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RESUMO 

 

 

A pesquisa objetivou investigar as representações sociais de meio ambiente e educação 
ambiental dos alunos do ensino médio de escolas públicas do município de São Francisco 
do Sul em Santa Catarina. Considera-se que a escola tem o papel de promover o debate 
sobre os problemas que afetam a vida do aluno e da comunidade onde está inserido, em 
âmbito local e global. Acredita-se que os alunos precisam ser estimulados e incentivados a 
refletir sobre o que foi feito no passado, o que está sendo feito no presente e construir seus 
saberes de forma participativa e crítica. Nesta pesquisa procurou-se explorar e 
compreender, por meio da teoria das representações sociais, de que maneira alunos do 
ensino médio de escolas públicas de São Francisco do Sul representam o meio ambiente. 
Pretendeu-se analisar, também, de que forma essas representações ecoam na comunidade 
e oferecem subsídios para participação nos eventos e situações que envolvam impactos 
para a cidade. Procurou-se ainda, conhecer a fonte de informações que esses alunos 
adquirem sobre meio ambiente e o envolvimento com projetos ambientais. Considera-se que 
representações se constroem nas relações sociais, são reveladoras de uma determinada 
realidade social e atuam orientando as ações dos sujeitos na construção do conhecimento 
compartilhado no cotidiano. Nesse sentido foi efetuado um estudo quali-quantitativo, 
desenvolvido mediante a aplicação de um questionário estruturado e auto-administrado. Os 
dados coletados foram analisados com a ajuda do programa Esemble de Programmes 
Permettant L‟analyse dês Évocations (EVOC) e foram submetidos ao software ALCESTE. 
Esta abordagem produziu conhecimentos sobre as representações sociais dos alunos do 
ensino médio de duas escolas públicas de São Francisco do Sul que poderão contribuir para 
orientar a organização de conteúdos e práticas de Educação Ambiental.  Nesta direção é 
importante ressaltar a preocupação com o papel da escola na introdução de conhecimentos 
científicos, como leis e conteúdos gerais, como também e, principalmente, com as 
características dos ecossistemas locais e dos problemas ambientais da comunidade, sem 
deixar de lado a dimensão cultural, social e política. 

 
Palavras chave: Representações sociais; meio ambiente e educação ambiental; escolas 
públicas do município de São Francisco do Sul/SC. 
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ABSTRACT 

 

 

This research aimed to investigate the social representations of the environment and 
the enviromental education of the high school students from the public schools of the 
São Francisco do Sul city in the state of Santa Catarina. It is considered that the 
school has the role to promote the debate about the problems that afect the students 
life and the comunity where they are inserted, in local and global sphere. It is 
believied that the sutendts need to be stimulated to think about what once was done 
in the past, what has been done in the present and bild their knowledge in na 
participatory and critical way. This research sought to explore and comprehend, by 
the theory of social representations, how the high school students from the public 
schools of the São Francisco do Sul city represent the environment. The research 
aimed to analise how those representations echoes in the comunity and how they 
offer subsidies to the participation in events and situations that involve impacts to the 
city. It sought, likewise, to understand the sources of information about the 
environment and the involvement of these students with the environmental projects. 
It is considered that the representations that build themselves in social relationships, 
are an revealing fact of an determinated social reality and act directing the subjects 
actions in the knowledge construction, sharing it everyday. Accordingly, na study was 
developed  by the aplication of an structured and self administered survey. The data 
collected were analised with the assistence of the program Esemble de Programmes 
Permettant L‟analyse dês Évocations (EVOC) were submitted to the software 
ALCESTE. This approach produced knowledge about the social representations from 
the high school students from two public schools from São Francisco do Sul that may 
contribute to the guide organization of content and practices to an activiy of 
environmental education. In this leading the preoccupation with the role of the school 
in introduction of cientifical knowledge is important to rebound, so as laws and 
general content, as also and principally, with the particularities of local ecosystem 
and from the comunitys environmental problems, without forgetting the cultural, 
social and political dimension. 
  
Key Words: Social Representation; environment and environmental education; public 
schools from São Francisco do Sul. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

São Francisco do Sul, cidade histórica do Estado de Santa Catarina, 

tem atraído, além de turistas que a procuram para usufruir de suas belezas naturais, 

grandes empresas que lá se instalam em função da infraestrutura existente, 

principalmente o fácil acesso à BR 101 e a atividade portuária, outra característica 

desta cidade.   

A implantação de grandes empreendimentos, mesmo promovendo o 

desenvolvimento econômico da cidade gera impactos ambientais no meio físico, 

biótico e socioeconômico, os quais precisam ser mitigados, compensados e, 

principalmente, monitorados. Por intermédio deste estudo procura-se compreender a 

visão que a nova geração, especialmente jovens que cursam hoje o ensino médio, 

tem a respeito do meio ambiente e da educação ambiental. 

O caso da instalação de uma das maiores produtoras de aço do 

mundo, na cidade de São Francisco do Sul, tem instigado a curiosidade de conhecer 

que representações sociais os alunos do ensino médio possuem sobre as questões 

ambientais que surgem nesta realidade e qual tem sido o papel da educação 

ambiental nesse processo. 

A educação ambiental desenvolvida nas escolas tem de alguma 

forma, contribuído para formação de cidadãos que possam participar da tomada de 

decisões sobre assuntos que dizem respeito a grupos sociais para a construção da 

cidadania? 

Considera-se que a maneira como a educação ambiental é 

desenvolvida no ensino médio, influencia significativamente na construção da 

cidadania dos alunos. Esses alunos encontram-se em uma fase de fazer escolhas e 

de assumir alguns posicionamentos políticos, sociais e econômicos, portanto, é 

fundamental que a educação ambiental contribua para uma formação crítica e 

emancipatória. Nesta perspectiva, a expectativa é de conhecer, neste contexto, 

como eles representam as questões ambientais e assim constroem a seus valores e 

atitudes no seu cotidiano. 

Nesta direção pretende-se ressaltar o papel da educação ambiental 

e sua contribuição na formação de cidadãos que possam participar da tomada de 

decisões sobre assuntos que dizem respeito a grupos sociais para a construção da 
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cidadania ativa. Por outro lado, pretende-se demonstrar que nada, ou quase nada, 

escapa das configurações sociais e que as representações sociais remetem a um 

conjunto de princípios construídos e interativamente partilhados. 

Compreender e reconhecer a maneira como a comunidade local, 

notadamente os alunos do ensino médio, relacionam-se com o meio ambiente onde 

estão inseridos é de fundamental importância para subsidiar qualquer política 

pública ou mesmo qualquer ação de natureza ambiental. 

Como pesquisadora que vem atuando na formação de professores, 

concebo a questão ambiental como um compromisso sociopolítico, ético e estético. 

Tendo em vista a complexidade da sociedade atual, cada vez mais é possível 

perceber o envolvimento de vários fatores sociais: tecnológicos, históricos, 

científicos, econômicos, éticos e ecológicos, dentre outros, na constituição do que 

será denominado objeto de estudo da educação ambiental, ou seja, os problemas 

ambientais estão integrados com várias facetas do social. 

Resultado do processo de evolução da própria sociedade, a temática 

ambiental vem sendo estuda com o apoio das apresentações dos atores sociais 

como uma possibilidade de entender como as noções sobre preservação e cuidado 

socioambiental vem sendo integrada no cotidiano das pessoas. 

Moscovici (1978) quando desenvolveu a teoria das representações 

sociais, enfatizou que as representações sociais são construídas no cotidiano, nas 

relações que se estabelecem na família, na escola, no trabalho, nos diversos 

espaços onde se compartilha uma realidade. 

Esta questão do cotidiano foi alvo de estudos de Jodelet (2001, p. 

22) que apresentou uma definição de representações sociais como “uma forma de 

conhecimento socialmente partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para 

a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

As representações se constroem nas relações sociais e 

interpessoais e pode permitir a compreensão de como uma nova consciência 

ambiental está sendo apreendida, como são apreendidos os problemas ambientais 

do entorno onde os grupos estão inseridos e as representações sociais são 

reveladoras de uma determinada realidade social e atuam orientando as ações dos 

sujeitos na construção do conhecimento compartilhado no cotidiano. A função das 

representações sociais é o de contribuir para os processos de formação de condutas 

e de orientação das comunicações sociais equivalendo a um conjunto de princípios 



 16 

construídos interativamente e compartilhados por diferentes grupos que, por meio 

delas compreendem e transformam a sua realidade (REIGOTA, 2007).  

 

Por que São Francisco do Sul? 

 

O interesse nesta pesquisa esta relacionado à atuação profissional 

da pesquisadora, efetivada na função de Analista em Gestão Ambiental da 

Fundação do Meio Ambiente (FATMA)1 desde 1986. Uma das atribuições desta 

função é a responsabilidade pela análise socioeconômica de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental. Ao longo desses anos de atividade cresceu uma 

preocupação com a instalação de grandes empresas multinacionais em Santa 

Catarina, com a promessa de desenvolvimento, geração de emprego e renda, 

tecnologia de ponta, entre outras, mas que por outro lado traz no seu bojo os 

resíduos gerados no processo produtivo, a utilização desenfreada dos recursos 

naturais, os conflitos do uso e utilização do solo, para citar alguns dos muitos 

impactos ambientais advindos com a implantação de empresas de grande porte. 

No exercício da função de efetuar tais análises, foi possível 

constatar que nem todas as pessoas envolvidas no processo participam ativamente 

das discussões e decisões sobre os projetos de grande impacto ambiental. Os 

motivos para este não envolvimento podem estar relacionados ao desconhecimento, 

desinformação, desinteresse, entre outros, entretanto é a vida dessas pessoas que 

será impactada. Embora o licenciamento ambiental de grandes empresas esteja 

embasado em estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental 

(EIA/RIMA)2, cuja sistemática prevê, inclusive, audiência pública para discussão dos 

projetos com a comunidade, na prática o que se tem observado como Analista 

Ambiental é que os grupos atingidos por  impactos ambientais acabam se 

envolvendo muito pouco, o que é lamentável, levando-se em conta que é a vida 

delas que será alterada. 

 Os estudos efetuados pelas equipes de análise de Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e análise de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

                                                           
1
 Fundação do Meio Ambiente – Órgão Estadual de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina. 

2
 EIA/RIMA - É um dos instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente e foi instituído pela 

Resolução CONAMA n.º 001/86, de 23/01/1986. Atividades utilizadoras de Recursos Ambientais 
consideradas de significativo potencial de degradação ou poluição dependerão do Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para seu licenciamento 
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identificaram quanto a educação ambiental pode contribuir na construção de uma 

concepção de desenvolvimento econômico compatível com as condições 

ecológicas, sociais, culturais e espaciais, orientando para a sustentabilidade 

ambiental. Com base neste entendimento, a FATMA costuma adotar como exigência 

para a aprovação da licença ambiental a apresentação, por parte do empreendedor, 

de um Programa de Educação Ambiental, como condicionante das licenças 

ambientais, na tentativa de mitigar os impactos do meio social.  

O Programa de Educação Ambiental deve ter como sujeitos 

prioritários da ação educativa, os grupos sociais em situação de maior 

vulnerabilidade socioambiental impactados pela implantação da atividade produtiva.  

Nestes termos, compete à escola o papel de promover o debate 

sobre os problemas que afetam a vida do aluno e da comunidade onde está 

inserido, em âmbito local e global. Os jovens desta geração vivem um momento 

histórico em que há um reconhecimento sobre a degradação ambiental que ameaça 

a vida em sociedade e que precisa ser encarada. Neste sentido, os alunos precisam 

ser estimulados e incentivados a refletir sobre o que foi feito no passado, o que está 

sendo feito no presente e construir seus saberes de forma participativa e crítica. 

 

O ensino deve ser organizado de forma a proporcionar oportunidades para 
que os alunos possam utilizar o conhecimento sobre o Meio Ambiente para 
compreender a sua realidade e atuar nela, por meio do exercício da 
participação em diferentes instâncias: nas atividades dentro da própria 
escola e nos movimentos da comunidade (BRASIL, 1998, p. 190).  

 

Assim sendo, buscar compreender o que pensam os alunos do 

ensino médio da cidade de São Francisco do Sul por meio da análise de suas 

representações sociais de meio ambiente e educação ambiental, partiu deste anseio 

em se investigar como o conhecimento sobre meio ambiente está presente no dia a 

dia da escola, na vivência dos alunos e de que forma as ações advindas deste saber 

se refletem na comunidade e orientam as práticas sociais. 

A forma selecionada para o estudo desta visão dos alunos foi a 

análise de suas representações sociais sobre meio ambiente e educação ambiental. 

Entende-se que a análise das representações sociais permitiria compreender como 

os alunos interpretam e constroem a realidade em que vivem. Neste sentido, 

analisar as Representações Sociais dos alunos do ensino médio sobre meio 

ambiente e educação ambiental permitiria identificar como as questões ambientais 
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vem sendo veiculada entre estes jovens, como a escola tem atuado neste sentido e, 

além disso, observar possibilidades de sugestões para revisão, modificação destas 

representações. 

Assim sendo, o problema desta pesquisa consistiu na investigação 

da relação entre representações sociais, meio ambiente e educação ambiental, ou 

seja, procurou-se explorar e compreender, por meio da teoria das representações 

sociais, de que maneira  alunos do ensino médio de escolas públicas de São 

Francisco do Sul representam o meio ambiente, na prática do cotidiano escolar e, de 

que forma essas representações ecoam na comunidade e oferecem subsídios para 

uma participação crítica nos eventos e situações que envolvam impactos para a 

cidade. 

O trabalho está assim estruturado: inicialmente aborda-se, no 

primeiro capítulo, a educação ambiental a partir de um panorama histórico do seu 

desenvolvimento, destacando o crescente da temática ambiental ao longo das 

últimas décadas. No segundo capítulo procurou-se elucidar educação ambiental e 

Representações Sociais, localizando a Teoria das Representações Sociais como 

marco teórico e relacionando-a com a educação ambiental. Na sequência, o terceiro 

capítulo, Metodologia, apresenta a estrutura metodológica adotada e o quarto 

capítulo apresenta a Pesquisa de Campo realizada em duas escolas de ensino 

médio de São Francisco do Sul, utilizando os softwares EVOC e ALCESTE3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Softwares EVOC (Esemble de Programmes Permettant L‟analyse dês Évocations) e ALCESTE 

(Analyse Lexical par Context d‟ um Ensemble de Segments de Texte) 
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CAPÍTULO 1 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A educação ambiental, como determina a Política Nacional de 

Educação Ambiental – Lei nº 9.795/99 (Anexo 1) e o Decreto nº 4.281/02 (Anexo 2) 

que a regulamenta, é um importante instrumento para a implementação de 

quaisquer empreendimentos que, de alguma forma, afetem o meio ambiente e, por 

conseqüência, a qualidade de vida das populações.  

A adequada utilização do instrumento da educação ambiental é 

muito importante na medida em que possibilita ao indivíduo e a coletividade as 

condições para uma atuação como sujeitos sociais, capazes de compreenderem a 

complexidade das relações socioambientais, além de alertar constantemente sobre 

o comprometimento da ação em prol da prevenção de riscos e danos ambientais 

causados por intervenções no ambiente natural. 

Neste capítulo será feita, inicialmente, uma descrição da trajetória da 

constituição do movimento da educação ambiental, situando-a no âmbito geral, 

mundial, evidenciando de que forma este movimento aconteceu no Brasil.  

 

 

1.1 Concepções de Educação Ambiental 

 

 

A área da educação ambiental vem se consolidando no Brasil e no 

mundo nas últimas décadas e tem encontrado eco no campo educacional, baseado 

na crença de que a educação é fundamental para promover mudanças na 

sociedade. A educação ambiental adentra o campo educacional, mas a interface dos 

campos ambientais e educativos é uma conquista da sociedade que vai além de um 

acessório para constituir-se em um instrumento político que redimensiona o campo 

educacional e ambiental (SATO, 2001). 

Foi a partir da metade do século XX que, embrionariamente, a 

questão ecológica e a consciência ambiental passam a ser questionadas como 

fundamentais para o desenvolvimento. Esta conscientização, que aos poucos toma 

relevo, fomenta em vários países, mesmo de modo assistemático, a geração de 
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políticas públicas que, mais tarde subsidiam uma legislação especificamente 

ambiental (PHILLIPPI JUNIOR; PELICIONE, 2005). 

Layrargues e Lima (2011) efetuaram o mapeamento das macro-

tendências político-pedagógicas da educação ambiental brasileira. De acordo com 

estes autores, no início de seu surgimento a educação ambiental caracterizava-se 

por ser conservacionista, ou seja, possuía como objetivo despertar a sensibilização 

ecológica dos envolvidos num lema bastante conhecido “conhecer para amar, amar 

para preservar”. Essa maneira inicial de se pensar e realizar a educação ambiental 

encontra-se fortemente relacionada ao movimento ambientalista surgido nos anos 

70. 

Sobre a questão conservacionista que marcou o início da 

consciência ecológica, Tanner (1978) organiza um comparativo entre a educação 

conservacionista e a educação ambiental, que se procura organizar sinteticamente 

no Quadro 1. 

 

EDUCAÇÃO CONSERVACIONISTA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Compartimentada:  Abrangente 

Focaliza as florestas, o solo ou a água, um 
recurso de cada vez, com uma visão limitada de 
sua interação. 

Local Global: 

A educação ambiental reconhece que os 
problemas ambientais não respeitam as 
fronteiras criadas pelos homens para limitar suas 
comunidades, estados ou nações. 

Rural Urbana: 

Mesmo reconhecendo a dependência do homem 
em relação à terra, a educação ambiental trata 
também de problemas urbanos e suas soluções. 

Terrestre Universal 

Busca da Eficiência  Busca da Qualidade 

Ímpeto técnico (mãos do perito) Envolvimento público (preocupação de todos) 

Soluções unilaterais Perspectiva integrada 

Algo como os outros  Sentido de Urgência 

Educação elementar Educação de adultos 

Ciências biofísicas Ciências sociais 

Quadro 1 – Comparativo entre educação conservacionista e educação ambiental 
Fonte: Adaptação Própria a partir de Tanner (1978, p. 74-76) 

 

Na visão de Guimarães (2004, p. 26), a educação ambiental 

conservadora “se alicerça na visão de mundo que fragmenta a realidade, 
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simplificando e reduzindo-a, perdendo a riqueza e a diversidade da relação”. Esta 

forma de compreensão “tende a privilegiar ou promover o aspecto cognitivo do 

processo pedagógico, acreditando que ao transmitir o conhecimento correto fará 

com que o indivíduo compreenda a problemática ambiental e transforme seu 

comportamento e a sociedade” (GUIMARÃES, 2004, p. 26). Ou seja, nessa visão o 

indivíduo apenas reproduz o que escuta, ele não tem uma posição crítica do 

assunto, apenas é condicionado sobre o que é certo e errado, o que deve ou não 

fazer. Guimarães (2004) ainda afirma que os projetos de educação ambiental muitas 

vezes tendem a reproduzir práticas voltadas para a mudança comportamental do 

indivíduo que muitas vezes são descontextualizadas da realidade socioambiental na 

qual eles estão inseridos. 

                      Para Guimarães (2004) a educação ambiental crítica tem uma visão 

diferente da conservadora. Nela o indivíduo é levado a construir a noção do que 

acontece ao seu redor, conhece o contexto em que se encontra, as mudanças no 

meio ambiente têm significado para ele, e o mais importante, sabe ser crítico. De 

acordo com o autor (2004, p. 27), a educação ambiental crítica tem que ser “uma 

intervenção que contribua no processo de transformação da realidade 

socioambiental do indivíduo”, senão ele apenas reproduzirá o que ele vê, ou escuta.  

Reigota (1991) vai apresentar outra classificação que pode ser 

sintetizada no Quadro 2.   

 

CONCEPÇÕES DESCRIÇÕES DO MEIO AMBIENTE 

Naturalista Meio como sinônimo da natureza intocada, 
caracterizando-se tipicamente pelos aspectos 
naturais 

Antropocêntrica Meio como fonte de recursos naturais para 
sobrevivência do ser humano 

Globalizante (sócio-ambiental) Meio integrado pela natureza e sociedade 

Quadro 2 – Concepções de educação ambiental 
Fonte: Adaptação própria a partir de Reigota (1991) 

 

Para este autor (1991) a visão naturalista acaba confundindo-se com 

os conceitos ecológicos; a antropocêntrica coloca a natureza a serviço do homem, 

com ênfase na utilidade dos recursos naturais como garantidores da sobrevivência 

humana e a globalizante evidencia as relações recíprocas entre o sistema natural e 

social e vê o homem como integrante do ambiente natural. 
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Também Layrargues (2006, p. 89-90) contribui com sua proposta 

classificação de correntes para educação ambiental a partir de obras relacionadas 

ao tema. Este autor as relaciona como:  

 

„Educação para o desenvolvimento sustentável‟ (NEAL, 1995), ou „educação 
para a sustentabilidade‟ (O´RIORDAN, 1989; IUNC, 1993), [...] „educação 
ambiental problematizadora‟ (MORAES, 1997), „ecopedagogia‟ (GADOTTI, 
1997; RUSCHEINSKY, 2002), „educação no processo de gestão ambiental‟ 
(QUINTAS e GUALDA, 1995), educação ambiental crítica (GUIMARÃES, 
2000), „educação ambiental transformadora‟ (SANSOLO & CARVALHEIRO, 
2001), e „educação ambiental emancipatória‟ (LIMA, 2002). 

                     

Layrargues e Lima (2011) situam a educação ambiental como um 

campo social de atividade e de saber que é plural, complexo e portador de uma 

disputa entre as forças sociais que o compõem por sua definição e hegemonia 

político-pedagógica e epistemológica. Para esses autores a Ecologia Política 

contribuiu por agregar às ciências humanas e sociais o debate ecológico, muitas 

vezes, pautado por leituras biologicistas e despolitizadas dos problemas ambientais. 

Na visão desses autores é preciso incorporar ao debate ecológico,  

 

Justamente, aqueles elementos que os olhares disciplinares deixavam fora 
da análise, como os modelos de desenvolvimento econômico-social, os 
interesses e conflitos de classe, os padrões culturais e ideológicos e as 
injunções políticas dominantes na sociedade (LAYRARGUES e LIMA, 2011, 
p. 2). 

 

Um dos desafios que se apresenta é o de superar a confusão 

conceitual que geralmente é feita ao considerar que a educação ambiental está 

apenas relacionada à problemática ecológica como ocorreu historicamente, até a 

década de 70. 

Freire (1988, apud Loureiro, 2005) descreve este tipo de 

compreensão como inserida em um modelo ou comportamentalista da educação 

ambiental. Tal modelo tem como características: 

 

 Compreensão naturalista e conservacionista da crise ambiental; 

 Educação entendida em sua dimensão individual, baseada em vivências 
práticas; 

 Despolitização do fazer educativo ambiental, apoiando-se em 
pedagogias comportamentalistas ou alternativas de cunho místico; 

 Foco na redução do consumo dos bens naturais, deslocando essa 
discussão do modo de produção que a define e situa; 
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 Diluição da dimensão social na natureza, faltando entendimento dialético 
da relação sociedade-natureza; 

 Responsabilização pela degradação posta em um homem genérico, fora 
da história, descontextualizado social e politicamente (FREIRE, 1988, 
apud LOUREIRO, 2005, p. 1475). 

 

Esta forma de conceber a educação ambiental fragmentada e 

reducionista, ao invés de compreender a natureza como algo abrangente, complexo 

e que possui inter-relações é algo muito presente na sociedade atual que precisa ser 

superada para uma visão integrada e crítica.  A esse respeito, Freire (apud 

LOUREIRO, 2005, p. 1489) afirma que a práxis “implica a ação e a reflexão dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo”.  

 

 

1.2 Panorama Geral da Educação Ambiental (no mundo e no Brasil) 

 

 

Ao longo do desenvolvimento das teorias de educação ambiental 

ficou evidente que a “Ecologia por si só não dá conta de reverter, impedir ou de 

minimizar os agravos ambientais, os quais dependem de formação ou mudanças de 

valores individuais e sociais [...] (PHILIPPI e PELICIONI, 2005, p. 4)”, capazes de 

provocar uma nova percepção da realidade.  

É neste sentido que a educação ambiental passou a ter lugar de 

destaque no cenário internacional a partir da década de 70, embora desde o ano de 

1991, surge nos Estados Unidos o movimento ambientalista. 

Para a compreensão da trajetória da educação ambiental 

sistematizou-se em quadros os principais acontecimentos no mundo e no Brasil. O 

Quadro 3 destaca os principais acontecimentos em educação ambiental na década 

de 60 no mundo. Este período foi marcado por manifestações populares que 

protestavam contra a degradação ambiental, defendendo a natureza dos efeitos da 

poluição. Destaque especial deve ser dado para o ano de 1962, com o livro 

Primavera Silenciosa da jornalista Rachel Carson, que chamou a atenção para a 

perda da qualidade de vida em função do uso indiscriminado de substâncias 

químicas. Na verdade, este livro alavancou o movimento ambientalista em todo o 

mundo. Ressalta-se ainda o fato de que em 1968 um grupo de cientistas e 
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empresários fundaram o “Clube de Roma” tendo financiado o trabalho Limites do 

Crescimento, marco na história da educação ambiental (DIAS, 1993). 

 

1960 

1961 Surge o ambientalismo nos Estados Unidos 

1962 Pau-Brasil “árvore símbolo nacional” e o ipê a “flor símbolo nacional” (Jânio Quadros) 

1965 Primavera Silenciosa, livro da jornalista Rachel Carson 

1966 Albert Schweitzer (1875-1965) torna popular a ética ambiental. Recebe o Prêmio Nobel da 
Paz. A expressão educação ambiental é ouvida na Grã-Bretanha pela primeira vez 

1968 A Assembleia Geral da ONU estabelece o Pacto Internacional sobre os Direitos Humanos 

1969 Conferência sobre educação na Grã-Bretanha, recomenda-se fundar a Society for 
environmental educacion (SEE) - Sociedade sobre Educação Ambiental 

Quadro 3 – Educação ambiental na década de 60  
Fonte: Dias (2004) 

 

Já na década de 70 o destaque é para a publicação do relatório do 

Clube de Roma4 Os limites do Crescimento (1972). Este documento teve grande 

impacto no mundo científico por ter rompido com a filosofia de crescimento ilimitado, 

apresentando previsões claras de que se chegaria ao limite do desenvolvimento 

global antes dos 100 anos, se não houvesse nenhuma atitude séria para mudanças 

no padrão de desenvolvimento econômico e social estabelecidos até então 

(REIGOTA, 2007). 

No ano de 1972 a partir da realização da Conferência das Nações 

sobre o Ambiente Humano em Estocolmo, foi elaborado um Plano de Ação e a 

Declaração sobre o Ambiente Humano ou, também chamada, Declaração de 

Estocolmo que deixa claro em seu texto que tanto as gerações atuais como as 

futuras têm direito à vida em um ambiente sustentável. 

A Declaração do Ambiente, no Princípio 19, formulou uma 

concepção que viria a servir com estratégia de intervenção institucional no domínio 

do ambiente: a educação ambiental. 

                                                           
4 Em 1968 foi realizada em Roma, uma reunião de cientistas dos países desenvolvidos para se 

discutir: o consumo e as reservas de recursos naturais não renováveis e o crescimento da população 

mundial até meados do século XXI. Dessa reunião foi publicado o livro Limites do Crescimento, que 

foi durante muitos anos uma referência internacional às políticas e projetos. Os intelectuais latino-

americanos, no entanto, liam nas entrelinhas do documento, a indicação de que para se conservar o 

padrão de consumo dos países industrializados era necessário controlar o crescimento da população 

dos países pobres (REIGOTA, 2007). 
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É indispensável um esforço para a educação em questões ambientais, 
dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos e que preste a devida 
atenção ao setor da população menos privilegiado, para fundamentar as 
bases de uma opinião pública bem informada, e de uma conduta dos 
indivíduos, das empresas e das coletividades inspirada no sentido de sua 
responsabilidade sobre a proteção e melhoramento do meio ambiente em 
toda sua dimensão humana. É igualmente essencial que os meios de 
comunicação de massas evitem contribuir para a deterioração do meio 
ambiente humano e, ao contrário, difundam informação de caráter educativo 
sobre a necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem 
possa desenvolver-se em todos os aspectos (ONU, 2013, web). 

 

A Conferência de Estocolmo foi um marco e provocou uma mudança 

de rumo quase definitiva para a compreensão das relações educação-ambiente. 

Segundo Caride (2004) a partir desta Conferência, ainda no ano de 1972, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) criou um organismo denominado Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) que tem atuado com outros 

membros do sistema das Nações Unidas desenvolvendo atividades em favor do 

meio ambiente. 

Seguindo uma das recomendações do Plano de Ação aprovado em 

Estocolmo, a UNESCO e a PNUMA firmaram acordo para a criação de um Programa 

Internacional de Educação Ambiental (PIEA). Este programa possuía a intenção de 

melhorar os dispositivos curriculares e institucionais postos ao serviço da formação 

ambiental, tendo como objetivo buscar a sensibilização dos cidadãos para as 

questões ambientais, visando um compromisso com práticas de proteção e 

conservação do meio ambiente. 

A partir do PIEA aconteceram reuniões internacionais e regionais 

que se iniciaram com o Colóquio de Belgrado e que continuaram com a Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental, realizada em Tbilissi.   

No ano de 1975 realizou-se em Belgrado o Colóquio sobre 

Educação Relativa ao Ambiente, do qual resultou a Carta de Belgrado, um dos 

documentos mais importantes daquela década. Neste documento são estabelecidos 

os grandes objetivos e princípios norteadores da educação ambiental, bem como o 

conceito básico que se tornou clássico:  

 

Formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e 
com os seus problemas, uma população que tenha os conhecimentos, as 
competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de 
compromisso que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente na 
resolução das dificuldades atuais e impedir que elas se apresentem de novo 
(INSTITUTO DO AMBIENTE, 2011, p. 4, web).   
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De acordo com Caride (2004) os seis objetivos básicos da educação 

ambiental incluídos na Carta de Belgrado são:  

 

1. Tomada de consciência: ajudar as pessoas e as comunidades a 
adquirirem maior consciência do ambiente e dos seus problemas, 
mostrando-se sensíveis a eles.    

2. Conhecimentos: ajudar as pessoas e as comunidades a compreenderem 
o ambiente e os seus problemas, bem como a sua presença e função 
nele.  

3. Atitudes: ajudar as pessoas e as comunidades a adquirirem valores, 
interesse pelo ambiente de forma a incentivá-los na participação activa e 
na conservação e proteção do ambiente.  

4. Aptidões: ajudar as pessoas e as comunidades a adquirirem 
competências necessárias à resolução dos problemas.  

5. Capacidades de avaliação: ajudar as pessoas e as comunidades a 
avaliarem as medidas e os programas de educação ambiental.  

6. Participação: ajudar os indivíduos e as comunidades a desenvolverem o 
sentido de responsabilidade e a tomarem consciência da necessidade de 
intervirem na proteção do ambiente (CARIDE, 2004, p. 36).  

 

A partir da Carta de Belgrado a educação passou a exigir mudanças 

ao nível das relações estabelecidas entre alunos e professores e, entre as escolas e 

as comunidades. Em alguns casos a relação entre os professores e o modo como 

encaram o ensino deverá ser, também, transformada de forma a alcançar os 

objetivos propostos (CARIDE, 2004). 

Outro ponto crucial nesta década para a educação ambiental foi a 

Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental em Tbilisi, realizada na 

Geórgia, ex-URSS, no ano de 1977, trazendo à tona a necessidade da abordagem 

interdisciplinar para a compreensão das questões ambientais. Um dos objetivos 

dessa Conferência foi o de fazer despertar nos países o compromisso de ter a 

educação ambiental como área prioritária nas políticas nacionais (DIAS, 2004). 

O Quadro 4 resume e destaca os principais eventos descritos 

envolvendo educação ambiental na década de 70 no mundo e faz um paralelo com 

os primeiros passos da educação ambiental no Brasil. 
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1970 

1970 O termo environmental educacion  (educação ambiental) é utilizado nos Estados Unidos. A 
expressão environmental educacion  (educação ambiental) é introduzida naa Grã-Bretanha. 

1971 Países desenvolvidos, por ocasião da XXVI Assembléia Geral das Nações Unidas, propõe 
que os recursos naturais do planeta sejam colocados sob a administração de um fundo 
mundial (World Trust). 

O prefixo eco é introduzido na língua inglesa para compor novas expressões (ecofarming, 
ecohause, etc.) 

BRASIL 

Surge a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) 

1972 O Clube de Roma publica o relatório The limits of growth (Os limites do crescimento) 

Conferência em Estocolmo/Suécia da ONU sobre o Ambiente Humano que gera o 
documento Declaração sobre o Ambiente Humano. Marco histórico. 

Representantes brasileiros afirmam que o país não tem restrições ambientais pois está em 
fase de crescimento e não se importam com a poluição, desde que haja aumento no 
numero de empregos. 

BRASIL 

Curso de pós-graduação em ecologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Primeira Avaliação de Impacto Ambiental feita no Brasil para grandes empreendimentos. 
Financiada pelo Banco Mundial, a construção da Usina Hidrelétrica de Sobradinho – Bahia. 

1973 Nos Estados Unidos é criado o World Directory of Environmental Educacion Programs 
(Registro mundial de programas em educação ambiental), com entrada de 600 países. 

BRASIL 

Criada a SEMA – Secretaria Especial de Meio Ambiente 

1974 I Congresso Internacional de Ecologia – Haia/Holanda 

Seminário de Educação Ambiental na Finlândia. 

1975 Unesco promove em Belgrado/Iugoslávia um encontro internacional em Educação 
Ambiental (The Belgrado Whorkshop on enviromenmental educacion), 

que reúne especialistas de 65 países e culmina com a formulação da “Carta de Belgrado”, 
documento histórico na evolução do ambientalismo. 

1976 Em Peru – Chosica, realiza-se a reunião sub-regional de EA para o ensino secundário. 
Enfatiza-se que a questão ambiental na América Latina está ligada ás necessidades 
elementares de sobrevivência do ser humano e dos direitos humanos. 

Quadro 4 – Educação ambiental na década de 1970 – situação no mundo e no Brasil 
Fonte: Dias (2004) 

 

No final da década de 70 e início da década de 80, ampliou-se o 

entendimento de que a “problemática ambiental advinha de uma crise cultural, ou 

seja, uma crise na estrutura dos valores sociais” (ECKERLSLEY, 1992 apud 

PHILIPPI e PELICIONI, 2005, p. 371). Evidenciava-se a necessidade de 

transformação da estrutura de valores e a busca de um desenvolvimento que 

considerasse as limitações dos recursos naturais. 

Enquanto no mundo, notadamente nos países ocidentais do Norte, 

aumentava o entendimento de que a crise ambiental estava inserida em um contexto 
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cultural, demandando uma alteração significativa nos valores e nos sistemas de 

dominação vigente, no Brasil, em plena ditadura militar, as manifestações 

aconteciam com mais frequência nas regiões sul e sudeste, tendo um efeito muito 

pequeno sobre a opinião pública (PHILIPPI e PELICIONI, 2005). 

Em de 31 de agosto de 1981 é promulgada a Lei nº 6.938, que situa 

a educação ambiental como um dos princípios que garantem “a preservação, 

melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar 

no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana” (BRASIL, 1981) 

Referente a educação ambiental a Constituição de 1988 incumbe ao 

Poder Público o dever de promover a educação ambiental em todos os níveis de 

ensino e a conscientização pública para preservação do meio ambiente. (BRASIL, 

1988). 

O Quadro 5 resume e destaca os principais acontecimentos 

descritos na área ambiental da década de 80, no mundo e no Brasil.  

 

1980 

1980 Abril, o historiador Lynn White Junior propõe ao Papa que São Francisco seja reconhecido 
como santo padroeiro da Ecologia. A sugestão foi acolhida. 

Novembro – Seminário Internacional sobre o Caráter Interdisciplinar da EA no ensino de 1º e 
2º graus, em Budapeste – Hungria, promovido pela UNESCO. 

Dezembro – Seminário Regional Europeu sobre EA para a Europa e América do Norte em 
Essen – Alemanha, promovido pela UNESCO, com a participação de 20 países. 

1981 25 a 31 março, realiza-se o Seminário sobre Energia e a EA na Europa em Monte Carlo, 
Mônaco, promovido pelo Conselho Internacional de Associações de Ensino de Ciências, com 
a participação de 17 países. 

12 a 19 maio, realiza-se o Seminário Regional sobre EA nos EEstados Árabes, em Manama, 
Bahrein, promovido pela Unesco-Pnuma, com a participação de dez nações árabes. 

Lançado o primeiro número da The Environmentalist, revista internacional inglesa, destinada 
aos profissionais em EA. 

Dezembro realiza-se a First Asian Conference on Environmental Educacion (Primeira 
Conferência Asiática sobre EA), em Nova Delai, Índia. 

BRASIL 

31 de agosto, o presidente João Figueiredo sanciona a Lei 6.938 que dispõe sobre a política 
nacional de meio ambiente. Constitui-se em importante instrumento de amadurecimento e 
consolidação da política ambiental no país. 
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Dezembro 
Desencadeado pelo governo federal o “desenvolvimento” de Rondônia e áreas do Mato 
Grosso. Em dois anos foram destruídos dois milhões de hectares de florestas nativas e 
produzidos conflitos fundiários e sociais muito graves. O Banco Mundial foi acusado pela 
crítica internacional de ter financiado a maior catástrofe ambiental induzida dos nossos 
tempos. 

1984 Em Versalhes ocorre a I Conferência sobre o Meio Ambiente da Câmara do Comércio 
Internacional, com o objetivo de colocar em prática o conceito de “desenvolvimento 
sustentado.” 

Em 03 de Dezembro em Bhopal, Índia, ocorre o mais grave acidente industrial do mundo, 
quando um gás venenoso – methyl isocyanate vaza da fábrica da Union Carbide e mata 2 mil 
pessoas, ferindo outras 200 mil. 

BRASIL 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA apresenta Resolução estabelecendo 
diretrizes para as ações de EA. A proposta é retirada de pauta e não retorna mais ao plenário, 
não sendo por consequência, aprovada. Há uma nítida oposição à Educação Ambiental nos 
moldes da Conferência Tbilisi 

27 e 28 de agosto, a SEMA apresenta a proposta para a área de EA aos órgãos ambientais 
dos estados, reunidos em Recife. 

1985 De 4 a 9 de março, com o tema Educação e a Questão Ambiental em Países Desenvolvidos, 
realiza-se a Second Asian Conference on EE (segunda Conferência Asiática sobre EA), em 
Nova Délhi, Índia, promovia pelo Departamento de Meio Ambiente do governo Indiano e pela 
Environmental Scociety da Índia. 

De 12 a 18 de agosto realiza~se o Seminário para Professores de Ciências da América 
Central, promovido pela Unesco-Unep. 

De 11 a 15 de novembro, 16 países asiáticos participam do Meeting os EE and Taining in The 
Asia and Pacific Region  (Encontro sobre EA e Treinamento na Ásia e Região do Pacífico), 
promovido pela Unisco-Unep, em Bangkok, Tailândia. 

Em Bogotá, ocorre o 1º Seminário sobre Universidade e meio ambiente na América Latina e 
Caribe, promovido pela Unesco-Unep. 

Comemora-se o 10º aniversário do Programa Internacional de Educação Ambiental da 
Unesco-Unep 

Resultados: 

31 projetos de pesquisa 

37 treinamentos nacionais 

10 seminários internacionais e regionais 

11 conferências 

66 missões técnicas para os 136 estados membros (85% dos membros da Unesco) 

Mais de 40 países introduziram a EA, oficialmente, nos planos educacionais, políticas e 
legislação. (Unesco-Unep, 1985). 

BRASIL 

Em outubro visita o Brasil a Comissão Brundtland. Organiza audiências públicas em São 
Paulo e Brasília. 

1986 Em 26 de abril, um experimento malconduzido, combinado com falhas de projeto, provoca a 
explosão do reator nº 4 da usina de Chernobyl, localizada a 129 Km de Kiev, capital da 
República da Ucrânia, na União Soviética. 

A explosão deixa escapar de 60% a 90% do combustível atômico (a versão oficial indica 3%) 
mata de 7 a 10 mil pessoas (contra 31 mortes da versão oficial) e afeta mais de 4 milhões de 
pessoas. 

Maior acidente da história da energia nuclear. 
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BRASIL 

Em 23 de janeiro, o CONAMA aprova a Resolução 001/86, que estabelece as 
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da 
Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como um dos instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente (Anexo). 

Em agosto, realiza-se na Universidade de Brasília o I Seminário Nacional sobre Universidade 
e meio Ambiente, com o objetivo de iniciar um processo de integração entre as ações do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Universitário. Como resultado surgem 
importantes resoluções do CONAMA, muitas das quais ainda estão em vigor. 

Realizado o I Curso de Especialização em Educação Ambiental no Brasil, promovido pela 
SEMA/FUB/CNPq/Capes/Pnuma. 

Em São Paulo realiza-se o Seminário Internacional de Desenvolvimento.  

Sustentado e Conservação das Regiões Estuarino-Lagunares. Lança o alerta sobre a 
necessidade urgente de proteção dos manguezais. 

1987 Em abril, dá-se a divulgação do Our Commom Future (Nosso Futuro Comum), relatório da 
Comissão Mundial ou Comissão Brutland, sobre meio ambiente e desenvolvimento. Esta 
Comissão é criada pela ONU como um organismo independente (1983) com o objetivo de 
reexaminar os principais problemas do ambiente e do desenvolvimento plantário, de formular 
propostas realistas para solucioná-los e de assegurar que o progresso humano seja 
sustentável através do desenvolvimento, sem comprometer os recursos ambientais para as 
gerações futuras. 

17 a 21de agosto, realiza-se em Moscou, CEI, o Congresso Internacional da Unesco-Pnuma 
sobre Educação e Formação Ambientais. Neste Congresso cada país apresenta um relatório 
sobre os avançoes em EA. O Bresil não apresentou o seu relatório oficial. 

12 a 20 outubro, ocorre a Sixteenth Annual Conference of the North American Association for 
Environmental Educacion (NAEE) -  Décima Sexta Conferência Annual da Associação Norte-
Americana para a Educação Ambiental, em Quebec, Canadá, com a participação de 450 
educadores ambientais de dez países.  

Assinado o protocolo de Montreal, segundo o qual as nações deveriam tomar várias 
providências para evitar a destruição da camada de ozônio, dentre as quais a redução 
progressiva até a supressão, no ano 2000 da fabricação e uso dos clorofluorcarbonetos 
CFC‟s. Esse protocolo seria substancialmente emendado em 1990 e 1992 e transformado no 
maior sucesso empreendido na área ambiental, em termos do esforço para resolver um 
problema ambiental global. 

BRASIL 

Em 11 de março, o Plenário do Conselho Federal de Educação (MEC) aprova, por 
unanimidade, a conclusão da Câmara de Ensino, a respeito do Parecer 226/87, que considera 
necessária a inclusão da Educação Ambiental dentre os conteúdos a serem explorados nas 
propostas curriculares das escolas de 1º e 2º graus (Anexo). 

Em setembro, uma cápsula de césio-137 é retirada a marretadas do interior de um 
equipamento médico de radioterapia, em um ferro velho, na rua 57 de Goiânia, em Goiás. 
Quatro pessoas morrem e dezenas são contaminadas pela radiação.  

1988 A  International Union for Conservation of Nature – IUCN cataloga 4.500 espécies em 
extinção (plantas e animais). 

25 a 28 de abril, especialistas da América Latina, a convite do governo venezuelano, com o 
apoio da Orpal/Pnuma, reúnem-se em Caracas para discutir sobre a Gestão Ambiental na 
América Latina. Produzem a Declaração de Caracas, que denuncia a necessidade de 
mudança no modelo de desenvolvimento adotado internacionalmente, a debilitação do Estado 
pela dívida externa e a degradação ambiental e social (Anexo). 
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BRASIL 

13 de julho, os 4,5 milhões de veículos automotores da cidade de São Paulo são 
responsáveis por 90% da  poluição do ar, obrigam a Secretaria do Meio Ambiente e a Cetesb 
a executar a Operação Alerta. Cerca de 200 mil veículos deixam de circular  no centro da 
cidade, após campanha de coletivização e envolvimento da comunidade para enfrentar uma 
situação de alta degradação ambiental. 

Outubro, a Secretaria de estado do Meio Ambiente de São Paulo e a Cetesb lançam o guia do 
professor 1º e 2º graus (edição piloto), Educação Ambiental. 

05 de outubro é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, contendo um 
capítulo sobre o meio ambiente e vários outros artigos afins (Anexo). 

1989 Março – Petroleiro Exxon americana, colide com rochas geladas e deixa vazar 42 mil 
toneladas de óleo cru no mar do Alasca. O vazamento produz uma mancha de 250 Km² que 
atinge cerca de 1.700 Km de costa marítima. 

24 a 30 de julho realiza-se a 3ª Internacional Conference EE for Secundary Schooll ( III 
Conferência Internacional sobre EA para Escolas de 2 grau), em OaK Park, Illinois, EUA, com 
o tema Tecnologia e Meio Ambiente. 

Julho – Representantes de 24 países formulam a Declaração de Haia, na qual se acentua que 
a cooperação internacional é indispensável para proteger o meio ambiente mundial. 

BRASIL 

22 de fevereiro a Lei 7335 cria o IBAMA, com a finalidade de formular, coordenar e executar a 
política nacional do meio ambiente. 

Junho – A Sociedade Brasileira de Zoologia relaciona as 250 espécies animais em extinção 
no Brasil (eram 60 espécies até 1973). 

Programa Universidade Aberta, ensino à distância pela Fundação Demócrito Rocha, 
destacando o curso de Ecologia. 

Estudos doBanco Mundial estimam em 12% a área devastada da Amazônia, mas segundo o 
INPE, a área devastada por queimadas e desmatamentos até o final de 1988 seria 9,3% 
(343.900 Km²). 

Em 10 de julho é criado o Fundo Nacional de Meio Ambiente (Lei 7797/89) que viria a se 
tornar a principal fonte de financiamentos de projetos ambientais no Brasil. 

De 10 a 14 de outubro, promovido pelo MEC (Secretaria de Ensino do 2º grau), com o apoio 
da Unesco, realiza-se em Petrolina, Pernambuco o Seminário Internacional relativo a um 
projeto piloto para a Incorporação da EA no Ensino Técnico Agrícola da América Latina. 

14 julho, realiza-se em Campo Grande (MS) o I Congresso Internacional sobre a 
Conservação do Pantanal, com o objetivo de estabelecer propostas para a compatibilização 
entre desenvolvimento e preservação do Pantanal. 

Quadro 5 – Educação ambiental na década de 1980 – situação no mundo e no Brasil 
Fonte: Dias (2004) 

 

Vinte anos após a Conferência de Estocolmo a ONU promoveu no 

Rio de Janeiro a Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento conhecida como Rio 92, reunindo representantes de 172 países. 

Um dos resultados deste evento foi a Agenda 21, que em seu 36º capítulo com o 

título “Promoção do ensino, da conscientização e do treinamento” deixou claro a 

necessidade de direcionar a educação ao desenvolvimento sustentável. As áreas de 
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abrangência deste capítulo relacionam-se a: reorientação da educação no sentido 

do desenvolvimento sustentável; a ampliação da conscientização pública; o incentivo 

ao treinamento; e ainda, a educação deve ser reconhecida como um processo 

(BRASIL, 2011). 

Ainda neste evento, foi firmado o “Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, documento que reforça a 

importância da educação ambiental afirmando em seu texto que a educação 

ambiental não é neutra, mas ideológica; é um ato político, baseado em valores para 

a transformação social. (BRASIL, 2011) 

Neste Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global, uma definição de educação ambiental foi 

assim desenhada: 

 

A educação ambiental para uma sustentabilidade equitativa é um processo 
de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de 
vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a 
transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela 
estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente 
equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e 
diversidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva em nível local, 
nacional e planetário (BRASIL, 2011). 

 

O Quadro 6 sintetiza os principais eventos na área ambiental na 

década de 1990 no mundo e no Brasil. 

 

1990 

1990 A organização das Nações Unidas – ONU declara o Ano Internacional do Meio Ambiente. 

Março representantes de cinquenta países se reúnem em Vancouver para o Globe 90, 
promovido pelo governo canadense, para discutir a política de preservação ambiental. 

Outubro em Genebra, promovida pela Organização Mundial de Metereologia, desenvolve-se 
a Conferência Mundial sobre o Clima. 

Novembro ocorre em Limoges, França a I Conferência Internacional de Direito Ambiental, 
com a participação de juristas de 43 países. 

BRASIL 

Junho durante a reunião anual da SBPC, em Porto alegre, é divulgado que a área destruída 
da Amazônia atinge 404.000 Km² até 1989, segundo imagens do Landsat 8. 

De 6 de agosto a 8 de dezembro, realiza-se em Cuiabá, Mato Grosso, o IV curso de 
Especialização em Educação Ambiental, promovido pelo Pnuma/Ibama/CNPq/Capes, na 
Universidade Federal de Mato Grosso, com representantes do Brasil, Colômbia e Peru.  

19 a 23 de novembro, realiza-se em Florianópolis, Santa Catarina, o IV Seminário Nacional 
sobre Universidade e Meio Ambiente. 
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1991 BRASIL 

A Portaria 678 do MEC (14/05/91) resolve que os sistemas de ensino em todas as instâncias, 
níveis e modalidades, contemplem, nos seus respectivos currículos, entre outros, os 
temas/conteúdos referentes a Educação Ambiental. 

Junho é criada a Universidade Livre do Meio Ambiente (Curitiba).  

20 de agosto é lançado no Palácio do Planalto o Projeto de Informações sobre Educação 
Ambiental, IBAMA – MEC, sob as recomendações de Tbilisi, para a Educação Ambiental – 
EA. 

Outubro é publicado no Brasil “Uma estratégia para o futuro da vida: cuidando do planeta 
Terra” (IUCN/Pnuma/WWF). 121 ações para aplicação dos princípios de uma vida 
sustentável. 

Novembro a Portaria 2421 do MEC (21/11/91), institui, em caráter permanente, um Grupo de 
Trabalho para a EA: Metas e estratégias para a implantação da EA no Brasil. 

25 a 28 novembro, em Brasília, acontece o Encontro Nacional de Políticas e Metodologias 
para EA. Promovido pelo MÊS, Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, 
com o apoio da Unesco e da Embaixada do Canadá. 

 

1992 Junho - A Union of concerned Scientist publica em Cambridge, Massachussetts, Estados 
Unidos, o documento World Scientists‟ Warning foi assinado por 1600 cientistas renomados 
pedindo o fim do crescimento populacional e da pobreza, prevendo escassez dos recursos 
naturais. 

17 a 21 de Outubro - A Unesco e a Câmara Internacional do Comércio, em cooperação com 
o Pnuma (Unep), realizam em Toronto, Canadá, o Congresso Mundial de Educação e 
Comunicação sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Outubro – Unesco promove, no Canadá, em outubro, o Congresso Mundial de Educação e 
Comunicação sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. O estímulo a formação de redes 
(ecolinks). 

Dezembro – Programa das nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, publica o seu 
relatório The World environmental 1972-1992 (O meio ambienta mundial). 

Dezembro – O Jornal Connect, da Unesco, lança um apelo mundial para angariar fundos, 
visando a publicação de uma edição especial da Agenda 21 para crianças 

BRASIL 

3  a 4 de junho, Rio de Janeiro, Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Unced), com a participação de 170 países, que ficou conhecida como a 
Conferência Rio-92. 

Nomeia-se a Agenda 21 como um Plano de Ação para a sustentabilidade humana. 

Junho - O IBAMA cria, os Núcleos de Educação Ambiental (NEA). 

7 a 9 de dezembro – Foz do Iguaçú, promovido pela Assessoria de EA do MEC, o I Encontro 
Nacional dos Centros de EA. 

1993 MEC formaliza a criação de centros de EA, com base na Agenda 21. 

07/04/93 – A Universidade do Rio Grande (RS) inaugura o Centro de Educação e Formação 
Ambiental Marinha. Outros centros de EA funcionam em Porto Seguro (BA), Manaus (AM), 
Foz do Iguaçu (PR), Fernando de Noronha (PE) e Aquidauana (MS). 

10/05/93 – A Portaria 773 do MEC institui um Grupo de Trabalho, em caráter permanente, 
para EA, com o objetivo de coordenar, apoiar, acompanhar, avaliar e orientar as ações, 
metas e estratégias para implementação da EA nos sistemas de ensino, em todos os níveis 
e modalidades. 

1994 Promovida pela ONU, realiza-se no Cairo, Egito, a Conferência das Partes para a 
Convenção sobre Mudanças Climáticas. 
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22/12/94 – Através da Exposição de Motivos Interministerial 002, publicada no DOU de 
22/12/94 (Ministério do Meio Ambiente, Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia), o 
presidente da República aprova em 21/12/94 o Programa Nacional de Educação Ambiental – 
PRONEA 

1995 Realiza-se em Berlim a Primeira Conferência das Partes para a Convenção sobre Mudanças 
Climáticas. 

BRASIL 

Maio -  por meio da Portaria 482, o MEC cria o curso de Técnico em Meio Ambiente e de 
Auxiliar Técnico em Meio Ambiente, com habilitações em nível de 2º Grau. 

Outubro – O Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – 
MMA cria o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental (Portaria 353/96).  

Dezembro, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA – cria a Câmara Técnica 
Temporária de EA. 

1999 A Lei Federal n. 9795 foi sancionada criando a Política Nacional de Educação Ambiental – 
PNEA.  

Quadro 6 – Educação ambiental na década de 1990 – situação no mundo e no Brasil 
Fonte: Dias (2004) 

 

No Brasil, o debate educacional se explicita na obrigatoriedade 

constitucional desde 1988, no primeiro Programa Nacional de Educação Ambiental, 

em 1994 (reformulado em 2004), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), 

lançados oficialmente em 1997 e na Lei Federal que define a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA). 

A Lei n. 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental no Brasil, estabelece em seu artigo 1º:  

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial para a sadia qualidade de 
vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999).    

 

Já no artigo inicial esta lei apresenta uma conceituação de educação 

ambiental envolvendo questões de aprendizagem, destacando a melhoria da 

qualidade de vida. Aponta ainda a questão da construção coletiva de valores, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas à sustentabilidade. 

Tamanha abrangência e importância acabam por dificultar sua operacionalização 

dentro do formato tradicional do ensino brasileiro. 

Há que se destacar ainda que a Constituição Federal possui um 

capítulo específico para tratar do meio ambiente, afirmando no artigo 225: 

 



 35 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações (BRASIL, 1988). 

  

Este reconhecimento no texto constitucional de que todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi fundamental para a construção de 

uma política específica para a educação ambiental, entretanto ainda a educação 

ambiental ainda dá seus primeiros passos na busca pela consolidação de novas 

formass de atuação dentro e fora da escola, bem como pelo espaço de produção de 

conhecimentos. 

A educação ambiental desenvolveu-se também em outros espaços, 

além da esfera governamental, por meio de associações ambientalistas e 

organizações não governamentais, cujas iniciativas contribuíram para o 

desenvolvimento de uma cultura democrática e melhoria de vida da população 

(SORRENTINO e PAGNOCCHESCHI, 1993). 

Na década de 90 começa a surgir um processo de valorização das 

práticas ambientais, consequência do Rio 92, tendo como base o próprio 

desenvolvimento da Agenda 215 que afirmou a importância da educação ambiental. 

Outro instrumento para o desenvolvimento da concepção de preservação ambiental 

foi a ISO 140006 que tem como pressuposto a correta utilização dos recursos 

naturais.   

Resultado de intenso processo de discussão iniciado em 1993, a Lei 

nº 9.795/99 que define a Política Nacional de Educação Ambiental, primeira do 

gênero na América Latina, acaba por sintetizar os pressupostos básicos da 

educação ambiental, principalmente quanto aos seus objetivos e finalidades, 

procurando institucionalizar os pontos comuns nos debates sobre o tema.  

Uma das grandes preocupações da lei refere-se à construção de 

atitudes e condutas compatíveis com a “questão ambiental” e a vinculação de 

processos formais de transmissão e criação de conhecimentos a práticas sociais. Há 

também efetivo compromisso em fazer com que os cursos de formação profissional 

                                                           
5
 Agenda 21 - Documento que reúne propostas de ação para os países e os povos em geral, bem 

como estratégias para que essas ações possam se cumprida, elaborada na Conferência Rio-92. 
6
 ISO 14000 - série de normas desenvolvidas pela International Organization for Standardization (ISO) 

e que estabelecem diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_(ecologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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insiram conceitos que os levem a padrões de atuação profissional minimamente 

impactante sobre a natureza e que todas as etapas do ensino formal tenham a 

educação ambiental de modo interdisciplinar (BRASIL, 1999). 

A conceituação de meio ambiente e educação ambiental ainda não é 

consensual dentro da própria comunidade científica, talvez devido ao fato de que o 

conhecimento sistemático relacionado ao meio ambiente é bastante recente. Nesse 

sentido, Reigota afirma que esta dificuldade conceitual se dá pela amplitude do seu 

significado dentro de cada grupo social. 

 

Não existe um consenso sobre meio ambiente na comunidade científica em 
geral. Por seu caráter difuso e variado considero então a noção de meio 
ambiente/educação ambiental uma representação social, isto é, uma visão 
que evolui no tempo e que depende do grupo social em que é utilizada 
(REIGOTA, 2007, p. 12). 

 

Devido a abrangência conceitual de meio ambiente Libâneo (2004) 

vai reunir as quatro correntes específicas e trazer para a educação uma análise mais 

global desta problemática: uma corrente conservacionista que defende a 

preservação das matas, dos animais, baseada em uma visão de natureza biofísica 

intocável; outra corrente naturalista que defende uma forma de educação em contato 

com a natureza, a vida ao ar livre; a corrente da gestão ambiental que apoia ações 

de movimentos sociais, de comunidades e governo na luta pela despoluição das 

águas e do ar, posicionando-se contra as formas de degradação da natureza, 

principalmente pela indústria; e por último a corrente economia ecológica, que reúne 

organismos internacionais, incluindo o Banco Mundial, a FAO, a UNESCO e várias 

organizações não governamentais e associações ambientalistas, caracterizando-se 

por defender tecnologias alternativas no trato da terra, no uso da energia e no 

tratamento dos resíduos (LIBÂNEO, 2004). 

Este autor deixa claro, entretanto, que estas correntes não se 

excluem e que o importante é a contribuição da educação ambiental, 

 

Levando os alunos a refletirem sobre as questões do ambiente no sentido 
de que as relações do ser humano com a natureza e com as pessoas 
assegurem uma qualidade de vida no futuro, diferente do atual modelo 
economicista de progresso;  
Educando as crianças e jovens para proteger, conservar e preservar 
espécie, o ecossistema e o planeta como um todo; ensinando a promover o 
autoconhecimento, o conhecimento do universo, a integração com a 
natureza; 
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Introduzindo a ética da valorização e do respeito à diversidade das culturas, 
às diferenças entre as pessoas, pois os seres humanos estão incluídos no 
conceito de natureza; 
Empenhando os alunos no fortalecimento da democracia, da cidadania, das 
formas comunitárias de discutir e resolver problemas, da educação popular; 
levando a tomadas de posições sobre a conservação da biodiversidade, 
contra o modelo capitalista de economia que gera sociedades 
individualistas, exploradoras e depredadoras da natureza biofísica e da 
natureza humana (LIBÂNEO, 2004, p. 59).  

 

Em 1994 foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA) em função da Constituição Federal de 1988 e dos compromissos 

internacionais assumidos com a Conferência do Rio-92. Esse programa previu três 

ações: (a) capacitação de gestores e educadores; (b) desenvolvimento de ações 

educativas e (c) desenvolvimento de instrumentos e metodologias, contemplando 

sete linhas de ação, dentre estas: educação ambiental por meio do ensino formal. 

(BRASIL, 2005) 

Os seus princípios tem como base os referidos pelo Programa 

Internacional de Educação Ambiental, formulados em Belgrado/Iugoslávia, em 1975, 

os quais foram aprofundados e consolidados na Conferência de Tbilisi/1977 

(Geórgia), e dentre esses, destacam-se os que embasam a discussão da educação 

ambiental formal: 

 

Considerar o meio ambiente em sua totalidade, isto é, em seus aspectos 
naturais e criados pelo homem (político, social, econômico, científico-
tecnológico, histórico-cultural, moral e estético); 
Constituir um processo contínuo e permanente, através de todas as fases 
do ensino formal e não formal;  
Aplicar um enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de 
cada disciplina, de modo que se adquira uma perspectiva global equilibrada 
(AIPA, 2012, web). 

 

Atualmente, a instituição da Década da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (2005-2015), uma iniciativa das Nações Unidas por 

intermédio da UNESCO, representa uma conquista para o campo educativo por 

ganhar sinais de reconhecimento de seu fundamental papel social no enfrentamento 

da problemática socioambiental (BRASIL, 2011c, web). 

Nesta discussão permanente a Teoria das Representações Sociais 

pode contribuir significativamente na medida em que expressa a necessidade de 

reconstrução do “senso comum” ou a forma de compreensão que cria o substrato 

das imagens e sentidos, sem a qual nenhuma coletividade pode operar. Do mesmo 
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modo, as coletividades hoje não poderiam funcionar se não se criassem 

representações sociais baseadas no tronco das teorias e ideologias que elas 

transformam em realidades compartilhadas, relacionadas com as interações entre as 

pessoas que, então passam a constituir uma categoria de fenômenos particulares 

(MOSCOVICI, 2003). 

A Teoria das Representações Sociais procura explicar como um 

conhecimento passa a fazer parte do cotidiano das pessoas e como essas ideias 

construídas são partilhadas e transformam as práticas sociais. Nessa direção, 

compreender as representações sociais sobre meio ambiente e educação ambiental 

dos alunos do ensino médio se faz importante para analisar de que forma a 

educação ambiental vem sendo apropriada para a compreensão dos diversos 

conflitos que se estabelecem desde o aspecto de uso e ocupação do solo do 

município, ou seja, o planejamento para inserção das atividades a serem 

desenvolvidas até a apropriação do conceito de meio ambiente como bem de uso 

comum. 
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CAPÍTULO 2 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

2.1 O Espaço das Representações Sociais na Educação Ambiental 

 

 

O movimento de formação/reformulação das representações se dá 

no seio da sociedade que apresenta uma realidade própria, inserida em um 

determinado tempo e espaço. Nesse meio social circulam crenças, valores, 

tradições, costumes, mitos, ideias etc., e os indivíduos envolvidos nessa prática vão 

incorporando referentes básicos à sua leitura de mundo e assimilando um código de 

linguagem que lhes permitirá expressar sentimentos, paixões, valores e ideias sobre 

si e sobre a vida em sociedade (TAVARES, 1997). 

 

A assimilação ou refutação de referentes sociais constitui, também, um 
processo educacional. Neste processo situam-se as representações sociais 
que podem proporcionar ao educador uma compreensão mais ampla da 
prática educativa vivenciada na escola (TAVARES, 1997, p. 132). 

 

Assim sendo, conhecer as representações dos segmentos que 

compõem a escola, ou seja, professores e alunos, pode fornecer ao educador 

condições para desenvolver outro olhar sobre a prática educativa. 

Nesse entendimento o estudo das representações sociais tem um 

importante espaço na educação na medida em que a  

 

Escola é uma instituição que foi criada para a transmissão do saber pelo 
homem na perspectiva dominante, como ela se encontra inserida no 
processo de contradições sociais, é possível contribuir para a formação de 
novos entendimentos e/ou representações sociais (MADEIRA e 
CARVALHO, 1997, p. 135). 

 

Para que se compreenda a contribuição das representações sociais 

no processo de construção dos novos entendimentos faz-se imprescindível conhecer 

as condições em que os indivíduos, focos da análise, estão inseridos uma vez que 

as representações sociais são construídas historicamente e estão ligadas a 

diferentes perfis socioeconômicos, étnicos e culturais que as identificam, sejam nas 

mensagens, atos e nas diversas práticas sociais. Há que se salientar que essas 
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representações muitas vezes são elaboradas a partir da percepção que se tem do 

senso comum. 

Fica evidenciada assim, a importância de conhecer os sujeitos não 

apenas nas suas condições sociais da forma mais abrangente possível para que 

essa compreensão do sujeito histórico e sua realidade revelem a dinâmica que 

acaba se estabelecendo entre o sujeito e o objeto do conhecimento. 

Nesse sentido, Mazzotti (2002, p. 17) diz, 

 

Para Moscovici, sujeito e objeto não são funcionalmente distintos, eles 
formam um conjunto indissociável. Isso quer dizer que um objeto não existe 
por si mesmo, mas apenas em relação a um sujeito (indivíduo ou grupo); é 
a relação sujeito-objeto que determina o próprio objeto. Ao formar sua 
representação de um objeto, o sujeito, de certa forma, o constitui, o 
reconstrói em seu sistema cognitivo, de modo a adequá-lo ao seu sistema 
de valores, o qual, por sua vez, depende de sua história e do contexto social 
e ideológico no qual está inserido. 

 

Aqui fica notório um aspecto importante da Teoria das 

Representações Sociais, no sentido em que ela vai romper com a polarização entre 

sujeito e objeto, concluindo que o objeto pensado e transmitido é proveniente da 

atividade humana, constituindo-se em uma reprodução interiorizada da ação.  

Neste entendimento, é a partir da fala do sujeito que se pode 

conhecer não só a sua concepção de mundo, mas como ele está direcionado à 

ação. Esta é outra característica das representações sociais que se constitui um 

ponto fundamental neste trabalho de pesquisa: compreender os indicadores que se 

refletem na prática cotidiana dos alunos das escolas de São Francisco do Sul com 

relação ao meio ambiente onde estão inseridos. 

Cabe destacar neste aspecto o pensamento de Moscovici sobre as 

representações sociais, pela interpretação de Grareschi e Jovchelovitch. Segundo 

eles, 

 

A dimensão cognitiva, afetiva e social estão presentes na própria noção de 
representações sociais [...]. O caráter simbólico e imaginativo desses 
saberes traz à tona a dimensão dos afetos, porque quando  sujeitos sociais 
empenham-se em entender e dar sentido ao mundo, eles também o fazem 
com emoção, com sentimento e com paixão. A construção da significação 
simbólica é, simultaneamente, um ato de conhecimento e um ato afetivo. 
Tanto a cognição como os afetos que estão presentes nas representações 
sociais encontram a sua base na realidade social (MOSCOVICI apud 
JOVCHELOVITCH e GUARESCHI, 1994, p. 20).  
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  Para esses autores a significativa contribuição da Teoria das 

Representações Sociais é, sem sombra de dúvida, apresentar uma visão diferente 

da epistemologia do sujeito e que centra seu olhar na relação entre os dois.   

O ser humano precisa aprender a olhar/reolhar e reconstruir as 

imagens, principalmente as destruídas, as que agridem, mostrando um mundo 

marcado pela violência social, moral, política, enfim, de todos os tipos. É cada dia 

maior o desafio de viver a contemporaneidade.  

Entender as representações sociais e o seu significado é pré-

condição para entender a si próprio, ao seu grupo e as práticas  advindas desta teia 

que as representações tecem.  

Desta forma, o estudo da Teoria das Representações Sociais na 

escola tem apresentado contribuições significativas, possibilitando uma 

compreensão mais abrangente dos atores sociais que lá atuam e de suas condutas. 

Para Tavares (1997) a representação social possibilita  às pessoas a percepção de 

seus próprios pensamentos, suas ideias, sua visão de mundo, suas atitudes em 

relação à vida cotidiana, construindo e reconstruindo novas representações. 

 

Os estudos sobre representações sociais tem se destacado no campo das 
ciências sociais e humanas, atraindo estudiosos e pesquisadores de 
diferentes áreas de conhecimentos, pelas suas contribuições em termos de 
compreender como os sujeitos se interpretam, como interpretam os demais 
sujeitos, o mundo e os fenômenos ao seu redor (TAVARES, 1997, p. 132). 

 

Pensar a postura pessoal deve levar também a pensar no outro, na 

relação do coletivo enquanto proposta de vida para todos. Para isso, nas palavras 

Freire (1997, p. 47) “sabemos que o professor tem que ousar, romper barreiras, abrir 

novos horizontes e olhar o mundo de cabeça erguida, buscando espaços mais 

amplos, centrados no amor, no sonho, na esperança”.  

A contribuição da educação é colocar a escola num horizonte mais 

amplo e diversificado, tendo em vista seu compromisso com as novas e antigas 

demandas que no fundo visam garantir condições para que o aluno se 

instrumentalize para processos de educação continuada e permanente; coloca-se 

também, para o professor, a necessidade de construção contínua que lhe possibilita 

acompanhar a dinâmica do movimento científico, cultural e tecnológico em que está 

inserido, para que nele possa participar e  interferir (FREIRE, 1997). 
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A esse respeito acrescenta-se a afirmação de Jodelet (1984 apud 

ELZIRIK, 1999, p.128) onde as representações sociais são entendidas como, 

 

Uma forma de interpretar nossa realidade cotidiana [...] atividade mental 
desenvolvida por indivíduos e grupos para fixar suas posições em relação a 
situações, acontecimentos e comunicações da vida cotidiana [...] Ela não é 
simplesmente reprodução, mas construção e comporta, na comunicação, 
uma parte de autonomia e de criação individual ou coletiva. 

 

A teoria da representação social contribui com a proposta da 

educação ambiental na medida em que permite analisar à imagem do social, pela 

qual os indivíduos elaboram e compreendem o seu universo. Os atores sociais 

envolvidos com educação ambiental representam aspectos peculiares e gerais, o 

subjetivo e o objetivo, o material e o cultural. 

As representações sociais vão se constituindo por meio de formas 

de pensar, sentir e fazer, socialmente estabelecidas, destacando uma pluralidade de 

ações e similitude de compreensões.  

Ao analisar neste estudo a educação ambiental dentro de uma visão 

cultural e política, importa compreender de que forma as representações sociais dos 

sujeitos está relacionada à construção de uma visão ideológica das posições 

estabelecidas sobre meio ambiente. 

Por exemplo, seria fundamental analisar se as representações dos 

atores sociais envolvidos neste estudo, focando-se no ensino médio integram a 

posição definida por ocasião da Conferência Internacional que aconteceu no Rio de 

Janeiro em 1992. 

 

Por ocasião da Conferência Internacional Rio/92, cidadãos representando 
instituições de mais de 170 países assinaram tratados nos quais se 
reconhece o papel central da educação para a “construção de um mundo 
socialmente justo e ecologicamente equilibrado”, o que requer 
“responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e 
planetário”. E é isso o que se espera da educação ambiental no Brasil, 
assumida como obrigação nacional pela Constituição promulgada em 1988. 
(BRASIL, 1997b). 

 

Também seria fundamental que a análise das representações 

pudesse contemplar de que forma os alunos estão sendo orientador de acordo com 

o que estabelece os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 
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Segundo o texto dos PCNs Meio ambiente, todas as 

recomendações, decisões e tratados internacionais sobre o tema evidenciam a 

importância atribuída por lideranças de todo o mundo para a educação ambiental 

como meio indispensável para conseguir criar e aplicar formas cada vez mais 

sustentáveis de interação sociedade/natureza e soluções para os problemas 

ambientais. Evidentemente, a educação sozinha não é suficiente para mudar os 

rumos do planeta, mas certamente é condição necessária para isso. 

 

Cada vez cresce a consciência da importância de educar os cidadãos para 
que ajam de modo responsável e com sensibilidade, conservando o 
ambiente saudável no presente e para o futuro; saibam exigir e respeitar os 
direitos próprios e os de toda a comunidade, tanto local como internacional; 
e se modifiquem tanto interiormente, como pessoas, quanto nas suas 
relações com o ambiente (BRASIL, 1997b). 

 

Compreende-se que o estudo das representações sociais de meio 

ambiente e educação ambiental neste estudo deve considerar se o processo 

educativo, contemplando tanto o conhecimento científico como os aspectos 

subjetivos da vida, que incluem as representações sociais, assim como o imaginário 

acerca da natureza e da relação do ser humano com ela. Esta proposta diz respeito 

a trabalhar os laços de identidade com o contexto socioambiental.  

 

Só quando se inclui também a sensibilidade, a emoção, sentimentos e 
energias se obtêm mudanças significativas de comportamento. Nessa 
concepção, a educação ambiental é algo essencialmente oposto ao 
adestramento ou à simples transmissão de conhecimentos científicos, 
constituindo-se num espaço de troca desses conhecimentos, de 
experiências, de sentimentos e energia. É preciso então lidar com algo que 
nem sempre é fácil, na escola: o prazer. Entre outras coisas, o envolvimento 
e as relações de poder entre os atores do processo educativo são 
modificados (BRASIL, 1997b). 

 

Para Moscovici a maneira de agir e de perceber de cada indivíduo é 

constituída nas trocas e influências das inter-relações entre as pessoas que acabam 

se orientando para elaboração de modelos simbólicos, imagens mentais e valores. 

Nesse processo os indivíduos de um mesmo grupo social adquirem um repertório 

comum de interpretações e explicações, regras e procedimentos que podem ser 

aplicados à vida cotidiana (MOSCOVICI, 2003). 

Ao possibilitar a compreensão dos significados das questões 

ambientais nos diferentes grupos sociais, a Teoria das Representações Sociais 
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representa uma ferramenta metodológica muito importante para compreender quais 

as informações, crenças, valores e atitudes que orientam o comportamento das 

pessoas na relação com o meio ambiente. A partir dessa compreensão pode-se 

contribuir no desenvolvimento de ações educativas que promovam a 

conscientização, fundamental para modificar as práticas sociais e individuais que 

têm influenciado a degradação do meio-ambiente e por consequência as crises 

ambientais. 

De acordo com Reigota (2007) nas representações sociais são 

encontrados os conceitos científicos da forma que foram aprendidos e internalizados 

pelas pessoas. Por esta causa pode-se afirmar não existir um consenso na 

comunidade científica sobre o conceito de meio ambiente. Portanto, a noção de 

meio ambiente deve ser considerada não um conceito científico, mas uma 

representação social. Considerando que a educação ambiental se faz a partir da 

concepção que se tem de meio ambiente, é importante que se identifique as 

representações das pessoas envolvidas no processo educativo, como mencionado 

no documento Parâmetros Curriculares Nacionais (2000). Nesse sentido, a análise 

das representações de meio ambiente é fundamental para o trabalho de educação 

ambiental com os alunos e nas relações escola-comunidade. 

 

 

2.2 A Teoria das Representações Sociais 

 

 

O referencial metodológico da Teoria das Representações Sociais é 

fundamentado no conceito de “representações coletivas”, proposto pelo sociólogo 

Émile Durkheim; que as define como sendo uma associação de ideias elaboradas 

socialmente. Durkheim, em sua obra, explicou que certas sociedades representam 

os fenômenos de maneiras diferentes e que, existem fortes forças coletivas que 

atuavam sobre as pessoas coagindo-as na sua ação. “As representações são 

coletivas na medida em que exercem uma coerção sobre cada indivíduo, e 

conduzem os homens a pensar e a agir de uma maneira homogênea” (NÓBREGA, 

2001, p. 57). A partir dos seus estudos, Durkheim afirmou que certas estruturas da 

sociedade são tão poderosas que controlam as ações dos indivíduos. Distinguiu e 
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separou as representações individuais (domínio da Psicologia) das representações 

coletivas (domínio da Sociologia) (SANCOVSCHI, 2007).  

O conceito de representação coletiva nasceu na sociologia, tendo 

sido importante para estudar os fenômenos sociais e para a compreensão dos 

significados e saberes que são coletivamente elaborados. Assim, a maneira como os 

indivíduos efetuam suas interpretações pode ser resultado do consenso, isto é, da 

visão do todo, do grupo social que faz parte. As representações coletivas estão 

associadas às formas de pensar e agir em sociedade, pois pensamento e ação 

andam juntos. A sociedade é estruturada por representações, que são coletivas, e é 

desta maneira que as pessoas classificam o mundo que lhes cercam (GOLDFARB et 

al, 2005). 

Segundo esta concepção, toda a ação é efetuada mediante 

representações, por meio das quais os indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo 

e justificam suas crenças e ações. Por intermédio das representações é possível 

perceber a maneira como os grupos sociais classificam e elaboram explicações por 

meio das quais a realidade é contada, pensada e construída. Nessa perspectiva, 

tanto as representações como as práticas explicitam a maneira como os sujeitos se 

inserem colocam no mundo, dando significados às ações e as instituições a que 

pertencem (CHARTIER, 1991). 

Foi assim que teve início o estudo das representações sociais, como 

uma preocupação específica das ciências sociais, quando Durkheim analisou as 

representações coletivas de valores, crenças, costumes e ideias que caracterizavam 

diferentes grupos.  

A partir do conceito das representações coletivas proposto por 

Durkheim, Moscovici (1978) estabelece um modelo que pode dar conta dos 

mecanismos psicológicos e sociais que atuam na produção das representações 

sociais, bem como de suas operações e funções. O grande interesse de Moscovici é 

compreender e ao mesmo tempo explicar o processo de construção do 

conhecimento, sua transformação e projeção na realidade vivida. 

O trabalho de Serge Moscovici posteriormente, década de 1950 e 

1960, vai definir as representações sociais como entidades quase tangíveis que, 

segundo Madeira (1997) circulam, cruzam-se e se cristalizam de forma incessante 

por meio da linguagem ou gestos utilizados no cotidiano, sendo que a maioria das 
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relações sociais efetivadas e as comunicações realizadas estão constituídas delas 

(MOSCOVICI, 1978).  

Em sua obra Moscovici renova a análise de Durkheim propondo a 

mudança do conceito de representações coletivas para representações sociais, ao 

dialetizar as relações entre indivíduo e sociedade e, ao insistir sobre a especificidade 

do fenômeno nas sociedades contemporâneas que se caracterizam como diz 

Jodelet (2001, p. 22), pela “intensidade e fluidez das trocas e comunicações; 

desenvolvimento da ciência; pluralidade e mobilidades sociais”. 

Para Moscovici (2003, p. 37) “a representação que temos de algo 

está diretamente relacionada à nossa maneira de pensar e, contrariamente, por que 

nossa maneira de pensar e o que pensamos depende de tais representações”. Ainda 

nesta linha de raciocínio, afirma que as representações, 

 

São impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma sequencia 
completa de elaborações e mudanças que ocorreram no decurso do tempo 
e são o resultado de sucessivas gerações. Todos os sistemas de 
classificação, todas as imagens e todas as descrições que circulam dentro 
de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implicam um elo de 
prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma 
reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento 
anterior e quebra as amarras da informação presente (MOSCOVICI, 2003, 
p. 37). 

 

É este emaranhado de relações sociais que faz com que o conceito 

de representação social traga no seu bojo fundamentos históricos, sociológicos e 

psicológicos. As razões históricas estão relacionadas às diferentes concepções que 

caracterizam a compreensão de cientistas sobre o fenômeno da representação. 

Com relação às razões de natureza sociológica, procura-se explicar 

como têm sido assumidas as diferentes concepções dos cientistas em grupos ou 

comunidades sociais. Do ponto de vista psicológico, é possível distinguir como o 

comportamento do ser humano assumiu e expressou ao longo do tempo, as 

diferentes concepções de mundo e de práticas das relações sociais. Para Moscovici 

(2003) as representações sociais constituem na organização psicológica, um meio 

de conhecimento próprio e particular de cada sociedade.  

Assim a representação social se reveste de criações 

psicosociológicas equivalentes como as opiniões e as imagens. Entendendo-se por 

opinião “uma fórmula socialmente valorizada a que um indivíduo adere e uma 
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tomada de decisão sobre um problema controvertido da sociedade” (MOSCOVICI, 

1978, p. 47).  

Na concepção de Moscovici a importância da representação social 

está no fato de que ela constitui-se uma preparação para a ação pela própria 

característica de nortear o comportamento e, sobretudo, quando consegue 

estabelecer um sentido ao comportamento e “integrá-lo numa rede de relações em 

que está vinculado o seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias 

e os fundos de observação que tornem essas relações estáveis e eficazes” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 49).  

Considera-se que não é uma tarefa fácil compreender o conceito de 

representações sociais, que possui raízes em conceitos psicológicos e sociológicos, 

tendo sido concebido no sentido de explicar a inter-relação entre o pensamento 

individual e o social. A principal causa desta dificuldade é o fato de reunir elementos 

de origem sociológica como cultura e elementos de origem psicológica como 

pensamento e imagem. A esse respeito Jodelet (1989) ressalta que o estudo deve 

articular elementos afetivos, mentais e sociais, integrando a cognição, a linguagem e 

a comunicação e estabelece interface com muitas disciplinas sociais, como 

psicologia, psicologia social, antropologia cultural, história e sociologia, entre outras. 

Na definição de representações sociais é necessário enfatizar que 

elas constituem-se em conjuntos dinâmicos de formas de apreensão e expressão do 

cotidiano vivenciado pelo homem e “o seu status é o de uma produção de 

comportamentos e de relações com o meio ambiente” (MOSCOVICI, 1978, p. 50).    

Representar alguma coisa significa modificá-la, reconstitui-la, retocá-

la. Assim, as representações são expressas a partir de percepções que geralmente 

estão associadas para permitir a compreensão das referências importantes para as 

pessoas ou grupos sociais estruturados das mais diferentes formas. 

A força da atividade representativa está no uso de um repertório de 

saberes e experiências para deslocá-los, combiná-los, integrá-los ou desintegrá-los. 

Neste ponto aparece a dimensão dialética na dinâmica das representações sociais, 

uma vez que elas são históricas (pertencem a um determinado momento social 

específico); permitem a percepção da totalidade dos fenômenos sociais e partem do 

pressuposto de que não existem verdades absolutas.  

Moscovici (1978, p. 59) explica o movimento dialético que a Teoria 

das Representações Sociais produz, uma vez que “as representações individuais ou 
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sociais fazem com que o mundo seja o que pensamos que ele é ou deve ser. 

Mostram-no que, a todo instante alguma coisa ausente se lhe adiciona e alguma 

coisa presente se modifica”. 

Na mesma visão de Moscovici, Oliveira e Werba (1999, p. 111) 

destacam a dimensão dialética da teoria afirmando que elas “não descartam 

achados conflitantes; pelo contrário, é a possibilidade de trabalhar com as diferenças 

que enriquece a compreensão do fenômeno investigado, conferindo a Teoria das 

Representações Sociais uma dimensão dialética”.  

Contribui para a compreensão desta visão da Teoria das 

Representações Sociais a obra de Lapassade (1977) quando ao abordar a questão 

dos grupos introduz o termo “dialética” como uma lógica do inacabado, de uma ação 

que “sempre recomeça”, ou seja, existe um movimento sempre inacabado nos 

grupos. 

 

 

2.2.1 A Teoria das Representações Sociais e o Senso Comum 

 

 

No entendimento de Marková a questão do senso comum é 

fundamental na Teoria das Representações Sociais. 

 

Não podemos entender o conceito de representações sociais sem darmos 
uma olhada no conhecimento de senso comum. Os humanos nascem num 
fenômeno simbólico e cultural, e não inventam nada por eles mesmos em 
suas experiências individuais. Estes fatos não precisam ser trabalhados. O 
fenômeno cultural, no qual nascemos como os módulos do pensamento 
social, as cerimônias coletivas, as práticas sociais e a linguagem, são 
transmitidos de geração a geração através de experiências diárias de 
comunicação, da memória coletiva e das instituições, muitas vezes sem 
muito esforço individual e sem muita mudança cognoscível. Estes 
fenômenos formam um enorme panorama das nossas realidades sociais e 
ficam impressos em nosso conhecimento de senso comum (MARKOVÁ, 
2006, p. 191). 

          

Durante o racionalismo e até os dias atuais, o conhecimento de 

senso comum tem sido tratado como sendo inferior ao conhecimento científico. As 

ciências naturais têm sido associadas com o poder da razão e da racionalidade. Já o 

conhecimento popular, as crenças e os mitos do conhecimento de senso comum 

têm sido relacionados com a falta de racionalidade ou até mesmo com a 
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irracionalidade, Entretanto, para Sá (1995) esta forma de saber que parte do senso 

comum é diferenciada do conhecimento científico mas, tão legítimo quanto este pela 

importância que possui na vida social e porque possibilita o esclarecimento de 

processos cognitivos e contribui para a interação social. 

A Teoria das Representações Sociais defende que o conhecimento 

do senso comum é uma fonte enorme de ideias, de imaginação e de pesquisa social 

científica. 

 

Quando nascemos na sociedade e na cultura, nós nascemos também no 
conhecimento de senso comum. Ele está ao nosso redor e nós o adotamos 
– para o melhor ou para o pior. Por exemplo, nós aprendemos 
inconscientemente a comer certos tipos de coisas e evitar outros, nós 
adotamos critérios culturais de beleza e feiura, de moralidade e imoralidade 
e somos socializados na física do senso comum. Nós aprendemos estas 
coisas através da comunicação, através das atividades diárias e através das 
nossas próprias atividades. O conhecimento do senso comum está também 
entrelaçado com diversas formas de pensamento, de sabedoria e de 
comunicação (MARKOVÁ, 2006, p. 191). 

 

Nesta visão, o senso comum orienta o ser humano no percurso de 

sua vida. Ele inclui diversas sabedorias e crenças, mitos, relações interpessoais de 

entendimento, sabedoria experimental e habilidades práticas, não sendo 

compreensível para Moscovici (2003, p. 45) considerá-lo inferior, “o conhecimento 

de senso comum está acompanhado por uma variedade de objetivos cognitivos, 

desde a busca, a persuasão e exercício de poder, até a sedução e o prazer da vida”. 

Nesta linha de raciocínio Moscovici (2003, p. 45) sugere ainda que,  

 

Pessoas e grupos, longe de serem receptores passivos, pensam por si 
mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas próprias e 
específicas representações e soluções às questões que eles mesmos 
colocam. Nas ruas, bares, escritórios, hospitais, laboratórios, etc. as 
pessoas analisam, comentam, formulam filosofias espontâneas, não oficiais, 
que tem um impacto decisivo em suas relações sociais, em suas escolhas, 
na maneira de educar os filhos, como planejam o futuro, etc. 

 

                          
Há que se destacar que a visão de Moscovici sobre representações 

sociais é que estas são estruturas muito dinâmicas e operam em um conjunto de 

relações e comportamentos que surgem e desaparecem, notadamente na sociedade 

atual, com a velocidade da informação e a ação dos meios de comunicação de 

massa, ou seja, 
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Existe uma necessidade contínua de re-constituir o senso comum ou a 
forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, sem a 
qual nenhuma coletividade pode operar. [...] E a característica dessas 
representações é que elas „corporificam ideias‟ em experiências coletivas e 
interações em comportamento, que podem com mais vantagem ser 
comparados a obras de arte do que ações mecânicas (MOSCOVICI, 2003, 
p. 48). 

 

A questão é que a visão que o autor citado tem de representações 

sociais é que elas são fenômenos específicos que estão ligados a uma maneira de 

compreender e de se comunicar, um modo que cria a realidade e re-cria o senso 

comum. 

A partir de Moscovici (2003) é possível afirmar que as 

representações sociais de meio ambiente e educação ambiental constituem-se em 

estruturas cognitivas específicas da sociedade contemporânea, construídas em 

função das interações e das práticas sociais, constituindo um conjunto simbólico, 

prático e dinâmico cujo objetivo é a produção e não a reprodução de opiniões ou 

imagens. Desta maneira, as representações sociais são um conhecimento uma 

forma de elaboração de verdadeiras teorias coletivas que se destinam à 

interpretação e elaboração do real – teorias estas, provenientes do senso comum. 

Esta elaboração é efetuada por meio das relações grupais e intergrupais, tendo 

como objetivo conhecer, interpretar, fazer-se entender e reconhecer, bem como agir 

sobre o mundo. Compreendem tanto a experiência e a vivência das pessoas que a 

constroem como também a sua história e a sua cultura. 

O senso comum ou o conjunto dos “conhecimentos” não-científicos 

pode ser classificado como parte constitutiva do que se chama de cultura popular. O 

modo de ver e de fazer do senso comum, mesmo não contando com uma estrutura 

de difusão organizada e institucionalizada, penetra na consciência do homem 

comum de maneira profunda e, além de servir a cada homem individualmente, 

assume funções sociais importantes (SANTOS, 2000) 

Na visão de Santos (2000, p. 37) o senso comum é “o menor 

denominador comum daquilo em que um grupo ou um povo coletivamente acredita” 

tendo, por isso, “uma vocação solidarista e transclassista”. “O senso comum é o 

modo como os grupos ou classes subordinados vivem a sua subordinação”, mas 

“essa vivência [...] longe de ser considerado acomodado, contém sentidos de 

resistência que, dependendo das condições, podem desenvolver-se e transformar-

se em armas de luta” (SANTOS, 2000, p. 37). O senso comum faz coincidir causa e 
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intenção; traz consigo uma visão do mundo baseada na ação e no princípio da 

criatividade e das responsabilidades individuais. O senso comum é prático e 

pragmático; reproduz-se colado às trajetórias e às experiências de vida de um dado 

grupo social e nessa correspondência se afirma de confiança e dá segurança. O 

senso comum é superficial porque desdenha das estruturas que estão para além da 

consciência, mas, por isso mesmo, é exímio em captar a profundidade horizontal 

das relações conscientes entre pessoas e entre pessoas e coisas. O senso comum 

é indisciplinar e imetódico; não resulta de uma prática especificamente orientada 

para o produzir; reproduz-se espontaneamente no suceder quotidiano da vida 

(SANTOS, 2000). 

 

 

2.2.2 A Tríade Alter-Ego-Objeto 

 

 

A Teoria das Representações Sociais procurou ultrapassar as 

epistemologias tradicionais que diferenciam o conhecedor-objeto. A proposta 

epistemológica é justamente não desintegrar os constituintes da unidade de 

conhecimento, o ego, o alter e o objeto. (JOVCHELOVITCH, 2008) 

 

 

 

Figura 1 – O triângulo da significação 
Fonte: Jovchelovitch (2008) 

 

A tríade dialógica para Moscovici enfatiza a tensão como sendo a 

força que gera a mudança. Essa tríade dialógica entre alter-ego-objeto esta 

totalmente relacionada formando a “unidade da teoria do conhecimento social”. Para 
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Marková (2006) todo o conhecimento dialógico é gerado a partir do processo desses 

três componentes. Não pode haver comunicação alguma, a menos que os 

participantes se juntem pela tensão, de tal forma que esta ação social, marcada 

pelas oposições em tensão, aconteça.  

No presente trabalho de pesquisa, o Alter (escola e a comunidade), 

o Ego (alunos do ensino médio) e o Objeto (meio ambiente e de educação 

ambiental) devem estar em constante relação de tensão e dialogicidade para gerar a 

transformação do conhecimento.  

No entendimento de Marková (2006) o Alter-Ego existe somente 

onde há comunicação. “O Alter-Ego se refere, igualmente, à comunicação dentro e 

entre os grupos e subgrupos, comunidades, sociedades e culturas” (MARKOVA, 

2006, p. 134). A autora então define dialogicidade como a capacidade do Ego 

compreender o mundo e de criar realidade em termos do Alter. O conhecimento 

dialógico é gerado a partir do processo de três componentes do Alter-Ego-Objeto 

(onde, neste caso, o objeto é a representação social), em suas muitas 

manifestações e dinâmicas, ou seja, não é um monólogo. 

               Marková (2006) acredita que para poder estimular os indivíduos ou 

os grupos, é necessário aumentar suas percepções dos principais assuntos. Por 

exemplo: a educação ambiental alerta para a necessidade de uma nova postura 

perante os recursos naturais, mas se não houver tensão ou conflito entre o eu e o 

grupo, as ações podem acabar não acontecendo. O que ela define como tensão é o 

ímpeto necessário para provocar a mudança. 

 

 

2.2.3 A Gênese das Representações Sociais 

 

 

A gênese das representações sociais está na comunicação. As 

representações sociais se originam do encontro das pessoas nos mais variados 

espaços que transitam diariamente: ruas, praças, escolas, igrejas, bares, etc.. 

Nesses lugares os indivíduos conversam sobre muitos assuntos, analisam situações 

e até apresentam soluções. Tais discursos promovem a compreensão de 

determinados assuntos do cotidiano. 
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Na visão de Sá (1995, p. 27) “o processo de gênese das 

representações tem lugar nas mesmas circunstâncias e ao mesmo tempo em que se 

manifestam”. Esta é a grande contribuição das representações: representar e ao 

mesmo tempo ser influenciado pela representação do outro, revelando o caráter  

heterodoxo da teoria da “sociedade pensante” de Moscovici (2003, p.43), que 

consegue vislumbrar no cotidiano das relações humanas e no convívio com o outro, 

o surgimento de novos conhecimentos. Desta forma, todos são influenciados pela 

cultura onde nascem e crescem. O encontro das pessoas de diferentes grupos 

sociais, com representações herdadas de gerações passadas e construídas com 

base no que o grupo aceita, se torna uma rica experiência de construção do 

conhecimento. 

Portanto, é importante esclarecer que na teoria de Moscovici as 

representações sociais não são “opiniões” nem “imagem de algo” e sim, 

conhecimento coletivo que se constitui em um processo de transformação e 

evolução de ideias pré-existentes, relacionadas a diversas áreas e atividades que se 

interligam e formam um conhecimento compartilhado e apropriado pelas pessoas na 

sua vivência diária. Caracterizando-se como “conjuntos dinâmicos” que culminam 

com a produção de comportamentos e relações com o meio, por meio de uma ação 

que tem o poder de modificar tais comportamentos e relações e não 

necessariamente reproduzi-los (MOSCOVICI, 1978). Desta maneira elas definem um 

conjunto de ideias e valores comuns que orientam as condutas desejáveis ou 

admitidas na comunidade, atribuem significado ao comportamento, no processo 

interativo. 

Neste movimento a “realidade” se mostra ao indivíduo e é 

“reelaborada” por ele na interação com os demais, constituindo-se em um 

conhecimento novo que é compartilhado no cotidiano. Este compartilhamento é 

dinâmico, em uma atividade de troca constante, pelos gestos, falas, ações que 

caracterizam o dia a dia das pessoas. Acabam exprimindo-se na linguagem que 

produz e reproduz o conhecimento e a visão de mundo de determinado grupo 

(MOSCOVICI, 1978). 

Para Jodelet (1990) a representação social está situada na interface 

do aspecto psicológico com o do social e apresenta um alto valor para as ciências 

humanas, sendo que cada uma destas ciências, dentro de suas especificidades, 



 54 

lança um olhar sobre este conceito. Desta forma, aplica-se a vários campos do 

conhecimento. 

A visão de Jodelet (2001) sobre o fenômeno representações sociais 

pode ser melhor compreendido se levarmos em conta os seguintes aspectos por ela 

destacados: 

 

a) A atividade representativa valoriza a atividade cognitiva do 

sujeito; um sujeito social é portador de ideias, valores, 

modelos que possui do grupo ao qual pertence, ou mesmo, 

de ideologias veiculadas na sociedade;  

b) Por meio da representação, o sujeito exprime o sentido que 

dá a sua experiência no mundo social. O sujeito é produtor de 

sentido, mas é, ao mesmo tempo, um reflexo da sociedade;  

c) A representação social pode ser vista pelo o ângulo do 

discurso: suas propriedades sociais derivam da situação de 

comunicação, da finalidade do discurso no grupo ao qual o 

sujeito se insere;  

d) As representações que o sujeito produz refletem as normas 

institucionais decorrentes da sua posição ou das ideologias 

ligadas ao lugar que ocupa. 

  

A representação social acontece por meio do discurso, constituindo-

se objeto de um permanente trabalho social, de tal modo que cada novo fenômeno 

pode sempre ser reincorporado dentro de modelos explicativos e justificativos dentro 

do grupo. (MOSCOVICI, 2004).  

 

 

2.2.4 Abordagens das Representações Sociais 

 

 

As abordagens das representações sociais aqui apresentadas não 

são conflitantes e seus autores são seguidores e estudiosos da Teoria proposta por 

Moscovici. Na visão de Camargo (1998) o estudo teórico conceitual do conteúdo de 
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uma Representação Social é realizado por três tipos de abordagens: dimensional, 

estrutural e dinâmica. 

 

 
Figura 2 - Abordagens das representações sociais 
Fonte: Torres (2010, p. 14) 

  

 

2.2.4.1 Abordagem Dimensional 

 

 

A abordagem dimensional iniciou com Moscovici (2003) e se 

expandiu com Jodelet (2001). Leva em conta o conteúdo e aponta a representação 

social como um todo que se organiza de acordo com as proposições, reações ou 

avaliações de cada grupo, por intermédio de três dimensões a considerar: a) A 

informação, que procura identificar e estudar os conhecimentos que os sujeitos ou 

grupos/classe têm a respeito do objeto de forma quantitativa e qualitativamente; b) A 

atitude, considerada como a preparação para a ação. Nesta dimensão se verifica se 

os indivíduos possuem atitudes condizentes ou não ao objeto; c) O campo da 

representação, que permite visualizar o conjunto de conhecimentos que o 

grupo/classe possui a respeito do objeto de estudo e a articulação destes 

conhecimentos e atitudes sob a forma de teorias. 

 

 

 

 



 56 

2.2.4.2 Abordagem Estrutural 

 

 

Dentro da abordagem estrutural toda representação social é 

estruturada em elementos centrais e periféricos, onde os primeiros são mais 

resistentes à mudança.  

O núcleo central de uma representação social é composto por 

elementos normativos (padrões sociais e ideologias) e funcionais (características 

descritivas e condutas sociais), considerando que quanto maior a aproximação do 

sujeito com o objeto da representação mais o núcleo central dessa representação se 

torna funcional.  

Jean–Claude Abric organizou a abordagem estrutural a partir da 

Teoria do Núcleo Central e Periférico, contribuindo com a teoria de Moscovici. Esta 

teoria foi apresentada pela inicialmente pesquisa experimental em 1976, por meio da 

tese de doutoramento deste autor denominada de Jeux, conflits et representations 

sociales na Universidade de Provence. Em sua tese afirma: 

 

[...] a organização de uma representação apresenta uma característica 
particular: não apenas os elementos da representação são hierarquizados, 
mas, além disso, toda representação é organizada em torno de um Núcleo 
Central, constituído de um ou de alguns elementos que dão à representação 
o seu significado (ABRIC apud SÁ, 2002, p. 62). 

 

Por meio do Núcleo Central pode-se compreender a homogeneidade 

de um grupo social, que está relacionada à história desse grupo e ligado à sua 

memória coletiva, o que Jodelet (2001) definiu como “grupos de pertença”. Essa 

teoria é determinada pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas e o 

Núcleo Central é marcado pela memória coletiva do grupo, bem como pelo sistema 

de normas. Este caráter normativo deste núcleo o torna resistente à mudança e sua 

função primordial é garantir a continuidade da representação. 

O Núcleo Periférico, que surge paralelo ao Núcleo Central, é o local 

onde ocorrem atualizações e contextualizações da dimensão normativa, 

proporcionando adaptação e flexibilidade, remetendo a “representação à mobilidade, 

à flexibilidade e à expressão individualizada” (SÁ, 2002, p. 73).  O sistema periférico 

é responsável pela atualização e contextualização da uma representação. 
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Segundo a Teoria do Núcleo Central (ABRIC, 2000) uma 

representação social é formada por um conjunto organizado e estruturado de 

informações, crenças, opiniões e atitudes, constituída por dois subsistemas – o 

central e o periférico, que possuem papéis diferentes, mas que se complementam. 

De acordo com a abordagem estrutural existem no núcleo central 

das representações elementos ativados e desativados, que podem ser ativados de 

acordo com a situação, estes elementos desativados são denominados de zona 

muda das representações sociais e nesta zona estariam as representações sociais 

menos acessíveis devido às pressões sociais.  

Para Abric (1998) as representações sociais possuem a função de 

compreender e explicar a realidade (saber prático); definir a identidade do grupo 

(identificação); guiar comportamentos e práticas (orientação); explicar e justificar as 

condutas. 

Neste ponto emerge uma questão muito interessante não apenas 

para as representações sociais, mas para todas as abordagens psicossociais que 

buscam conhecer aquilo que as pessoas pensam. O problema é que nem sempre as 

pessoas dizem tudo, ou ainda, na verdade, em certas situações elas acabam 

escondendo os seus pensamentos. Assim, de acordo com Abric (2005) existem 

duas facetas da representação: uma representação explícita, verbalizada e uma 

representação não expressa, não verbalizada, chamada de zona muda. 

É muito importante compreender o entendimento dessa zona muda. 

Não se trata de uma parte inconsciente da representação, nem tampouco o 

recalcado da abordagem psicanalítica. Ela está presente na consciência dos 

indivíduos, ela é conhecida por eles, mas não pode ser expressa, porque o indivíduo 

ou grupo não quer expressá-la publicamente. 

 

 

1. Elementos “ativados”, então expressos 
2. Elementos “adormecidos”, então NÃO expressos 
3. Dois tipos de elementos adormecidos: 

- Os NÃO ATIVADOS (dormentes: inúteis ou não pertinentes em um dado contexto) 
- Os NÃO EXPRESSÁVEIS (eles não estão dormentes: eles estão escondidos) 
                                         
 
                                                         ZONA MUDA 

 
Quadro 7 – Conceito de zona muda 
Fonte: Adaptação própria a partir de Oliveira e Campos (2005) 
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Importante destacar a visão de Abric (2005) quando assevera que 

em toda a situação nem sempre se diz tudo o que se pensa. A questão é saber o 

que está escondido: se são elementos periféricos da representação, não oferecem 

grandes perigos. Entretanto, se são elementos do núcleo central das representações 

sociais que estão escondidos, significa que a representação na sua totalidade é 

mascarada, assim é o não dito que é essencial e toda a interpretação de 

pesquisador fica falsificada. 

Portanto, no estudo da representação é eficaz utilizar uma 

metodologia buscando verificar a existência ou não de uma zona muda e, se ela 

existe, descobri-la. 

De acordo com Abric (2005) a zona muda é um subconjunto 

específico de cognições e de crenças que, mesmo disponíveis, não são expressas 

pelos sujeitos nas condições normais de produção e, se assim o fossem, poderiam 

pôr em questão os valores morais ou as normas valorizadas pelo grupo. Assim, a 

zona muda existe porque em toda situação (em algumas, em especial) há normas 

sociais, tendo aquela, portanto, caráter contranormativo. 

 

 

2.2.4.3 Abordagem Dinâmica 

 

 

A abordagem dinâmica conforme Jodelet (2001), além de levar em 

conta as dimensões das representações sociais, procura conhecer a maneira como 

elas interferem no cotidiano das pessoas. Esta abordagem considera que as 

representações sociais devem ser compreendidas por meio da articulação entre os 

elementos afetivos, mentais e sociais integrando a cognição, linguagem e a 

comunicação. 

Esta dimensão dinâmica vai trabalhar com os dois elementos de 

uma representação social que são objetivação e ancoragem. Considerando que para 

Moscovici (1984) a função de uma representação é tornar conhecido aquilo que é 

desconhecido, esses dois processos são cruciais. A objetivação dará materialidade 

a um objeto abstrato e a ancoragem atuará no sentido de enraizar a significação das 

ideias, ou seja, torna o desconhecido mais palpável, naturalizando-o como 

explicitado a seguir. 
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Dentre os elementos que precisam ser considerados na Teoria das 

Representações Sociais, podem-se citar dois processos sociocognitivos que atuam, 

dialeticamente, na formação das representações: a objetivação e a ancoragem. 

Esses dois processos estão interligados e são modelados por fatores sociais.  

A ancoragem se caracteriza pelo processo de ligar o objeto a 

experiências e esquemas de pensamentos já estabelecidos, para diante disto, 

compor a representação social. Ou seja, na formação da representação, os 

indivíduos retomam a uma experiência anterior, interpretando o que é desconhecido 

por meio do conhecido e buscam o que lhes é familiar, pela de uma transformação 

deste desconhecido em categorias integradas ao seu mundo, instrumentalizando o 

novo objeto e tornando-o familiar.  

O processo de ancoragem utiliza os mecanismos de classificação e 

de nomeação. Ao classificar o desconhecido é categorizado pelo conhecimento 

anterior, pelo processo de generalização (quando o objeto se ajusta a uma imagem 

pronta já construída) ou da individuação (quando se constrói uma imagem do 

objeto). Ao nomear o objeto da representação é caracterizado na intenção de torná-

lo ainda mais próximo, permitindo descrevê-lo, distingui-lo perante outros objetos e 

enquadrá-lo próximo a objetos que lhe for semelhante (ORDAZ e VALA, 1998, p. 

353-384). 

Por ancoragem entende-se o processo pelo qual se busca 

classificar, encontrar um lugar e denominar algum objeto desconhecido para 

relacionar com algo familiar. Desta forma vem à tona a capacidade de imaginar e 

representar, nomeando o objeto (MOSCOVICI, 2004). Ao nomear algo, retira-se do 

anonimato e procura-se identificar com a cultura vivenciada.  

A ancoragem precede a objetivação por um lado e por outro 

antecede. Enquanto processo que precede a objetivação, a ancoragem está 

relacionada ao fato de qualquer tratamento da informação exigir pontos de 

referência: é a partir das experiências e dos esquemas já estabelecidos que o objeto 

da representação é pensado. Enquanto processo que antecede a objetivação, a 

ancoragem refere-se à função social das representações, nomeadamente permite 

compreender a forma como os elementos representados contribuem para exprimir e 

constituir as relações sociais (MOSCOVICI, 1978). 

A objetivação é o processo que, quando se une o conceito com uma 

imagem, identificando sua qualidade. Ao reproduzir o conceito com uma imagem, 
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busca-se experiências e memórias comuns de onde se extrai as imagens, a 

linguagem e as expressões necessárias para apreender o que não é familiar.          

Na objetivação ocorre uma espécie de organização dos elementos 

da representação que adquirem materialidade, transformando-se em expressões da 

realidade. Este processo se caracteriza pela associação de um conceito não definido 

à imagem concreta que resume o conceito, tornando-o compreensível.  

O processo de objetivação ocorre por meio das etapas de redução, 

esquematização estruturante e naturalização. A redução diz respeito à seleção de 

parte do fenômeno para poder explicá-lo. A esquematização estruturante organiza o 

fenômeno pela forma padrão das relações estruturadas e na naturalização os 

conceitos adquirem materialidade (ORDAZ e VALA, 1998). Os conceitos tornam-se 

equivalentes à realidade e o abstrato torna-se concreto pela expressão de metáforas 

e imagens 

Desta maneira pode-se afirmar que a ancoragem mantém a 

memória em movimento, a qual é dirigida para dentro e está sempre armazenando e 

excluindo objetos, pessoas e acontecimentos classificados e nomeados de acordo 

com os seus tipos. Já a objetivação pode ser considerada mais ou menos 

direcionada para fora (para outros), na medida em que elabora conceitos e imagens 

para reproduzi-los no mundo exterior (MOSCOVICI, 2004).  

Os processos de objetivação e ancoragem servem para que o 

sujeito se familiarize com o „novo‟, primeiro colocando-o no seu quadro de 

referência, onde pode ser comparado e interpretado e depois reproduzindo-o e 

colocando-o sob controle (MOSCOVICI, 1981, p. 192). 

 

 

2.2.5 As Funções da Representação Social 

 

 

De acordo com o pensamento de Moscovici (2004) as 

representações possuem duas funções.  

A primeira seria a de convencionar o objeto, pessoas ou 

acontecimentos. Neste sentido as representações dão uma forma definitiva, 

categorizam e visualizam como um modelo de determinado tipo, específico e 

compartilhado por um grupo de pessoas. A partir daí os novos elementos vão 
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agregando-se ao modelo. Assim, mesmo se uma pessoa ou objeto não se adaptam 

exatamente ao modelo, acabam sendo forçados a assumir determinada 

categoria para poder ser compreendido. Os pensamentos são organizados de 

acordo com um sistema que está condicionado pelas representações e pela cultura. 

Em segundo lugar as representações seriam prescritivas, ou seja, 

elas acabam se impondo sobre as pessoas com uma força irresistível. Este 

mecanismo ou força, na verdade, já estava presente por meio da tradição. 

Verifica-se que as representações possuem um papel decisivo na 

dinâmica das relações sociais e possuem quatro funções: 

 

1) Função de saber: As RS permitem compreender e explicar a realidade. 
Elas permitem que os atores sociais adquiram os saberes práticos do senso 
comum em um quadro assimilável e compreensível, coerente com seu 
funcionamento cognitivo e os valores aos quais eles aderem.  
2) Função identitária: As Representações Sociais definem a identidade e 
permitem a proteção da especificidade dos grupos. As representações têm 
por função situar os indivíduos e os grupos no campo social, permitindo a 
elaboração de uma identidade social e pessoal gratificante, compatível com 
o sistema de normas e de valores socialmente e historicamente 
determinados. 
3) Função de orientação: As Representações Sociais guiam os 
comportamentos e as práticas. A representação é prescritiva de 
comportamentos ou de práticas obrigatórias. Ela define o que é lícito, 
tolerável ou inaceitável em um dado contexto social. 
4) Função justificadora: Por essa função as representações permitem, a 
posteriori, a justificativa das tomadas de posição e dos comportamentos. As 
representações têm por função preservar e justificar a diferenciação social, 
e elas podem estereotipar as relações entre os grupos, contribuir para a 
discriminação ou para a manutenção da distância social entre eles (ABRIC, 
2000, p. 27-37). 

  

Uma das funções das representações sociais destacadas por Abric 

(1998) é a função identitária. Segundo o autor, ao compartilhar as representações 

sociais, um grupo diferencia-se de outro grupo, possibilitando até comparação entre 

os grupos. 

As representações são produtos sociais e, assim sendo, só podem 

ser analisadas a partir do contexto social onde são elaboradas e compartilhadas. 

Jodelet (2001) destaca a pertença e a participação, social ou cultural do sujeito, 

como uma singularidade na análise das representações sociais. 

A investigação das representações sociais de meio ambiente e 

educação ambiental dos alunos do ensino médio do município de São Francisco do 

Sul, busca compreender como se estabelece o compartilhamento das ideias 

veiculadas sobre o meio ambiente, qual a compreensão dos conflitos que as 
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questões ambientais envolvem e quais as práticas criadas e recriadas no cotidiano 

escolar e da comunidade, para superação dos conflitos vivenciados. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 

 

 

3.1 Metodologia Adotada 

 

 

No desenvolvimento de uma proposta de investigação faz-se 

necessário reconhecer a importância e a necessidade da utilização de uma 

metodologia que esteja relacionada ao tipo de informações e instrumentos 

metodológicos necessários para que se possa dar conta dos objetivos do trabalho.  

A pesquisa social tem por objetivo um aprofundamento maior da realidade, não 

podendo limitar-se apenas ao referencial quantitativo, mas necessita do contexto 

social que pode ser atingido com a pesquisa qualitativa. Na visão de Minayo (2000) 

a pesquisa qualitativa trás ao mundo cotidiano do indivíduo os conflitos e 

preocupações e permite adotar, como teoria e método, uma abordagem da realidade 

social. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa buscou investigar de que maneira 

os alunos do ensino médio de escolas públicas do município de São Francisco do 

Sul, representam o meio ambiente e a educação ambiental, quais ações consideram 

mais eficazes para enfrentar os problemas ambientais locais a partir do ambiente 

escolar e qual o envolvimento da comunidade escolar em ações de educação 

ambiental na escola e na comunidade onde atuam.  

Trata-se de um estudo quali-quantitativo, descritivo, tendo por 

objetivo geral analisar o conteúdo e a estrutura das representações sociais de 

alunos de duas escolas públicas do ensino médio da cidade de São Francisco do 

Sul, sobre meio ambiente e educação ambiental. 

Para conhecer as representações sociais de meio ambiente e de 

educação ambiental optou-se pela linha de pesquisa quali-quantitativa.  Esse tipo de 

pesquisa não só permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da 

realidade social (GIL, 1999), mas também diz respeito à possibilidade concreta de 

tratar-se de uma realidade da qual, se é agente de transformações diante das 

interações sociais (MINAYO, 2002). 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador procura “entender os 

fenômenos dos participantes da situação estudada e, a partir daí [...] situar sua 
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interpretação dos fenômenos estudados” (NEVES, 2012, web). A perspectiva 

“qualitativa” tem contribuído para a compreensão do mundo e suas transformações. 

A apropriação dos seus conceitos e procedimentos pode contribuir para a ampliação 

das explicações sobre a natureza, para conhecimento dos modos de intervir e refletir 

sobre questões éticas e sociais. 

A pesquisa qualitativa segundo Minayo (2000, p. 244), 

  

Realiza uma aproximação fundamental e de intimidade entre sujeito e objeto, 
uma vez que ambos são da mesma natureza: ela se volve com a empatia aos 
motivos, às intenções aos projetos dos atores, a partir dos quais as ações, as 
estruturas e as relações tornam-se significativas. Adequa-se ao estudo de um 
grupo de pessoas afetadas por uma doença, ao estudo do desempenho de 
uma instituição, ao estudo da configuração de um fenômeno ou processo. 

 

Uma das características da pesquisa qualitativa é que a mesma 

descreve a complexidade de determinado problema e a interação de determinadas 

variáveis. Compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais é uma das contribuições deste tipo de pesquisa. 

 

 

3.2 Procedimentos Metodológicos 

  

 

O estudo foi realizado mediante a autorização da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Regional de Joinville – Gerência de Educação (Anexo 

3) e aconteceu em duas escolas públicas de ensino médio do município de São 

Francisco do Sul: Escola de Educação Básica Felipe Schmidt e Escola de Educação 

Básica Santa Catarina. Estas duas escolas foram alvo da pesquisa pelo fato de, pela 

sua localização central receberem alunos de vários bairros da cidade. A pesquisa foi 

desenvolvida mediante a aplicação de um questionário estruturado e auto-

administrado (Anexo 4). As questões que compõem o questionário dividem-se em 

três grupos. Na primeira parte uma questão busca a evocação livre de palavras. Na 

segunda parte as questões são abertas. A terceira identifica as características 

individuais dos participantes: sexo, idade, escolaridade dos pais etc.  
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3.2.1 Caracterização do Local da Pesquisa: São Francisco do Sul - Santa Catarina 

 

 

O município de São Francisco do Sul, composto na maior parte de 

uma ilha com o mesmo nome, localiza-se no litoral norte do estado de Santa 

Catarina, na mesorregião norte e microrregião de Joinville (IBGE, 2012b, web). 

Atualmente, sua área territorial compreende 492,9 km², tendo como limites 

geográficos, ao norte, os municípios de Garuva e Itapoá; ao sul, os municípios de 

Balneário Barra do Sul e Araquari; a leste o Oceano Atlântico; e a oeste, o município 

de Joinville (IBGE, 2012a, web). 

 

 

Figura 3 – Mapa de Santa Catarina 
Fonte: IBGE (2013, web) 
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Figura 4 – Mapa de São Francisco do Sul 
Fonte: IBGE (2013, web) 

 

 

3.2.1.1 Breve Histórico sobre São Francisco do Sul 

 

 

A região onde se encontra o município de São Francisco do Sul foi, 

inicialmente, habitada pela nação Tupi-Guarani. Essas terras pertenciam às tribos 

Carijós, origem do povoamento da região. Viviam da caça e pesca, além de alguns 

produtos cultivados e habitavam pequenas aldeias. Essa forma de ocupação foi o 

que deu origem aos sambaquis existentes em vários pontos da Baía da Babitonga.  

De acordo com dados históricos houve uma expedição francesa 

comandada por Binot Palmier Gonneville, interessado em participar do rico comércio 

vivenciado por Portugal com o Oriente. O navio “Espoir” partiu do Porto Honfleur 

com destino às Índias em 1503. Porém, após ter enfrentado grande tempestade, 

acabou saindo do seu rumo e aportado na costa sul do Brasil, tendo a tripulação 

permanecido até julho de 1504 quando retornou à França (PEREIRA, 1984). 
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No período de 1553 a 1555 a região foi alvo de grupos espanhóis, 

mas foi em 1658 que o português Manoel Lourenço de Andrade fundou a cidade de 

Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco Xavier do Sul, que foi elevada à 

categoria de Vila em 1660 (PEREIRA, 1984). 

 Em 1851, com a chegada do navio Colon à Joinville, tem início a 

colonização pelos imigrantes alemães, suíços e noruegueses que se fixaram na 

região, fundando o núcleo agrícola-comercial, colônia Dona Francisca. A partir desse 

período iniciou-se o processo de desenvolvimento econômico da região, que desviou 

aos poucos, afastando-se da atividade exclusivamente agrícola e começando a 

intensificar a atividade industrial (PEREIRA, 1984). 

                      No ano de 1905 começa a construção do ramal ferroviário pertencente 

à estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande do Sul em 1910, denominada Viação 

Férrea Paraná-Santa Catarina. Trouxe novas perspectivas que impulsionaram o 

desenvolvimento do município. O transporte ferroviário se mantém até os dias 

atuais, estabelecendo um importante corredor de exportações tanto regional e 

estadual e até mesmo nacional. 

 

 

3.2.1.2 Dinâmica da População 

 

 

                         De acordo com dados oriundos do censo do IBGE de 2010, a 

população de São Francisco do Sul é de 42.520 habitantes, sendo que 39.490 

localizados na zona urbana (92,87%) e 3.030 na zona rural (7,13%). A Tabela 1 

mostra o crescimento populacional entre 1970 e 2010. 
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Tabela 1 – População de São Francisco do Sul entre 1970 e 2010 
 

CENSO TOTAL HOMENS MULHERES URBANA  RURAL 

1970 19.057 9.646 9.411 15.519 3.538 

1980 20.599 10.391 10.208 17.273 3.326 

1991 29.593 14.829 14.764 27.342 2.251 

1996 27.787 13.982 13.805 24.768 3.019 

2000 32.301 16.205 16.096 29.930 2.371 

2007 37.447 18.746 18.746 34.921 2.526 

2010 42.569 21.378 21.378 39.536 3.033 

Fonte: IBGE (2012a, web) 

 

No censo de 2000 sua população era de 32.301 habitantes, ou seja, 

o município registrou um crescimento de 31,6% no período de 10 anos.  

 

 

3.2.1.3 Aspectos Educacionais do Município de São Francisco do Sul 

 

 

Dentro do aspecto de desenvolvimento humano a educação possui 

grande destaque. A média de anos de estudo indica a capacidade de determinada 

região absorver e produzir conhecimento e desenvolver sua capacidade de 

inovação. O diagnóstico da educação de um município serve como subsídio para 

formulação de políticas públicas específicas. A Tabela 2 apresenta informações 

sobre a questão educacional do município de São Francisco do Sul. 

 

Tabela 2 – Ensino, matrículas, docentes e rede escolar de São Francisco do Sul (2010) 
 

ENSINO, MATRÍCULAS, DOCENTES E REDE ESCOLAR QUANTIDADE 

Matrícula – Ensino Fundamental – Escola Pública Estadual 3.091 

Matrícula – Ensino Fundamental – Escola Pública Municipal 3.085 

Matrícula – Ensino Fundamental – Escola Privada 395 

Matrícula – Ensino Médio – Escola Pública Estadual 1.469 

Matrícula – Ensino Médio – Escola Privada 218 

Matrícula – Ensino Pré-escolar – Escola Pública Municipal 835 

Matrícula – Ensino Pré-escolar – Escola Privada 67 

Docentes – Ensino Fundamental – Escola Pública Estadual 144 

Docentes – Ensino Fundamental – Escola Pública Municipal 187 

Docentes – Ensino Fundamental – Escola Privada 27 

Docentes – Ensino Médio – Escola Pública Estadual 84 
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Docentes – Ensino Médio – Escola Privada 25 

Docentes – Ensino Pré-Escolar – Escola Pública Municipal 97 

Docentes – Ensino Pré-escolar – Escola Privada 11 

Escolas – Ensino Fundamental – Escola Pública Estadual 11 

Escolas – Ensino Fundamental – Escola Pública Municipal 17 

Escolas – Ensino Fundamental – Escola Privada 2 

Escolas – Ensino Médio – Escola Pública Estadual 5 

Escolas – Ensino Médio – Escola Privada 2 

Escolas – Ensino Pré-Escolar – Escola Pública Municipal 30 

Escolas – Ensino Pré-Escolar – Escola Privada 3 

Fonte: IBGE (2012a, web) 

 

 

3.2.2 Aspectos Socioeconômicos de São Francisco do Sul 

 

 

3.2.2.1 A Baía da Babitonga 

 

 

                       A baía de Babitonga, um dos mais importantes complexos hídricos de 

Santa Catarina, localiza-se no litoral norte do Estado de Santa Catarina, próxima às 

encostas da Serra do Mar, compondo uma das principais formações estuarinas do 

Sul do Brasil. Esta baía constitui-se uma das principais formações estuarinas do Sul 

do Brasil, sendo formada entre o continente e a ilha de São Francisco do Sul. Possui 

uma grande diversidade ambiental, muitas nascentes no alto das serras, entre 

campos de altitude e matas de galerias que formam rios que descem as encostas da 

Serra do Mar e deságuam na baía de Babitonga, passando pela região dos 

manguezais que constituem uma das maiores áreas deste tipo de ecossistema em 

seu limite austral de distribuição na América do Sul (AQUAPLANT, 2009). 

A pesca artesanal é a atividade socioeconômica mais intensamente 

praticada no município. De acordo com Bastos (2004) as embarcações utilizadas 

pelos pescadores artesanais da baía da Babitonga são de pequeno porte, como 

bateiras, botes, canoas e baleeiras, que variam de quatro a oito metros de 

comprimento por no máximo um metro de altura. 

São Francisco do Sul tem conquistado destaque estadual em função 

da atividade portuária, bem como pelo interesse de explorar seu patrimônio 
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ecológico e material, representado por suas praias, dunas, ilhas (localizadas na Baía 

da Babitonga e no Atlântico), manguezais, restingas, rios e lagoas e, também, pela 

arqueologia. Dessa maneira, as belezas naturais e arquitetônicas, a localização 

estratégica, o incremento da atividade portuária, a inserção de novas empresas e o 

crescimento do turismo, tem refletido positivamente no desenvolvimento do 

município. 

A indústria siderúrgica ArcelorMittal Vega, no ano de 2004, investiu 

próximo a 420 milhões de dólares. Ela surgiu da fusão da Arcelor e da Mittal Steel e 

tornou-se a maior empresa siderúrgica mundial, com 320 mil empregados, presente 

em mais de 60 países e com capacidade produtiva de 130 milhões de toneladas/ano 

– aços planos, longos e inoxidáveis, o que corresponde a mais de 10% da produção 

mundial de aço (VEGA DO SUL, 2012, web). 

A empresa estabeleceu-se em São Francisco com o objetivo de 

utilizar os serviços portuários para recebimento de bobinas manufaturadas da 

indústria de Vitória/ES, para serem processadas a quente e mandadas para as 

indústrias automobilísticas, de eletrodomésticos, produção de tubos e construção 

civil da região. A ArcelorMittal Brasil foi constituída no final de 2005, agrupando as 

empresas Belgo, CST e ArcelorMittal Vega, é a empresa siderúrgica de maior valor 

do mercado no país (VEGA DO SUL, 2012, web). 

A cidade de São Francisco do Sul foi escolhida como base da 

unidade industrial devido à localização estratégica em relação às montadoras do Sul 

e Sudeste do país e do MERCOSUL e a proximidade do porto, ferrovia e rodovia. A 

unidade industrial ocupa uma área de 100 mil metros quadrados, o que representa 

menos de 5% do terreno de 2,2 milhões de metros quadrados e emprega cerca de 

900 funcionários (VEGA DO SUL, 2012, web). 

A logística existente tem atraído muitas empresas europeias que 

querem se instalar no município, principalmente porque o porto hoje ocupa um papel 

de grande importância na sua economia. Entretanto, muitas indústrias encontram 

dificuldades para se instalarem por conta da fragilidade socioambiental. Uma das 

razões é o fato da cidade tratar-se de uma ilha (atualmente península, por conta do 

fechamento do Canal do Linguado) e possuir muitas Áreas de Proteção Ambiental; 

outra razão é em função do tombamento do centro histórico e todas as limitações de 

uso da área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN); cerca de 400 edificações são protegidas por legislação especial. De acordo 
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com dados da Prefeitura Municipal (2012), 33% da ilha constitui-se de Unidades de 

Conservação (UCs), uma destas unidades é o Parque Estadual Acaraí (área 

aproximada de 6.667 hectares) e, de duas Reservas Particulares do Patrimônio 

Natural (RPPN) pertencentes à Arcelor Mittal Vega, que ocupam uma área de 760 

mil metros quadrados. 

No início do processo de instalação a Vega do Sul enfrentou muitos 

problemas: muitas pessoas demonstraram-se insatisfeitas com o estabelecimento da 

indústria alegando um impacto ambiental muito negativo para São Francisco. Um 

dos fatores mencionados foi referente à utilização de água potável em abundância 

no processo industrial e o descarte dos efluentes líquidos, mesmo tratados, no mar 

da Praia Grande, pelo emissário com cerca de 12 km de comprimento. A licença 

ambiental somente foi liberada após muitos estudos, audiência pública e proposta de 

medidas mitigatórias e compensatórias (FATMA, 2012). 

Os dados da Tabela 3 demonstram um aumento no Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do município nas últimas décadas. Este índice é 

obtido pela média aritmética simples de três subíndices: longevidade, educação e 

renda, variando entre zero e um. O município de São Francisco do Sul apresentou 

aumento de 64,3% entre 1970 e 2000. O maior avanço foi determinado pelo aspecto 

da renda, que no mesmo período evoluiu 91,5% (Tabela 3). O IDH municipal 

aumentou de 0,499 no ano de 1970, para 0,820 em 2000, apresentando uma 

evolução inferior a do Estado, que progrediu 72,3% (0,477 para 0,822) e superior a 

do Brasil, que apresentou um acréscimo de 63,9% (0,462 para 0,757) (Tabela 4). 

 

Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) de São Francisco do Sul (1970-2000)  
 

ANO EDUCAÇÃO LONGEVIDADE RENDA IDH MUNICIPAL 

1970 0,637 0,473 0,388 0,499 

1980 0,665 0,603 0,919 0,729 

1990 0,836 0,762 0,658 0,752 

2000 0,907 0,811 0,743 0,82 

Evolução no 
Período 1970-

2000 
42,40% 71,50% 91,50% 64,30% 

Fonte: SEBRAE (2010) 
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Tabela 4 – Comparativo do Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDH-M) de São Francisco do 
Sul (1970-2000) 
 

ANO SFS SC BRASIL 

1970 0,499 0,477 0,462 

1980 0,729 0,734 0,685 

1990 0,752 0,748 0,742 

2000 0,82 0,822 0,757 

Evolução no Período 
1970/2000 

64,30% 72,30% 63,90% 

Fonte: SEBRAE (2010) 

 

Segundo dados do ano de 2000, última publicação do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o município ocupava a 55ª posição 

no IDH – médio do Estado de Santa Catarina (o Estado possuía 293 municípios) e a 

220º posição no Brasil (em 2000, o país tinha 5.507 municípios). 

Um importante indicador socioeconômico é o PIB per capita que 

representa a média indicativa de rendimento por habitante. O cálculo é feito a partir 

do Produto Interno Bruto (PIB) dividido pelo número de habitantes. 

No período de 2000-2007 o crescimento mais destacado ocorreu 

entre 2001-2002, apresentando uma elevação de 45%, conforme Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Evolução do PIB per capita de São Francisco do Sul (R$) 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

São Francisco do Sul 17.356 21.213 39.133 48.200 37.976 63.281 74.456 78.697 

Variação em %   18,18% 45,79% 18,81% 26,92% 39,99% 15,01% 5,39% 

Estado 8.007 8.865 9.969 11.764 13.403 14.543 15.633 17.834 

Variação em %   9,67% 11,08% 15,26% 12,23% 7,84% 6,97% 12,34% 

Fonte: Santa Catarina (2012, web) 

  

A partir da Tabela 5 é possível verificar que o crescimento do PIB 

per capita de São Francisco do Sul se apresenta, com raras exceções, maior do que 

o crescimento do PIB per capita do Estado. Este comportamento é reflexo 

principalmente da atividade portuária. 
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3.2.3 O Outro Lado da Moeda: Acidente Causando Graves Danos Ambientais 

 

 

No dia 30 de janeiro de 2008, uma barcaça operada pela empresa 

Norsul que transportava 344 bobinas de aço com 26,5 toneladas cada, da empresa 

ArcelorMittal de Vitória/ES para a empresa Vega do Sul de São Francisco do Sul, 

virou em plena Baía da Babitonga (A NOTÍCIA, 2013, web). 

Em decorrência deste acidente, manchas de óleo apareceram em 

praias de São Francisco do Sul e do município vizinho, Itapoá. O óleo que vazou da 

embarcação atingiu várias praias, provocando inclusive a interdição de vários 

pontos, além de culminar com a proibição de consumo de marisco cultivado na baía. 

Além da multa, a empresa teve de efetuar todas as operações para conter o 

vazamento e pagar indenização alimentícia para pescadores e maricultores (A 

NOTÍCIA, 2013, web). 

Passados cinco anos, o Ministério Público Federal e a Norsul, 

empresa dona da barcaça, firmaram um acordo sendo estabelecido o pagamento 

pela empresa de R$ 8,95 milhões para ações de recuperação e preservação 

ambiental na região (A NOTÍCIA, 2013, web). 

 

 

Figura 5 – Barcaça Norsul virada na Baia da Babitonga em São Francisco do Sul 
Fonte: Diário Catarinense (2013, web) 
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Figura 6 – Barcaça Norsul virada na Baia da Babitonga em São Francisco do Sul 
Fonte: Diário Catarinense (2013, web) 

 

 
Figura 7 – Óleo nas praias em São Francisco do Sul 
Fonte: Zero Hora (2013, web) 

 

 

Figura 8 – Óleo nas praias em São Francisco do Sul 
Fonte: Zero Hora (2013, web) 
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Por situações desta natureza é que Capra (2006a) mostra a 

necessidade dos sujeitos tornarem-se ecologicamente alfabetizados, o que significa:  

 

Entender os princípios de organização das comunidades ecológicas 
(ecossistemas) e usar esses princípios para criar comunidades humanas 
sustentáveis. Precisamos revitalizar nossas comunidades – inclusive nossas 
comunidades educativas, comerciais e políticas – de modo que os princípios 
da ecologia (interdependência, reciclagem, parceria, flexibilidade e 
diversidade) manifestem-se nelas como princípios de educação, de 
administração e de política (CAPRA, 2006a, p. 231).  

 

Capra (2006a) destaca que a alfabetização ecológica significa uma 

mudança de paradigma cultural que regeu as relações entre os seres humanos e a 

natureza nos últimos 500 anos. Entretanto esta permuta só é possível pela alteração 

das atitudes de consumo sob a visão da ética, em que um novo ethos cultural está 

atento aos ciclos da natureza, superando comportamentos irresponsáveis de 

consumo, produtores de desperdício, lixo e poluição ambiental.  

 

 

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário estruturado e 

auto-administrado. As questões que compõem o questionário dividem-se em três 

grupos. Na primeira parte uma questão busca a evocação livre de palavras. Na 

segunda parte as questões são abertas (ABRIC, 2001). A terceira identifica as 

características individuais dos participantes: sexo, idade, escolaridade dos pais etc.  

Na utilização da técnica de associação livre de palavras solicitou-se 

aos alunos que escrevessem as cinco primeiras palavras que lhes viesse à mente 

quando o termo indutor, meio ambiente, foi sugerido. De acordo com Sá (1995) essa 

técnica permite um acesso mais fácil e rápido dos elementos que constituem o 

universo semântico do objeto estudado, do que, por exemplo, em uma entrevista. 

Outra vantagem é que a associação livre permite a atualização de elementos 

implícitos ou latentes que seriam perdidos ou mascarados nas produções 

discursivas. 

Visando atingir os objetivos da pesquisa elaborou-se um quadro de 

especificação do questionário, conforme Quadro 8. 
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OBJETIVOS QUESTÕES 

Evocar a palavra que vem à mente quando ouve a 
expressão meio ambiente 

Verificar o que vem à mente dos alunos ao ouvir o 
termo meio ambiente 

Verificar o que os alunos entendem por meio 
ambiente 

1.    O que você entende por meio ambiente? 

Compreender o processo de conscientização 
ambiental dos alunos. 

2.    Cite os problemas ambientais que você 
considera mais impactantes? 

Identificar se os alunos realmente conhecem os 
problemas da cidade onde vivem. 

Verificar onde o aluno tem buscado informações 
sobre meio ambiente 

3.    Quais as suas fontes de informação sobre o 
meio ambiente? 

Identificar se o conhecimento ambiental está 
contextualizado 

4.    Quais os principais problemas ambientais em 
São Francisco do Sul e região? 

Verificar o nível de conhecimento da legislação 
ambiental 

5.    Você tem conhecimento da existência de 

alguma lei que visa defender o meio ambiente de 
atitudes nocivas? 

Identificar quem o aluno responsabiliza pelos 
problemas ambientais 

6.    Quem são os responsáveis pela solução dos 
problemas ambientais? 

Conhecer as atitudes adotadas pelos alunos no 
seu dia a dia para minimizar os problemas 
ambientais 

7.    Que atitudes cotidianas você pode adotar 
para contribuir para a minimização dos problemas 
ambientais? 

Verificar o grau de interação escola-comunidade 8.    Você já participou de algum projeto de 
educação ambiental envolvendo escola, família, 
associação de moradores, empresas e outras 
organizações? 

Identificar se existe a concepção abrangente da 
problemática ambiental 

9.    Qual a relação existente entre o 

desenvolvimento da cidade (porto, empresas) com 
as questões ambientais? 

Verificar a participação em projetos englobando 
diversas disciplinas 

10.  Você já participou de projetos ambientais 
envolvendo várias disciplinas? 

Verificar as alternativas metodológicas adotadas 
na escola com relação a educação ambiental 

11.  Descreva um projeto/atividade de educação 
ambiental que você mais gostou de participar 

Quadro 8 – Quadro de especificações da relação entre os objetivos pretendidos e as questões 
elaboradas para os alunos 
Fonte: Própria (2012) 

 

 

3.4 Técnica de Análise dos Dados: Programas EVOC e ALCESTE 

 

 

Os dados coletados na associação livre sobre meio ambiente foram 

analisados com a ajuda do programa Esemble de Programmes Permettant L‟analyse 

dês Évocations (EVOC). Este programa faz uma análise lexicográfica que permite a 

verificação da estrutura das representações sociais, levantando seus elementos 
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centrais e periféricos por meio da hierarquização dos itens evocados, considerando 

tanto a frequência como a ordem de evocação das palavras (VERGES, 1999). 

Para Sá (1995) a combinação dos dois critérios, quais sejam, a 

frequência da evocação e ordem média de evocação de cada palavra possibilita o 

levantamento daquelas palavras que mais provavelmente pertencem ao núcleo 

central da representação, por seu caráter prototípico ou, ainda, por sua saliência. 

As questões abertas foram analisadas com a ajuda do programa 

Analyse Lexicale par Contexte d‟um Esemble de Segments de Texte (ALCEST). O 

programa possibilita uma análise lexográfica do material textual e por meio de uma 

análise hierárquica descendente oferece contextos textuais que são caracterizados 

pelo seu vocabulário e também por segmentos de textos que compartilham esse 

vocabulário (REINERT, 1998). 

Considerando que as representações sociais estão relacionadas aos 

conhecimentos práticos produzidos e veiculados na vida cotidiana, a pesquisa exige 

“um esforço de apreensão empírica dos conteúdos e organizações de tais tipos de 

saberes, que ligam um sujeito particular a um objeto concreto em uma situação 

sócio-histórico-cultural determinada” (SÁ, 2002, p. 99).  

Conforme esta teoria, uma representação social é definida pelo seu 

conteúdo ou pelo campo da representação, a organização dos elementos ou sua 

estrutura interna e a relação hierárquica existente entre os elementos, que é 

determinada pelo núcleo central (SÁ, 2002).  

Neste sentido o estudo das representações sociais precisa utilizar 

métodos que possam levantar os seus elementos, que permitam também, conhecer 

a forma de organização desses elementos e ao mesmo tempo possam delimitar o 

núcleo central da representação. 

A linha metodológica neste caso é imprescindível para que se 

possam organizar os dados de maneira a atingir estas três faces da questão quais 

sejam:  

 

a) O levantamento do conteúdo da representação; 

b) O estudo das relações entre os elementos, de sua importância            

relativa e de sua hierarquia; 

c) A determinação do núcleo central. 
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Por este motivo buscou-se métodos que possam fazer vir à tona os 

elementos que constituem a representação, bem como conhecer a forma como 

esses elementos se organizam, ou seja, a tentativa é de caracterizar a estrutura e a 

dinâmica pela identificação do núcleo central da representação social objeto de 

estudo. Visando atingir esta meta, autores como Sá (2002) apontam importantes 

estratégias, dentre as quais o questionário de livre associação e as perguntas 

abertas. 
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CAPITULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

 

4.1 Análises dos Dados de Associação Livre Processadas pelo Ensemble de 

Programmes Permettant L´annalyse dês Evocations – EVOC 

 

 

A análise das Associações Livres processadas pelo EVOC 

possibilitou descrever a estrutura das representações sociais de meio ambiente dos 

alunos do ensino médio. Os 187 alunos do ensino médio de duas escolas públicas 

do município de São Francisco do Sul responderam a um questionário com questões 

relacionadas à temática ambiental, sendo inicialmente submetidos a uma questão de 

evocação livre, onde se solicitou que escrevessem as cinco palavras ou expressões 

que lhes viessem imediatamente à mente quando o termo indutor “meio ambiente” 

fosse mencionado. A seguir foi pedido que assinalassem a palavra de maior 

importância. 

Quando estimulados a escreverem as palavras que viessem à 

mente, uma gama de palavras e expressões surgiu. Algumas foram mais frequentes 

e prontamente evocadas, já outras não tão frequentes e lembradas por último. O 

Quadro 9 demonstra como o programa organizou as respostas dos alunos sobre 

“meio ambiente”, indicando a frequência média e a ordem média das evocações 

(Rang). O caráter espontâneo dessa técnica possibilita ao pesquisador colher os 

elementos constitutivos da representação social. 

O resultado das evocações foi organizado previamente, constituindo 

um corpus para análise. O material foi, então, tratado pelo software EVOC 2000 que 

calculou, para o conjunto do corpus, a frequência simples de cada palavra evocada, 

as ordens médias de evocação de cada palavra. 

Os dados coletados pela técnica de evocação livre e analisados com 

o suporte do quadro de quatro partes geraram 841 palavras. Conforme Quadro 9 o 

rang, ou seja, a média das ordens médias de evocação foi de 2,9, enquanto a 

frequência média ficou em 19 e a mínima 6.  
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Legenda: negrito = Palavras que remetem a conscientização pela preservação do meio ambiente; 
itálico= Palavras que remetem a uma concepção naturalista de meio ambiente; sublinhado = Palavras 
que remetem ao Impacto da ação antrópica. 
Quadro 9 – Quadro de quatro casas das evocações ao termo indutor meio ambiente 
Fonte: Própria (2012) 

 

Cada quadrante reúne uma informação específica para a 

Representação Social, desta forma identifica-se o Núcleo Central que agrupa os 

elementos mais frequentes e mais importantes (ABRIC, 2000), e está localizado na 

parte superior e do lado esquerdo. Nesse caso, as palavras deste quadrante 

(árvores, floresta, natureza e preservação) emergiram como Núcleo Central das 

Representações Sociais a partir do termo indutor “meio ambiente”. 

Para Abric (2000) o primeiro quadrante, superior à esquerda, abriga 

o Núcleo Central da Representação Social, pois, quanto maior a frequência e menor 

a ordem média de evocação de determinada palavra, maior sua probabilidade de ser 

um elemento central da representação. 

A estrutura da representação social de meio ambiente desses alunos 

tem como elemento central a palavra árvore. Esse fato, de acordo com Reigota 

(2007) leva a definir as representações sociais desses alunos como “naturalista”, a 

questão da natureza intocada tem uma importância muito maior, ou seja, a categoria 

mais evocada pelos alunos não inclui o ser humano como elemento constitutivo do 

meio ambiente. 
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A primeira periferia reúne as evocações mais frequentes, mas que 

não foram lembradas prontamente. Nesse grupo estão as palavras (água, animais, 

desmatamento, lixo, mar, plantas e poluição). Já na zona de contraste encontram-se 

as evocações que, embora tenham uma menor frequência de citação, foram em 

média citadas mais prontamente. As evocações (beleza, cuidar, fauna, flores, 

limpeza, mata e verde) compõem a zona de contraste. As dimensões contrárias 

surgem de forma mais marcante na análise dos elementos periféricos do quadrante 

inferior esquerdo, revelando estruturas atitudinais provenientes da representação de 

o homem precisa “cuidar”, ou seja, é como se ele não estivesse integrado.     

A segunda periferia reúne os elementos mais periféricos da 

Representação Social, ou seja, as evocações menos frequentes e evocadas em 

média em último lugar. Na pesquisa, nesse quadrante ficaram as evocações: ar 

puro, futuro, oxigênio, pássaros, pessoas, planeta, reciclagem, rios, terra e vida. 

Cabe ressaltar que a palavra “pessoas” somente aparece no quarto quadrante. 

A composição dos quadrantes pode ser categorizada em três 

significados diferentes provenientes dos significados atribuídos pelos alunos: a 

conscientização pela preservação ambiental, a concepção naturalista de meio 

ambiente e os impactos da ação antrópica, como observado na legenda do Quadro 

9, o que reflete a importância e valida essas três grandes categorias para o meio 

ambiente provenientes dos alunos do ensino médio de escolas públicas se São 

Francisco do Sul. 

Entretanto, cabe ressaltar que a categoria conscientização para 

preservação ambiental se destaca na estrutura das representações sociais e isso se 

delineia no conjunto dos quadrantes a partir dos estímulos de opinião considerados 

mais frequentes e mais importantes para os alunos. Das 21 palavras que emergiram, 

11 encontram-se atreladas à categoria preservação ambiental (destaque em 

negrito). A concepção naturalista aparece no Núcleo Central com as palavras 

árvores, floresta e natureza e é reforçada na primeira periferia pelas palavras: 

animais, mar, plantas, pelos elementos de contraste com as palavras fauna, beleza, 

flores, mata, verde e, ainda, pela periferia distante com as palavras pássaros, 

pessoas e rios. O impacto da ação antrópica aparece apenas na primeira periferia 

com as palavras desmatamento, lixo e poluição. 

Cada quadrante vai descrevendo o afastamento das evocações em 

relação ao núcleo central, combinando frequência e ordem de evocação A partir da 
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análise das evocações do núcleo central – árvore, floresta, natureza e preservação – 

verifica-se que as três primeiras palavras são hegemônicas, compartilhadas e 

consensuais. O elemento que diferencia é a palavra preservação que está 

relacionada a questões socioambientais, mas aparece com menor frequência no 

Núcleo Central. Este fato possibilita argumentar que devam existir falhas na 

abordagem desse conceito, uma vez que o peso maior permanece na visão 

naturalista de meio ambiente. Observa-se que os alunos, quando solicitados a 

apresentar as primeiras palavras que lhes vem à mente ao ouvir o termo meio 

ambiente, as palavras imediatamente lembradas são árvores, floresta e natureza. 

 

 
Figura 9 – Núcleo central e periféricos  
Fonte: Própria (2012) 

 

Os dados revelam que o conceito de meio ambiente está associado 

a natureza propriamente dita, constituindo-se em um conjunto de elementos naturais 

e como algo a ser preservado. 
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A definição de meio ambiente como recurso natural, sem que outras 

relações sociais sejam mencionadas nos dados, fornece subsídios para considerar  

esta constatação um resquício de uma concepção que tem atravessado décadas, 

que é a dicotomia entre homem-natureza, sujeito-objeto, natureza-cultura que muito 

influencia o conceito de meio ambiente, reduzindo-os a uma dimensão naturalista.  

                           Esta situação encontra sustentação na educação formal, nos 

projetos de educação ambiental implantados pelas empresas como condicionantes 

de licenciamento ambiental e mesmo pela mídia, tem prevalecido a dimensão 

naturalista das medidas educativas, nas quais se ressalta a mudança de 

comportamento individual. Ou seja, embora a partir da década de 90 tenha havido 

uma intensificação das discussões sobre educação ambiental na tentativa de 

contribuir para uma visão integrada do meio ambiente em sua dimensão social, 

cultural e política, que os dados revelam e que é a corrente naturalista.  

            Reigota (1991) considerou “naturalista” como sinônimo de natureza 

(natureza intocada), onde o ser humano é visto como o componente depredador do 

meio ambiente. A constatação de que a abordagem naturalista ainda é 

predominante tem levado muitos pesquisadores a defender a necessidade de se 

reforçar a dimensão ambiental na educação numa perspectiva mais ampla, 

defendendo uma visão integrada do meio ambiente (LEFF, 2001a; REIGOTA, 1991). 

 

 

4.2 Análises dos Dados Processadas pelo Analise Lexical par Contexte de um 

Ensemble Segments de Texte – ALCESTE 

 

 

O processamento do software Frances Analyse Lexical par Context 

d‟ um Ensemble de Segments de Texte (ALCESTE) desenvolvido por Reinert (1998) 

é realizado em quatro etapas. Na primeira etapa o programa promove 

segmentações com o objetivo de agrupar ocorrências por palavras, por meio de 

suas raízes, reduzindo-a, calculando sua frequência. Após este processo, gera uma 

listagem em ordem alfabética de todo o vocabulário do corpus.7 A partir desta lista é 

formada uma segunda, composta pelas formas reduzidas das palavras. Esta 

                                                           
7
 Por corpus entende-se, conforme Camargo e Nascimento-Schulze (2000), o universo referencial (um 

objeto) que interessa ao pesquisador 
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fragmentação é efetuada a partir da Unidade de Contexto Inicial (UCI), que no caso, 

são as respostas às questões (cada resposta é uma UCI). 

Na segunda etapa são selecionadas as formas reduzidas, isto é 

aquelas que alcançaram determinada frequência. Nesta etapa são definidas as 

Unidades de Contexto Elementar (UCE) – fragmentos do corpus organizado pelo 

programa de acordo com critério de pontuação e tamanho do texto. A partir daí 

inicia-se o processo de formação de classes. A classe é definida como um 

agrupamento constituído por várias UCE‟s de comportamento homogêneo. Para 

tanto, efetua cálculos por meio de cruzamentos matriciais destas UCEs. Nesta fase é 

realizado o teste do qui-quadrado (força de relação do vocábulo com a classe). 

Na terceira etapa é realizada uma operação de substituição de 

certas palavras por uma forma reduzida, considerando equivalentes palavras com 

radical comum. Assim o programa cria e descreve as classes, efetuando uma 

análise fatorial de correspondência entre as classes. 

Na quarta fase é feito uma representação gráfica, em plano 

cartesiano, onde são visualizadas as oposições entre classes. O objetivo é 

complementar a etapa anterior quando o programa realiza cálculos para concluir as 

UCEs mais características de cada classe. 

As análises aqui efetuadas resultam de dois procedimentos 

realizados pelo software: a Classificação Hierárquica Descendente e a Análise 

Fatorial de Correspondência. Pela Classificação Hierárquica Descendente o 

programa organiza uma classificação do vocabulário específico de cada classe, por 

meio de sua frequência, porcentagem e força de relação de cada vocábulo com o 

contexto em que está inserido. Já a Análise Fatorial de Correspondência realiza o 

cruzamento entre a palavra e as classes, produzindo uma representação gráfica em 

plano cartesiano, na qual são vistas as oposições entre as classes (NASCIMENTO e 

MENANDRO, 2006). 

No dizer de Alba (2004) o mundo lexical são conjuntos de palavras 

principais que possuem certa repetitividade no texto e que se referem a algo similar, 

para a autora o objetivo do ALCESTE é exatamente colocar em evidência os 

mundos lexicais mais frequentes que compõe o texto, empregando para isto, 

segundo Camargo (2005), uma classificação hierárquica descendente, permitindo 

uma análise lexicográfica do material textual, oferecendo contextos (classes lexicais) 
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que são caracterizados pelo seu vocabulário, bem como pelos segmentos de textos 

que compartilham deste vocabulário. 

 

O software busca fazer uma estatística das palavras e expressões do texto 
e verificar a co-ocorrência delas, isto é, a ocorrência da mesma palavra ou 
expressão em várias partes do texto analisado. Conjuntos de palavras que 
estão próximas entre si e que ocorrem em várias partes do texto indicam um 
“tema” ou uma “classe de discurso” que se repete e que deve ser colocada 
em evidência (CHAMON e CHAMON, 2007, p. 3). 

 

Esta estruturação do Programa permitiu a organização das 

respostas e apresentação dos dados quantitativos e qualitativos obtidos do 

tratamento das questões respondidas pelos 187 alunos do ensino médio de duas 

escolas públicas do município de São Francisco do Sul: Escola de Educação Básica 

Felipe Schmidt e Escola de Educação Básica Santa Catarina.  

A pesquisa foi desenvolvida mediante a aplicação de um 

questionário estruturado e auto-administrado, contendo 11 questões. Para o 

processamento das respostas dos alunos as questões foram agrupadas pela 

proximidade temática, em três categorias. As questões integrantes de cada 

Categoria foram submetidas ao software ALCESTE, da seguinte forma: 

 

Categoria 1 – Conceito de meio ambiente e problemas ambientais  

 

Questão 1 – O que você entende por meio ambiente? 

Questão 2 – Cite os problemas ambientais que você considera mais impactantes? 

Questão 4 – Quais os principais problemas ambientais em São Francisco do Sul e 

região? 

Questão 6 – Quem são os responsáveis pela solução dos problemas ambientais 

Questão 7 – Que atitudes cotidianas você pode adotar para contribuir para a 

minimização dos problemas ambientais? 

 

Categoria 2 – Fontes de informação sobre meio ambiente e conhecimento da 

legislação ambiental 

 

Questão 3 – Quais as suas fontes de informação sobre o meio ambiente? 
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Questão 5 – Você tem conhecimento da existência de alguma lei que visa defender 

o meio ambiente de atitudes nocivas? 

 

Categoria 3 - Participação em projetos ambientais e relação entre 

desenvolvimento e meio ambiente 

 

Questão 8 – Você já participou de algum projeto de educação ambiental envolvendo 

escola, família, associação de moradores, empresas e outras organizações? 

Questão 9 – Qual a relação existente entre o desenvolvimento da cidade (porto, 

empresas) com as questões ambientais? 

Questão 10 – Você já participou de projetos ambientais envolvendo varias 

disciplinas? 

Questão 11 – Descreva um projeto/atividade de educação ambiental que você mais 

gostou de participar. 

 

 

4.2.1 Formas Classificadas por Classes 

 

 

4.2.1.1 Análise da Categoria 1 – Conceito de Meio Ambiente e Problemas 

Ambientais  

 

 

No tratamento dos dados referentes à Categoria 1, verificou-se que 

o corpus constituído de 187 questionários, deu origem às 1.054 Unidades de 

Contexto Inicial (UCI´s), desta forma todo material foi aproveitado para análises 

posteriores, o que aponta para a pertinência dos dados coletados. As UCI‟s foram 

em seguida divididas em 800 segmentos de texto, denominados Unidades de 

Contexto Elementar (UCE‟s). Foram descartadas pelo programa as palavras com 

frequência inferior a três.  

O Programa classificou o corpus das palavras, desta categoria de 

análise, em cinco classes, com um aproveitamento de 72% do processo de 

classificação. Estas classes ficaram assim identificadas conforme Figura 10. 
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Figura 10 – Formas classificadas por Classe referente à Categoria 1 – conceito de meio ambiente e 
problemas ambientais 
Fonte: ALCESTE (2012) 

 

As classes identificadas foram classificadas conforme o conteúdo de 

cada conjunto de palavras. O conteúdo presente em cada classe indica determinada 

representação e revelam indícios de ligação com as demais classes formadas. 
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Figura 11 – Formas reduzidas por Classe e referente à Categoria 1 – conceito de meio ambiente e 
problemas ambientais 
Fonte: ALCESTE (2012) 

  

A primeira divisão formada pelo programa separou as respostas dos 

alunos em dois grandes grupos (Figura 10). Um deles composto pelas classes 1, 2 e 

4 e denominado “Degradação da natureza”. O outro foi composto pelas classes 2 e 5 

e  denominado “Desenvolvimento Sustentável”.  

O grupo “Degradação da Natureza” foi dividido em três classes: a 

Classe 1 foi denominada “Degradação Ambiental” pelo fato de que a maior parte dos 

conteúdos desta classe agrupou-se ao redor de elemento que se referem a 

problemas ambientais levantados pelos alunos, tais como poluição, desmatamento, 

queimadas, extinção de animais, aquecimento global, entre outros. Estes são os 

conteúdos principais desta classe no momento em que responde sobre problemas 

ambientais. 

A Classe 3 foi denominada “Atitudes para melhoria do meio 

ambiente”, uma vez que as palavras que emergiram foram: não jogar lixo, 
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economizar, reciclar, separar, entre outras; Esta classe apresenta uma 

representação relacionada a importância do cuidado com o lixo e com hábitos de 

economia e reciclagem. 

A Classe 4 foi chamada de “Impacto da ação antrópica”, por reunir 

palavras como esgoto, automóveis, jogam, acabam, entre outras. As palavras 

associadas a esta classe demonstram a preocupação com ações que geram 

poluição. 

Já o segundo grupo gerado pelo Programa foi denominado 

“Desenvolvimento Sustentável” e foi constituído por duas classes: a Classe 2  foi 

denominada “Preservação”, por reunir palavras como ajudar, melhorar, limpar, 

preservação, entre outras; e a Classe 5 foi chamada de “Planeta Terra”, por agrupar 

palavras como meio ambiente, vivemos, mundo, planeta, entre outras. 

Tendo sido esclarecida a forma utilizada para identificar as Classes, 

passou-se a efetuar uma análise mais detalhada dos dados e de como se 

estruturam as representações sociais dos alunos alvos da investigação. 

  

 

4.2.1.1.1 Análise das Classes 1, 3 e 4 Referente ao Agrupamento Degradação da 

Natureza 

 

 

Classe 1: Degradação ambiental   

 

Nesta classe os alunos do ensino médio relatam a noção que eles 

têm de meio ambiente, respondem como veem a questão ambiental identificando os 

principais problemas local e regional, bem como, quem são os responsáveis pela 

solução dos problemas e quais atitudes adotam para minimizá-los. Estão aqui 

relacionadas as questões 1, 2, 4, 6 e 7 do questionário aplicado aos sujeitos da 

pesquisa. 

A combinação das palavras na narrativa dos alunos revela a 

preocupação com os problemas ambientais conforme destacados a seguir: 
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“[...] o meio ambiente é onde vivemos, nós que cuidamos dele, se 

relaxarmos jogando lixo nos rios, desmatando e “maltratando o meio ambiente” 

iremos nos prejudicar e prejudicar a natureza, mas se cuidarmos teremos melhor 

qualidade de vida” (suj. 001). 

“[...] É tudo, uma coisa fundamental para nós vivermos bem. Mas 

nós agimos como se o meio ambiente não valesse nada para nós” (suj. 86). 

“[...] dejetos que são jogados no mar sem tratamento (ou até mesmo 

com tratamento). Gases que são emitidos de indústrias e automóveis” (suj. 026)8. 

“[...] o lixo é que eu considero o maior problema, assim como está 

sendo produzidos (sic) tecnologias e produtos benéficos para a população mundial, 

estão sendo produzidas coisas inúteis” (Suj. 091). 

“[...] desmatamento, poluição nos rios, poluição nas grandes 

cidades” (Suj. 001). 

“[...] caça de animais e produtos químicos e outros jogados no mar” 

(Suj. 013). 

“[...] a grande quantidade de carros, indústrias que não tem 

preocupação sobre onde os restos são jogados e as montanhas de lixo” (Suj. 058). 

 

É frequente nos relatos a representação com problemas sérios, não 

apenas local, mas planetário, revelado conforme as narrativas a seguir: 

 

“[...] A poluição dos mares, desmatamento, buraco na camada de 

ozônio, esses são problemas bastante impactantes”.  

“[...] é o cuidado com o planeta para melhoria do mundo futuro com 

menos poluição”. 

 

O material analisado evidencia certo conhecimento sobre a 

importância do meio ambiente, ao mesmo tempo em que revela a necessidade de 

um cuidado maior. Por outro lado, algumas falas revelam uma visão naturalista do 

meio ambiente, como expostas a seguir: 

 

                                                           
8
 Os questionários foram numerados de sujeito 1 a 187, correspondendo ao material específico de cada aluno. 
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“[...] um lugar bonito, sem poluição onde a natureza está presente” 

(suj. 112). 

“[...] é uma das melhores paisagens que podemos ver” (suj. 117). 

“[...] é onde passeio com a minha família” (suj. 123). 

“[...] ar livre, natureza bela” (suj. 145). 

 

Apesar de em algumas falas aparecem uma visão naturalista de 

meio ambiente. O que marca este grupo é a questão da degradação ambiental. Esta 

visão de meio ambiente identificada está relacionada ao dualismo homem/natureza, 

e refere-se a uma compreensão ora utilitarista, do antropocentrismo, ora 

preservacionista, no sentido romântico (ingênuo) de uma natureza intocada, quase 

mítica. O problema dessas posições é principalmente o perigo de naturalizar as 

questões ambientais ao invés de problematizar e atuar no sentido de participar no 

sentido amplo da cidadania. 

                        Esta abordagem se caracteriza por ter uma, 

 

Concepção reducionista, fragmentada e unilateral da questão ambiental; 
uma leitura individualista e comportamentista da educação e dos problemas 
ambientais; uma dimensão despolitizada da temática ambiental; uma 
separação entre as dimensões sociais e naturais da problemática; uma 
banalização das noções de cidadania e participação que na prática são 
reduzidas a uma concepção liberal, passiva, disciplinar e tutelada (LIMA, 
2002, p. 124). 

 

A representação naturalista de meio ambiente é também de 

educação ambiental da Educação Ambiental que, dessa perspectiva, acaba reduzida 

à maneira pela qual os alunos aprendem a não jogar lixo no ambiente, a reciclar, a 

não poluir os rios, a não derrubar as árvores e um cem número de outras 

atividades.. Aprendem e reproduzem essas práticas e esses discursos, mas sem 

uma interpretação integrada à dimensão social e política dos problemas ambientai 
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Classes 3 e 4: Impacto da ação antrópica  

 

Estas classes possuem uma relação de aproximação. Sua análise 

revela um olhar principalmente sobre a questão do destino adequado do lixo, sobre 

economizar (no sentido de não desperdício) e reciclagem. Esta constatação indica 

que são estas as informações que estão chegando aos alunos. Isto pode ser 

percebido em algumas falas: 

 

“Não jogar lixo na rua e reciclar. Não jogar lixo na rua e reciclar” (suj. 

009). 

“Jogar lixo em lugares adequados, preservar a natureza e 

economizar água” (suj. 015). 

“Trocando sacolas plásticas por um que não seja descartável ou a 

retornável” (suj. 038). 

“Não jogar lixo no chão, no mar. Economizar água, etc.” (suj. 049). 

“Parar com o pensamento de „Se eu não jogar lixo na rua, garis não 

terão trabalho‟. Ao menos tentar economizar água, ter um senso de 

responsabilidade que todos querem adiar” (suj.057). 

“Economizando água, não jogar óleo de cozinha nos ralos, em varias 

partes da cidade ter barris para a coleta” (suj.72). 

 

Pode-se destacar a frase do sujeito 057 “se eu não jogar lixo na rua, 

os garis não terão trabalho”. Este relato revela uma representação social que foi 

construída e partilhada de que alguém está sendo pago para fazer aquele trabalho 

que não é a sua responsabilidade. E este pensamento persiste como se acorresse 

uma verdadeira luta interna. 

As atividades de educação ambiental das escolas da educação 

básica, de um modo geral, estão muitas vezes direcionadas para a ação individual 

como, por exemplo, a participação em programas de coleta seletiva de lixo, 

programa praia limpa, campanhas comunitárias de recolhimento de óleo usado, 

entre outras. 
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Todas estas ações são importantes, entretanto é preciso aprofundar 

a discussão ambiental e estimular uma compreensão mais abrangente (social, 

histórica, cultural) da relação do ser humano com o meio ambiente. Esse tipo de 

Educação Ambiental provoca uma cisão entre educar e instruir e reproduz a 

oposição entre natureza e sociedade. 

 

 

4.2.1.1.2 Análise das Classes 2 e 5 

 

 

Classes 2 e 5: Conscientização para a preservação do meio ambiente  

 

 

A interpretação realizada a partir da classificação estabelecida pelo 

ALCESTE é a de que as classes 2 e 5 possuem significados semelhantes ou 

suplementares que representa, ou uma relação de aproximação, ou uma relação de 

oposição, já que se configuraram como classes diferentes.  

A Classe 2, denominada “melhorar o meio ambiente” é composta por 

116 UCEs ou 15% do total e a Classe 5 “Cuidado com a natureza” é composta por 

259 UCEs ou 35% do total. Nesta categoria, especificamente na análise destas das 

duas classes (2 e 5), a pesquisa revela uma preocupação com a melhoria das 

condições ambientais bem como com a própria cidade de São Francisco do Sul e a 

questão do turismo, que é uma importante fonte de renda para a comunidade. 

Destaca-se também uma representação de pertencimento da cidade com 

expressões como “nossa” e “cidade”, entre outras.  

Destaque para trechos dos relatos dos alunos: 

 

“[...] buscar rever outras maneiras de beneficiar sem destruir a 

natureza e se conscientizar de pequenos detalhes que devem ser feitos, que se ao 

contrário ocorrem várias consequências (sic)”. 
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“[...] o pouco que é muito: não jogar lixo no chão e economizar 

água”. 

“[...] ter consumo racional e mudança de hábitos”. 

 

                         A partir dos depoimentos dos alunos é possível verificar que existe 

uma representação social identitária em relação com a cidade, no entanto, não se 

observa uma visão que integre ações sociais com a preservação. Além disso, todas 

as propostas apresentadas são individuais e isoladas. 

 

 

4.2.1.1.3 Análise Fatorial de Correspondência da Categoria 1 – Conceito de Meio 

Ambiente e Problemas Ambientais 

 

 

Identificados os principais contextos temáticos acerca do meio 

ambiente entre os alunos do ensino médio, a análise fatorial de correspondência 

permite avaliar de que modo estas categorias de significados e seus conteúdos mais 

característicos se relacionam entre si. Por meio dela são revelados os elementos 

mais significativos que são projetados em planos fatoriais. Na Figura 12 pode-se 

observar a projeção das palavras que se organizam na categoria Conceito de Meio 

Ambiente e Problemas Ambientais. 
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Figura 12 – Análise fatorial de correspondência da Categoria 1 – conceito de meio ambiente e 
problemas ambientais 
Fonte: ALCESTE (2012) 

 

A Análise Fatorial de Correspondência permite o cruzamento entre o 

vocabulário (levando-se em consideração a frequência de incidência de palavras) e 

as classes, gerando uma representação gráfica em plano cartesiano.  

Cabe esclarecer que a “lógica” da análise fatorial de 

correspondência é de que, quanto mais distantes os elementos dispostos no plano, 

menos eles “falam” das mesmas coisas (NASCIMENTO e MENANDRO, 2006). 

Desta maneira é possível perceber que a palavra poluição e a 

palavra desenvolvimento são duas dimensões que se opõem. Assim, pode-se 

observar que os conteúdos referentes aos problemas ambientais integram o fator 1 
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(eixo x, horizontal), onde se destacam a poluição, desmatamento, extinção, esgoto e 

outras contra posto a expressão desenvolvimento sustentado onde se destacam as 

palavras desenvolvimento, ajudar, melhorar. 

Para o fator 2 (eixo y, vertical) é possível identificar diferentes níveis 

de impacto da ação antrópica aos qual a deterioração ambiental está vinculada. 

Estes níveis parecem ser estabelecidos em função da ação humana. A 

Conscientização para a Preservação (envolvendo palavras como “economizar”, 

“não” “jogar” “lixo” “chão”, “reciclar”) encontra-se em posição intermediária entre 

Problemas ambientais e o Desenvolvimento sustentável.  

Foi possível verificar no plano fatorial posições ao mesmo tempo 

convergente e divergentes entre si, a respeito do conceito de meio ambiente e 

problemas ambientais. Por um lado a preocupação com a poluição, o desmatamento 

e de outro a preocupação com melhorias e a necessidade de desenvolvimento.  

Emerge das manifestações dos alunos a visão de que o meio 

ambiente está degradado e que é preciso cuidar, melhorar, uma vez que os recursos 

naturais constituem-se fonte de sobrevivência, verificado em palavras intermediárias 

no plano tais como “lugar”, “praia”, “cidade”. Nesse sentido existe a representação 

de que a natureza existe para suprir as necessidades, neste caso, turismo, pesca, 

ou seja, surge um conflito.  

A análise desses dados permite compreender as representações 

sociais dos alunos sobre meio ambiente e educação ambiental a compreensão 

sobre os problemas ambientais. O conflito aparece porque de um lado a natureza 

possibilita recursos para sobrevivência e de outros as pessoas estão destruindo, 

tendo sido muito cobrada a responsabilidade das pessoas em economizar, não jogar 

lixo no chão, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

4.2.1.2 Análise da Categoria 2 - Fontes de Informação sobre o Meio Ambiente e 

Conhecimento da Legislação Ambiental 

 

 

Formas Classificadas por Classes 

 

Com relação a esta categoria o programa efetuou uma divisão em 

cinco classes que foram assim denominadas: Classe 1 “Desconhecimento da 

legislação ambiental”; Classe 2 “Fonte de informação sobre as questões ambientais 

1”; Classe 3 “Citar uma lei ambiental que conheça”; Classe 4 “Fonte de informação 

sobre as questões ambientais 2”; Classe 5 “Fonte de informação sobre as questões 

ambientais 3”. Ao dividir as classes o Programa indica dois agrupamentos principais: 

Desconhecimento da legislação ambiental (Classes 1 e 3)  e Fontes de informação 

sobre questões ambientais e conhecimento da legislação ambiental (Classes 2, 4 e 

5). 
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Figura 13 – Análise da Categoria 2 - fontes de informação sobre o meio ambiente e conhecimento da 
legislação ambiental 
Fonte: ALCESTE (2012) 

 

 

4.2.1.2.1 Análise das Classes 1 e 3 – Conhecimento da Legislação Ambiental  

 

 

 

A análise destas classes revela o total desconhecimento da 

legislação ambiental. A palavra “não” lidera a frequência na classe e corresponde a 
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resposta efetuada pela grande maioria dos alunos. As respostas que sinalizaram 

algum conhecimento de legislação, novamente fazem referência a questão do lixo, 

como no relato efetuado pelo sujeito 147 “Proibido jogar lixo ou poluentes químicos 

em rios, lagos e mares.”; sujeito 179  “A não separação do lixo.”. Há relato também 

de conhecimento sobre a lei da pesca e de desmatamento. 

 

 

4.2.1.2.2 Análise das Classes 2, 4 e 5 – Fontes de Informação Sobre Meio Ambiente 

 

 

 

A partir da análise das classes  formadas é possível verificar que os 

alunos tem como principal fonte de informação sobre questões ambientais os meios 

de comunicação (rádio, noticiário, internet e televisão). O relato das falas dos alunos 

deixa clara esta visão. 

Quando interpelados sobre as fontes de conhecimento sobre as 

questões ambientais apareceram as seguintes respostas: 

  

“Vendo TV, jornais e lendo algumas reportagens na internet” (suj.2). 

“Através de noticiários da TV, internet, revistas, radio, etc.” (suj. 12). 

“Tenho pesquisado na Internet, passam algumas coisas sobre meio 

ambiente, na TV e nos jornais” (suj. 83). 
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4.2.1.2.3 Análise Fatorial da Categoria 3 - Fontes de Informação Sobre Meio 

Ambiente e Conhecimento da Legislação Ambiental 

 

 

 
  
Figura 14 – Análise fatorial da Categoria 3 - fontes de informação sobre meio ambiente e 
conhecimento da legislação ambiental 
Fonte: ALCESTE (2012) 

 

A análise fatorial confirma que a fonte de informações com relação 

ao meio ambiente tem sido pelos meios de televisão, internet, jornais, revistas com 

os assuntos e atividades propostas na escola, possuem relação com a questão do 

lixo e que há um conhecimento superficial sobre legislação ambiental, relacionado a 

questão do lixo, desmatamento e pesca. Cabe destaque para o meio de 
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comunicação rádio, com grande frequência de participação na análise, característico 

de uma cidade do interior que, ainda tem neste meio de comunicação uma 

importante busca de informação.  

Os dados revelam a necessidade urgente de projetos de educação 

ambiental que comtemplem a questão da legislação ambiental, em seus aspectos 

históricos, contextualizados às reais situações e características do município de São 

Francisco do Sul. 

Esta limitação do conhecimento da legislação ambiental é um 

desafio, uma vez que a educação ambiental como “práxis libertadora” está 

totalmente relacionada aos princípios freirianos e se faz presente por meio de uma 

relação dialógica, que propicia a “leitura do mundo”, priorizando a participação da 

população no contexto em que vive. Neste sentido a proposta da educação 

ambiental é muito mais do que promover a informação, tem como premissa a 

formação da cidadania participativa e do “sujeito ecológico”, capacitando os 

indivíduos na tomada de decisões. Para isso, trata o conhecimento de forma 

articulada, contextualizada, destaca a importância das inter-relações dos seres 

humanos e a natureza. 

Assim sendo, tratar a questão da obtenção de informações sobre a 

legislação ambiental pressupõe ações da escola e dos professores em conjunto com 

os responsáveis pela a educação ambiental. O Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA) destaca a importância de conjugar a educação ambiental a 

todas as ações de forma integrada a fim de reverter as situações de conflito 

socioambiental. 

 

As estratégias de enfrentamento da problemática ambiental, para surtirem o 
efeito desejável na construção de sociedades sustentáveis, envolvem uma 
articulação coordenada entre todos os tipos de intervenção ambiental direta, 
incluindo nesse contexto as ações em educação ambiental. Dessa forma, 
assim como as medidas políticas, jurídicas institucionais e econômicas 
voltadas à proteção, recuperação e melhoria socioambiental, despontam 
também as atividades no âmbito educativo (BRASIL, 2005). 

 

É de fundamental importância a participação dos alunos no processo 

em que vivem, por meio da discussão crítica do contexto socioambiental que, 

associado a uma práxis libertadora, irá proporcionar a estes alunos o conhecimento 

e a possibilidade de contribuir na transformação da sua realidade. 
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4.2.1.3 Análise da Categoria 3 - Participação em Projetos e Relação em Ter 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

 

Formas Classificadas por Classes 

 

Esta categoria reúne a questão 8 que se refere a participação em 

projetos ambientais, a questão 9 que diz respeito a relação existente entre o 

desenvolvimento da cidade e a preservação ambiental e as questões 10 e 11 que 

versam sobre participação em projetos ambientais. A análise da narrativa dos alunos 

revela uma preocupação com atitudes como “separar”, “economizar”, “evitar”, num 

conjunto de palavras que lembra a importância de cada pessoa fazer o seu papel. A 

análise revela também uma preocupação com o impacto da ação humana na 

deterioração da qualidade ambiental, evidenciada em palavras como “desperdício”, 

“bueiros”, “esgoto” dentre outras. 
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Figura 15 – Análise da Categoria 3 - participação em projetos e relação entre desenvolvimento e Meio 
ambiente 
Fonte: ALCESTE (2012) 

 

O Programa dividiu esta categoria em três classes que foram assim 

identificadas: Classe 1 “Não participação em projetos ambientais”; Classe 2  

“Participação em projetos e atividades de educação ambiental”; e Classe 3 “Projetos 

e Atividades relacionadas envolvendo o tema ”lixo”.  Ao dividir as classes o 

Programa indica dois agrupamentos: Classe 1 e Classes 2 e 3. 
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4.2.1.3.1 Análise da Classe 1 – Não Participação em Projetos Ambientais 

 

 

 

A partir das UCEs e das palavras associadas à Classe 1 foi possível 

identificar que a maior parte dos alunos alvos da pesquisa não participou de 

qualquer tipo de projeto de educação ambiental envolvendo escola, família, 

associação de moradores, empresas. 

Em destaque trechos dos relatos: 

 

[...] “Não, mas gostaria de participar” (sujs. 59, 83, 91, 94, 149 e 

186). 

 

A hegemônica negativa de participação em eventos demonstra que 

o grupo tem consciência de que não tem participado mas que poderia participar.  

 

 

4.2.1.3.2 Análise das Classes 2 e 3 - Desenvolvimento da Cidade e Atividades de 

Educação Ambiental na Escola 

 

 

Em se tratando da questão de desenvolvimento da cidade e 

preservação ambiental, a questão econômica surge no discurso, como se verifica 

nas falas destacadas. 

 

“[...] a preservação e o desenvolvimento podem sim andar junto é só 

uma questão de vontade por parte dos grandes empresários” (suj. 7). 
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“[...] um desenvolvimento sustentável não, porém desenvolvimento 

econômico sim” (suj. 118). 

 

Quanto às atividades de educação ambiental que costuma 

fazer/desenvolver na escola: 

Nenhuma (50 % dos alunos – 80 respostas). 

 

“Não jogar lixo no chão, não desperdiçar água, cuidar das plantas e 

do verde” (suj. 002). 

“Juntar o lixo do chão, Economizar as folhas de caderno e papel 

higiênico” (suj. 23). 

“[...] separação de lixo e menos desmatamento, quando possível 

plantar uma arvore” (suj. 30). 

“[...] jogar lixo no lixo” (25 % dos alunos – 32 respostas). 

“Existem palestras, passeatas, debates, etc.” (suj. 63). 

 

Reciclagem (5 % dos alunos – 10 respostas). 

Projeto com a Vega do Sul (2% dos alunos – 5 respostas). 

 

Por meio dos dados é possível inferir que as poucas atividades 

relacionadas à questão ambiental está relacionada à questão da reciclagem e 

destino adequado do lixo. 

Os dados revelam como vem sendo restritas as informações que 

compõem as representações sociais dos alunos sobre  a participação em projetos e 

atividades de educação ambiental e como vem sendo compreendida apenas em 

uma direção: reciclagem e destino do lixo. 
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4.2.1.3.3 Análise Fatorial da Categoria 2 - Participação em Projetos Ambientais e 

Relação Entre Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

 

 
 
Figura 16 – Análise fatorial da Categoria 2 - participação em projetos ambientais e relação entre 
desenvolvimento e meio ambiente 
Fonte: ALCESTE (2012) 

 

Pela análise fatorial foi possível constatar que a os alunos participam 

pouco de projetos ambientais. As atividades que costumam realizar referem-se 

praticamente a questão da separação do lixo. 
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Quanto a participação dos alunos em projetos de educação 

ambiental nas escolas analisadas, pode-se afirmar que ainda são poucos os projetos 

que contemplam a dimensão abrangente da educação ambiental, restringindo-se os 

poucos projetos às questões de reciclagem e separação de lixo. Os dados revelam 

pouca participação dos alunos em projetos dentro e fora da escola. 

Este fato vai em direção contrária ao estabelecido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998), que afirmam que a relação da 

escola com a comunidade é uma rica contribuição, principalmente, pelo vínculo que 

estabelece com a realidade e os problemas do cotidiano onde vivem seus alunos. O 

documento ainda cita que é essencial:  

 

[...] mostrar a importância da participação da comunidade na escola, de 
forma que o conhecimento apreendido gere maior compreensão, integração 
e inserção do mundo; a prática escolar comprometida com a 
interdependência escola-sociedade tem como objetivo situar as pessoas 
como participantes da sociedade – cidadãos - desde o primeiro dia de sua 
escolaridade (BRASIL, 1998, p. 10). 

 

Para que as escolas reconheçam a necessidade de integração e 

tenham subsídios para realizá-la da melhora maneira possível, acredita-se que 

sejam necessárias parcerias entre universidades, estudiosos na área da Educação 

Moral e instituições de Educação Básica e seus professores para a oferta de uma 

formação adequada aos mesmos, tornando possível a estruturação e 

acompanhamento de bons projetos de educação ambiental. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa objetivou, à luz da proposta da Teoria das 

Representações Sociais, conhecer as representações sociais que os alunos do 

ensino médio de escolas públicas de São Francisco do Sul/SC compartilham sobre 

meio ambiente e educação ambiental.  

O conhecimento das questões ambientais deve fazer parte da 

formação do aluno a partir da construção de projetos que levem em conta a 

preocupação da sociedade do seu entorno e com seus problemas ambientais, 

buscando sempre atuar no sentido de apontar soluções que contemplem a 

sustentabilidade. Neste sentido as representações sociais são importantes, pois são 

dinâmicas e atuam no sentido de conhecer e produzir práticas sociais a partir da 

visão da realidade individual e social. Tais práticas estão associadas à apreensão de 

conceitos científicos bem como a mudança de comportamentos e valores sociais. 

Reigota (1998) explica a representação social como sendo as 

concepções e visões de mundo que os atores sociais produzem e consomem no 

âmbito de práticas sociais e estão geralmente relacionadas com as pessoas que 

atuam fora da comunidade científica, embora possam, também, aí estarem 

presentes. Os conceitos científicos difundidos pela mídia são transformados pelo 

sendo comum a partir da interação entre as pessoas de determinado grupo . 

As iniciativas de buscar conhecer as interações entre as formas de 

pensar e de agir, fruto, segundo Moscovici (1978; 2001), do sistema de 

representações sobre o mundo, torna-se um elemento importante para a 

compreensão da relação estabelecida entre os sujeitos, o grupo social e o meio 

ambiente. O conhecimento estabelecido a partir de investigação acaba constituindo-

se em uma etapa muito importante para a educação ambiental, possibilitando a 

construção de estratégias capazes de promover mudanças nos valores e atitudes 

dos sujeitos na construção de uma convivência sustentável social e ambientalmente 

(UNESCO, 1978; MAGALHÃES, 1992; REIGOTA, 1997), assegurando uma 

evolução mais saudável da pessoa, da sociedade e da natureza, como enfatiza 

Maison (1976 apud BERTRAND, 1991). A utilização do estudo das representações 

sociais como estratégia pedagógica para identificar o conjunto de conhecimentos 

sobre meio ambiente, partilhados cotidianamente por alunos do ensino médio, 
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possibilita conhecer e compreender as construções sociais que o grupo tem de meio 

ambiente, traduzindo a riqueza de dados e explicações que eles elaboram sobre a 

realidade em sua rede de relações cotidiana. 

Estas análises permitiram revelar as representações sociais de meio 

ambiente dos sujeitos, uma vez que a representação social do ambiente aponta o 

modo como se dá a relação do sujeito com o seu contexto. Tais representações 

indicam o eixo entre o contexto ambiental e social que determina as condições nas 

quais as pessoas percebem e se relacionam com as situações do dia a dia. Uma vez 

que é no cotidiano que o sujeito se apropria dos valores sobre os quais a própria 

comunidade criou como ideia comum e também onde atua na coletividade. Pode-se 

afirmar que é no cotidiano que se consolida, a partir de um processo de construção 

e comunicação a produção das representações sociais. 

Por meio deste trabalho foi possível apreender as representações 

sociais de meio ambiente e educação ambiental dos alunos do ensino médio de São 

Francisco do Sul como uma tentativa de construir o real, externalizando maneiras de 

viver e enxergar o mundo.  

Entre os principais problemas ambientais apontados na pesquisa, 

estão a questão do lixo, o desmatamento, as queimadas e a poluição. Uma das 

conclusões mais significativas da pesquisa e, talvez polêmica, é a de que as 

atividades de educação ambiental estão acontecendo de maneira a não integrar o 

sujeito e a sociedade e suas práticas sociais, resultando no aprofundamento da 

tendência à naturalização, como se os problemas ambientais fossem de ordem 

“natural”, dificultando a compreensão das relações ecológicas, culturais e sociais. 

No espaço escolar a abordagem naturalista se concretiza no 

cotidiano, fazendo-se presente nas atividades que buscam, principalmente, à 

sensibilização para com os problemas ambientais e à conservação/preservação da 

natureza sem questionar e refletir sobre os aspectos socioeconômicos, políticos, 

éticos e culturais que envolvem o assunto. 

Com base nas análises realizadas, encontraram-se como possíveis 

elementos do núcleo central da representação social desses alunos os elementos 

“árvore”, “florestas”, “natureza” e “preservação”. Este fato, de acordo com Reigota 

(2007), leva a definir as representações sociais desses alunos como “naturalista”, ou 

seja, a questão da natureza intocada tem uma importância muito maior, a palavra 
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mais evocada pelos alunos não inclui o ser humano como elemento constitutivo do 

meio ambiente. 

Considera-se que é preciso compreender a problemática ambiental 

na sua abrangência, como o produto das interações entre os fatores biofísicos, 

químicos, sociais, culturais, econômicos e éticos. Cabe também ao educador 

ambiental, a função de conscientização pública e política sobre a dimensão 

ambiental dos inúmeros problemas sociais que não são concebidos como tal. 

Exemplos desse fato são os diversos problemas relativos à saúde pública, aos 

padrões de produção e consumo, ao saneamento, à degradação urbana, ao 

abastecimento de água, aos acidentes industriais e outros que fazem parte do 

cotidiano.  

As representações sociais identificadas nesta pesquisa revelam que 

esses problemas são geralmente tratados de forma fragmentada, quando poderiam 

ser politicamente abordados como parte integrante da problemática ambiental mais 

ampla, que se manifesta como um direito a ampliação da cidadania e melhoria na 

qualidade de vida da comunidade. 

Nesta premissa, tanto a educação quanto a questão da 

sustentabilidade adquirem a possibilidade de serem encaradas com muito mais 

compromisso, com a adoção de estratégias promissoras de criação do futuro com 

qualidade de vida para o planeta, ao promoverem a reflexão e ação sobre a 

mudança de valores e comportamentos, no âmbito individual e coletivo, na esfera 

pública e privada, para se construir uma ética ambiental e também alavancar a 

justiça socioambiental. 

Cabe ressaltar, entretanto, que a implementação e 

institucionalização da educação ambiental pressupõem uma discussão contínua pela 

sociedade e educadores, a partir de um senso crítico que permita articular os seus 

múltiplos aspectos para que se possa então, contribuir para a construção de uma 

sociedade socioambiental sustentável. 

Apesar da recomendação efetuada por todas as conferências 

internacionais, ser uma exigência estabelecida na Constituição brasileira e declarada 

prioridade nos discursos oficiais em todas as esferas de poder, a educação 

ambiental está longe de ser efetiva na sua essência. O desenvolvimento de uma 

educação ambiental comprometida na construção de um mundo ecologicamente 

equilibrado e socialmente justo, contribuiria significativamente na introdução de 
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mudanças de comportamento, atitudes e valores que podem repercutir na melhoria 

da sociedade como um todo. 

Esta abordagem produziu conhecimentos sobre as representações 

sociais dos alunos do ensino médio de duas escolas públicas de São Francisco do 

Sul que podem contribuir para orientar a organização de conteúdos e práticas para 

uma ação de Educação ambiental. A expectativa é de que aconteça uma superada 

de visões naturalistas e atitudes individuais, que terminam por fortalecer valores, 

atitudes e práticas sociais que contribuem para a ausência da visão integrada entre 

meio ambiente e sociedade, por ideias que favoreçam transformações na esfera 

individual, ou seja, na forma de sentir e agir, como também, na esfera social e na 

ação política. Nesta direção é preciso a preocupação com o papel da escola na 

introdução de com conhecimentos científicos, como leis mais gerais que extrapolam 

características locais, mas e principalmente, com as características dos 

ecossistemas locais e dos problemas ambientais da comunidade. 

Uma reflexão possibilitada pela pesquisa é que, de que este tipo de 

trabalho abre espaço para se pensar sobre os limites e as dificuldades existentes 

para aplicação do referencial teórico à ação teórica e prática da educação ambiental. 

Uma das dificuldades verificada relaciona-se a pouca participação dos alunos em 

projetos de educação ambiental e a obtenção de informações muito mais 

relacionadas à mídia do que a escola. Necessário resgatar o papel da escola 

enquanto espaço de informação, de crítica e reflexão, que não pode deixar de lado o 

contexto onde está inserida. 

Outro aspecto a ser destacado refere-se à importância do 

entendimento da dimensão teórica e prática das interações sociedade-natureza para 

a ação da educação ambiental. Assim, a relação entre as Representações Sociais e 

a efetiva prática social dos alunos com o meio ambiente, precisa ser compreendida 

como um referencial para que estratégias e conteúdos educativos adequados 

possam ser efetivamente identificados e aplicados. 

A construção de novos valores e práticas ambientais pode orientar 

os integrantes do processo, no caso, os alunos, educadores e comunidade, na 

construção de uma visão ambiental não pragmática nem utilitarista, baseada no uso 

responsável e comedida dos recursos naturais, bem como, numa relação de respeito 

ao ambiente, à pluralidade e à diferença. A educação ambiental pode proporcionar a 

construção de novos saberes, desde que não seja vista como algo estanque, mas 
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compreendida como processo que se constrói à medida que os indivíduos vão 

compreendendo a realidade em que vivem e representando o mundo à sua volta. 
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ANEXO 1 - Lei nº 9.795/99 - Política Nacional de Educação Ambiental  
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ANEXO 2 - Decreto nº 4.281/02 
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ANEXO 3 - Autorização da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de 

Joinville – Gerência de Educação 
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ANEXO 4 – Questionário estruturado e auto-administrado 

 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS 

 

Identificação: ______________________________________________________ 
(se quiser utilizar pseudônimo) 

 

PARTE 1 

 

Exemplo 

Escreva as primeiras cinco palavras que vêm a sua mente quando eu falo a palavra 
FECHADURA 

(A) _________________ 
(B) _________________ 
(C) _________________ 
(D) _________________ 
(E) _________________ 

 

Agora assinale a mais importante para você 

Ouvindo a palavra que será apresentada a seguir, proceda da mesma forma na 
questão anterior (Não se esqueça de assinalar a palavra mais importante) 

(A) _________________ 
(B) _________________ 
(C) _________________ 
(D) _________________ 
(E) _________________ 

 

1- O que é meio ambiente para você? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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PARTE 2 

 

2- Cite os problemas ambientais que você considera mais impactantes em termos 
globais. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3- Como você tem se informado sobre as questões do  meio ambiente? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4- Para você quais os principais problemas ambientais de sua cidade e região? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5- Destaque pelo menos uma lei que  visa proteger o meio ambiente de sua cidade? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

6- Para você quem são os responsáveis pela solução dos problemas ambientais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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7- Na sua opinião que ações seus colegas podem adotar para contribuir para 
minimizar os problemas ambientais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8- Você já participou de algum projeto de educação ambiental fora da escola? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9- No seu ponto a preservação ambiental atrapalha o desenvolvimento da sua 
cidade? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10- Você já participou de projetos de educação ambiental,  na sua escola, 
envolvendo várias disciplinas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11- Que atividades de educação ambiental você costuma fazer/desenvolver em sua 
escola? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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PARTE 3 – Perfil 

 

1- Você está regularmente matriculado no:  

      (A) 5º série                   (B) 6° série                       (C) 7° série                       (D) 8° série                                                                                      

  

2- Você estuda no período 

 (A) matutino                                  (B) noturno 

 

3- Sexo 

 (A) masculino                                (B) feminino 

 

4- Qual sua faixa de idade: 

 (A) Entre 10 a 12 anos                  (D) Mais de 20 anos 

 (B) Entre 13 a 15 anos                           

 (C) Entre 16 a 20 anos   

 

5- Escolaridade da Mãe.:  

 (A) Nunca freqüentou a escola                                       (B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª 
série             

 (C) E. Fundamental (1º grau) até 
a 8ª série 

 (D) E. Médio (2º grau) completo ou 
equivalente            

 (E) E. Médio ou equivalente (2º 
grau) incompleto        

 (F) Superior completo 

 (G) Superior incompleto                                                 (H) Pós Graduação 

 ( I ) Outra. Qual?                                                             (J) Não sei 

          

6- Escolaridade do Pai. 

 (A) Nunca freqüentou a escola                                       (B) E. Fundamental (1º grau) até a 4ª 
série             

 (C) E. Fundamental (1º grau) até 
a 8ª série 

 (D) E. Médio (2º grau) completo ou 
equivalente            

 (E) E. Médio ou equivalente (2º 
grau) incompleto        

 (F) Superior completo 

 (G) Superior incompleto                                                 (H) Pós Graduação 

 ( I ) Outra. Qual?                                                             (J)  Não sei 

 

7- Dê a sua opinião sobre o Questionário: 

 

Clareza das Ideias: 

Extensão do Questionário: 

Qual a sua contribuição para melhorar as questões? 


