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Introdução 

Este trabalho investigou as abordagens e os 
tratamentos didáticos dispensados ao ensino da 
química ambiental no nível médio, em particular o 
suposto papel do CO2 no aquecimento global e a 
divulgação da hipótese aquecimentista por livros 
didáticos de química brasileiros. Partindo do 
pressuposto de que essa hipótese não é 
unanimidade nos círculos acadêmicos e se apoia 
fortemente em fragmentos de informações, 
simulações e modelagens computacionais e 
resultados em sua maior parte falseados, 
procuramos confrontar estas evidências com os 
conteúdos disponíveis em livros didáticos 
largamente utilizados atualmente no Ensino Médio. 
Os resultados mostram que a maioria dos livros 
investigados opta por abordagens e discursos 
alarmantes e que não consideram o caráter natural 
e cíclico dos fenômenos globais, documentados em 
inúmeras pesquisas recentes sobre este tema. 

Resultados e Discussão 

O entendimento da dinâmica e de todas as variáveis 
que regem o controle da temperatura global ainda é 
alvo de controvérsias no meio científico. Atualmente 
são conhecidas pelo menos duas teorias em torno 
do tema “aquecimento global”. De um lado, a teoria 
que relaciona o aumento da temperatura média 
global com as emissões antrópicas de CO2. Esta é 
chamada de teoria aquecimentista e seus difusores 
são chamados de “aquecimentistas”. Do outro, a 
teoria que defende a ideia de que o aumento da 
temperatura média global no século XX tem como 
principal causa variáveis naturais. Seus defensores 
são geralmente denominados “céticos”. A teoria 
aquecimentista se baseia no fato de que, no período 
do boom econômico, após a segunda guerra 
mundial, o incremento nos níveis de CO2 lançados 
pela ação humana na atmosfera coincidiu com um 
período de aumento na temperatura média global. A 
causa deste aquecimento foi atribuída ao aumento 
das emissões antrópicas de CO2 em função da sua 
classificação como um gás do efeito estufa e a partir 
deste evento, em 1988, foi instituída uma unidade 
de modelagem climática que estabeleceu as bases 
para um novo comitê internacional chamado Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC) das Nações Unidas, com o objetivo de 
avaliar as consequências climáticas causadas pela 
ação humana. Desde então, o IPCC vem publicando 
relatórios alarmantes fortemente defendidos e 

divulgados por organizações não governamentais, 
movimentos ambientalistas e mídia sensacionalista 
com dados provenientes de modelos climáticos 
computacionais. Para muitos cientistas, porém, esta 
é uma hipótese grotesca, que se apoia em 
suposições intuitivas, embasadas em dados teóricos 
provenientes de softwares computacionais em 
detrimento de resultados empíricos menos 
alarmantes

1
. Uma vez que inúmeras pesquisas 

empíricas sobre o tema não demonstram uma 
relação direta entre a temperatura global e a 
concentração do CO2 atmosférico (defendida pelos 
aquecimentistas) a teoria do aquecimento global 
antropogênico não pode ser considerada, portanto, 
um fato cientificamente estabelecido

2
. Partindo 

dessas considerações, investigamos seis coleções 
de livros didáticos de ampla utilização no Ensino 
Médio (Santos & Mol, Tito & Canto, Fonseca, Feltre, 
Usberco & Salvador, Lisboa) com ênfase nos 
capítulos que abordam a chamada “química 
ambiental”. Recorremos à “Análise Textual 
Discursiva”

3
 para a categorização dos trechos dos 

capítulos investigados, relacionando-os à defesa/  
divulgação da hipótese aquecimentista ou da não 
apresentação das demais hipóteses climáticas.  

Conclusões 

Todas as coleções analisadas sugerem aos alunos 
uma relação direta e definitiva entre as emissões 
antrópicas de CO2 e o aquecimento global. Percebe-
se ainda, em todas elas, a visão catastrófica 
disseminada pelo IPCC. Não encontramos 
discussões a respeito da obtenção experimental de 
outros dados (menos alarmantes) ou de outras 
teorias contrárias à defendida pelo IPCC. Estas 
abordagens podem resultar, em nossa opinião, na 
aceitação direta da teoria aquecimentista sem a 
necessária discussão crítica a respeito do tema em 
sala de aula, dificultando assim a construção do 
conhecimento e a ampliação do horizonte conceitual  
dos estudantes com relação às diversas teorias 
defendidas atualmente sobre mudanças climáticas 
globais.    
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