
Trabalho de Cidadania e Desenvolvimento 

 “Uma verdade inconveniente” 

A ciência, a verdade e Al Gore 

 

• A ciência, a verdade e a atualidade 

Numa leitura muito rápida pode-se dizer que, por exemplo, a ciência é a procura da 
cura para uma doença, a invenção de uma máquina ou um conjunto de reações 
químicas. 

Mas se analisarmos de forma mais precisa o conceito de ciência em si, pode-se afirmar 
que ciência é conhecimento, é o saber das coisas. Ou seja, a ciência explica os 
fenómenos que nos rodeiam, define e esclarece teorias e obedece a leis. A ciência 
permite explicar o senso comum, o conhecimento adquirido através da vivência diária. 
Por exemplo: todos sabemos que o céu é azul, mas porquê? A ciência explica. A ciência 
nasce, assim, de uma atitude problemática, crítica e planeada. 

Desde o início, a ciência sempre procurou constituir-se como um conjunto de 
conhecimentos e procedimentos sistematizados e organizados, tendo em vista a 
produção de leis e teorias capazes de descrever, explicar e prever os fenómenos. 

Desta forma, a ciência pode ser caracterizada por ser objetiva (tem atenção ao facto); 
resultar de um método específico (que se apoia na verificação e controlo experimentais, 
no caso das ciências empíricas); resultar da formulação de hipóteses (procura ordenar a 
diversidade); é constituída por um conjunto de teorias (hipóteses estabelecidas e 
comprovadas); procura leis (que exprimem a invariância e a repetibilidade dos factos); 
ser preditiva (prevê a ocorrência dos fenómenos); ser revisível (está sujeita a correções 
e a alterações) e, por fim, ser provisória (é aceite até ao aparecimento de uma outra 
teoria mais próxima da realidade). 

Assim, a ciência é constituída por um conjunto de teorias científicas, uma vez que 
tenta explicar como certas coisas acontecem ou o porquê de acontecerem. Todas as 
teorias são, inicialmente, hipóteses, ou seja, uma ideia que ainda não foi comprovada. 
Se existirem provas suficientes para suportar a hipótese, ela torna-se uma teoria (uma 
explicação válida de um fenómeno).  

A verdade é a meta para qual a ciência avança. Tal ocorre uma vez que a ciência 
procura comprovar ou refutar (através de observações, estudos, interpretações e 
soluções) uma determinada teoria ou tese que exista. Deste modo, procura sempre a 
verdade dos factos. O desenvolvimento da ciência deve ser, por isso, entendido como 
um desenvolvimento em direção a um fim que, podendo não ser alcançável, não deixa 
de ser desejado. 

Hoje em dia um dos assuntos mais abordados pela sua complexidade, é o 
aquecimento global, e a ciência pode explicar a sua origem e desenvolvimento, bem 
como contribuir bastante, ou não, com formas de o combater. 



O desenvolvimento da ciência tem permitido ao Homem um aumento significativo do 
conhecimento e de desenvolvimento de equipamentos e estilos de vida que, mesmo 
contribuindo para uma vida mais facilitada, tem por outro lado contribuído para o 
aumento da poluição e, por conseguinte, do aquecimento global. 

Veja-se, por exemplo, o caso em que a ciência permite a invenção de máquinas que 
recolhem o lixo que se encontra em muitos dos cursos de água do planeta, sejam eles 
rios, mares, lagos ou oceanos. Pode também ajudar na redução da produção de plástico, 
grande poluidor e inimigo do ambiente, através da procura de soluções menos 
poluidoras que o possam substituir, como por exemplo, o cartão ou vidro, ou 
simplesmente através de métodos, técnicas e equipamentos para a sua reutilização. 

No entanto, salienta-se que, para que estas máquinas de recolha de lixo sejam 
realmente facilitadoras da diminuição do aquecimento global, é também necessário 
cuidados na sua manutenção. Porque, caso estas máquinas não sejam lavadas em 
espaços adequados os resíduos de óleo e outras substâncias tóxicas são libertadas em 
terrenos férteis, prejudicando estes. Por outro lado, enquanto estas máquinas não 
forem elétricas, e utilizarem combustíveis fósseis são libertados gases para a atmosfera 
contribuindo assim para a poluição do ar com implicações na vida dos seres humanos, 
aumentando assim problemas respiratórios. 

É sobre a problemática causal que a ciência pode continuar a combater o 
aquecimento global e, é devido a essa consciência que muitos cientistas dedicam todo 
o seu trabalho diário nesta luta. Como é o caso: David Spratt e Ian Dunlop: autores do 
estudo e investigadores experientes dedicados ao clima, concordam que as alterações 
climáticas representam uma “ameaça existencial a médio prazo para a civilização 
humana”. 

Como ativistas acerca do aquecimento global, atualmente, existem bastantes. De 
momento a mais mediática é a Greta Thunberg, mas existem outros como Vandana 
Shiva, o ator Robert Redford e Autumn Peltier. O objetivo destes é sensibilizar a 
população mundial de forma a realizarem as atividades diárias sem prejudicarem tanto 
o ambiente. Algumas dessas atitudes foram abordadas pela Maria.  

Os cientistas e os ativistas, por si só, não conseguem mover ou sensibilizar um grande 
número de pessoas acerca deste assunto e, por essa mesma razão, é necessária que a 
política e a ciência trabalhem em conjunto. Deste modo é possível a introdução de 
multas e limites (por parte do governo) com o objetivo de diminuir a poluição ambiental, 
diminuindo assim o aquecimento global. Um grande exemplo de tal limitação já adotada 
é a implementação de multas para aqueles que lavam as viaturas na rua publica, que 
atiram beatas de cigarro para o chão e que não apanham os despejos dos animais 
domésticos na rua. Muitas outras limitações deste género deveriam ser implementadas, 
mas estas já são um progresso. 

• O documentário e Al Gore  

O documentário “uma verdade inconveniente” analisa a questão do aquecimento 
global, a partir da perspetiva do ex vice-presidente dos Estados Unidos, Al-Gore. São 



apresentados dados que comprovam a relação entre o comportamento do humano e a 
emissão de gases na atmosfera, mostrando os mitos e equívocos que existem em torno 
do tema muitas vezes mascarado pelos media porque é de facto uma verdade 
inconveniente.  

Al-Gore enfatiza o facto de apesar das provas como o aumento da temperatura e a 
intensificação das enchentes, secas e furacões resultante da queima de combustíveis e 
do desmatamento ainda haver pessoas que duvidam, com os argumentos de o 
aquecimento ser natural ou o planeta ser tão grande que não nos vais afetar, Al-Gore 
denomina-os de céticos do aquecimento. 

É por isso importante o reconhecimento de que os recursos naturais são finitos e 
devemos usá-los com respeito, preservando os bens naturais. Sendo assim, a proteção 
do meio ambiente não pode ser considerada um trabalho isolado mas sim como parte 
integrante do processo de desenvolvimento económico, político e científico. 

Entramos assim no problema entre a ciência e a política que será discutido a seguir.  

A política denomina-se a arte ou ciência da organização e administração de nações ou 
estados. É o instrumento de ação e transformação na sociedade a quem compete o bem 
público, criação de leis, responsabilidades e tomadas de decisão. A política não é 
exclusiva dos políticos aliás, está presente em todos os momentos do nosso dia, em 
todas as decisões. Foi criada para que possamos debater, discutir e questionar. Através 
dela foram estabelecidas deveres e direitos, a política deve ser voltada para a busca do 
bem comum como a sustentabilidade e cabe-nos a nós participar e contribuir para esse 
processo.  

A ciência refere-se a qualquer conhecimento ou prática como sistemáticos. Refere-se 
ao sistema de adquirir conhecimentos baseados no método científico. O seu contributo 
é inquestionável, na medida em que possibilita avanços nos campos da saúde, do 
ambiente, da tecnologia e muito mais, melhorando a qualidade de vida das populações 
e enriquecendo as sociedades intelectualmente e culturalmente ao responder a grandes 
perguntas e enfrentar desafios importantes do nosso quotidiano, a ciência cria 
conhecimento, reduzindo desigualdades e criando pontes, assim a ciência revela-se 
fundamental para o desenvolvimento sustentável.  

A relação entre a ciência e a política já teve inúmeras perspetivas ao longo da história 
e no decorrer desse percurso passou por distintas épocas, autores e tradições de 
pensamento. É uma relação paradoxal, ao mesmo tempo que a ciência ganha autoridade 
a partir da sua suposta capacidade de orientar decisões políticas, uma aproximação 
excessiva com o campo político é uma das maiores ameaças à sua legitimidade. O 
contrário também acontece, ao mesmo tempo que os políticos se valem da autoridade 
dos cientistas para defender os seus pontos de vista, muitas vezes é criada uma tensão, 
predominante na esfera do discurso, na tentativa por parte dos grupos de interesse de 
monopolizar a definição de um problema como sendo “da política” ou “da ciência” e, 
consequentemente, determinar quem está apto a resolvê-lo, este processo é conhecido 
como o problema da demarcação, começou a ser discutido pelos cientistas para definir 
o que era considerado uma teoria científica de uma pseudocientífica ou não científica. 



No entanto, quando os cientistas são convocados a participar na formulação de políticas, 
a autoridade cognitiva da ciência torna-se mais vulnerável, posto que o político tende a 
expor as incertezas científicas, ou relativizar o seu peso. Muitas vezes o interesse 
monetário ou pelo poder é posto como prioridade negligenciando as informações 
obtidas através da ciência, para complementar, como exemplo destes acontecimentos 
de manipulação, para as investigações científicas são necessários investimentos para 
que a ciência poso progredir e estras decisões são decisões políticas que muitas vezes 
priorizam os interesses individuais e não os interesses comuns, do mesmo modo que a 
ciência é utilizada para manipular e defender decisões políticas ou seja uma depende da 
outra apesar de nem sempre haver uma concordância entre as duas.  

Para que as duas trabalhem em conjunto é necessário entender que o 
desenvolvimento científico não significa automaticamente um progresso, é essencial 
que haja uma educação e formação dos cientistas e que inclua as dimensões éticas, 
sociais e políticas, como também a responsabilidade política de criar um debate critico 
e deste modo influenciar as decisões individuais no que diz respeito às escolhas para os 
problemas que o nosso planeta enfrenta. Para este efeito existem as políticas 
internacionais para o meio ambiente, fundamentais para o alcance da sustentabilidade. 
Apesar da aplicação destas políticas é importante despertar para o sentido de 
responsabilidade no que toca à proteção do ambiente promovendo uma mudança de 
atitude, cada um de nós é um indivíduo político e portanto cabe a todos nós a busca por 
uma mudança. 
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