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Introdução 

Nos últimos anos, a mídia tem veiculado inúmeras 

notícias referentes ao aquecimento global que, por 

vezes se inclinam a culpar as ações antropogênicas 

como responsáveis pelo aumento da temperatura na 

Terra, e por outras a tratar o assunto como um 

fenômeno natural. O que se percebe é que a mídia, 

em geral, explora o tema de forma sensacionalista. 

Este estudo preliminar faz parte de um projeto maior 

que visa analisar como os alunos discutem questões 

sociocientíficas controvertidas no ensino de química, 

no caso, sobre o tema aquecimento global. De 

acordo com Leitão
1
 a discutibilidade do tema, ou 

seja, a possibilidade de ser polemizado e, portanto, 

de se gerar argumentação em torno dele, está 

relacionado ao modo como os tópicos curriculares 

são apresentados no discurso de sala de aula que 

permitirá ou não que se gerem argumentos sobre 

eles. Nesse sentido, nesta primeira etapa da 

pesquisa, o tema foi estudado com o intuito de 

identificar a sua natureza epistêmica polemizável. 

Resultados e Discussão 

O tema “Aquecimento global” está bastante presente 
em discussões de natureza científica e nos meios de 
comunicação, principalmente no que é exposto pelo 
Painel Governamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCC)

2
, que defende a tese de que os gases 

causadores do efeito estufa, emitidos por ações 
humanas, são a principal razão pelo aumento de 
temperaturas. 
Foi feita ampla pesquisa em buscadores da internet 
sobre artigos acadêmicos que tratam do assunto, 
bem como busca de reportagens e blogs. 
Huang et. al.

3
 expõem dados científicos baseados 

em análises que sustentam a hipótese alarmista 
sobre o aquecimento global em um determinado 
período de tempo. Esper et. al.

4
 defende que um 

dos principais fatos causadores do aquecimento 
global é a emissão de raios solares. 
Foram encontrados poucos artigos acadêmicos, 
como os citados acima, suportando a tese contrária 
à origem antropogênica do aquecimento global, mas 
várias opiniões de influentes cientistas. Há dados, 
contudo que demonstram as incertezas sobre a 
origem antropogênica. 
Por outro lado, os dados do IPCC indicam que a 
probabilidade do aquecimento global ser de origem 
de atividades humanas é em torno de 95%. 
Em síntese a controvérsia em torno do assunto 
demonstra que não se pode desprezar o risco do 
aquecimento global como querem demonstrar os  

 
céticos, mas por outro lado, não se pode assegurar 
com certeza, como se tem veiculado na mídia, de 
que há uma catástrofe iminente à raça humana. 
É preciso um debate mais amplo e não se rejeitar as 
hipóteses levantadas por cientistas que são 
contrários ao que é defendido pelo IPCC. 
Esses resultados demonstram a natureza 
epistêmica do tema que o configura como um bom 
tema para ser trabalhado pedagogicamente como 
questão sociocientífica controversa. 

Conclusões 

A partir dos artigos científicos analisados, destaca-

se a potencialidade das discussões sobre o tema 

aquecimento global em sala de aula, pois ao tratar 

de um tema controverso, o aluno poderá expor 

diferentes argumentos. 

Defende-se aqui a tese de que o aquecimento global 

é um tema a ser polemizado no ensino de química 

que possibilitará uma maior compreensão da 

natureza da ciência. Não deve se passar uma visão 

de que o aquecimento global é uma realidade 

irreversível, mas também não devemos ignorar os 

riscos à vida humana. 

Em geral este tema tem sido trabalhado nas escolas 

como uma questão ambiental. Da forma como se 

tem apresentado nos livros didáticos, a abordagem 

acaba por reproduzir uma visão dogmática de 

ciência, como se fosse infalível e inquestionável. Por 

outro lado, o não reconhecimento do problema 

ambiental poderá contribuir para um aumento dos 

graves riscos ambientais que não são apenas 

relacionados ao aquecimento global. 
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