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Resumo: O aquecimento global (AG) é um fenômeno climático de larga extensão, ou seja, um 
aumento da temperatura média superficial global, provocado por fatores internos e/ou externos. 
Fatores internos estão associados a sistemas climáticos caóticos não lineares, isto é, inconstantes, 
devido a variáveis como atividade solar, tectonismo e vulcanismo. Fatores externos são 
antropogênicos e relacionados a emissões de gases-estufa por queima de combustíveis fósseis, 
principalmente carvão e derivados de petróleo, indústrias, queimadas, etc. O objetivo é analisar a 
concepção do tema “AG”. A pesquisa foi realizada na Escola de Ensino Médio Erval Grande e 
constou de um questionário aplicado aos estudantes das 8ª séries. A análise dos dados apontou que 
o tema “AG” é abordado na sala de aula, no entanto, os meios de comunicação, através de vídeos e 
documentários se sobressaem. A interdisciplinaridade é evidente, os alunos apontam várias 
disciplinas abordando o tema com destaque para Geografia e Ciências. Eles entendem que o “AG” 
global está no seu cotidiano e ligado às questões naturais, veem o fenômeno associado à poluição e 
interferindo diretamente na temperatura do planeta e nos desastres naturais. Ao elaborarem os 
conceitos, os mesmos não diferenciam de forma clara os efeitos antrópicos dos fenômenos naturais.  
 
Palavras chave: aquecimento global, ação antrópica, fenômeno natural, ensino fundamental. 
 
Abstract: Global warming (GW) is a climatic phenomenon of large extent, in other words, an increase 
in global surface average temperature, caused by internal factors and / or external. Internal factors are 
associated with non-linear chaotic weather systems, this is , unstable, due to variables such as solar 
activity, tectonics and volcanism. External factors are anthropogenic and related to emissions of 
greenhouse gases by burning fossil fuels, especially coal and oil industries, fires, etc. The goal is to 
analyze the design of the theme "GW". The survey was conducted in the Escola de Ensino Médio 
Erval Grande and consisted of a questionnaire administered to students in grade 8. The data analysis 
indicated that the theme of "GW" is discussed in the classroom, however, the media, through videos 
and documentaries stand out. The interdisciplinary is evident, the students suggest various disciplines 
addressing the issue with emphasis on Geography and Science. They understand that the "GW" 
global is in their quotidian and linked to natural phenomenon, they see them associated with pollution 
and interfering directly in the planet's temperature and natural disasters. In developing the concepts, 
they do not differentiate clearly the effects of anthropogenic natural phenomena. 
 
 Keywords: global warming, human action, natural phenomenon, elementary school. 
 

 
1 Introdução 

 

O tema aquecimento global é atual e tem sido constantemente enfatizado 

pelos diferentes meios de comunicação, tais como, televisão, jornais, revistas, entre 

outros. Ele é cercado de discussões quanto as suas causas e consequências. Na 

atualidade, o meio ambiente é um tema que ganhou as ruas, os auditórios, à 

imprensa, e faz parte do vocabulário de políticos, empresários, administradores, 
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líderes sindicais, dirigentes de Organizações Não Governamentais e cidadãos de um 

modo geral. Dados mais recentes comprovam sua intensificação e a sua influência 

sobre as mudanças climáticas e fenômenos naturais de nosso planeta. O 

aquecimento global está relacionado ao Meio Ambiente e é um assunto rico, vasto e 

de grande importância, representa uma crescente preocupação dos seres humanos. 

Na educação o Meio Ambiente, é considerado um tema transversal. (MEC/BRASIL, 

2000). Portanto, a compreensão do aluno a respeito desses processos relacionados 

ao homem, a sua comunidade e própria natureza torna-se relevante para a sua 

formação cidadã. Sendo considerado o ensino fundamental o nível de escolarização 

obrigatória no Brasil. Portanto, levantar as ideias e os conceitos elaborados pelos 

alunos possibilitará a compreensão de outras questões relevantes no mundo atual, 

como a interação do homem com o ambiente, abordando aspectos da crise 

ambiental em que vivemos. (MEC/BRASIL, 2000) 

 

2 Revisão Bibliográfica 

 

Gases conhecidos como de efeito estufa existem naturalmente na atmosfera, 

que é o envelope gasoso que envolve a Terra. Embora estejam presentes na 

atmosfera em uma proporção menor do que os outros gases que a constituem. Os 

principais gases de efeito estufa são o vapor de água, dióxido de carbono (CO2), 

ozônio (O3), metano (CH4), dióxido de enxofre (SO2) e óxido nitroso (N2O), eles tem 

um papel fundamental no balanço da energia radioativa do planeta.  As 

controvérsias entre autores sobre as possíveis causas e efeitos do aquecimento 

global ainda são pouco divulgadas. Para Vianna et al. (1994), as principais causas 

para o aumento dos gases do efeito estufa vem da queima intensiva de combustíveis 

como gasolina, óleo e carvão, utilizados em indústrias e veículos, que liberam o SO2 

e o CO2. As atividades agropecuárias como o plantio de arroz e a criação intensiva 

de animais liberam o CH4, o uso de fertilizantes libera o N2O. Mas também no meio 

urbano ocorre liberação de gases de efeito estufa, por exemplo, a partir da 

fabricação de compressores, geladeiras, aparelhos de ar condicionado, espumas e 

aerossóis temos como resultado os CFCS. Das queimadas de florestas, cerrados ou 

campos, que também é produzido CO2.  
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Contudo, Costa Silva & Paula (2009) apresentam outra hipótese para o 

Aquecimento Global, segundo eles, desde sua origem, há aproximadamente 4,55 

bilhões de anos, o planeta Terra está em constante desenvolvimento, tendo passado 

por inúmeras alterações climáticas. Algumas dessas mudanças foram tão drásticas 

que diversos organismos vivos não foram capazes de se adaptar e foram extintos 

como mostram os abundantes registros fósseis. Como as medições diretas com 

termômetros tiveram início apenas no final do século XVIII, as épocas anteriores são 

estudadas com métodos indiretos – isótopos de oxigênio, pólens, anéis de 

crescimento de árvores, formações geológicas características, entre outros. Diante 

disso, Costa Silva (2009) conclui que há necessidade de se pesquisar, ainda mais, 

os diversos fatores que causam as flutuações e mudanças climáticas. A verdadeira 

dimensão das causas que reconhecidamente interferem entre si continuará sendo 

objeto de muitos debates entre os cientistas, e de notável interesse público em geral 

em relação aos processos naturais e dos efeitos das ações antropogênicas e suas 

interações. 

Porém independentemente das causas estamos diante de um problema que 

necessita de atenção, onde durante muitos séculos, ele não foi objeto de 

preocupação da sociedade, mas a partir da década de 1960 e início de 1970 deu-se 

início as mobilizações. Logo, tendo como mediador "natural" no enfrentamento desta 

questão a Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1972 foi realizada uma 

conferência internacional de governos para discutir a sobrevivência do planeta. 

Passados onze anos, em 1983 a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento.  Em 1987, a Comissão publicou o relatório “Nosso 

Futuro Comum”, o qual iniciou um processo de debate sobre a interligação entre as 

questões ambientais e o desenvolvimento. (VIANNA et al. 1994). Em 1988, o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização 

Meteorológica Mundial (OMM) criaram o Painel Intergovernamental sobre Mudança 

de Clima (IPCC). A função do IPCC é sintetizar o conhecimento não apenas sobre a 

ciência da mudança do clima e seus possíveis efeitos como também sobre as 

consequências socioeconômicas desse fenômeno. Em resposta a proposta 

formulada pelo IPCC, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu, em seu 

período de sessões de 1990, o Comitê de Negociação para a Convenção Quadro 
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sobre Mudança do Clima, ao qual encomendou a redação de uma convenção-

quadro, bem como de instrumentos jurídicos pertinentes ao tema. Os representantes 

de mais de 150 países encontraram-se durante 5 reuniões celebradas entre 

fevereiro de 1991 e maio de 1992 e, finalmente, em 9 de maio de 1992, foi adotada a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima na sede das 

Nações Unidas, em Nova York (KLINK, 2007). Nessa Conferência os governos 

aprovaram cinco documentos: a Declaração do Rio, com 27 princípios sobre 

obrigações ambientais e direitos ao desenvolvimento; a Agenda 21, a Convenção 

sobre a Conservação da Biodiversidade, e a Declaração sobre Florestas. Passado 

dois anos, após um processo de intensas negociações, na COP 3, realizada em 

Kyoto, Japão, em dezembro de 1997, foi elaborado um protocolo à Convenção sobre 

Mudança do Clima, chamado “Protocolo de Kyoto”. Esse protocolo estabeleceu 

compromissos para os países industrializados de redução das emissões antrópicas 

combinadas de gases de efeito estufa, que devem, no período de 2008 a 2012, estar 

pelo menos 5 % abaixo das emissões verificadas em 1990.  

Diante de todos esses encontros e conferências, se buscou de alguma forma 

conscientizar a população global, promovendo e disseminando o conhecimento as 

gerações que estão por vir, para que adotem atitudes responsáveis e cresçam 

formando uma sociedade autossustentável frente ao meio ambiente. E vejo na 

escola um local propicio para que se inicie um processo de conscientização e 

formação, desafiando aos professores e o sistema de ensino para que formulem um 

método que estimule práticas ambientais inovadoras que sirvam de base para a 

manutenção da vida no planeta.  

 

3 Procedimentos Metodológicos 

 

O presente trabalho de caráter qualitativo refere-se a uma pesquisa, e tem 

como objetivo analisar a concepção sobre o tema "Aquecimento Global" dos alunos 

de duas turmas de 8ª Séries junto a Escola Estadual de Ensino Médio Erval Grande-

RS. Assim, através do questionário composto de 10 questões, sendo elas abertas e 

fechadas, a presente pesquisa buscará efetuar uma análise qualitativa junto a 40 

alunos que fazem parte das duas turmas de 8ª séries (A e B) do Ensino 
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Fundamental. Sendo a turma “A” do turno matutino constituída de 21 alunos e a 

turma “B” do turno vespertino com 19 alunos. No universo das quatro séries do 

Ensino Fundamental na escolha da amostra foram definidas as 8ª séries por 

entendermos que essa representa o universo final do processo do Ensino 

aprendizagem. 

 

4 Apresentação e Análise dos Dados 

 

Frente à primeira questão onde os entrevistados respondem se já ouviram 

falar em Aquecimento Global, as respostas à questão como era esperado, é de que, 

100% dos alunos afirmaram ter ouvido falar no tema, o que identifica que o 

fenômeno está presente na vida dos alunos. 

 Vinculada à questão anterior, a segunda pergunta, questiona sobre o meio 

que os entrevistados ouviram sobre o assunto, onde conforme figura I abaixo, 44% 

dos entrevistados citaram a televisão e o rádio, como principal difusor do assunto; 

29% citaram jornais e as revistas; 17% os livros; a internet e a escola ficaram com 

4%; já, 1% dos entrevistados citou palestras e 1% afirma que já ouviram falar de 

aquecimento global através dos amigos e familiares. 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor. 

           Quanto a esta questão, fica a evidente o papel dos meios de comunicação de 

massa, tais como a TV e o rádio, pois se trata do meio de comunicação mais 

acessível à maioria da população e assim se destaca como principal articulador da 

informação, e de influência na formação da opinião pública.  

A pergunta número três, procura identificar sob o ponto de vista dos 
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entrevistados o que eles entendem por Aquecimento Global. Aqui as respostas foram 

categorizadas baseadas em conceitos similares ou próximos, classificando as ideias 

dos entrevistados em concepções de aquecimento global como uma ação antrópica, 

com respostas nesse sentido: “[...] seria o aumento da temperatura da terra e de 

todo o sistema devido à poluição da atmosfera (do ar) gerada pelas indústrias, o lixo, 

pelos carros (através da descarga) esses poluentes se acumulam na atmosfera 

formando uma barreira impedindo que o calor dos raios solares emitidos na terra 

volte ao espaço aumentando consequentemente a temperatura da terra”. As 

respostas classificadas nesse padrão levaram em consideração os aspectos que 

podem causar o aquecimento global provocado pelo ser humano diretamente 

através de derrubadas e queimadas, bem como, a ação das indústrias, automóveis 

entre outros que para o agravamento do problema. Com essa concepção de 

aquecimento global tivemos 43% das respostas dos entrevistados. Alunos 

descreveram o aquecimento global como um fenômeno natural, onde não acorre 

influência humana e o aquecimento é tratado como um acontecimento natural, 

provocado pela própria natureza. Demonstrado em respostas como: “[...] é um 

fenômeno climático que faz com que a temperatura da superfície terrestre aumente”.  

Respostas nesse sentido representaram 44% da opinião dos entrevistados. Os 13% 

restante dos entrevistados não responderam a questão e não apresentaram 

justificativas.  

Nesta questão não tivemos uma diferença considerável nas opiniões dos 

alunos, os índices de respostas foram muito próximos. Logo os alunos não julgam o 

homem como sujeito neste problema, alguns veem a natureza como ator no 

aquecimento global. 

Na quarta pergunta, foi questionado se a escola aborda o tema, e para os 

entrevistados ela aborda o tema aquecimento global, havendo afirmação integral dos 

mesmos, entendendo assim que a escola desempenha a função esperada.  

Em outra pergunta feita, quais disciplinas abordam o tema Aquecimento 

Global, os resultados dessa pergunta que estão representados na figura abaixo, nos 

mostram que o tema é abordado da seguinte forma: 45% na disciplina de Geografia; 

38% na disciplina de Ciências; 7% na disciplina de Técnicas Agrícolas; 4% para 

cada uma das disciplinas de Matemática e Português e 2% nas disciplinas de 
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História, Ensino Religioso e Técnicas Domésticas. 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor. 

O resultado desta questão chama a atenção pelo fato da disciplina de 

Geografia estar como a mais citada na abordagem do tema aquecimento global 

deixando a disciplina de Ciências como a segunda mais citada, porém na 

fundamentação teórica, conforme Mec/Brasil (2000) justifica que a Geografia, por ser 

uma ciência social, tem o papel de formar o cidadão, nela são abordados temas 

transversais, que coincidem com conteúdos de outras disciplinas, tais como ética, 

trabalho e consumo e meio ambiente.  

A sexta questão pergunta de que forma o tema Aquecimento Global é 

abordado na escola. Conforme as respostas, a sala de aula e os meios de 

comunicação através de vídeos e documentários, representa cada um, 42% das 

citações dos entrevistados como principais formas de abordagem, seguidos por 

palestras às atividades práticas com 8% de citações cada uma. 

Na sétima pergunta buscou-se a importância do Aquecimento Global, onde a 

resposta de 46% dos entrevistados declara-se preocupados com a questão 

ambiental, leva em consideração principalmente, a importância ecológica ao tema os 

mesmos julgam o “Aquecimento Global” importante, devido a estar representando 

um grave problema à natureza. Em trecho escrito por um aluno ele diz “[...] Causa 

malefícios ao planeta, ao meio ambiente e ao homem, e a todas as formas de vida 

do planeta”. Atribuindo então uma importância ecológica ao assunto. E, 25% dos 

entrevistados atribuíram o problema do bem estar e da qualidade de vida onde o 

tema tem uma influência direta, nas ondas de calor e altas temperaturas. Em trecho 

destacado por um aluno ele escreve: [...] “por que nós vamos acabar morrendo 
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cozidos.” Observa-se então uma boa porcentagem de alunos que estão 

preocupados com seu bem estar. Devido aos problemas ambientais, tais como, 

catástrofes, enchentes, alterações do clima, estiagens, temporais.  Atribuiu-se 

também importância econômica ao tema, onde 16% dos entrevistados levaram em 

consideração a questão econômica. Ao perguntar ao aluno se ele dava importância 

às questões do aquecimento global eles nos afirmam que sim, sendo que um assim 

respondeu [...] “porque nós dependemos de um clima adequado para nossa 

sobrevivência e para as lavouras se desenvolverem bem e com o aquecimento 

global o nosso clima está muito desregulado”.  13% dos entrevistados não 

responderam a questão, não apresentaram justificativas, outros disseram não 

entendem muito do assunto e ainda, alguns o fizeram por não quererem responder 

ou por não saberem como responder. 

Na oitava questão, foram perguntadas aos alunos quais as causas do 

Aquecimento Global. Diante desta pergunta, a grande maioria dos entrevistados de 

acordo com a figura III, atribuiu às causas do aquecimento global em: 54% as 

queimadas e ao desmatamento; 13% dos entrevistados as indústrias; 11% aos 

carros e motos; 9% os esgotos e a produção de lixo e 4% as causas naturais.  

Nesta questão, a partir da opinião dos entrevistados fica evidente a relação 

das ações antrópicas no agravamento do Aquecimento global, pois apenas 4% dos 

entrevistados afirmaram que as causas do aquecimento global estão relacionadas a 

um fenômeno climático natural. 

 

Fonte: Dados coletados pelo autor. 

Na nona questão foi indagado sobre as consequências do aquecimento global 

para o homem e para o planeta. De acordo figura IV, para 28% dos entrevistados, a 
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principal consequência do aquecimento global é o aumento da temperatura; para 

24% são os desastres ecológicos; para 18% é o derretimento das geleiras; para 13% 

foi à alteração do ecossistema; para 11%, as doenças, e ainda 6% dos entrevistados 

sugerem os prejuízos econômicos.  

 

Fonte: Dados coletados pelo autor. 

E para finalizar, na décima questão foi perguntado o que pode ser feito para 

evitar ou minimizar o fenômeno do Aquecimento Global. As respostas foram 

unanimes no sentido da preservação como a principal forma de resolução do 

problema, sendo que 62% dos entrevistados indicam para a tomada de atitude.  Em 

trecho da resposta de um aluno é possível perceber a sua disponibilidade em auxiliar 

no controle e contribuir na busca da solução do problema sugerindo a tomada de 

uma posição critica e decidida como cidadão. “[...] Devemos usar transporte coletivo, 

não fazer queimadas, também não desmatar, tudo o que liberar gás carbônico 

devemos evitar.” Já os outros 38% dos entrevistados tiveram um olhar voltado para a 

conscientização, que não deixa de ser uma tomada de atitude. Observamos neste 

trecho escrito por um aluno “[...] eu esclareceria melhor esse assunto, falaria em 

palavras até todo mundo conseguir entender. Deveria ter mais palestras para os 

alunos, verem e esclarecerem suas dúvidas”.  

 

5 Conclusão 

 

O trabalho elaborado nos permitiu identificar que o tema aquecimento global 

está sendo abordado pela escola, e mais especificamente, em sala de aula, no 
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entanto, os meios de comunicação, através de vídeos e documentários se 

sobressaem, inclusive com muitas informações que a própria escola não aborda. 

Além da sala de aula, os alunos afirmam assistirem palestras referentes ao assunto, 

dentro da escola. É importante destacar o papel da mídia na divulgação, 

disseminação e formadora de opinião em relação ao tema. Quanto ao tema ser 

interdisciplinar, isto fica evidente quando os alunos apontam que várias disciplinas 

abordam o tema com destaque para Geografia e Ciências. Em relação à concepção 

do tema “Aquecimento Global” pelos alunos da escola, os mesmos entendem que o 

aquecimento global está no dia a dia ligado as questões naturais, mas veem 

principalmente, o fenômeno associado a poluição e sua  interferência em todos os 

fenômenos que estão ocorrendo na natureza.  E ao elaborarem os conceitos, não 

obtivemos diferenças quanto aos efeitos antrópicos e aos fenômenos naturais, pois 

os alunos relatam o tema como resultado da ação antrópica e também relatam como 

um fenômeno natural. Atribuindo-lhes a importância principalmente aos problemas 

relacionados à ecologia, mas pensando no seu bem estar e nas questões 

econômicas. Concluiu-se também, que são necessárias ainda pesquisas e fatos 

para definir a causa do Aquecimento Global, sendo que existem ainda muitas 

controvérsias entre os autores. 

 

6 Referências bibliográficas 
 

 

COSTA SILVA, Robson Willians da; PAULA, Beatriz Lima de. Causa do 
Aquecimento Global: antropogenica versus natural. Terra e Didática, 2009. 
Disponível em: http://www.ige.unicamp.br/terraedidatica/volume_5/pdf-v5/TD_V-
a4.pdf. Aceso em: 25 de novembro de 2009. 
 
KLINK, Carlos. Quanto Mais Quente Melhor? Desafiando a sociedade civil a 
entender as mudanças climáticas. Brasília: Peirópolis, 2007. 
 
MARENGO, José A. Mudanças Climáticas Globais e seus Efeitos sobre a 
Biodiversidade: Caracterização do Clima Atual e Definição das Alterações 
Climáticas para o Território Brasileiro ao Longo do Século XXI. 2. Ed. Brasília: MMA, 
2007. 
 
MEC/BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Apresentação dos Temas 
Transversais: ética/ Secretaria de Educação fundamental. 2. Ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2000. 
 



V Encontro Regional Sul de Ensino de Biologia (EREBIO-SUL) 
IV Simpósio Latino Americano e Caribenho de Educação em Ciências do  

International Council of Associations for Science Education (ICASE) 
 

 

18 a 21 de setembro de 2011 

 

MEC/BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais/ Secretaria 
de Educação Fundamental. 2. Ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
 
MILAZZO, A. D.; CARVALHO, A. A. F. Uma Relação entre a Teoria de Gaia, o 
Aquecimento Global e o Ensino de Ciências. ALEXANDRIA Revista de Educação 
em Ciência e Tecnologia, v.1, n.2, p.107-120, jul. 2008. 
 
VIANNA, Sérgio Besserman. Aquecimento Global. Disponível em: 
http://portalgeo.rio.rj.gov.br/armazenzinho. pdf. Acesso em 25 de novembro de 2009. 
 


