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RESUMO 

O aumento do conhecimento sobre as Mudanças Climáticas Globais (MCGs) tem sido 

apontado como um dos elementos para o aumento da concordância e da preocupação 

pública com a ocorrência das MCGs. Contudo, existem poucas informações sobre a 

relação entre conhecimento e percepção no público universitário (graduandos, pós-

graduandos e professores). Este estudo explorou esses fatores para o público 

universitário da Biologia da Universidade de São Paulo (IB-USP, São Paulo) e da 

Universidade de Magallanes (UMAG, Punta Arenas, Região SubAntártica do Chile). 

Para isso, dois questionários foram elaborados: (i) Avaliação do Conhecimento por 

afirmativas em quatro categorias - Climatologia, Efeito Estufa, Impactos e Eventos 

Extremos, sendo atribuídas notas relativas a cada bloco para cada participante; (ii) 

Levantamento da Percepção e da Concepção sobre a origem das MCGs utilizando para 

avaliação a Escala de Likert,  variando de 1 (tendência mais cética) a 5 (mais 

antropogênica - concordância que as MCGs tem origem nas atividades antrópicas). 

Todas as análises foram realizadas pelo teste PerMANOVA e as correlações foram 

dadas pelo Teste de Spearman. Nas duas universidades, mais de 90% dos entrevistados 

dizem que as MCGs estão acontecendo e tem origem antrópica. Mais de 50% das 

pessoas de cada grupo apresentou nota geral em torno de 7, não apresentando diferença 

significativa entre si, excetuada a graduação da UMAG com média menor (5,74). 

Contudo, em ambas as universidades as menores notas foram em Eventos Extremos, 

mais de 40% dos graduandos e pós-graduandos tiveram notas baixas (entre 2 e 4) e 

cerca de 30% dos professores acalcançaram notas intermediárias (4-6). A graduação de 

ambas as universidades, apresentram correlação positiva fraca entre a nota geral e perfil 

antropogênico (GradUSP: r2=0,112, ρ=0,34; GradUMAG: r2=0,076, ρ=0,37), assim 

maiores notas estão relacionadas com perfis mais antropogênicos nesse grupo. Contudo, 

em todos os grupos, a nota de Climatologia apresentou correlação negativa, assim 

maiores nota menos antropogênicos os perfis, embora tenha sido mais forte na pós-

graduação da UMAG e nos professores da USP (PosGradUMAG: r2=0,097, ρ=-0,444,  

e ProfUSP: r2=0,03, ρ=-0,345). Esses resultados podem ser incorporados às estratégias 

de comunicação e adaptação das MCGs. 
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ABSTRACT 

The increase of Global Climate Change (GCC) knowledge has been indicated as one 

public perception developers and an important factor for the increasing of the public 

concern about GCC occurrence. Although, there are still few information about the 

relation between knowledge and perception focused in university public 

(undergraduation, post-graduation and professors). This study explored those factors in 

public from the Biology of the University of São Paulo (USP, Campus University City) 

and from the Marine Biology of University of Magallanes (UMAG), Punta Arenas, 

Subantartic Region of Chile. In this regard, two questionnaires were built: (i)Knowledge 

Evaluation using affirmatives divided into four categories - Climatology, Greenhouse 

effect, Impacts and Extreme Events, attributing grades for each person in each category; 

(ii)Survey of Perception and Conception about the GCC by Likert Scale with varying 

from 1 (skeptical tendency) to 5 (anthropogenic tendency - In agreement that the 

anthropic activities triggered the current CCG.). All comparisons and correlations were 

done by PerMANOVA tests and  Sperman Correlation Test, respectively. In both 

universities, more than 90% of interviewed people said that the GCCs are going on and 

were trigged by antropic activities. In knowledge evaluation, more than 50% of 

interviewed people in each sample presented a general grade around 7, not presenting 

significant difference among them, excepted for the UMAG graduation with a lower 

average (5,74). However, in both universities the lower scores were obtained in the 

Extreme Events categories. more than 40% undergraduates, post-graduates got low 

grades (2-4), and about 30% of professors got intermediates grades (4-6). The 

undergraduation in both universities presented a positive weak correlation between the 

general grade and the anthropogenic profile (GradUSP: r2 = 0.112, ρ = 0.34; 

GradUMAG: r2 = 0.076, ρ = 0.37), thus the higher the grade the more anthopogenic is 

the personAlthough, considering the Climatology grade and the anthropogenic profile, 

all groups in both universities presented negative correlation. So, the higher the 

Climatology grade is the less anthropogenic is the person, however this relation is 

stronger in the post-graduates from UMAG and professors from USP (PosGradUMAG: 

r2=0,097, ρ=-0,444,  e ProfUSP: r2=0,03, ρ=-0,345). Those results can be embodied to 

the GCC adaptation and communication strategies.  
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RESUMEN 

El aumento del conocimiento sobre los Cambios Climáticos Globales (CCG) ha sido señalado 

como uno de los elementos para el aumento de la concordancia y de la preocupación pública 

con la ocurrencia de los CCG. Sin embargo, hay poca información sobre la relación entre 

conocimiento y la percepción en el público universitario (pregrados, postgraduandos y 

profesores). Este estudio exploró estos factores para el público universitario de la Biología de 

la Universidad de São Paulo (IB-USP, São Paulo) y de la Universidad de Magallanes 

(UMAG, Punta Arenas, Región SubAntártica de Chile). Para ello, dos cuestionarios fueron 

elaborados: (i) Evaluación del Conocimiento por afirmaciones en cuatro categorías - 

Climatología, Efecto Invernadero, Impactos y Eventos Extremos, siendo atribuidas notas 

relativas a cada bloque para cada participante; (ii) Levantamiento de la Percepción y de la 

Concepción sobre el origen de los CCGs utilizando para la evaluación la Escala de Likert, 

variando de 1 (tendencia más escéptica) a 5 (más antropogénica - concordancia que los CCGs 

tienen su origen en las actividades antrópicas). Todos los análisis fueron realizados por 

pruebas de permutación, el PerMANOVA y las correlaciones fueron dadas por la Prueba de 

Spearman. En las dos universidades, más del 90% de los encuestados dicen que las MCG 

están sucediendo y tienen origen antrópico. Más del 50% de las personas de cada grupo 

presentó una nota general en torno a 7, no presentando diferencia significativa entre sí, 

exceptuando la graduación de la UMAG con promedio menor (5,74). Sin embargo, en ambas 

universidades las menores notas fueron em los Eventos Extremos, más del 40% de los 

pregraduandos y posgraduandos tuvieron notas bajas (entre 2 y 4) y cerca del 30% de los 

profesores acalcanzaron notas intermedias (4-6). Los pregrados de ambas las universidades, 

presentan correlación positiva entre la nota general y el perfil antropogénico (GradusP: r2 = 

0,112, ρ = 0,34, GradUMAG: r2 = 0,076, ρ = 0,37), así cuánto mayores son las notas, más 

antropogénicos son las personas de ese grupo. Sin embargo, la nota de Climatología presentó 

una correlación negativa,  , en todos los grupos. Así que, cuanto mayor es la nota menos 

antropogénicos es la persona. Aunque esa relación fue más fuerte para los posgraduandos de 

la UMAG y en los profesores de la USP (PosGradUMAG: r2 = 0,097, ρ = -0,444 , Y 

ProfUSP: r2 = 0,03, ρ = -0,345). Estos resultados se pueden incorporar a las estrategias de 

comunicación y adaptación de las MCG. 
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INTRODUÇÃO  

 As discussões sobre as Mudanças Climáticas Globais (MCGs) têm ganhado 

destaque nos últimos anos, em particular, diante dos relatórios do IPCC 

(Intergovernmental Panel of Climate Change), dos diversos eventos meteorológicos e 

conferências internacionais. É consenso na comunidade científica que estas atividades 

têm alterado a composição atmosférica desde a revolução industrial (Carlton, Perry-Hill, 

Huber, & Prokopy, 2015; Verheggen et al., 2014), resultando em aumento das médias 

da temperatura, da precipitação, da nebulosidade e de outros fatores climáticos em 

relação às médias históricas (Zaval et al. 2014; Stern et al. 2016; Taylor et al. 2014; 

Clayton et al. 2015).  

Essas alterações podem afetar as atividades econômicas, bem como a qualidade de 

vida e até mesmo a cultura local (Doherty & Clayton, 2011). Por isso, ferramentas de 

adaptação e comunicação social têm sido amplamente disseminadas. Entre elas, estão os 

estudos sociais, considerando a dimensão humana no cenário das MCGs, em particular a 

percepção e o conhecimento público nesta temática (Tabara, St. Clair, & Hermansen, 

2017; Vijayavenkataraman, Iniyan, & Goic, 2012). Assim, é necessário compreender o 

que é percepção, como se dá o processo perceptivo das MCGs e como as pessoas têm 

percebido essas mudanças. 

A percepção é um importante fator no processo de cognição e do comportamento 

humano, envolvendo aspectos afetivos, socioculturais e orgânicos (Nóbrega 2008; 

Melo, 1991; Goldstone & Barsalou 1998; Kuznetsov & Lukiyanov 2014). Assim, o 

processo de percepção é mais do que um simples registro de sensações, as informações 

precisam ser processadas e organizadas para fazer sentido e serem então categorizadas 

em concepções ou resignificações. Logo, a percepção é dada por um estimulo alvo, que 

leva a ativação do processo perceptivo, que, por sua vez, pode ser influenciado por 

concepções prévias e ao mesmo tempo influenciar a reconstrução de uma nova 

concepção final (Figura 1). Portanto, é por meio do processo de percepção que se dá a 

concepção de um dado estimulo (sensações, situações e etc), e que esta nova ideia 

retroalimenta novos processos perceptivos, tornando a percepção dos estímulos 

mutáveis ao longo do tempo (Clarke, Taylor, Devereux, Randall, & Tyler, 2013).  

 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1AVNE_enBR664BR664&q=Intergovernmental+Panel+of+Climate+Change&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi53byG6qfUAhUDxpAKHQPPAFsQvwUIIygA
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Figura 1 Percepção e Concepção. A percepção é dada por um estimulo alvo que leva a ativação do processo 

perceptivo que pode ser influenciado por concepções prévias, ao mesmo tempo influenciar a reconstrução da 

concepção. Por meio desse sistema o sujeito que percebe pode responder com uma dada ação. Deste modo, 

observa-se que tanto a cognição quanto a percepção podem conversar uma com a outra, sendo mutável ao longo 

do tempo de vida de um indivíduo, e sua ação depende do que este pensa e percebe de um dado estímulo 

(Adaptado de: Bodenhausen & Hugenberg 2009). 

 

Na abordagem fenomenológica (Merleau-Ponty, 2015; Nóbrega, 2008), o conceito 

percepção considera mais profundamente a complexa subjetividade de cada indivíduo 

percebedor. Desde os estudos de Tuan (1974), se tem considerado que a percepção é 

influenciada pela natureza física do ambiente, pelo aspecto cultural, social e também 

cognitivo, ou seja, pelas dimensões individual, social e ambiental, levando a escolhas de 

comportamentos e a decisões políticas (BonJour, 2001; Gifford, 1987; Pinheiro, 1997; 

Slimak & Dietz, 2006; Tuan, 1974). Por este contexto, a percepção é única e 

intransferível ao sujeito. 

Tendo isso em vista, estudos sobre a percepção, em particular a percepção do meio 

ambiente, têm sido adotados como parte das ferramentas diagnóstica dos contextos 

socioambientais (Marin et al. 2003; Hannak, 2008; Rangel, 2014; Wyles, 2014) e fonte 

de informação para traçar estratégias de comunicação mais efetivas (Tabara et al. 2017; 

Bruni 2008; Whyte, 1977). Os estudos sobre a percepção ganhou ainda mais força, em 

particualr, depois da constituição de 1968 do programa da UNESCO Homem e a 

Biosfera (MAB – Man and the Biosphere), que enfatizou a necessidade a importância da 

percepção ambiental no o manejo dos lugares e paisagens (Whyte, 1977). Entre muitas 

temáticas ambientais, as questões das MCGs têm sido cada vez mais enfatizadas, 

tendendo a se tornar tema mais e mais discutido nos meios de comunicação e na 

educação formal (Moser, 2010). 

No caso das MCGs, inúmeros estudos apontam que as experiências pessoais são as 

condições de maior influência na formação da percepção pública sobre as MCGs, 

aumentando a credibilidade da ocorrência das MCGs e da hipótese antropogênica para 

origem das mesmas (Bloodhart, Maibach, Myers, & Zhao, 2015; Clayton et al., 2015; 
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Cooney, 2010; Doherty & Clayton, 2011; Forero, Hernández, & Zafra, 2014; Hansen, 

Sato, & Ruedy, 2012; Lorenzoni & Pidgeon, 2006; Myers, Maibach, Roser-Renouf, 

Akerlof, & Leiserowitz, 2013; Weber, 2010; Zaval, Keenan, Johnson, & Weber, 

2014b). Por exemplo, em dias mais quentes ou maiores ondas de calor, apresentam 

papel importante no aumento do apoio popular à ocorrência de alterações climáticas em 

escala global (Howe, Markowitz, Lee, Ko, & Leiserowitz, 2012; Lin, 2009; Zaval et al., 

2014a). Em outro caso, no Reino Unido as ondas de calor e verões mais quentes são 

pouco percebidos pelo público, embora, eventos relacionados à alterações na umidade, 

nas precipitações e ocorrência de inundações demonstrem ser um preditor mais forte 

quanto à aceitação das mudanças climáticas pela população (Demski, Capstick, 

Pidgeon, Sposato, & Spence, 2017; Taylor et al., 2014). Em um terceiro exemplo, 

Spence et al. (2011) mostraram que pessoas que estiveram em situação de enchentes são 

mais preocupadas com as MCGs que outras que não viveram a mesma situação. Outros 

estudos apontam que agricultores que sofreram redução na disponibilidade de água pra 

seu cultivo tendem a concordar mais com a ocorrência de mudanças no clima em escala 

mundial (Ayeri, Christian, Josef, & Michael, 2012; Banerjee, 2014; Suvedi & Krueger, 

2000).  

Entretanto, estas experiências não impactam as pessoas de forma homogênea, em 

particular quando observada a posição política das mesmas. Alguns estudos sugerem 

que as experiências pessoais tem maior poder de influência sobre aquelas pessoas que 

tem posição política moderadas (Egan, P. J.; Mullin, 2012; Mccright & Dunlap, 2011). 

Já, entre aquelas pessoas que possuem uma ideologia de oposição, a percepção de 

aceitação das mudanças climáticas antropogênicas é influenciada apenas por eventos 

extremos mais intensos (Mccright & Dunlap, 2011). Da mesma forma, aquelas pessoas 

que já são convictas da ocorrência das mudanças climática, não são muito influenciadas 

pelas flutuações meteorológicas (Myers et al., 2013).  

Myers et al. (2015) demonstraram também que, ao passo que as pessoas conhecem 

mais sobre as MCGs, menos elas são influenciadas por suas próprias vivências. Já é 

sabido que a educação nacional é um dos mais fortes preditores sobre a preocupação e 

tendência de concordância pública para com políticas mitigadoras ao redor do mundo 

(LEE et al., 2015). Entretanto, o conhecimento público das mudanças climáticas ainda 

não é satisfatório, havendo confusões comuns, como, por exemplo, o conceito de efeito 



 

 

 
25 

estufa e o conceito do buraco na camada de ozônio (Leiserowitz et al.,  2006; Chen et 

al., 2015; Huxsters 2015; Ghillardi-Lopes et al., 2015; Leandrini, 2011).  

Contudo, o conhecimento das MCGs tem sido apontado como elemento importante 

do processo perceptivo (Helgeson, Linden, & Chabay, 2012; Hornsey, Harris, Bain, & 

Fielding, 2016; D. Kahan, 2012;  a Leiserowitz, Smith, & Marlon, 2010; Malka, 

Krosnick, & Langer, 2009; Shi, Visschers, Siegrist, & Arvai, 2016; P. C. Stern, 2016). 

É particularmente importante, o conhecimento das causas e impactos das MCGs (Shi et 

al., 2016). No caso das pessoas mais leigas, este tipo de conhecimento eleva a 

preocupação com as mudanças climáticas e seus impactos (D. M. Kahan et al., 2012), 

podendo influenciar na capacidade de adaptação de muitas comunidades. Já, no caso 

dos especialistas o conhecimento em áreas como física e climatologia atenuam as 

preocupações com as MCGs (D. M. Kahan et al., 2012). Entretanto, ainda existem 

poucos estudos sobre a influência do conhecimento sobre a percepção das MCGs. 

Um outro fator influente no processo de percepção pública das MCGs é cobertura da 

mídia (Clayton et al., 2015; Sampei & Aoyagi-Usui, 2009). No exemplo do Japão, 

publicações sobre as MCGs tiveram um boom no ano de 2007, quando se tornou  

público o 4º relatório do IPCC (Intergovernamental Pannel of Climate Change). Ao 

mesmo tempo, aumentaram expressivamente a aceitação pública de que o aquecimento 

global está acontecendo e de que tem sua origem nas atividades antrópicas (Sampei et 

al.; 2015). Além disso, a televisão tem cumprido papel importante como fonte de 

informação popular (Boykoff & Boykoff 2007; Feldman, 2016; Bloodhart et al. 2015). 

No caso do Brasil, Tavares e colaboradores (2010) relatam que, antes mesmo da escola, 

a televisão tem sido a principal fonte de informação sobre o aquecimento global para os 

alunos brasileiros do ensino médio. 

A convivência entre pessoas que compartilham das mesmas ideologias políticas 

também tem se demonstrado relevante para o processo perceptivo (Aides, 2009; Clayton 

et al., 2015; Mccright & Dunlap, 2011), No caso dos estadunidenses, perfis mais céticos 

tem sido frequentemente relacionados aos republicanos (Mccright & Dunlap, 2011). 

Nesse caso, a representação social das MCGs tem se mostrado importante no processo 

de percepção pública, uma vez que o que as pessoas pensam é modelado também pela 

opinião das pessoas com as quais se identificam coletivamente (Moscovici, 1978;  

Jodelet, 2001; Alexandre, 2004).   
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Embora existam diversos elementos que compõem a percepção social das MCGs, 

ainda é necessário compreender mais a fundo cada um deles e como impactam as 

políticas e práticas locais uma vez que tanto o processo perceptivo quanto a concepção 

final da população não são uniformes ao redor do mundo (Lee et al., 2015). Estudos de 

Lee et al. (2015) revelaram que na América Latina e na Europa, a compreensão do 

papel antrópico é o fator mais importante para desenvolver concordância pública sobre a 

ocorrência das atuais MCGs. Já, em países da África e na Ásia, a percepção da 

temperatura local é o que tem dirigido a formação da percepção pública (Lee et al., 

2015). Assim, a opinião pública diverge entre os diferentes países. 

 Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 70% da população acredita que as 

MCGs estão acontecendo e preocupam-se a respeito dos possíveis impactos das mesmas 

(Leiserowitz et al, 2010, 2011 e 2012; Lee et al.; 2015). Os estadunidenses demonstram 

ser a favor de políticas mitigadoras e adaptadoras para o problema, mas não se auto-

percebem como co-responsáveis (Leiserowitz et al, 2010, 2011 e 2012; Lee et al.; 

2015). Já no Brasil e no Chile, a exemplo do que acontece em muitos países latino-

americanos, mais de 90% da população concorda que as MCGs estejam acontecendo e 

se preocupam com seus impactos (Lee et al.; 2015). Contudo, no Brasil,  a população 

indicam que o país tem co-responsabilidade pelas atuais MCGs e acreditam que os 

governantes não tem tomado atitudes suficientes para mitigar o problema (DataFolha, 

2015).  

 Relatos mostram que na África subsaariana, agricultores locais apontam que 

problemas na produção de milho se estão diretamente relacionados às mudanças 

climáticas, dado período de estiagem e decidiram por conta própria alterar suas práticas, 

realizando alterações no uso de agrotóxicos e alteração no período de produção 

(Suteliffe et al., 2015). Contudo, dados meteorológicos do local diferiram da percepção 

dos agricultores, não corroborando a percepção de seca intensa apontada por eles 

(Suteliffe et al., 2015). Desse modo, é importante entender o papel da percepção 

climática dos variados públicos, já que a tomada de decisão, as práticas do cotidiano e o 

engajamento político são diretamente dependentes desse processo. 

Como apontado por Eiró & Lindoso (2014) a percepção, a vulnerabilidade e 

adaptação formam um importante tripé conceitual dos estudos recentes sobre o impacto 

social da Mudança Climática, promovendo processos de tomada de decisão mais 
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efetivos. Os estudos sobre a percepção social, associada à psicologia do comportamento, 

vem assumindo uma frente importante nas pesquisas sobre adaptação, comunicação e 

ensino das MCGs (Eiró & Lindoso, 2014). 

Assim sendo, o presente trabalho, busca aprofundar o conhecimento sobre a relação 

entre o fator conhecimento e a percepção das MCGs, focando o público universitário, 

tendo em vista a relação deste público com o ganho de conhecimento esperando-se que 

níveis educacionais mais especializados devam apresentar maior envolvimento com a 

questão das MCG, tendo como base seus ganhos cognitivos adquiridos formalmente. 

Espera-se ainda um grau de conhecimento maior em função do grau de escolaridade. 

OBJETIVOS 

O presente estudo pretende a avaliação da relação entre grau de conhecimento científico 

e as percepções / concepções do público universitário sobre as mudanças climáticas 

globais, em dois públicos submetidos a condições sociais e ambientais distintas (USP e 

UMAG), segundo os seguintes objetivos específicos: 

1) Comparar a percepção geral e a concepção do público universitário da Biologia 

(USP) e da Biologia Marinha (UMAG) sobre as Mudanças Climáticas Globais; 

2) Comparar o conhecimento científico entre o público universitário da Biologia (USP) 

e da Biologia Marinha (UMAG) sobre as Mudanças Climáticas Globaise entre 

diferentes níveis de escolaridade para os dois públicos. 

3) Levantar possíveis correlações entre o conhecimento e a concepções do público 

universitário sobre as Mudanças Climáticas Globais. 

4) Levantar a auto-percepção do nível de informação do público universitário da sobre 

as Mudanças Climáticas Globais 
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no caso dos pós-graduandos da UMAG houve uma fraca correlação negativa, ou seja, 

algumas vezes o nível de informação declarado era maior que a performance na análise 

de conhecimento. Nos outros grupos a relação entre estes fatores é nula.  

Dessa forma, a hipótese de que a auto-percepção de informação estaria relacionada à 

maiores notas de conhecimento, foi parcialmente refutada, já que só é verdadeira em 

níveis de escolaridade menos especializados, graduação. Entretanto, é importante que 

novas pesquisas sejam realizadas para melhor compreender esse item, visto que alguns 

entrevistados relataram, informalmente, que estavam se auto-comparando ao público 

geral ou com níveis mais especializados que eles mesmos. Contudo, é necessário ser 

cauteloso, já que é comum que especialistas superestimem o próprio conhecimento 

(Atir, Rosenzweig, & Dunning, 2015).  

COMENTÁRIOS FINAIS 

Em resumo, o público universitário do Instituto da Biociências da USP e do Instituto 

da Patagônia, no Chile dizem que as MCGs estão acontecendo e as atividades humanas 

tem papel relevante na origem dessas alterações, já percebem impactos locais, já 

tiveram experiências pessoais com as MCGs, apresentam alto nível de conhecimento, 

mas em temas como Eventos Extremos há uma performance pior. No caso da graduação 

e de conhecimentos específicos de Impactos, maiores notasvestão atreladas com perfis 

de percepção antropogênica das MCGs. Contudo, se o conhecimento estiver relacionado 

à Climatologia, se observa o oposto em alguns grupos. Assim, o presente estudo traz 

resultados relevantes, contribuindo para o entendimento da percepção desse tema tão 

importante na atualidade mundial, em particular no ramo de educação e comunicação 

das MCGs. Essas áreas são especialmente importantes quando considerado temas como 

a vulnerabilidade e adaptação social. 

Contudo, a educação e a comunicação ainda tem ocupado um papel secundário nas 

ações sobre as MCGs nas diferentes escalas (Jacob et al, 2011). Em particular, quando 

considera-se público leigo mais pobre, já que são pessoas mais vulneráveis às variações 

climáticas e aos Eventos Extremos (S Hallegatte et al., 2015; Olmos, 2001). Em 

particular, esse grupo de pessoas são mais impactadas pelas MCGs, quando considerada 

as questões de segurança alimentar e de saúde pública, (S Hallegatte et al., 2015; 
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Stephane Hallegatte & Rozenberg, 2017; “IPCC report under fire,” 2010; Vera, 

Silvestri, Liebmann, & González, 2006). Ao mesmo tempo, são as mais leigas nesse 

assunto, havendo lugares nos quais as pessoas nem se quer ouviram falar a respeito das 

MCGs (Lee et al., 2015). Em todos os casos e, particularmente nesses, é fundamental 

difundir o conhecimento de forma apropriada e contextualizada, especialmente no que 

diz respeito aos riscos, adaptações e apoio às políticas públicas (Shi et al., 2015; Siegrist 

et al., 2002).  

Por isso, é importante que sejam realizados mais estudos comparativos entre 

diferentes públicos, buscando compreender suas concepções das MCGs, a profundidade 

do que conhecem a respeito e percepção geral que têm do tema. Esse levantamento de 

dados é relevante para que sejam aprimoradas a comunicação, do ensino, o engajamento 

político e o planejamento para adaptação social. É particularmente importante fomentar 

o ensino das MCGs entre as pessoas mais leigas e em níveis mais básicos do ensino, já 

que para esse público, o conhecimento é um importante agente no processo de 

percepção e, consequentemente, concepção, podendo gerar ações individuais e coletiva.  
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