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1. INTRODUÇÃO 

As constantes mudanças de clima a nível mundial, atualmente, são um assunto de 

grande importância. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Oxford (CC-EC, 2009) 

revela que 24% dos brasileiros são conscientes quanto às questões ambientais, ingleses 

apenas 15%. Pesquisa da Ecoagência (CC-EC, 2009) mostra ainda que os países mais 

preocupados são Suíça, França, Austrália e Canadá. 

Realizou-se, então, uma pesquisa com dez turmas (Biologia, Engenharias da 

Automação e da Computação, Sistemas de Informação, Física, Geografia, Química, 

Matemática Aplicada, Licenciatura em Matemática e Oceanologia) da Universidade Federal de 

Rio Grande sobre conceitos básicos que fundamentam as mudanças climáticas. Com esses 

resultados, visa-se auxiliar na criação de condições favoráveis à educação, com a divulgação e 

disponibilização de materiais didáticos. 

2. METODOLOGIA  

Na pesquisa analisaram-se respostas de questionário com oito questões de múltipla 

escolha, com quatro alternativas cada, sendo apenas uma correta. A primeira questão 

abordava o conceito de tempo, que é o estado instantâneo da atmosfera, já a segunda, o de 

clima, que correspondia às variações temporais de longo prazo das variáveis meteorológicas. A 

terceira versava sobre estações do ano, que ocorrem devido à inclinação do eixo da Terra em 

relação ao plano de sua órbita. A causa do buraco na camada de ozônio é apontada como as 

altas concentrações de gases CFC na estratosfera, enquanto o efeito estufa se dá pela 

absorção da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre para atmosfera. A seguir, 

o aumento da concentração dos gases estufa foi indicado como sendo devido à queima de 

combustíveis fósseis. Por ser uma região ciclogenética, questionou-se a origem dos ciclones 

tropicais, que é uma instabilidade atmosférica que se propaga em uma região de oceano 

quente e intensifica uma tempestade tropical, e dos ciclones extratropicais, que é na 

instabilidade dinâmica gerada pelo encontro das massas de ar tropical e polar. 

3. RESULTADOS 

 Na Figura 1, pode-se perceber uma dispersão acentuada das respostas, mesmo que 

para algumas questões a alternativa correta tenha sido a mais assinalada. Isso mostra 

desinformação diante das questões abordadas e não uma simples falta de clareza com relação 

aos conceitos explorados. 



 

Figura 1: Distribuição das alternativas assinaladas como sendo corretas. 

Na pesquisa, com 173 estudantes do sexo masculino e 121 do sexo feminino, fez-se 

uma análise simples do desempenho dos entrevistados (Figura 2), com ligeira vantagem dos 

entrevistados do sexo feminino. 

 

Figura 2: Desempenho por gênero. 

Na Figura 3, é notável a diferença positiva no desempenho dos entrevistados com 

relação aos seus conhecimentos antes e depois da disciplina de Meteorologia, revelando 

eficácia da mesma. 



 

 

Figura 3: Desempenho dos entrevistados do curso de Oceanologia antes (I) e depois (II) de ministrada a 

disciplina de Meteorologia. 

4. CONCLUSÃO 

 Notou-se uma melhora após a abordagem específica da disciplina de Meteorologia. 

Quanto à dispersão das respostas, torna-se difícil atribuir a causa a um único fator. A mídia, 

diariamente, despeja informações desencontradas e incompletas na televisão, jornais e, 

principalmente, na internet. O conhecimento científico deveria ganhar mais incentivo nas 

escolas de nível fundamental e médio, com base mais sólida a respeito de temas de relevante 

importância como o das mudanças climáticas globais, provendo visão científica para um 

posicionamento adequado. 
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