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Resumo 

A mídia exerce grande poder de persuasão na opinião pública, e quando ela vincula o 

mito em seu discurso esse poder é acrescido. Diante disso o objetivo deste trabalho 

foi arguir as notícias sobre o mito do aquecimento global antropogênico veiculadas 

pelo Estadão/Digital no período de 2011 a 2012, foram utilizadas 14 notícias, nas 

quais se observou a personificação de um mito usando o que Bueno (2007) chamou 

de síndrome da baleia encalhada. Nesse contexto não é mais possível discutir o 

aquecimento global antropogênico no âmbito científico, seja por transcender a 

realidade, pois constitui algo mítico e o mesmo não se atrela a verdade, ou porque a 

ciência se tornou o próprio mito e não carece mais de evidencia, apenas de crença. 

Palavras-chave: Ciência, mitologia, notícia. 

 

 

O poder do mito 

 

O mito é uma narrativa. É um discurso, uma fala. É uma forma das 

sociedades espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e 

inquietações. Pode ser visto como possibilidade de se refletir sobre a existência, o 

cosmos, as situações de “estar no mundo” ou as relações sociais (ROCHA, 1985). O 

mitólogo e antropólogo americano Campbell (1990) diz que “o material do mito é 

material da nossa vida, do nosso corpo, do nosso ambiente; é uma mitologia viva, 

vital, lida com tudo isso nos termos que se mostram mais adequados à natureza do 

conhecimento da época”. 

Para Rocha (1985) os mitos são como reflexões de certassituações culturais 

da humanidade. Carrega consigo uma mensagem que não está dita diretamente. Uma 

mensagem cifrada. O mito esconde alguma coisa. O que ele procura dizer não é 

explicitado literalmente. Ele não é objetivo, ele fala enviesado, fala bonito, fala 

poético e fala sério sem ser direto e objetivo. 

Na aurora da humanidade os fenômenos da natureza marcavam fortemente os 

interesses do homem primitivo, dada a sua fragilidade frente ao espetáculo, ao 

quadro, destas forças em ação.  As irregularidades, as variedades, as alternâncias dos 

quadros propiciados pelos fenômenos da natureza eram a fonte para os exercícios 

simbólicos que se constituíam em mitos. 

Uma das interpretações da origem dos mitos é o animismo. Essa interpretação 

tem como ponto de partida o pressuposto de que todos os elementos da natureza 

poderiam ser personificados. Toda a natureza era susceptível de adquirir, para os 

“primitivos”, um sentido de animação e personificação (ROCHA, 1985). 



O mito deve ser visto com um olho na sociedade que o produziu e outro olho 

nos demais mitos daquele contexto (CAMPBELL,1990). É capaz de revelar o 

pensamento de uma sociedade, a sua concepção da existência e das relações que os 

homens devem manter entre si com o mundo que os cerca. 

O mundo moderno, capitalista, contemporâneo é um bom exemplo de um 

palco de visitas do mito: anúncios publicitários; filmes; notícias de jornais; super-

heróis; música popular; modas, televisão, seduzem e abandonam. Todo esse universo 

tão próximo e tão rotinizado na sociedade. 

Segundo Rocha (1985) o mito não possui verdade eterna e é como uma 

construção que não repousa no solo. O mito flutua, seu registro é o do imaginário, 

seu poder é a sensação, a emoção, a dádiva. Qualquer verdade que por acaso se 

encontre no mito será relativa, seja porque a própria definição de verdade é 

problemática, seja porque o mito não parece estar muito preocupado com ela. 

O mito está na existência. Resiste a tudo, fazendo no fundo com que suas 

interpretações sejam, quase sempre, matéria-prima para novos mitos (ROCHA, 

1985). Muitas vezes o mito consola, mas também engana. O importante é que se 

saiba seus poderes, que se saiba como ele joga. 

Por isso o aquecimento global antropogênico é tido, neste artigo, como mito, 

pois é produzido pela sociedade com anseio da cooperatividade em benefício 

comum, sua verdade é relativa, pois o mito não está preocupado com ela, visto que o 

mesmo é interpretação do imaginário. Além de retornar aos mitos primitivos, que 

personificavam à natureza, dando-lhe caráter, em alguns casos, de herói, em outros 

de vilão. 

 

O poder da mídia 

 

A mídia tem o poder de criar significados, persuadir, prescrever e reforçar, de 

guiar a reflexão e reflexividade, de focar e informar, de contar e articular memórias, 

de apresentar, revelar, explicar; de dar acesso e participação, de ouvir, falar e ser 

ouvido, segundo (SILVERSTONE, 1999). De forma a permitir aos cidadãos acessar 

o espaço simbólico produzido pelas tecnologias da mediação e, consequentemente, 

poder utilizá-las na construção da sua autonomia individual e coletiva (CARDOSO, 

2007).  Esse é o poder atribuído a mídia, o poder de mediação da informação.  

A mídia nunca é apenas um “testemunho da realidade”, como se ouve com 

frequência. Expressões como a antiga “aconteceu, virou manchete” ou “o fato real 

em tempo real”, entre tantas outras, estão longe da realidade da mídia (CALDAS, 

2006). 

Na medida em que as referências dos alunos e até dos próprios professores 

fundamentam-se nas informações circulantes pelos meios decomunicação de massa, 

a prática pedagógica contemporânea mostra que uma educação que não dialogue 

diretamente com estas informações é quase impossível (GOMES, 2001). Contudo, o 

problema maior surge na medida em que, ao invés de promover o diálogo, a 

educação apenas reproduz o discurso da mídia, reforçando um modo de saber as 

coisas em que a informação compacta e a fórmula de fácil reconhecimento são 

privilegiadas em relação à reflexão crítica e à criação de conhecimentos singulares. 



As roupas, os acessórios, as músicas, os filmes e espetáculos, os livros, os 

alimentos, os lugares que se frequenta, tudo constitui como sujeitos identificados 

com a cultura que se consome em variadas manifestações. As marcas daquilo que se 

consome ou se deseja consumir também imprimem certa participação dos sujeitos 

nos anseios da coletividade (GOMES, 2001). Isso é bem claro nos selos de 

sustentabilidade. 

A feição oligopolística das indústrias culturais acentua descompassos 

estruturais, no contexto da desnacionalização de áreas estratégicas da comunicação. 

Por falta de legislação específica, a televisão digital via satélite no Brasil está sob 

controle de grupos estrangeiros. O grupo Abril vendeu todas as suas ações da 

DirecTV e as Organizações Globo têm apenas 22% das cotas da Sky Latin América, 

que pertence majoritariamente à News e à norte-americana Liberty Media e inclui a 

Televisa, do México (MORAES, 2004). 

Mas quem comanda e centraliza a disseminação dos bens simbólicos? Quem 

define o que vai ser produzido e como e onde divulgado? Como acreditar no valor 

absoluto daliberdade de escolha quando verificamos que 85,5% das importações 

audiovisuais da América Latina provêm dos Estados Unidos? (MORAES, 2004). 

O exemplo mais representativo desta questão refere-se ao Jornalismo 

Ambiental que tem praticado a “lattelização” das fontes, ou seja, o tem priorizado 

(ou, o que é mais dramático, se reduzido a) fontes que dispõem de currículo 

acadêmico, produtores de conhecimento especializado e que, muitas vezes têm, por 

viés do olhar ou em muitos casos por má índole, tornado-se cúmplices de 

corporações multinacionais quepregam o monopólio (BUENO, 2007). 

Em vez disso o jornalismo ambiental deve ter compromisso com o interesse 

público, com a democratizaçãodo conhecimento, com a ampliação do debate. Não 

pode ser utilizado como porta-voz de segmentos da sociedade para legitimar poderes 

e privilégios. O Jornalismo Ambiental não pode comprometer-se com a isenção 

porque participa de um jogo amplo (e nada limpo) de interesses. 

Nesse sentido, o jornalismo se dilui na síndrome da baleia encalhada, que 

para Bueno (2007) tem a ver com aespetacularização da tragédia ambiental, com a 

procura do inusitado e do esotérico e o recurso ao sensacionalismo, pois a baleia está 

encalhada e vai continuar encalhada e nada pode ser feito, mas isso gera comoção, 

sensibilização, por mais que isso seja natural. 

Corporações criam e veiculam seus próprios mitos, seus ídolos e suas crenças, 

que representam verdades inquestionáveis para fãs e adoradores, consumidores em 

potencial, não apenas de seus produtos como também da mitologia propagada pela 

empresa. 

Como a mídia ocupa posição destacada no âmbito das relações sociais, visto 

que é no domínio da comunicaçãoque se fixam os contornos ideológicos da ordem 

hegemônica e se procura reduzir ao mínimo indispensável o espaço de circulação de 

ideias alternativas e contestadoras (MORAES, 2004). 

Dessa forma, a mídia tem exercido papel de alienação e imposição de mitos 

na sociedade. Durante as últimas décadas o aquecimento global antropogênico tem 

sido enfatizado e exacerbado pelo poder midiático de forma ostensiva. Isso pode ser 

observado no estudo de Tavares et al. (2010) que buscaram saber se os alunos do 

ensino médio tinham informações a respeito do aquecimento global, e diante das 



respostas afirmativas, procuraram conhecer as principais fontes de informação a que 

eles tiveram acesso. Neste estudo, Tavares et al. (2010) constataram que os discentes 

adquirem mais informações na televisão e na internet que na escola. Isso denota a 

importância da mídia na formação de opinião, e na construção de um mito. 

Diante do exposto este trabalho terá como objetivo discutir as notícias sobre o 

aquecimento global antropogênico publicadas pelo Estadão digital no ano de 2011 e 

2012, com intuito de analisar o poder do mito e da mídia na construção de uma 

crença ambiental catastrófica, o aquecimento global antropogênico. 

 

A mídia e o mito do aquecimento global antropogênico 

 

[...] numa sociedade científica tecnologicamente avançada, o 

exercício da cidadania e a democracia só serão possíveis 

através de uma compreensão do empreendimento científico e 

das suas interações com a tecnologia e a sociedade que 

permita, a qualquer cidadão, reconhecer o que está em jogo 

numa disputa sociocientífica, alcançar uma perspectiva 

fundamentada, e participar em discussões, debates e 

processos decisórios (REIS e GALVÃO, 2005, p. 3). 

 

A seguir são apresentadas e discutidas 14 notícias (Figuras 1 a 14) 

relacionadas ao aquecimento global, publicadas pelo Estadão digital. 

A primeira notícia (Figura 1) enfatiza que o aumento das emissões de dióxido 

de carbono (CO2) terá “previsivelmente” impacto sobre as temperaturas da Terra nos 

próximos mil anos e elevará em pelo menos 4 metros o nível das águas do mar. A 

pesquisa, dirigida pelo professor Shawn Marshall, da Universidade de Calgary, no 

Canadá, prevê que o aquecimento global da atmosfera provocará "colapso 

catastrófico" da placa de gelo ocidental da Antártida por volta do ano 3000. O 

estudo, o primeiro com prognósticos para prazo tão longo, foi realizado com 

programas de simulação de computador que exploraram os possíveis cenários em 

situação de "emissão zero" de CO2 a partir de 2010 e 2100. Essa notícia reforça a 

ideia de mito do aquecimento global, no qual o mesmo adquire personificação do 

mal (vilão) com forte tendência à síndrome da baleia encalhada. Nesta notícia são 

utilizados termos como previsão, cenários, simulação de computador, mas e os 

dados? Para que servem as estações meteorológicas se os modelos conseguem 

“prever” o clima? Por acaso esse programa de computador é um guru? É capaz de 

adivinhar o futuro? Fazer previsões? Isso não é ciência, “ciência é um conjunto de 

conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, 

sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma 

natureza” (ANDER-EGG, 1978, p. 15). 

 



 
Figura 1. Aquecimento global continuará por pelo menos mais mil anos. 

 

Na segunda notícia (Figura 2) há contradição no discurso jornalístico, 

primeiramente é relatado que o aquecimento global e seus efeitos sobre o gelo que 

cobre a ilha dinamarquesa são bem compreendidos pelos cientistas. O degelo nessa 

região ocorre mais rapidamente a cada ano que passa, em parte devido às 

temperaturas cada vez mais altas que derretem o gelo. No final da notícia é dito que 

os dados do ERS-1 mostraram que embora o aumento no degelo fosse similar em 

todos os anos, a ilha apresentou diminuição dramática nos anos mais quentes, quando 

havia mais água de degelo. Os pesquisadores associaram essa observação a uma 

drenagem subglacial mais eficiente durante períodos quentes, processo que já é 

observado nos Alpes. Ou seja, de acordo com a notícia, se há diminuição das geleiras 

o culpado é o aquecimento global, e se há aumento das geleiras o responsável 

também é o aquecimento global. 

 

 
Figura 2. Verão mais quente pode diminuir velocidade de degelo na Groenlândia. 

 

 Na figura 3, é noticiado que em fevereiro de 2010 um iceberg de 2.500 

quilômetros quadrados separou-se de uma língua gigante de gelo flutuante da geleira 

Mertz, depois de colidir com um iceberg ainda maior. Mas agora, com a língua de 

gelo separada devido à colisão, cientistas temem que isso possa desencadear 

mudanças em uma parte importante dos padrões de circulação oceânica global que 

deslocam calor pelo globo através das muitas correntes marítimas superficiais e 

profundas. Essa notícia evidencia um problema rotineiro, que se refere a escala, 

como pode um iceberg de apenas 2.500 km
2
 interferir nos padrões de circulação 

oceânica de oceanos que juntos possuem área de 323.000.000 de km
2
, ou seja o 

iceberg representa 0,0007% da área total dos oceanos. 

 



 
Figura 3.Separação de iceberg pode afetar padrões de circulação oceânica. 

 

Segundo a notícia da figura 4 a área verde da Floresta Amazônia diminuiu 

após a seca recorde registrada em 2010. A conclusão foi obtida em estudo 

patrocinado pela Agência Espacial Americana (NASA). De acordo com a pesquisa, a 

área perdida corresponde a pouco mais de três vezes o tamanho do estado americano 

do Texas. Esse discursoé patrocinado por agencias estrangeiras (NASA) no intuito de 

elucidar que a Amazônia é importante demais para ficar somente nas mãos dos 

brasileiros, é necessário internacionalizá-la.  

Sobre esse assunto, durante um debate em Universidade nos Estados Unidos 

em novembro de 2001, o ex-governador do Distrito Federal e ex-Ministro da 

Educação, Senador Cristovam Buarque, foi questionado sobre o que pensava da 

internacionalização da Amazônia sob ótica humanista e não de um brasileiro. E ele 

respondeu que como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre 

a Amazônia, podia imaginar a sua internacionalização, como também de tudo que 

tem importância para a humanidade. Se a Amazônia deve ser internacionalizada, 

internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. Da mesma 

forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Se os 

EUA querem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-la nas mãos de 

brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos EUA. Até porque 

eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma 

destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas nas 

florestas do Brasil. E ele termina o discurso dizendo que como humanista, aceita 

defender a internacionalização do mundo. Mas, enquanto o mundo me tratar como 

brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa. 

 

 
Figura 4. Região Amazônica não consegue se recuperar da seca do ano passado 

(2010). 

 

Na figura 5 é noticiado que a mudança da vegetação natural para plantações e 

pastos resulta no aquecimento local porque as novas culturas liberam menos água. 

Mas a cana-de-açúcar é mais reflectiva e também libera mais água, de forma 

parecida com a da vegetação natural. Ainda segundo a notícia trata-se de benefício 



duplo para o clima: usar cana-de-açúcar para mover veículos reduz as emissões de 

carbono, enquanto o cultivo da planta faz cair a temperatura local. Nota-se nesse 

discurso nítida apropriação do conhecimento científico em prol dos anseios 

capitalistas dos grandes proprietários de terra, no intuito de legitimar a monocultura, 

que passa a ser arma de combate ao grande vilão, o aquecimento global. 

 

 
Figura 5. Cana-de-açúcar resfria o clima. 

 

É noticiado na figura 6 que a recessão provocou redução recorde de 7,2 % nas 

emissões de gás estufa da União Europeia em 2009, colocando o bloco à frente do 

cronograma planejado de cortes, essa queda de 7,2 % (de 354 milhões de toneladas 

ou quase o mesmo tanto que as emissões anuais da Espanha ou da Polônia) foi bem 

mais acentuada do que qualquer outro declínio desde 1990, quando os países ricos 

começaram a reunir os dados seguindo tratados da ONU. Nota-se nessa notícia, em 

entrelinhas, que o controlador do clima passa a ser o desenvolvimento (PIB), ou seja, 

o mito do aquecimento globaldeu origem aos chamados mitemas (CO2, PIB), isso 

ressalta o argumento de que os países emergentes, como China, Índia, Brasil etc., não 

podem mais se desenvolver. Logo, os países desenvolvidos continuarão ricos, e os 

pobres continuarão pobres, pois o desenvolvimento deve ser evitado. 

 

 
Figura 6. Recessão provoca corte recorde nas emissões de CO2 da Europa. 

 

Menos de dois meses após a notícia (Figura 4) que a Amazônia não conseguia 

se recuperar da seca de 2010, é noticiado que a Amazônia está mais quente e com 

menos chuvas (Figura 7), a notícia enfatiza que no estudo foi utilizado um conjunto 

de modelos globais e regionais desenvolvidos pelo Met Office Hadley Centre 

(MOHC) e pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre do (INPE) para projetar 

efeitos das emissões de gases de efeito estufa no clima do mundo e fornecer mais 

detalhes sobre o Brasil, as projeções abrangem todo o país, o foco do relatório se 

concentrou na Amazônia, área de preocupação nacional, regional e mundial. 

Modelos, sempre modelos, e os dados? Cadê os dados medidos? Dados não podem 

ser feitos por meio de modelo computacional. Além disso, o discurso de que a 

Amazônia é essencial para o mundo persiste, e as intenções de internacionalização 

continuam, subliminarmente, ganhando ênfase. 

 



 
Figura 7. Relatório constata que a Amazônia está mais quente e com menos chuvas. 

 

Além da Dinamarca, a Rússia, Estados Unidos, Canadá e Noruega 

reivindicam grandes áreas do Ártico. Acredita-se que a região concentra cerca de 25 

% das reservas ainda não descobertas de gás e petróleo. Os recursos naturais do 

Ártico vêm se tornando mais acessíveis com o derretimento do gelo, devido ao 

aquecimento global, conforme noticiado na figura 8. Na verdade a quantidade de gás 

e petróleo já é muito bem conhecida nessa região, e o advento do vilão do clima “o 

aquecimento global antropogênico” vem legitimar a apropriação do Polo Norte. 

Dessa forma a internacionalização dos recursos naturais é regularizada, porque 

segundo esses países algo tão precioso deve ser compartilhado, o que retorna ao 

modelo determinista do meio ambiente da Segunda Guerra Mundial. 

 

 
Figura 8. Dinamarca vai reivindicar Polo Norte e grande área do Ártico. 

 

De acordo com a notícia da figura 9 com apoio consistente de políticas 

climáticas e energéticas, as fontes renováveis de energia podem contribuir 

substancialmente para o bem-estar humano ao prover energia sustentavelmente e 

estabilizar o clima. Nota-se que o conceito de sustentabilidade é mais econômico que 

ambiental, e o clima não pode ser estabilizado, pois este é um sistema aberto, em 

constante transformação.  

 

 
Figura 9. Fontes renováveis podem suprir 80% da demanda de energia até 2050, diz 

IPCC. 

 

A notícia (Figura 10) relata que o Berkeley Earth Project usou novos métodos 

e novos dados, mas as descobertas do grupo seguem a mesma tendência climática de 

aquecimento global de 1 ºC vista pela NASA e pelo Escritório de Meteorologia da 



Grã-Bretanha. Mas como assim “novos dados”, por acaso estes dados não são 

medidos? Ou são criados e manipulados? Por que eles não foram utilizados 

anteriormente? 

 

 
Figura 10. Estudo americano confirma aquecimento da superfície terrestre.  

 

Segundo a notícia da figura 11 estudo divulgado no dia 18 de outubro de 

2011 em Durban, na África do Sul, indica que, mesmo cumprindo as metas 

atualmente propostas pelos principais poluidores, o planeta deve ter aquecimento de 

3,5 ºC. E ainda é dito que nos acordos de Cancún, além de prometer metas de 

redução de emissões voluntárias, os países assumiram o compromisso de manter o 

aquecimento global abaixo de 2 ºC, patamar considerado seguro pela ciência atual. 

Acima desta elevação de temperatura, as consequências para o planeta podem ser 

potencialmente catastróficas, segundo estes cientistas. 

Verifica-se nessa notícia o que se tem visto muito frequentemente: as 

divergências entre os próprios “cientistas” de quanto será o aumento da temperatura, 

conforme se observa as notícias das figuras 10 e 11 (1 ºC e 3,5 °C), e reafirma a 

ciência como fomentadora de políticas públicas, no intuito de criar uma nova ordem 

mundial, conhecida atualmente por desenvolvimento sustentável. 

 

 
Figura 11.Planeta segue rumo a aquecimento de 3,5°C, diz estudo. 

 

Na notícia da figura 12 inicialmente é informado que as imagens de satélites 

da NASA revelam os efeitos de fenômenos naturais no planeta, como enchentes e 

queimadas. Entretanto a síndrome da baleia encalhada prevalece sobre todo o 

restante da notícia, por exemplo, o trecho: a América Central deve ter o ano mais 

quente em 140 anos. Mas se o CO2 é o grande controlador do clima como pode há 

140 anos ter ocorrido temperatura superior às atuais se o homem não emitia quase 

nada de CO2 para a atmosfera?  

 



 
Figura 12. Fotos da NASA mostram efeitos do aquecimento global do alto. 

 

 

A notícia da figura 13 expõe que estudo realizado nos últimos seis anos na 

Islândia determinou que há grandes tempestades de poeira que se originam ali e que 

vão para o norte do oceano Atlântico. E o estudo juntamente com a notícia (não se 

sabe ao certo o que é verdadeiramente o estudo e o que a notícia, pois os dois se 

combinam de forma cooperativista) engendra uma grande cadeia de reações 

mostrada a seguir: "O pó contém ferro, que é um micronutriente essencial para os 

organismos marítimos, o fitoplâncton. Assim como o nitrato e o fosfato são 

essenciais para os micro-organismos, estes também necessitam de pequenas 

quantidades de ferro, importantes para a fabricação de enzimas e a conversão do 

dióxido de carbono em massa corporal. Desta maneira, o ferro nas águas oceânicas 

estimula o crescimento do fitoplâncton, o que, por sua vez, afeta a quantidade de 

dióxido de carbono na atmosfera. 

 

 
Figura 13. Derretimento das geleiras provoca aumento das tempestades de poeira. 

 

Inicialmente a notícia da figura 14 parece ser brincadeira, ou algo desse tipo, 

e ao decorrer da mesma nota-se que essa premissa é verídica. Na notícia é relatado 

que a temperatura da Terra pode ter se elevado significativamente na era jurássica 

devido aos gases emitidos pelos dinossauros, mas de acordo com David Wilkinson, o 

autor da “pesquisa”, os dinossauros não eram propriamente os responsáveis pela 

emissão de metano, mas os microorganismos que viviam dentro deles. Isso quer 

dizer que os dinossauros não foram os vilões do aquecimento global de sua época, 

mas sim os microorganismos que os forçavam a liberar o gás retido para atmosfera. 

Ainda segundo a notícia o cálculo considera a população total de dinossauros 

estimada e usa uma escala que relaciona biomassa e produção de metano no gado. 

"As vacas produzem cerca de 50 a 100 milhões de toneladas de metano por ano. 

Nossa melhor estimativa para os saurópodes é de cerca de 520 milhões de toneladas", 

afirma Wilkinson. Mas como assim “a melhor estimativa”? Uma estimativa só pode 

ser considerada melhor que outra se comparada com os dados reais, será que ele 



comparou com dados reais? Será que ele utilizou algum mecanismo do tempo, e 

conseguiu voltar ao passado e mediu a flatulência (pum) dos dinossauros? 

 

 
Figura 14. Gases de dinossauros aqueceram o planeta há 150 milhões de anos. 

 

 

Considerações finais 

A apropriação do mito pela mídia ganha poder de persuasão, de tal maneira 

que a sociedade acaba se tornando refém do seu próprio anseio mítico. Nesse sentido, 

o aquecimento global antropogênico, chamado de mito neste trabalho, não pode mais 

ser discutido no âmbito científico, seja por transcender a realidade, pois constitui 

algo mítico e o mesmo não se atrela a verdade, ou porque a ciência se tornou o 

próprio mito e não carece mais de evidencia, apenas de crença. 
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