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Editorial – Edição 22 – Abril de 2015 

Recentemente, ao trabalhar em uma disciplina cujo objetivo era o de preparar os alunos para elaborar 
trabalhos científicos na área de energia, deparei-me com um pensamento que acabou se tornando 
foco principal na abordagem do assunto: a relação entre o senso crítico e a assimilação de dogmas, 
esta última concretizada pela obediência cega a regras e à maneira como as coisas são normalmente 
feitas. O recado principal se concretizou no conceito de que o método serve como diretriz, ou como 
um guia, e não como um objetivo em si. Para tanto, há que se ter senso crítico, com vistas a se obter o 
resultado proposto. Para os alunos, esta era a lição principal. Entretanto, o interesse pelo tema 
prosseguiu, o que gerou algumas considerações as quais procurei abordar neste editorial. 

Uma das características marcantes da era do conhecimento é a proliferação de publicações de 
diversas naturezas e o acesso ilimitado a quase todas elas. Além disso, o poder de acesso imediato por 
parte do público pressiona os veículos de divulgação de informações por extrema rapidez. Essa 
característica faz com que o nível de controle no que tange à qualidade das publicações fique 
comprometido. Isso pode ser visto no estilo de escrita de alguns jornais online. Esse também pode ser 
encarado como um resultado da escassez da postura crítica. 

Esse exemplo de mudança no senso de qualidade infelizmente não é o único. Parece que existe essa 
mesma tendência em diversos aspectos de nosso quotidiano, inclusive no meio profissional, no meio 
científico e no meio acadêmico. Parece que os assuntos urgentes, mais do que nunca nos dias atuais, 
se sobrepõem a toda e qualquer tentativa de se realizar algo diferenciado. Em um contexto assim, 
tendemos a adotar padrões e modelos como forma de automatizar as tarefas e assim diminuir sua 
complexidade. Com isso, os dogmas do conhecimento vão tomando espaço na mente das pessoas, 
estimulando-as a prescindir do pensamento crítico.  

Isso parece estar se refletindo também na educação, onde, devido ao aumento das demandas e talvez 
até à massificação do ensino, modelos e padrões são usados para fornecer “caixotes de 
conhecimento”. Vem à mente então um aspecto que pode parecer clichê, mas que infelizmente 
também pode estar se tonando uma verdade alarmante: alunos tornam-se preparados para 
responder às perguntas que, na maioria dos casos, o mundo lhes irá fazer, porém não saberão o que 
fazer quando perguntas não padronizadas lhes forem feitas e muito menos saberão como, por si 
mesmos, fazer as perguntas. 

Será esse um comportamento que está atingindo também o mundo empresarial e até mesmo o 
mundo científico? Estamos correndo em nosso dia a dia profissional para responder às perguntas 
padrão no prazo? Sim, isso é importante. Mas estamos também parando, refletindo, ponderando, 
tendo ideias e, principalmente, perguntando o porquê das coisas serem como são? Se não estivermos 
fazendo isso, estaremos fadados ao fracasso, pois, no mundo atual, quem não se diferencia apenas 
luta pela sobrevivência. Pior: cedo ou tarde a bancarrota pode bater à porta. 

Mais do que “colocar dinheiro” em projetos de inovação e em pesquisa e desenvolvimento, as 
empresas precisam participar da evolução que tais tipos de projeto proporcionam. Isso significa 
necessariamente parar, pensar, ponderar, ter ideias, ativar o senso crítico e fazer a pergunta da qual 
temos fugido constantemente: “por que?”. Na contramão da evolução, percebe-se que muitas 
empresas se enganam implantando mecanismos de gestão para empreendimentos inovadores, 
quando na verdade o que elas precisam fazer é começar a realizar inovação em vez de terceirizá-las. 
Confiar empreendimentos diferenciados a terceiros e se isentar da participação nesses 
empreendimentos é uma prática característica dos que fogem da inovação e, consequentemente, de 
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maneira inconsciente ou não, aproximam-se da derrota. Parece tratar-se de um mecanismo de 
autoengano. 

Assim, torna-se evidente que ainda estamos atrás no quesito “atitude voltada à inovação, ao 
desenvolvimento, à diferenciação e, enfim, à evolução”. Parece claro também que investimento é um 
requisito, porém não provê o ingrediente principal para a inovação, a qual parece ser mais impactada 
pela postura, pelo senso crítico, por perguntas, pelo inconformismo, pela coragem de correr riscos, 
pela simples determinação e vontade de realizar uma obra inovadora. Na área de energia, uma 
postura assim pode trazer grandes benefícios não apenas para as empresas, mas também para a 
sociedade e para a nação. 

Esta edição da Espaço Energia traz quatro artigos, com foco especial em hidrologia. Três deles 
abordam questões hidrológicas diretamente, enquanto que o outro se insere na questão de 
comercialização de energia, que é diretamente impactada por questões hidrológicas. Dois deles fazem 
uso de técnicas de inteligência computacional para obter melhores resultados em previsões de 
vazões. O artigo sobre comercialização propõe uma metodologia de avaliação do ágio em contratos 
de curto prazo. 

O conselho editorial deste periódico parabeniza os autores desses artigos e deseja ao seu público que 
sua leitura gere valor e traga benefícios em diversos aspectos. 
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Editor-chefe 


