, 1992). Na essência dessa medida estão
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incluídas outras procurando desenvolver nessa educação, uma maior consciên-
cia ambiental e ética ecológica, uma mudança de comportamento, ações afina-
das com as medidas socioambientais impressas nas bases do desenvolvimento
sustentável. No capítulo 36 existe uma diversidade de atividades educacionais
propostas para vários níveis sociais, que pode contribuir com sua especificidade,
tanto para a área de desenvolvimento como para a ambiental.

Em 1994 a UNESCO propõe um projeto com nome Educando para um Fu-
turo Sustentável: Ambiente, População e Desenvolvimento Sustentável, – Envi-
ronment, Population and Sustainable Development(EPD). Esse projeto fez parte
de uma cooperação internacional para avaliar e reforçar os objetivos propostos
no capítulo 36 da Agenda 21 (PEREIRA, 2011). O EPD considerava a educa-
ção um meio de capacitar as pessoas a se tornarem agentes de mudança, uma
ferramenta central para alcançar a sustentabilidade. As metas da seção 36.2
expandiram-se em 1996, com uma proposta de reforma do ensino em seu con-
junto e não apenas, por meio de modificações nos planos de estudos vigentes
ou pela adição de novos componentes (PEREIRA, 2011; UNESCO, 2008).

Essas expansões, projetos e conferências internacionais construíram um acú-
mulo de conhecimentos resultando na recorrência de algumas diretrizes que
possuíam metas e pressupostos semelhantes com, a educação ambiental e a
educação voltada à sustentabilidade. Os tópicos centrais e consensuais eram
consciência pública e educação, sabidamente são estruturas básicas da sustenta-
bilidade que por sua vez, liga-se a temas como população, desigualdade social,
fome, paz, saúde, cidadania e outros (UNESCO, 1997; RIBEIRO, 2002).

Em Johannesburgo, em 2002, a proposta dessa nova educação também se
fez presente com diversas recomendações, em especial a de número 233, tra-
zendo a decisão de promover a educação para o desenvolvimento sustentável.
Essa promoção passa por várias atitudes, como: preparar alunos através de pro-
gramas de formação para carreiras na área de sustentabilidade; desenvolvimento
de currículos de sustentabilidade; capacitar os nossos sistemas de ensino para
preparar as pessoas para buscar o desenvolvimento sustentável (RIO+20, 2012;
LAGO, 2006).

Em 2003, a educação foi reconhecida como estrutura essencial ao desen-
volvimento sustentável pela Assembleia Geral das Nações Unidas, anunciando
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o Decênio das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentá-
vel (Dnueds), com o objetivo de promover um ensino-aprendizagem universal
durante toda a vida, na busca de alcançar o desenvolvimento sustentável (BAR-
BIERI, 2011).

Com a análise dos documentos publicados nas conferências se percebe que
as terminologias educação para sustentabilidade, educação para um futuro
sustentável e Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) tinham o
mesmo sentido e suas semelhanças com a educação ambiental eram muitas.
Quando se procura o ponto de encontro dessa confluência, identifica-se duas
linhas educacionais separadas com objetivos definidos: a educação para o de-
senvolvimento e educação ambiental. A educação para o desenvolvimento com
foco nas inter-relações sociais, políticas e econômicas e, a educação ambiental
com o foco nos conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente

Considerando que a EDS comporta simultaneamente os objetivos acima, ela
se apresenta como uma possível solução para amenizar os problemas das mu-
danças climoambientais e sociais que hoje preocupam a população. Os seus
objetivos perpassam várias áreas de conhecimento: economia, sociologia, eco-
logia e biologia, o que a torna em si de difícil domínio e mais ainda de difícil
realização (BARBIERI, 2011).

Além disso, ela valoriza a questão ambiental e a transcende envolvendo as-
pectos, transdisciplinares e transculturais do conhecimento, isto é, dispondo-se
a um propósito maior. Nessa ambiciosa proposta, a EDS se coloca como fonte
de geração de uma consciência socioambiental ao usar a base paradigmática
da sustentabilidade, para formar pessoas que criem iniciativas orientadas obje-
tivando a construção de um desenvolvimento sustentável por um longo prazo
(BARBIERI, 2011; HAAN, 2007).

Nesse sentido, a EDS quer promover a capacitação de pessoas com compe-
tências que vão além de habilidades manuais ou de resolver problemas. Ir além
dessas competências é conseguir mudar a consciência do ser humano em rela-
ção ao modo de interferir no meio ambiente, à forma gerir a produção e à sua
maneira de consumir, isto é, realizar um projeto quase utópico que é a constru-
ção de um mundo sustentável, ecológico e socialmente justo (UNESCO, 2008).
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4.2.1 A década da educação para o desenvolvimento sus-
tentável

Iniciada em 2005, a Década da educação para o desenvolvimento susten-
tável (Deds) propõe um maneira diferente de aprendizagem, comportamento e
valoração da sociedade para obter um desenvolvimento sustentável. Essa nova
perspectiva está disposta conforme recomendação da UNESCO (2005, p.63),

A visão global da Década das Nações Unidas de Educação para o De-
senvolvimento Sustentável é um mundo onde todos tem a oportuni-
dade de se beneficiar de educação e aprender os valores, comporta-
mentos e estilos de vida necessários para um futuro sustentável e para
a positiva transformação da sociedade.

A Deds possui princípios que se forem implementados com eficiência trarão
benefícios de grande valor para o bem estar da humanidade. Seus fundamen-
tados possuem uma visão igualitária de oportunidades em educação, na pers-
pectiva de aprender a viver nesse planeta com valores e comportamentos condi-
zentes com um futuro sustentável. De forma sintética, os seus direcionamentos
abrangem a valorização da educação, a aprendizagem para o desenvolvimento
sustentável e a busca de fornecer espaços e oportunidades para a conscientiza-
ção do cidadão.

Essa conscientização trará uma maior clareza para compreender a impor-
tância relacional das dimensões climoambiental, social e econômica, porque
estará alicerçada em valores essenciais de conhecimento universal, como res-
peito à diversidade, à diferença, ao meio ambiente e ao próximo. Assim, de
2005 até 2015, a Deds foi um instrumento de mobilização, difusão e informa-
ção procurando reunir parcerias, em diversas áreas de interesse e objetivando
uma conscientização da necessidade de um desenvolvimento com sustentabili-
dade (UNESCO, 2005).

Diversas medidas de mitigação da mudança climoambiental recebem in-
fluência, do nível de compreensão pública a respeito das relações entre as di-
mensões ambiental, social e econômica. Vale destacar que outras dimensões
tais como, a cultural e geográfica, possuem relevância nos problemas ambien-
tais, pois esses não são exclusividade de aspectos econômicos. Desse modo, a
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facilidade em implementar políticas públicas com mais eficiência numa região,
com ênfase na EDS dependerá em muito, da capacidade cultural de cada país
em perceber os benefícios gerados pela sustentabilidade (VECCHIATTI, 2004).

Assim, a reforma proposta pela EDS está ligada intimamente com a cultura
e a forma como influencia as três dimensões do desenvolvimento sustentável.
Mesmo agindo como uma dimensão subjacente, a cultura pode gerar renda atra-
vés de arte, música, dança, turismo quando estiver atrelada ao desenvolvimento
econômico de uma região e à preservação do meio ambiente. No entanto, é
importante ressaltar que, a dimensão de cultura aqui abordada transcende o as-
pecto de manifestações de música, dança e vestuários chegando a “uma maneira
de ser que está em constante evolução, uma forma de se relacionar, de se com-
portar, de acreditar e agir durante toda a vida.” (UNESCO, 2005, p.18).

Não se afirma com isso que a totalidade das causas das mudanças climo-
ambientais ocorridas até aqui foram agudizadas somente por falta da educação.
A falha da educação atual se centra em não priorizar a dimensão ambiental em
todos os seus aspectos – importância biológica nos serviços ecossistêmicos, au-
mento da qualidade de vida, segurança global, finitude dos recursos naturais,
entre outros –, na formação dos cidadãos.

Nesse sentido, uma reforma na educação deve objetivar o despertar da ci-
dadania para a prática constante do comportamento sustentável. A EDS pode
auxiliar na amenização dos efeitos das mudanças climoambientais, quando en-
sina o exercício contínuo da sustentabilidade em todas as atividades da vida,
levando em conta aspectos ambientais, culturais e sociais, exercendo-as com
responsabilidade e democracia. As premissas da qualidade dessa educação es-
tão sintetizadas a seguir (UNESCO, 2005):

1) Ser interdisciplinar e holística. Ensinar desenvolvimento sustentável de
forma integrada em todo o currículo, não como disciplina a parte;

2) Visar a aquisição de valores e princípios fundamentados na sustentabili-
dade e ensiná-los;

3) Desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de encontrar solução
para os problemas, ensinando a ter confiança ante os dilemas e desafios
em relação ao desenvolvimento sustentável;
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4) Estar bem relacionada com a vida local, abordando tanto os problemas lo-
cais quanto os globais, usando as linguagens mais comumente utilizadas
pelos alunos.

O desafio de praticar constantemente um comportamento sustentável exige
procedimentos com um largo espectro de atuação: deveres e responsabilida-
des das empresas quanto aos problemas ambientais; redução da pobreza; me-
lhor planejamento da demografia urbana e rural; governabilidade, paz, saúde
e outros aspectos sociais. A conscientização dessas práticas sustentáveis na
busca de minimizar as mudanças climáticas e ambientais pede políticas educa-
cionais que executem a educação da sustentabilidade, do jardim de infância até
o curso superior durante toda a vida adulta. Sem dúvida, uma reforma ampla
abrangendo uma mudança na formação de professores com novas concepções
de aulas, uma modificação dos objetivos e conteúdos curriculares na busca de se
interdisciplinar as dimensões sociais, ambientais, econômicas e culturais com a
sustentabilidade (UNESCO, 2005).

Transcender o espaço escolar expandindo o local da aprendizagem para o
mundo é outro traço característico da EDS. Com efeito, na interação com o
mundo significando e ressignificando as coisas da vivência diária é uma maneira
de aprendizagem que acontece de diversas formas, seja na interação solitária
com o sistema televiso e no mundo das comunicações globais, nos simples atos
de manuseio, enfim, vivendo, errando, acertando e sempre aprendendo.

O programa da EDS formal ou não formal facilita a internalizar, no indivi-
dual e no coletivo, o exercício de práticas e comportamentos sustentáveis, que se
forem duradouras passarão às próximas gerações tornando-se uma cultura sus-
tentável. Nesse contexto é que pequenos exemplos de sustentabilidade podem
influenciar no clima e no meio ambiente quando feitos de forma globalizada.

Uma boa atitude é o aprimoramento da reciclagem de lixo, no qual inúme-
ros benefícios climáticos e ambientais são obtidos, uma vez que a reciclagem
diminui a emissão de poluentes para a atmosfera; a extração de recursos na-
turais; a poluição dos recursos hídricos e a degradação dos ecossistemas. Um
exemplo de cultura educacional sustentável foi dado pela torcida japonesa, na
cidade de Natal, durante a copa do mundo em 2014 no Brasil, como mostra a
figura 13. Os japoneses levaram sacos e ao término de cada jogo recolheram
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o lixo produzido destinando-o para o local correto. Esse exemplo foi seguido
por uma minoria de brasileiros nos outros jogos. Para os japoneses essa ação
educativa de recolher o lixo produzido é uma norma cultural duradoura e para
os brasileiros significa apenas, uma atitude bonita e efêmera. É nesse ponto em
que a educação age, ensinando valores e boas maneiras de geração em geração,
até que se tornem normas de cultura.

Figura 13 – Japoneses dão exemplo de civilidade na copa do mundo de 2014.

Fonte:(band.com.br, 2014)

As noções de sustentabilidade e a prioridade da dimensão ambiental es-
tão diluídas no atual modelo de educação, que forma para a competitividade
na sociedade de consumo gerando uma inércia reflexiva e a omissão conivente
perante a mudança climoambiental. Na busca de minimizar essa apatia educa-
cional, a EDS propõe uma abordagem holística que exige prática e uma reforma
íntima nas estruturas pessoais do ser humano.

Essa reforma exige abrir mão de certos confortos tecnológicos imediatos,
tornando o ser humano mais altruísta e colaborativo. Por essa dificuldade de
execução e pela magnitude do alcance de sua proposta, a educação para o de-
senvolvimento sustentável é um conclame a todos. O individual e o coletivo,
o público e o privado, o governamental e o civil, o regional e o internacional,
todos são chamados a contribuir de formas diversas e com intensidades diferen-
tes. Como qualquer ação cooperativa, o fracasso e o sucesso da EDS – como
também da implementação de mitigação para a mudança climática e ambiental
– dependerá muito do nível de comprometimento coletivo. Formas de contri-
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buição das partes sociais9 nesse contexto podem se encontradas na tabela feita
pela UNESCO (2005).

Em 2015 termina o prazo da Deds e as mudanças conseguidas foram bem
poucas. Avanços aconteceram, mas ainda são ínfimos diante do preocupante
quadro socioambiental do mundo. O processo terá um engajamento maior e
surtirá mais efeito quando os cidadãos, de forma individual, comprometem-se
a fazer sérias reflexões. O que eu quero durante minha vida nesse mundo?
Somente gozar de prazeres efêmeros trazidos pelo consumismo? Deixar a in-
dividualidade se exacerbar ao ponto de impedir uma reflexão sobre a mudança
climática e ambiental que compromete o futuro do planeta? O início de uma
nova caminhada se dá no reconhecimento, pelo autoexame, de que estamos na
rota errada e no desejo sincero de mudança. Assim urge a preocupação com
um amanhã melhor. A EDS é uma boa opção de caminho para se chegar um
futuro com sustentabilidade e só depende de se fazer as escolhas de acordo com
o sábio alerta da Deds (UNESCO, 2005, p.25):

Como pessoas, buscamos mudanças positivas para nós mesmo, para
nossos filhos e netos; devemos fazer isto respeitando o direito de todos
de fazer o mesmo. Para isso, devemos aprender constantemente sobre
nós mesmos, nosso potencial, nossas limitações, nossos relacionamen-
tos, nossa sociedade, nosso meio ambiente, nosso mundo. A educação
para o desenvolvimento sustentável é um esforço vital e eterno que de-
safia indivíduos, instituições e sociedades a olhar para o dia de amanhã
como um dia que pertence a todos nós ou não pertencerá a ninguém.

9 Organizações governamentais, intergovernamentais, sociedade civil, organizações não governamen-
tais e setor privado.
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5

EDUCAÇÃO PARA MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

A educação é um elemento essencial na resposta

global à mudança climática. Ele ajuda os jovens

a compreender e lidar com o impacto do aqueci-

mento global, estimula mudanças em suas atitudes

e comportamentos e os ajuda a se adaptar às ten-

dências relacionadas às mudanças climáticas.

UNESCO, 2015

Neste capítulo se analisa a Educação para Mudanças Climáticas (EMC) –
Climate Change Education (CCE) – que possui suas bases na EDS e segue as
premissas básicas da educação ambiental. A EMC quando aplicado aos pressu-
postos de um desenvolvimento sustentável é conhecida por Educação em Mu-
danças Climáticas para o Desenvolvimento Sustentável (EMCDS)1.

Segundo a Unesco (2014a, p.5), projetos para o aperfeiçoamento profis-
sional em EDS ainda está numa fase jovem e a formação de professores em
EMCDS está em sua infância. Resultados de uma análise internacional feita em
dez países sobre a prática da EMCDS de acordo com (LAESSØE et al., 2009)
1 Segundo Mochizuki e Brian (2015. p.10) “dirigindo a EMC no contexto da EDS (ou EMCDS) é uma

maneira ideal para que os alunos de todas as idades possam compreender as causas e consequências
das mudanças climáticas e tomar medidas para enfrentá-las“.



apontaram que, a EMC tem relevância marginal na prática educativa e na pes-
quisa educacional sendo somente estudada no contexto da educação científica.
Nesse trabalho, o uso da sigla EMC estará inerentemente ligada a ideia de um
desenvolvimento sustentável.

Os desafios impostos pelas mudanças climáticas requerem da educação mais
do que ser um instrumento de formação para planejamento de mitigação e adap-
tação. Requer um reposicionamento do seu potencial crítico e conscientizador
para um lugar central, com o objetivo de fornecer respostas globais as causas e
efeitos das mudanças climáticas. O papel da EMC tem sido cada vez mais reco-
nhecido como necessário, mas ao mesmo tempo, muitas nações precisam ainda
desenvolver projetos sistêmicos e interdisciplinares desta educação, que abor-
dem dimensões sociais, políticas, científicas, econômicas, ecológicas e éticas
das mudanças climáticas (MOCHIZUKI; BRYAN, 2015; UNESCO, ).

Por enquanto, a EMC sem um referencial próprio definido e sem emergir
como uma educação independente, possui diretrizes que apontam, para a ne-
cessidade de se aperfeiçoar a alfabetização sustentável e climática, como tam-
bém atenuar as causas negativas do consumismo em bens e serviços (JACOBI,
2011). De uma forma geral, a EMC almeja conseguir melhorar a compreen-
são da dinâmica entre as atividades antrópicas e as mudanças climáticas globais
promovendo a conscientização sobre, a relevância da execução dos processos de
mitigação e da adaptação aos seus efeitos (BANGAY; BLUM, 2010; JACOBI,
2011).

5.1 Os caminhos de uma educação para as mu-
danças climáticas

O estudo de como a formação educacional influencia as atividades antrópi-
cas que contribuem para, a aceleração das mudanças climáticas e as escolhas
dos procedimentos para enfrentar os seus efeitos, tem se desenvolvido há algu-
mas décadas. Como já exposto, nas últimas décadas diversos trabalhos sobre
essa temática foram produzidos, podendo ser encontrados na área de educação
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ambiental e em outras disciplinas ligadas à sustentabilidade (GADOTTI, 2008;
LIMA, 2013).

Ao avaliar alguns dos objetivos da EMC percebe-se que ela é algo mais do
que uma “ciência do clima”, uma vez que sua abrangência é complexa, sis-
têmica e interdisciplinar. Mochizuki e Bryan (2015) ressalta alguns objetivos
abrangentes já identificados: conseguir transferir o conhecimento das mudanças
climáticas e os seus princípios básicos ao público; saber avaliar se uma infor-
mação sobre o clima é verdadeira; capacitar as pessoas a tomar decisões e atos
responsáveis de forma a ajudar a garantir sociedades mais equitativas, sustentá-
veis e resilientes.

Na década de 2000, a EMC inserida nessas educações – educação ambien-
tal e EDS – desenvolveu abordagens próprias que analisam o processo ensino
aprendizagem das mudanças climáticas e em áreas afins, como a degradação
ambiental. O instrumento usado nessas abordagens pode ser obtido por três ca-
minhos paralelos e simultâneos, que possuem objetivos comuns (ANDERSON,
2010):

1) A obtenção de conhecimento, a aprendizagem do público e a divulgação
das mudanças climáticas;

2) Aquisição de habilidades e competências sobre as mudanças climáticas;

3) Mudança nos padrões de atividade antrópica em busca de um comporta-
mento mais sustentável.

5.1.1 O primeiro caminho: a obtenção de conhecimento, a
aprendizagem do público e divulgação das mudan-
ças climáticas

Um dos fatores importantes é as pessoas adquirirem o conhecimento que os
grandes concentradores de capital são os principais responsáveis pelos proble-
mas do meio ambiente. Segundo pesquisa de Heede (2014) noventa empresas
nos últimos 25 anos foram responsáveis por quase dois terços das emissões de
dióxido de carbono e metano em todo o mundo.
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Este tipo de conscientização da opinião pública pode exercer pressão nos
decisores políticos, que podem formular políticas climáticas mais incisivas na
defesa do meio ambiente. Tais políticas tanto podem aumentar incentivos fiscais
a empresas com ações sustentáveis, quanto arrecadar maiores impostos oriun-
dos de multas – que devem ser destinados a educação – para empresas que
emitem e não sequestram o dióxido de carbono (HEEDE, 2014).

A obtenção do conhecimento pode ser feito por meio de uma alfabetiza-
ção para o clima que necessita fundamentalmente do conhecimento científico.
Entretanto, a ciência do clima é interdisciplinar requerendo além dos saberes ci-
entíficos, os saberes ambientais, culturais, sociais e econômicos. Portanto, para
ocorrer uma compreensão abrangente e diferenciada das mudanças climáticas é
necessário exercer uma educação interdisciplinar

Nesse sentido, o processo interdisciplinar é essencial para despertar a cons-
ciência ambiental, o que é um fator facilitador para o ganho de conhecimento
e dar início a ações práticas de mitigação e adaptação. O ato de aprender as
causas e consequências das mudanças climáticas diminui a inércia de ações go-
vernamentais das nações, em reagir a ameaça da mudança do clima ao lugar
onde vivemos, onde plantamos alimentos e onde podemos encontrar água 2.

A dinâmica da mudança climática possui uma complexidade regida por uma
série de fatores físicos, químicos e suas interações com o seres humanos apre-
sentam consequências que se moldam em, um assunto de difícil entendimento.
A maioria da população, mesmo os que possuem um grau de instrução medi-
ano não compreende as mudanças climáticas de forma adequada, porque seus
conhecimentos não acompanham o nível da explicação científica (WEBER;
STERN, 2011).

Uma parte dos cidadãos comuns não tem acesso fácil a literatura científica
e quando querem saber dados sobre o clima procuram fontes intermediárias de
conhecimento. Essas fontes expõem os conteúdos por meio de: informações e
opiniões, comunicação de massa, em vídeos, gráficos e numa linguagem mais
fácil de compreender (SOROKA, 2002). Normalmente nesses meios, o co-
nhecimento sobre o clima é fornecido por documentários, conversas informais,
cobertura de notícias e outras formas do gênero.
2 Christiana Figueres, secretária executiva da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança

do Clima. Trecho um artigo publicado no The New York Times,15 de fevereiro de 2011.
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Pesquisas mostram que apesar dessa divulgação, mais de um terço da popu-
lação do mundo nunca ouviu falar do aquecimento global3, isto é, identificou-se
uma média mundial de 38% de pessoas que não ouviram falar sobre o aqueci-
mento global ou não possuem uma opinião. Um indicador da pesquisa apontou
onde existe maior pobreza, a sensibilização ao aquecimento global é menor e
outro dado interessante, os latino-americanos estão no meio do grupo interna-
cional na consciência do aquecimento global liderando mundialmente a crença
de que, o aumento das temperaturas em todo o planeta é devido em boa parte,
as atividades humanas no meio ambiente (GALLUP, 2007).

Esse desconhecimento e descrença nas mudanças do clima podem ser mini-
mizados por instrumentos educacionais de divulgação, elaboração de projetos e
ensino de conceitos básicos da problemática climática. A educação básica para
os problemas climáticos ou alfabetização climática4 tem o poder de ser uma
ferramenta social de mobilização, quando consegue disseminar os contínuos
esforços científicos através dos divulgadores da ciência, objetivando o aumento
da compreensão pública sobre os futuros efeitos das mudanças climáticas.

Um dos principais entraves para a realização de medidas de mitigação e
adaptação aos efeitos das mudanças climáticas é a sua complexidade e escala,
fatores que dificulta o processo de compreensão de sua gravidade e bloqueia
o reconhecimento das pessoas em ter um potencial de agravá-la ou aliviá-la
(GARDINER, 2011; DOBSON, 2006). Isto é, impede-se um importante passo,
o reconhecimento que o montante total de emissão de GEE tão prejudicial ao
meio ambiente, inicia-se em cada contribuição individual no uso de combustí-
veis fósseis.

Dessa forma, aumentar a compreensão das pessoas a respeito das mudan-
ças climáticas é um dos passos essenciais na motivação dos indivíduos e as-
sim, capacitando-os a tomar medidas para amenizá-la (MOCHIZUKI; BRYAN,
2015). Segundo Dobson (2006) quando as pessoas identificam um nexo de cau-
salidade entre suas ações cotidianas e o dano induzido no clima, elas sentem-se
mais responsáveis e inclinadas a contribuírem com ações sanadoras.
3 Pesquisas feito pelo Gallup realizadas em 127 países em 2007 e 2008 (GALLUP, 2007).
4 Segundo pesquisa de (BRECHIN, 2003) o americano possui um conhecimento mediano sobre a

mudança climática e uma compreensão média dos seus fenômenos, isso mostra que a compreensão
do público sobre a mudança climática não é um problema específico de ’analfabetismo’.

126



Com o êxito das propostas da EMC se espera como resultado, um maior
apoio público e tomadas de medidas para reduzir os riscos climáticos, todavia
deve-se manter o cuidado de não propagar o catastrofismo leviano, doutrinas
apocalípticas pautadas em vingança divina ou a essência maligna da natureza
humana (JACOBI, 2011). Tais posturas conformistas só contribuem ainda mais
para a inércia social alimentando o que Paulo Freire chamou de “vencimento do
homem diante do poder dos fatos”.

A ideia da impotência humana precisa ser desmontada com apoio aos pro-
jetos de EMC, estímulos a pesquisa constante sobre os efeitos e causas das
mudanças climáticas e, a divulgação dos seus resultados para alertar as pessoas
dos perigos (UNESCO, 2014a). O aumento na qualidade do conhecimento –
quais as forças dominantes, os interesses econômicos envolvidos – e no nível
de prontidão a respeito da realidade climática fará diminuir o descaso, com que
é tratada essa problemática pela população em geral. Essas atitudes irão mi-
nimizar a influência dos interesses anti clima e a propaganda de negação que
circula a respeito dos perigos causados por mudanças climáticas significativas
(HILLMAN; FAWCETT; RAJAN, 2007).

Nesse sentido, a EMC objetiva disseminar a consciência para a mobiliza-
ção frente às mudanças climáticas ensinando que as atitudes poluidoras locais
possuem reflexos globais (FERNANDESSILVA, 2015). Uma outra diretriz é
empoderar o público com a consciência de que, as emissão de GEE e o conse-
quente aumento na temperatura da Terra está fortemente intricada com diversos
processos: o consumo desenfreado dos bens e serviços naturais; a quantidade
de resíduos produzidos e o aumento do nível dos oceanos; o desmatamento da
Amazônia, da Mata Atlântica e a desertificação em diversas partes do mundo;
a destruição das matas ciliares e assoreamento dos rios; a ocupação urbana de-
sordenada, a impermeabilização de solos e as enchentes (JACOBI, 2011).

Todos os riscos ambientais citados acima apesar de mitigáveis estão sujeitos
a se agravarem ainda mais, argumento inteiramente consistente com o conhe-
cimento científico (COUNCIL, 2010). Esse agravamento demonstra como é
importante a conscientização da população, para que as ações mitigativas ve-
nham ter sucesso, caso contrário, com a baixa compreensão pública decorrerá a
frustração de muitos cientistas, pensadores e educadores voltados ao problema
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do clima. Consequentemente esse entrave retardará as ações sanadoras para os
riscos climoambientais e não obstante, os potencializando ainda mais (HAN-
SEN, 2009).

5.1.2 O segundo caminho: aquisição de habilidades e com-
petências sobre as mudanças climáticas

A EMC quando integrada com a EDS cria espaços de reflexão a respeito da
importância das mudanças climáticas construindo capacidades, atitudes sociais,
ambientais, individuais e coletivas para fomentar mitigações aos seus efeitos.
Reforça-se que os debates promovidos neste espaço de conscientização devem
buscar reverter a inércia social perante as mudanças climáticas, uma vez que
grande parte da comunidade mundial e até setores ligados diretamente ao clima,
tem ignorado o poder de influência da educação em: mudar o comportamento
das pessoas perante o exercício de mitigação; capacitá-las a se adaptarem às mu-
danças climáticas; e a se engajarem no desenvolvimento sustentável resiliente
(BANGAY; BLUM, 2010; ANDERSON, 2010).

Dentro desses espaços reflexivos a EMC deve cooperar para que os alunos
se apropriem de tais capacidades, competências e estejam dispostos a: assimilar
novos entendimentos, fazer inclusão social, praticar atitudes sustentáveis com
influência, local, nacional e global. Segundo a Unesco na Comissão Internaci-
onal sobre Educação para o Século XXI, Relatório Delors, essas diversidades
de metas estão contidas nos quatro pilares da educação: aprender a ser, saber,
fazer e viver juntos (DELORS, 1996).

Algumas competências transversais bem como capacidades ligadas a di-
mensão afetiva e cognitiva devem estar inseridas no programa da EMC. Estar
preparado emocionalmente a novas situações, com o objetivo de propor cami-
nhos sensatos em direção a futuros alternativos é um bom exemplo. O cultivo de
novos valores, projetos de desenvolvimentos de habilidades para resolução cri-
ativa de problemas e de transformação social são outros exemplos. Destaca-se,
a necessidade de ênfase no encorajamento do processo de criação de soluções
próprias, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas e ao mesmo tempo
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evitar reduzir esse processo, a uma série de intervenções educativas sem conti-
nuidade ou de execuções pontuadas (BANGAY; BLUM, 2010; MOCHIZUKI;
BRYAN, 2015).

Um melhor conhecimento das causas e os efeitos das mudanças climáticas
resultaram em melhores tomadas de decisão, sobre quais mitigações ou formas
de adaptação mais eficientes devem ser implementadas. Tais implementações
devem levar em consideração os múltiplos contextos do meio ambiente e suas
intricadas conexões. Nesse sentido, a EMC pode facilitar a assimilação do co-
nhecimento multidimensional da natureza, no qual as mudanças climáticas é um
claro exemplo de ligações inter-relacionadas com o modelo social, ainda que
suas consequências não sejam imediatas ou visíveis (MOCHIZUKI; BRYAN,
2015).

De fato, as atividades antrópicas como uma dessas multi dimensões pos-
suem influências que interligam-se através do clima e isso está posto clara-
mente, pelas dinâmicas sociais e científicas das mudanças climáticas. Dessa
forma, a EMC objetiva promover sobre a prática individual uma reflexão crí-
tica que aborde o desenvolvimento sustentável em suas múltiplas dimensões
(UNEP, 2010).

A aquisição de competências para o desenvolvimento de mitigações em mu-
danças climáticas é um ponto extremamente relevante. A educação ensina a
direcionar a produção de mitigação às causas e aos efeitos das mudanças climá-
ticas, desenvolvendo também habilidades, capacidades, conhecimento e dispo-
sição, para diminuir a crise climoambiental com ações coletivas e individuais.
Ações com essa natureza contribuem com soluções para atenuar a problemá-
tica do clima minimizando as emissões de GEE, poluição e o uso excessivo dos
recursos naturais.

Segundo a Unesco (2012), a mitigação na ótica da EMC implica numa refle-
xão do nosso fazer cotidiano, numa alteração do tipo de relação social e da pró-
pria educação. Descrevendo com mais detalhe (MOCHIZUKI; BRYAN, 2015,
p.17) elenca que a mitigação para mudanças climáticas é analisar: os sistemas
econômicos, estruturas sociais, padrões culturais, as expectativas de estilo de
vida, o consumismo, a distribuição da riqueza, aspirações e sistemas de valores
com sua responsabilidade básica para a produção excessiva de GEE.
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Neste segundo caminho, a EMC pode desenvolver formação de capacidades,
competências e atitudes com o objetivo de preparar as pessoas a se adaptarem
aos impactos oriundos das mudanças do clima. Um dos objetivos centrais da
adaptação é diminuir a vulnerabilidade das comunidades e aumentar a resis-
tência aos choques ambientais, preparando o ser humano para um mundo mais
populoso, com um novo padrão climático e provavelmente com menos recursos
naturais (IPCC, 2014b).

Os benefícios da adaptação são múltiplos podendo ser explorados em vários
aspectos como na contribuição da gestão ambiental, na consolidação do desen-
volvimento sustentável e no aumento da conscientização pública. Um aspecto
benéfico é o desenvolvimento de políticas climáticas de formação educacional
vinculadas a uma melhor adaptação as mudanças do clima, uma vez que pessoas
educadas podem se habituar ao consumo mais consciente, ao mesmo tempo em
que a educação técnica pode fomentar pesquisas sobre uma agricultura mais
resistente e produtiva (ANDERSON, 2010).

Outras estratégias educacionais eficientes estão ligadas a adaptação às mu-
danças do clima. Uma opção é a orientação educacional para redução em riscos
de desastres ambientais, isto é, uma prevenção educacional que minimiza altos
prejuízos financeiros consumidos pelos efeitos cumulativos de eventos climáti-
cos extremos (BANGAY; BLUM, 2010). Esse é um ponto estratégico que abre
diversos caminhos, uma vez que a relação entre a educação e a ocorrência de
desastres climáticos é uma via de mão dupla. Diversos trabalhos apontam que
inundações, secas extremas, refugiados ambientais e outros eventos relaciona-
dos ao clima interferem na qualidade da educação, especialmente de mulheres
e crianças (UNESCO, 2012.; BLANHESPOOR et al., 2010)

Portanto, a EMC pode atuar contribuindo com a adaptação educando me-
ninas e mulheres tornando assim, as comunidades menos vulneráveis a eventos
climáticos extremos, pois pesquisas apontam que a educação feminina reduz
a mortalidade e o número de feridos durante tragédias naturais, e isso inclui as
tragédias climáticas (BLANHESPOOR et al., 2010). Lembra-se que a educação
para a adaptação não é exclusividade de uma educação familiar, feminina, de
uma redução isolada da vulnerabilidade global, ou ainda, do ganho desconec-
tado de conhecimento para a preparação dos riscos das mudanças climáticas.
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A adaptação eficiente para as mudanças climáticas exige que essas abor-
dagens sejam feitas de forma paralela com outras, tais como, planejamento de
infraestrutura mais forte e melhor comunicação entre agentes governamentais,
não governamentais e sociedade civil (ANDERSON, 2010). Nesse aspecto, a
evolução ainda é lenta, pois pesquisas indicam que existe uma falta de sintonia
entre esses atores e a agenda da redução de riscos de desastres5 (BLANHES-
POOR et al., 2010).

5.1.3 O terceiro caminho: Mudança nos padrões de ati-
vidade antrópica em busca de comportamento mais
sustentável

As atividades antrópicas que são fontes das emissões de GEE possuem uma
relação com o nível e o foco de educação exercida pela sociedade, pois estas
intervenções no meio ambiente apesar de serem necessárias à sobrevivência,
estão impregnadas por cultura, valores e comportamento (ASSADOURIAN,
2010; MOCHIZUKI; BRYAN, 2015). Segundo Assadourian (2010) o nível da
atividade antrópica dita o ritmo do consumo dos recursos da natureza e quando
guiada pelas diretrizes do modelo desenvolvimentista constrói uma sociedade,
com um olhar quase que unilateral, para a dimensão econômica do desenvolvi-
mento.

Essa visão social míope propiciou no século anterior, a instauração de uma
norma social depredadora do meio ambiente – o consumismo. De fato no último
século o consumismo em, bens e serviços impulsionado pela mídia, a expansão
industrial, o capitalismo selvagem, a possibilidade de energia barata entre ou-
tros fatores, espalhou-se como prática ideológica não assumida por grande parte
da sociedade, entretanto quase que universalmente praticada (IPCC, 2014c;
GUPTA, 2011).

A ausência da dimensão ambiental na cultura consumista baseada numa eco-
nomia de queima de combustíveis fósseis criou uma espécie de estado aliena-
5 O número de desastres registrados aumentou de ano a ano, de um total médio anual de 90 na década

de 1970, para um valor próximo de 450 por ano na década de 2010.
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tivo. As pessoas acreditam que vivem de forma sustentável e não contribuem
para a crise ambiental quando realizam atitudes corriqueiras como dirigir um
carro, viajar para o exterior, assistir televisão, comer carne animal ou usar um
computador e dessa forma não se consideram responsáveis, eximindo-se de con-
tribuir na redução da emissão de GEE (KAWALL, 2011)).

O estado de alienação causado pela ausência da dimensão ambiental na cul-
tura consumista é um reflexo, que grande parte do sistema educacional atual não
forma para a preservação da biodiversidade, para a cooperação ambiental e nem
para um nível real de sustentabilidade. A conscientização, motivação e a dinâ-
mica de mudanças comportamentais no consumo possuem relações intricadas.
Esses fatores são bem expressos em Mochizuki e Brian (2015, p.11):

O atual processo de mudança de comportamento é altamente com-
plexo. Se as pessoas estão cientes de que, agindo isoladamente, suas
ações individuais não vão fazer uma diferença decisiva na concentra-
ção atmosférica de gases de efeito estufa, pode haver pouco incentivo
para alterar voluntariamente o seu comportamento, a menos que eles
percebem que todo mundo vai.

Individualismo, alienação e omissão são características que destoam com o
papel da dimensão ambiental na EMC, que requer conceitos como cooperação,
solidariedade, bom uso da natureza, formação cidadã plena e efetiva. Ao pri-
orizar excessivamente a formação para o cientificismo tecnológico, deixando
as questões humanas de ética e política ambientais em segundo plano, o atual
sistema educacional se pauta em instruir sociedades consumistas (ASSADOU-
RIAN, 2010; LIMA; LAYRARGUES, 2014).

Efetivamente esse tipo de formação, desprovida da dimensão ambiental,
contribui para o aumento de uma tecnologia direcionada a extrair ininterrup-
tamente os recursos naturais a uma velocidade cada vez maior, com o objetivo
de atender a demandas de crescente consumo. Como resultado dessa formação
consumista ambientalmente insustentável, a sociedade inverte os valores pas-
sando a viver para produzir e consumir, alienando-se numa forma de vida que
a impede de enxergar os perigosos efeitos das mudanças climáticas em anda-
mento (ALMEIDA, 1997).

Mesmo com algumas tentativas da educação em ensinar noções de sustenta-
bilidade e ecologia em temas transversais, a instrução para o consumo realizado
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nos bancos escolares de forma indireta ainda é preponderante, pois ao fazer uma
educação circunscrita para competição de mercado e formação técnica, muitas
vezes se incentiva o consumo irrefletido, ao mesmo tempo em que se endossa
a ideia de que a dimensão econômica é o alicerce que sustenta a sociedade. A
educação deve ser abrangente e interdisciplinar, porém ao priorizar uma dimen-
são da sustentabilidade – o setor econômico – suplantam-se as necessidades dos
setores social e ambiental (SOBRAL, 2000; CORREIA et al., 2010).

Vale ressaltar que não se deve considerar, como foco único, para minimizar
os efeitos da mudanças climáticas, a redução das emissões pessoais de GEE
(KAWALL, 2011). Garantir um modo de vida sustentável exigirá transforma-
ções multifacetadas em tecnologia, economia, política, indústria, nas formas de
alimentação e, ações de governança nos níveis nacional, regional e global.

Com a transformação do comportamento, as pessoas em número cada vez
maior disponibilizam-se mais para o desenvolvimento do conhecimento e para
a aquisição de competências, empoderando-se e criando condições mais ade-
quadas à mudança pretendida. Dentre diversas atitudes, a mudança comporta-
mental pode gerar mitigação: no consumo de energia; na diminuição do desma-
tamento e ampliação de reflorestamento; redução da poluição e do desperdício
de comida. No campo mais subjetivo, promove um aumento da criticidade: ao
modelo de desenvolvimento; aos padrões de cultura; à desigualdade social; aos
sistemas de valores e suas relações causais com as emissões de GGE (ANDER-
SON, 2010).

Assim, a mudança do comportamento, a aquisição e divulgação do conhe-
cimento mediado por uma EMC, a respeito dos processos que envolvem as
mudanças do clima criam condições melhores, para desenvolver a adaptação
e mitigação de seus efeitos. São inúmeros os campos de abordagem da EMC
nesse aspecto: o uso da relação entre a educação ambiental, alfabetização cien-
tífica e mudança climática; mudança curricular formal e não formal; a história
da mudança climática e sua relação com o modelo social; conhecimento me-
lhorado dos eventos climáticos, modelos de consumo, incertezas e estatísticas
climáticas; aproveitamento do seu caráter polêmico no ensino de ciências na-
turais; análise de mitigações eficientes (MOCHIZUKI; BRYAN, 2015). Com
efeito, para conseguir a contento a realização dos objetivos desses três cami-
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nhos é necessária uma ampla reforma com alto investimento financeiro para o
setor educacional.

O percurso dos três caminhos está condicionado a um autoexame transfor-
mativo que crie condições de se fazer boas escolhas. Essa transformação é
iniciada por processos de leitura, debates e atividades que foquem a mudança
interna movida pela análise da nossa existência no planeta, para o planeta e com
o planeta, isto é, pela reflexão profunda dos efeitos das relações antrópicas no
meio ambiente, e isso só será conseguido através de um processo educativo di-
ferenciado (UNESCO, 2014a; FERNANDESSILVA, 2015). As três orientações
são complementares, e quando interiorizadas pelos alunos se transformam em
instrumentos de engajamento contínuo e reflexão intermitente.

A reflexão e o engajamento são conceitos que se entrelaçam dentro da edu-
cação, permitindo que os três instrumentos minimizem os efeitos das mudan-
ças climáticas. Tais objetivos, reflexivos e engajados, são obtidos quando os
projetos educacionais transformadores são intencionalmente focados e delimi-
tados. Nesse sentido, o poder da transformação da educação é bem colocado
por (JACOBI; TRISTÃO; FRANCO, 2009, p.70) “Dessa forma, o pensamento,
a capacidade de reflexividade, de conhecer o mundo, de tomar decisões, fazer
escolhas e transformar veem-se ampliados pela intencionalidades dos processos
educativos”. Assim, os caminhos descritos acima são instrumentos que, quando
acionados simultaneamente e intencionalmente numa área de engajamento re-
flexivo, resultarão na prática efetiva da EMC.

Na operacionalização dessa transformação pela EMC, um passo relevante é
a continuidade do processo de conscientização e envolvimento dos alunos frente
às ameaças dos efeitos das mudanças do clima. Os processos incentivadores do
engajamento podem ser realizados por reformas em programas de ensino que
olhem com maior seriedade para as mudanças climáticas, introduzindo novas
valorações e significados, em nível coletivo e pessoal. Alguns valores individu-
ais e significados coletivos estão dispostos na Deds, propondo uma reforma nas
bases da educação que amplia a visão da sociedade e descortina os perigosos
efeitos invisíveis das mudanças climáticas (UNESCO, 2005).

Os educadores podem reforçar o engajamento da sociedade, ensinando que
o conhecimento, as habilidades e uma mudança comportamental contribuem na
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redução da emissão de GEE. Vale destacar que, o engajamento e a prática desses
objetivos só serão possíveis após a tomada de consciência de que as atividades
antrópicas, além de influenciarem nas estruturas sociais e econômicas, estão in-
tensificando as mudanças do clima. Portanto, facilitar e incentivar ambientes
de reflexão criadores de iniciativas educacionais transformativas, possibilitando
vencer as barreiras — ecológica, econômica, espacial, cultural, social, política
e institucional —, com o objetivo de exercer uma vida sustentável é uma impor-
tante meta da EMC (MOCHIZUKI; BRYAN, 2015).

5.2 Atividades iniciais da educação em mudan-
ças climáticas: currículos, habilidades e com-
petências

Tanto quanto a educação ambiental, a EMC também dá relevância ao tipo de
comportamento e às ações antrópicas locais, indicando que suas consequências
possuem implicações globais (MEADOWS, 1989). Responsabilizar proporci-
onalmente as fontes de poluição local que contribuem para, a aceleração das
mudanças climáticas é uma forma de aumentar a visibilidade do problema pe-
rante os alunos, uma vez que, quando se estabelece uma melhor conexão entre
as causas e efeitos dessas mudanças, se promove o surgimento de ações mitiga-
tivas. Assim, cria-se um bom efeito multiplicador, que é o incentivo na trans-
formação de ações sustentáveis locais e regionais em ações nacionais e globais
(MOCHIZUKI; BRYAN, 2015).

Quando inserida na reforma da educação, a EMC pede algumas alterações
nos currículos escolares. Os instrumentos podem ser o uso de abordagens peda-
gógicas diversificadas envolvendo escola e comunidade na problemática da mu-
dança do clima, como também a inserção de tópicos das mudanças climáticas
que gerem discussões coletivas em processos sociais mais amplos. Nesse novo
currículo, o norteamento dos conceitos, conhecimentos específicos e conteúdos
básicos devem abrir um campo propício para um o ensino da problemática do
clima de forma interdisciplinar. Elenca-se para esse contexto alguns conteúdos
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relacionados às mudanças climáticas com características locais e de influência
nacional: o controle maior do ciclo das cheias, métodos agrícolas mais susten-
táveis, conhecimento da biodiversidade e sua proteção (UNESCO, 2012.).

A inserção curricular aqui proposta poderia ser estendida a diversos outros
tópicos, por exemplo: clima e suas mudanças; desmatamento com suas con-
sequências e interesses econômicos; o ciclo da água e sua contaminação; deser-
tificação e degradação dos solos; poluição do ar; acidez oceânica, entre outros.
Tais aspectos podem ser trabalhados no ensino de ciências desenvolvendo os
aspectos éticos, econômicos e ecológicos na busca de gerar, consciência e mo-
tivação, para fomentar estratégias direcionadas a diminuir a pressão ambiental.

Essas ações podem ser realizados por atividades didático-pedagógicas ao
abordarem temas como: tratamento da gestão de água e resíduos; benefícios de
uma economia de baixo carbono; comparação entre o desmatamento e o manejo
florestal; diferenças entre certezas, incertezas, modelos, cenários, projeções e
riscos dos efeitos das mudanças climáticas. Pesquisadores apontam que essas
abordagens devem ser desenvolvidas concomitantemente com a evolução histó-
rica multifacetada das mudanças climáticas em contextos diversos – científico,
econômico, ecológico, social e político –, como também os de temas de se-
gurança e desenvolvimento global visualizando as opções das futuras gerações
(CARAMELLO; STRIEDER, 2011).

As alterações curriculares abarcam outras variáveis e guardam vínculos sig-
nificativos com os processos de mitigação. A EMC, quando pautada dentro
das diretrizes da EDS sugere que, os currículos também contenham a crítica ao
atual consumo de energia fóssil, ao aumento da criação de animais para alimen-
tar o excessivo consumo de carne e à possibilidade de mudança para uma matriz
energética mais limpa. Este nível de criticidade requer uma pedagogia que de-
senvolva um comportamento reflexivo, um exame da prática diária de consumo
do cidadão e uma análise do paradigma social como um todo, isto é, analisar
o sistema econômico, estilo de vida, padrões de cultura, desigualdade social,
comportamento beligerante, consumismo e qual a parcela de culpa de cada um
para a emissão de GEE (MOCHIZUKI; BRYAN, 2015).

A proposta da EMC é se inserir em uma maior quantidade de disciplinas
possíveis com uma abordagem interdisciplinar. Tanto o ensino como a aprendi-
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zagem devem ser feitos numa transversalidade constante com áreas cognitivas
e afetivas, na busca de conscientizar as pessoas da necessidade de programar
ações sustentáveis. Nessa proposta, a transversalidade desse conteúdo deve fo-
car o desenvolvimento de competências e habilidades representadas de diversas
formas: ágil adaptação a novas situações, desenvolvimento da capacidade de
inovar, disponibilidade para a transformação e o equilíbrio das emoções. Por-
tanto, este processo educacional exige um ensino/aprendizagem participativo,
prática democrática com gestão da informação sobre a complexidade e interdis-
ciplinaridade das mudanças climáticas e, pensar criticamente sobre suas causas
e efeitos (LIMA; LAYRARGUES, 2014).

Nessa perspectiva Anderson (2010) indica que o benefício da conscienti-
zação do cidadão, sobre sua parcela na intensificação das mudanças climáti-
cas pode despertá-lo para contribuir com soluções mitigativas. Alinhadas com
as premissas de um desenvolvimento sustentável, entre outras contribuições a
ECM ensina:

1) Trabalhar a tecnologia para cidades limpas e humanas, no sentido da me-
lhor qualidade de vida;

2) O desenvolvimento do pensamento crítico e de habilidades em resolver
problemas gerados por mudanças rápidas com incertezas;

3) Dominar as informações na análise e sintetização, planejamento, gestão
de competências e habilidades ao longo da vida.

As habilidades e competências são instrumentos de alfabetização climática,
isto é, capacitam o cidadão a um maior senso de aquisição, avaliação e utilização
do seu consumo e, a refletir sobre suas atividades sobre o meio ambiente e o
clima. Também se insere nessa capacitação, uma análise com mais liberdade e
propriedade, das mensagens passadas pela mídia, mercado e setores ligados às
mudanças climáticas (UNEP, 2010). Nesse aspecto estão contidos a expansão
do agronegócio, o interesse da indústria do combustível fóssil e o messianismo
catastrófico dos efeitos climáticos (HAMILTON, 2009).
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5.2.1 Algumas experiências da educação para mudanças
climáticas

As experiências realizadas com a EMC se desenvolvem em parte no mundo,
dentro das orientações da EDS e em alguns países, elas se dão pela educação
ambiental. Em Labrador e Terra Nova, províncias do Canadá, são feitos pla-
nejamentos de ações sobre as mudanças climáticas usando a EMC desde 2005.
O Canadá é um exemplo em que as normativas e regras, da EDS e da EMC
não podem ser plenamente cumpridas, por que a componente cultural local tem
forte influência no processo, uma vez que o sistema de ensino direcionado para
as grandes comunidades conflita com a cultura dos aborígenes nas pequenas co-
munidades (NAZIR et al., 2009). Isso mostra que para o exercício da EMC as
questões culturais locais são relevantes para o engajamento dos indivíduos.

Recentemente no Nepal foi lançado um programa com o objetivo geral de
fortalecer as capacidades dos decisores políticos, planejadores de modelos edu-
cacionais e instituições de formação de professores. A execução do programa
foi através dos centros comunitários de aprendizagens que integraram a EMC
como, a educação para a preparação de desastres, educação não formal e EDS
no sistema de ensino. Em última análise, o projeto visa aumentar a capacidade
de adaptação e mitigação das populações vulneráveis às mudanças climáticas
através da educação (UNESCO, 2014b). A China inclui os conhecimentos es-
pecíficos das mudanças climáticas na educação básica reforçando a formação
de crianças e adolescentes (HAN, 2015), e na Europa, a Dinamarca vem usando
as estratégias da EDS para promover iniciativas específicas relativas a EMC.
Outros países da Europa e a Austrália usaram também EDS para temas direcio-
nados às mudanças climáticas (CHAMBERS, 2009).

No Brasil o assunto é trabalhado com mais qualidade dentro da educação
ambiental, pois a EDS ainda está iniciando sua construção. No ensino médio da
maioria das escolas brasileiras, o fenômeno das mudanças climáticas é tratado
como um tema isolado, sem conexões com conhecimentos éticos e nem volta-
dos à cidadania. Por vezes, é ensinado na disciplina de Biologia em temas como
ecologia e biodiversidade, associando-o a variações do clima. Na Física essa te-
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mática é abordada na identificação de grandezas da Termologia em previsões
climática e tratado como um tópico pontual em outras disciplinas. No aspecto
geral, as mudanças climáticas, um assunto vinculado ao meio ambiente, é ensi-
nado como um tema transversal de forma esporádica nas disciplinas do núcleo
comum ou em Geografia como eixo temático (PCN, 2000). Nos cursos técnicos
da área ambiental o tema é aprofundado em disciplinas específicas e nas outras
áreas, sua abordagem praticamente inexiste. Isso representa um quadro preo-
cupante para um fenômeno que têm o poder de influenciar a humanidade em
escala global.

Nos exemplos citados, a EMC e as outras educações ligadas ao debate das
mudanças climáticas procuram respostas em longo, médio e curto prazo. Po-
rém, estudos apontam que é no longo prazo que se consegue uma mudança edu-
cacional que forneça habilidades, competências e outros instrumentos para fazer
frente aos seus efeitos (UNESCO, 2014b). O sucesso dessa mudança educaci-
onal em prol de minimizar os efeitos das mudanças climáticas, além de exigir
paciência pelo tempo de operacionalização, configura-se claramente como uma
meta que requer um esforço colossal, precisando do apoio de todos.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se a educação sozinha não transforma a socie-

dade, sem ela tampouco a sociedade muda.

Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido

As dimensões envolvidas entre a atividade antrópica e as mudanças climo-
ambientais são definitivamente interdisciplinares. Dentro desse amplo campo
de pesquisa, além do papel essencial da educação, um breve estudo a respeito
da gênese da descoberta das mudanças climáticas se mostrou importante. O
conhecimento adquirido pelo exame da história das causas e consequências no-
civas de antigas degradações ambientais torna o cidadão ecologicamente mais
consciente e o capacita a realizar ações sustentáveis no agora.

Nesse sentido, a pesquisa da mudança climoambiental é importante para
os nossos atos no presente e no futuro. Esses estudos estimularão a sociedade
a dar uma maior atenção ao recente alerta do IPPC no seu mais novo relatório
(IPCC, 2014c, p.137) “A mudança climática é, definitivamente, um dos desafios
mais graves que os seres humanos enfrentam”, e também evidenciará que as
tomadas de decisão do agora dependerão em muito, da consciência das nocivas
intervenções antrópicas do passado.

Quanto ao IPCC foi feita uma análise de sua estrutura e de suas propostas
de mitigações para o desenvolvimento sustentável. Isso foi relevante porque
validou os argumentos e não deixou a pesquisa flutuar numa atmosfera de crí-
ticas irrefletidas ao modelo atual. Várias aprendizagens foram adquiridas com



os dados do quinto relatório do IPCC. Diversos elementos da atividade antró-
pica foram examinados, do comportamental ao tecnológico, as implicações da
demografia e de gestão, enfim, diversos outros contextos já mencionados ante-
riormente relacionados com educação.

A pesquisa sobre à importância da educação para a conscientização das mu-
danças climoambientais que resultou na produção dessa tese e de um livro, foi
uma proposta provocante, extenuante e desafiadora. O trabalho tornou-se uma
fonte de conhecimento interdisciplinar e auto consciencioso, dos sérios proble-
mas climáticos e ambientais que envolvem a humanidade.

Nesse sentido, o reconhecimento da importância do meio ambiente e dos
processos climáticos para a atual sociedade de riscos, já justifica por si só a
relevância de qualquer pesquisa, ainda mais se esta for, sobre processos que
auxiliam na minimização dos efeitos negativos das atividades humanas no pla-
neta. Dessa forma, produzir alternativas ao desenvolvimento puramente raci-
onal, científico e tecnológico evidenciando suas consequências negativas, com
o objetivo de sensibilizar, educar e conscientizar o indivíduo, são realizações
salutares na socialização do conhecimento .

Ao pesquisar uma forma educativa de defender a ecologia, a dimensão am-
biental e os recursos naturais da Terra foi obtido um entendimento maior dos
elementos ligados à crise climoambiental revelando os entraves e benefícios do
paradigma da sustentabilidade, da implementação do desenvolvimento susten-
tável, ao mesmo tempo que se apontou falhas do modelo desenvolvimentista
atual.

Tais estudos revelaram que quando somadas, a reprodução sistêmica dos er-
ros humanos em relação ao meio ambiente com as condições paradigmáticas
que desvalorizam a dimensão ambiental, a inércia comportamental do consu-
mismo é aumentada. Diante dessa insustentável situação urge a premente ne-
cessidade de um novo paradigma, um modelo reintegrador do ser humano com
a natureza. Nesse novo paradigma a educação para mudanças climoambientais
tem um papel relevante de conscientização.

Dessa forma se conclui que, a conscientização do público por meio de polí-
ticas educacionais diversas, a importância de mitigações e adaptações urgentes
visando a implantação da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável,
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são planos inadiáveis e essenciais. O caráter educativo desse trabalho de cons-
cientização climoambiental trouxe ensinos interdisciplinares na história: das
mudanças climáticas, do ambientalismo, da educação ambiental, da sustentabi-
lidade e da educação para o desenvolvimento sustentável.

O estudo aponta a importância de uma reforma educacional que contribua
com a mudança de comportamento da sociedade em relação as mudanças climo-
ambientais. A EMC usando os pressupostos da educação ambiental e inserida
nas diretrizes da EDS é indicada como, um elemento mitigador dos efeitos das
mudanças do clima. O desenvolvimento de programas de EMC em todos os
níveis de escolaridade pode gerar — em médio e longo prazo — consciência
socioambiental na geração mais nova, em especial nas crianças, para mudar os
padrões de consumismo da sociedade.

A pesquisa produziu um livro “Mudanças Climáticas e Ambientais: contex-
tos educacionais e históricos” publicado pela editora do IFRN com revisão de
parecer técnico. Também foram produzidos dois artigos nessa temática. Um en-
viado a Revista Journal of education for sustainable development, Qualis A.1,
esperando avaliação do referis, com o título: Education on climate change:
barriers and contributions. Outro na Revista Holos, Qualis B.1, Aprovado. Pu-
blicação em Julho 2016 com o título: Educação em mudanças climáticas: uma
abordagem interdisciplinar.

Ao buscar descortinar a interdisciplinaridade dos problemas socioclimoam-
bientais e suas complexas derivações, abre-se diversas perspectivas futuras prin-
cipalmente, na incipiente área de educação voltada para as mudanças climáticas.
Ao fim fica a seguinte certeza, esse trabalho é apenas uma pequena contribuição
educativa que demandou um significativo esforço e como tal, se essa contribui-
ção remeter a um exame de consciência para a complexa questão da relação
antrópica com as mudanças climoambientais, ele terá atingido seu objetivo.
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