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RES UMO

A pesquisa objetivou investigar as dimensões e o universo das representações sociais de
educação ambiental, e conseqüentemente identificar sentidos e significados de Educação
Ambiental. Assumiu como pressuposto as dimensões da educação e de ambiente. Adotou-se
como referencial a dimensão ou campo de representação de M oscovici. Participaram 120
discentes de Escolas Públicas da Educação Básica e 323 do Ensino Superior - no lócus UPEFACETEG.

Elencaram-se

como

questões

norteadoras

da

pesquisa:

1.

Que

dimensões/categorias existem no campo semântico das representações sociais de educação
ambiental? 2. Quais os sentidos e significados da educação ambiental? 3. As representações
de estudantes da Educação Básica se assemelham ou diferenciam da Educação Superior? O
software EVOC auxiliou na organização do campo semântico para construção das categorias,
com apoio da análise de conteúdo. As justificativas foram ordenadas em classes lexicais
utilizando-se o software ALCESTE, usando-se das análises de discurso. A associação livre de
palavras respondeu a questão dimensão/categorias e seu campo semântico, sendo: a)
Natureza/Ambiente/M eio-ambiente; b) Valores; c) Atitudes; d) Ações e) Implicações; f)
M ediação. Encontraram-se seis classes lexicais com seus significados enumerados a seguir: 1.
A conscientização como fator de crença para a preservação da natureza-sociedade. Os
discentes clamam pela educação ambiental na Escola, ressaltando a importância da
conscientização no desenvolvimento do respeito ao meio ambiente vinculando a educação e
família; 2. Relação conhecimento e consciência para preservação da natureza. 3. O Ambiente
e as intervenções humanas, em busca de indicativos de soluções; 4. Natureza/ambiente/meio
ambiente e seus elementos constituintes, um pensar nos valores e um agir pela mediação. 5. A
interação homem-natureza nas representações sociais de educação ambiental e a dimensão
simbólica-vida; e 6. Natureza/M eio Ambiente, valores, atitudes, ações, implicações ou
conseqüências e mediação na relação homem-natureza. Os grupos mais representativos
segundo estas classes lexicais foram, a Educação Básica na classe-4, representada
exclusivamente pelo Ensino Fundamental e M édio e a classe-6 representada tanto pela
Educação Básica (47,37%) quanto pela Educação Superior (52,63 %) - História, Pedagogia,
Psicologia, M atemática e Letras. As classes 4 e 6 relacionam-se com a classe-3 que por sua
vez está formada pelos discentes da Educação Superior (M atemática, Ciências Biológicas,
Pedagogia, Letras e Psicologia) e a Educação Básica (Ensino Fundamental e M édio). A
Educação Superior é mais representada pelas classes lexicais (1, 2 e 5). A classe 2

correspondendo a 80% dos grupos pesquisados. Na classe-1 a maior representação foi dos
cursos Psicologia, Geografia, Ciências Biológicas e Letras, enquanto que a classe-5 foi
melhor representada por Psicologia, Ciências Biológicas, Pedagogia, Letras, Geografia e
História. Conclui-se que o imaginário é natureza/ambiente/meio ambiente; que a vida é a
dimensão simbólica que permeia todo este imaginário, e que preservação, conscientização,
respeito entram no discurso circulante para proteger a vida.

Palavras-chave: Representações S ociais. Educação Ambiental. Natureza. Ambiente.

ABS TRACT

The research aimed at investigating the dimensions and the universe of social representations
of environmental education, as well as identifying the senses and meanings – Environmental
Education. This study admitted as presumption the education and environment dimensions. In
this investigation was adopted as reference the dimension or representation scope of
M oscovici. One hundred and twenty (120) students from Public Schools of Basic Education
participated of this study and moreover three hundred and twenty-three (323) from Higher
Education – in the area of the UPE-FACETEG. The following questions were admitted: 1)
What are the dimensions/categories that exist in the semantic scope of social representations
of the environmental education? 2) What are the senses and meanings of environmental
education? 3) The student’s representations of Basic Education are similar or different from
the Higher Education? The software EVOC helped in the organization of semantic scope for
construction of the categories, with support of the contents analysis. The justifications are
sorted on lexical classes using the software ALCESTE, through of the speech analyses. The
free association of words answered the question dimension/categories and its semantic scope,
being:

a) Nature/Environment; b) values; c) Attitudes; d) Actions; e) Implications; f)

M ediation.

Six lexical classes were found with its meanings enumerated in this way:

1.Awareness, as a factor of belief for the preservation of nature and society. The students are
clamoring for environmental education in the school, emphasizing the importance of
awareness in the development of the respect to the environment linking the education and
family; 2. The consciousness-knowledge relationship for the environment-nature preservation.
3. The environment and human interventions, in search of indicators of solutions. 4. Nature
/background/ environment and its constituting elements, a thinking of values and an acting for
mediation. 5. The human-nature interaction in social representations of environmental
education and the symbolic-life size. 6. Nature / environment /, values, attitudes, actions,
implications, and mediation in nature-man

relationships. The groups more representatives

according to these lexical classes were, the Basic Education in the class-4, represented
exclusively by the Primary and Secondary Education and the class-6 represented by both two
the Basic Education (47,37%) and the Higher Education (52,63%) - History, Pedagogy,
Psychology, M athematics, Language and Literature. The classes 4 and 6 are related to the
class-3 which in turn is formed by students of Higher Education (M athematics, Biology,
Pedagogy, Psychology, Language and Literature) and Basic Education (Primary and

Secondary Education). The Higher Education is most represented by the lexical classes (1, 2
and 5). The class 2 corresponded to 80% of the researched groups. In the class-1 the biggest
representation was concerning to the Psychology, Geography, Biology and Language and
Literature courses, whereas the class-5 was best represented by Psychology, Biology,
Pedagogy, Language and Literature, Geography and History. From the results, one may
conclude that the imagery is nature/environment; that life is the symbolic dimension that
permeates the whole imaginary, and that preservation, awareness and respect are inserted in
the speech that circulate to protect life.

Keywords: S ocial Representations. Environmental Education. Nature. Environment.

RÉS UMÉ

Cette recherche a eu pour but investiguer les dimensions et l’univers des représentations
sociales de l’éducation environnementale, e par conséquent, identifier les sens et
significations - Éducation Environnementale. Les dimensions de l’éducation et de
l’environnement ont été admises comme présupposés dans la recherche. La dimension ou le
champ de représentation de M oscovici a constitué le référentiel. 120 étudiants d’Écoles
Publiques d’Éducation de Base et 323 étudiants de l’Enseignement Supérieur – locus de
l’UPE-FACETEG) y ont participé. Trois questions ont été admises : 1- Quelles
dimensions/catégories existent dans le champ sémantique des représentations sociales de
l’éducation environnementale ? 2- Quelles sont les sens et significations de l’éducation
environnementale ? 3- Les représentations des étudiants de l’Éducation de Base sont-elles
similaires ou différentes de celles de l’Enseignement Supérieur ? Le software EVOC a servi à
l’organisation du champ sémantique pour la construction des catégories, avec le soutien de
l’analyse du contenu. Les justificatives ont été ordonnées par classes lexicales à l’aide du
software ALCESTE, avec l’utilisation des analyses du discours. L’association libre de mots a
répondu à la question dimension/catégorie et son champ sémantique, étant donné : a) Nature/
Ambiant/ Environnement; b) Valeurs; c) Attitudes; d) Actions; e) Implications; f) M édiation.
Six classes lexicales ont été rencontrées avec leurs significations énumérées ci-contre : 1. La
conscientisation, comme facteur de croyance pour la préservation de la nature-société. 2. La
relation connaissance-conscience, pour la préservation de la nature/environnement. Les
étudiants clament pour l’éducation environnementale à l’école, ressortant l’importance de la
prise de conscience dans le développement du respect à l’environnement associant l’éducation
et la famille ; 3. L’environnement et les interventions humaines, en quête d’indicatifs de
solutions. 4. Nature/ ambiance/ environnement et ses éléments constituants, une pensée aux
valeurs et une action par la médiation. 5. L’interaction homme-nature dans les représentations
sociales de l’éducation environnementale et de la dimension symbolique-vie. 6.
Nature/environnement, valeurs, attitudes, actions, implications et médiation dans les relations
homme-nature. Les groupes les plus représentatifs, d’après ces classes lexicales, ont été :
l’Éducation de Base dans la classe 4, représentée exclusivement par l’enseignement au niveau
du lycée et du collège et la classe 6 représentée aussi bien par l’Éducation de Base (47,37%)
que par l’Enseignement Supérieur (52,63%)

– Histoire, Pédagogie,

Psychologie,

M athématiques et Lettres. Les classes 4 et 6 ont relation avec la classe 3 qui, de sa part, est

formée par les étudiants de l’Enseignement Supérieur (M athématiques, Sciences Biologiques,
Pédagogie, Lettres et Psychologie) et par ceux de l’Éducation de Base. L’Enseignement
Supérieur se voit le plus représenté par les classes lexicales (1, 2 et 5). La classe 2
correspondant à 80% des groupes investigués. Dans la classe 1, la plus grande représentation
a été celle des cours de Psychologie, Géographie, Sciences Biologiques et Lettres, tandis que
la classe 5 a été mieux représentée par les cours de Psychologie, Sciences Biologiques,
Pédagogie, Lettres, Géographie, et Histoire. On conclut que l’imaginaire est nature/ ambiant/
environnement ; que la vie est la dimension symbolique qui traverse tout cet imaginaire, et
que préservation, prise de conscience et respect circulent dans les discours pour protéger la
vie.

Mots-clés:

Représentations

En vironnement.

S ociales.

Éducation

En vironnementale.

Nature.
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1 DAS MOTIVAÇÕES DA PES QUIS ADORA AO DES ENHO DA PES QUIS A

A natureza não é um meio externo para nós, um teatro no qual
os homens encenam dramas, nem um reservatório inesgotável
de recursos: é uma obra de criação, que integra nossa história na
natureza e a faz participar dela, assim como a natureza participa
da nossa história.

(Serge M oscovici)

A construção do objeto de estudo foi desenvolvida a partir de várias reflexões sobre a
problemática ambiental, como problemática motivadora da investigação. M as, esta não
conduzia ainda à pesquisa. Neste contexto adotou-se a problemática da investigação como
ponto de partida, mas foi pensando na trajetória acadêmico-profissional como pesquisadora,
tendo os percursos na Ecologia Básica e Humana, na Educação Ambiental e nas
Representações Sociais que foi possível aproximarmo-nos do problema da pesquisa, emanado
dos pressupostos selecionados, mas enraizado numa história pessoal a ser contada (vide
Posfácio, seção final deste documento).
Imaginou-se que as representações sociais de educação ambiental na formação e para a
formação humana apresentam-se um circuito fecundo e que não se pode pensar em educação
ambiental e ecologia nem em qualquer área do conhecimento, sem considerar a totalidade
1

ecopsicossocial . Isso requer pensar na relação homem-natureza para o entendimento da
formação e, especialmente, para a formação humana. Essa forma de pensar encontra eco em
M oscovici ao alertar que “A natureza [...] é uma obra de criação, que integra nossa história na
natureza e a faz participar dela, assim como a natureza participa da nossa história [...]”
(MOSCOVICI, 2007, p. 37).
Essas reflexões nos conduzem a pensar a problemática da investigação; motivos da
opção de pesquisa; pressupostos, objeto de estudo, objetivos, questões da pesquisa, opções
metodológicas. Nesse sentido, essencial era pensar na estruturação da tese e dessa forma a
pesquisa estava delineada.

1

Ecopsicossocial – termo que remete à dimensão psicossocial, porém mais ampla, pois enraizad a nas condições
econômicas, políticas, sociais e naturais do campo (ambiente) representacional.
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1.1 Localizando a problemática da investigação

Este estudo sobre a temática das representações sociais de educação ambiental se
justifica dado à preocupação com as questões ambientais no Brasil e no mundo, difundidas
por meio das mensagens veiculadas na sociedade, como o aquecimento global, mudanças
climáticas, efeito estufa, inversão térmica, buraco na camada de ozônio, chuvas ácidas,
desmatamento em larga escala, extinção de espécies, queimadas, acidentes nucleares, resíduos
tóxicos, resíduos domésticos, resíduos hospitalares, derramamento de petróleo, entre outros
temas. Essas se encontram no discurso circulante, veiculadas pelos meios de comunicação
como a televisão, jornais, revistas, rádios, bem como discutidos em escolas, entre colegas, nas
residências e outros espaços sociais.
Algumas

dessas

preocupações

são

sublinhadas

pelo

relatório

do

Painel

Intergovernamental sobre M udanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), da Organização
das Nações Unidas, ONU (BRASIL, 2008a). O referido relatório alerta para as mudanças
climáticas e alterações nos padrões de chuva e derretimento das geleiras, requer atitudes
sérias, pois de acordo com as preocupações dos relatores, há estimativa da intensidade e
variação de precipitações, tendência que aumenta os riscos de inundação e seca. Tais
circunstâncias podem afetar a qualidade da água devido às várias formas de poluição da
mesma; podem, ainda, afetar a disponibilidade, acesso e utilização de alimentos. Efeitos
adversos das mudanças climáticas nos recursos hídricos agravam os impactos estresses, como
o crescimento e desenvolvimento populacional, as transformações nas atividades econômicas,
mudanças no uso do solo e na urbanização (BRA SIL, 2008a). Essas preocupações fazem parte
do pronunciamento do Secretário-Geral da ONU, o Chanceler Sul-Coreano Ban Ki-moon, que
também alerta para a efetivação, até 2012, dos compromissos assumidos no Protocolo de
Kyoto (ONU, 2008).
Há, ainda, uma preocupação com a questão nuclear. Neste aspecto, o referido
Chanceler adverte para o risco da proliferação de armas nucleares e outros tipos de
armamento, motivo de intervenção pelo Conselho de Segurança da ONU que tem tomado
importantes medidas no que se refere à Península Coreana. O Chanceler tem encorajado o
trabalho de desnuclearização no Irã e Coréia do Norte.
A questão nuclear já vem sendo discutida por várias décadas e especialmente pelos
ecologistas:
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[...] com o caminho obstruído por ruínas e ameaças de destruição, nós nos
perguntamos: e agora, onde está a natureza? Nós nos surpreendemos sempre
ao escutar pronunciar essa palavra que nos faz até sorrir. Somente os
ecologistas ousaram em fazer disso um ponto de referência. Os outros, à
direita e à esquerda, os contestaram. [...] eles insultaram os ecologistas,
tratando-os de burgue ses, de esquerdistas, de vendidos às companhias de
petróleo por serem contra o “todo nuclear”, de ingênuos e assim por diante
(MOSCOVICI, 2007, p. 35).

O autor reclama em torno do crescimento ilimitado a discussão tecnológica e as
reflexões que a sociedade precisa desenvolver:

[...] O crescimento ilimitado está à nossa espera, que nossos sábios têm uma
resposta para tudo e nossas ciências tecnológicas, um remédio para qualquer
coisa. Do inferno das crises repetidas [...] nucleares, biológicas, químicas,
levou diretamente ao paraíso de uma sociedade que não coloca problemas
que ela não possa resolver, como dizia Marx (MOSCOVICI, 2007, p. 35).

Essas problemáticas mundiais remetem novamente a M oscovici (2007, p. 22): “[...]
toda destruição da natureza é acompanhada por uma destruição da cultura, todo ecocídio [...]
é, por certos aspectos, um etnocídio”.
Do exposto se percebe quão preocupantes são as questões ambientais que passaram a
ser denominada de “crise ecológica”. De acordo com o documento “Educação Ambiental”
organizado pela UNESCO/BRASIL (1997), as grandes orientações da Conferência de Tbilisi
para a crise ecológica são de:

Natureza, envergadura e complexidade muito diversas. A fome e a
desnutrição; as disparidades notórias entre as populações humanas,
relacionadas à qualida de de sua existência; a deterioração dos ecossistemas e
das paisagens; a desertificação; a crescente escassez de recursos e os
desperdícios; as múltiplas causas da nocividade e da poluição; e degradações
da qualida de de vida justificaram amplamente o alarme surgido nos últimos
trinta anos (UNESCO/BRASIL 1997, p. 21).

Essa crise ambiental ou ecológica vem sendo apresentada levando-se em consideração
diversos sentidos. Para Orr (2006, p.11) “a crise ecológica é, em todos os sentidos, uma crise
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da educação”. Para Grün (1996, p.21) “a crise ecológica, vista como um sintoma da crise de
cultura ocidental tem engendrado uma ampla investigação a respeito dos valores que
sustentam nossa cultura”.
A crise ecológica ou ruptura ecológica é evidenciada nas relações homem-natureza.
De acordo com a revisão de Lima, M . (1984):

A ruptura ecológica é explicada, basicamente, por dois fatores. A pressão
demográfica que ocupa o espaço qualitativa e quantitativamente, e o modo
de produção que inadequadamente usa o espaço e os recursos naturais. Nesse
sentido existe uma discussão em torno de quais dos dois fatores são mais
determinantes: os que defendem o aumento populacional como elemento
primordial na degradação do ambiente tentam tirar do contexto a condição
de causa do sistema de produção e colocá-lo como uma conseqüência
(LIMA, M., 1984, p.41).

Como já dito, as explicações quanto à crise ecológica são diversas e, assumem
múltiplas facetas; mas é possível delinear algumas de suas características. Grün (1996) faz
referência a quatro apresentadas pela literatura: “crescimento populacional exponencial;
depleção da base de recursos naturais; sistemas produtivos que utilizam tecnologias poluentes
e de baixa eficiência energética; sistemas de valores que propiciam a expansão ilimitada do
consumo material” (GRÜN, 1996, p. 21-22).
A referida crise tem sido esclarecida ainda, com base nos fundamentos filosóficos. A
esse respeito Segura (2001) chama a atenção para suas implicações para a sobrevivência do
planeta, com reflexos na cultura e natureza:

A crise ecológica atual não deve ser encarada como mais uma crise pela qual
passa a humanidade, mas como uma situação limite para a sobrevivência
sadia do planeta. Ela não é nova e nem decorre de fatores naturais isolados.
Essa crise tem relação na cultura e natureza e se tivéssemos que apontar um
marco na história que esses marcos de relação foram contundentes encontrase no livro o Discurso sobre o Método, de Descartes, redigido em 1637
(SEGURA, 2001, p. 31).

Diversos autores explicam essa crise ecológica com base na obra “Discurso sobre o
M étodo”, de Descartes, pelo impacto que provocou nas bases do pensamento científico, como
pode ser lido em Grün (1996) e Nicolescu (2003).
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De acordo com Segura (2001) o pensamento moderno justifica:

A separação entre homem e natureza, tendo esta como uma fonte inesgotável
de recursos para sustentar a riqueza da sociedade. Fato percebido pelo
modelo técnico-industrial. É na Revolução Industrial que se percebe o
processo de agravamento da degradação ambiental. [...] A Revolução
representou a tradução mais fiel da hegemonia da produção em detrimento
da conservação dos recursos naturais, isto é, da hegemonia humana na
natureza (SEGURA, 2001, p. 31).

Neste sentido essa crise ecológica é um convite a repensar os desequilíbrios passados e
os presentes, especialmente uma luta pela mudança de valores, atitudes e ações frente à
exploração ilimitada da natureza, frente às armas nucleares, às mudanças climáticas, perdas da
biodiversidade, entre outros desequilíbrios.
Preocupado com o limiar 2000, M oscovici (2007) nos chama atenção quando expressa
com firmeza:

O milênio se prepara para deixar a cena do mundo, eles se põem a fazer,
entre os escombros, o balanço do desequilíbrio crescente de ameaças a
evitar, seja das armas nucleares e das centrais de mesmo nome, até a
poluição [...] E cada um reconheceu no campo os sinais de nosso mal: a
exploração ilimitada da natureza (MOSCOVICI, 2007, p. 80).

É de fundamental importância, pois, o conhecimento da natureza, da relação homemnatureza, do seu entendimento das questões ambientais, da crise ecológica, para a sociedade
propor soluções. Essas soluções permeiam a Educação Ambiental, A genda 21,, preservação,
conservação, ética ambiental, desenvolvimento sustentável, entre outras denominações.
Pensar nessas temáticas implica um (re)pensar o homem como sendo natureza e a natureza
como não externa a ele. Isto pressupõe que vários outros termos estão agregados a essa
compreensão, como sociedade e cultura. Essa preocupação encontra-se nos Parâmetros
2
Curriculares Nacionais – PCNs quando introduz a Pluralidade Cultural e Educação e M eio

Ambiente como temas transversais, além de Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo
(BRASIL, 1998).

2

PCNs – Nome oficial para os Parâmetros Curriculares Nacion ais
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Em relação ao termo Educação Ambiental esse surge em 1972 quando da Conferência
das Nações Unidas sobre o M eio Humano, em Estocolmo, cujo destaque se concentrava no
tema educação e na perspectiva do capítulo denominado “O Homem e seu M eio Ambiente
[...]” (UNESCO/BRASIL, 1997). Nessa Conferência proclamava-se que: “a defesa e melhoria
do meio ambiente para as gerações presentes e futuras constituem um objetivo urgente da
humanidade” (UNESCO/BRA SIL, 1997, p. 17). Neste sentido, a educação ambiental deve:

Possibilitar ao indivíduo compreender os principais problemas do mundo
contemporâneo, proporcionando-lhe conhecimentos técnicos e as qualidade s
necessárias para desempenhar uma função produtiva visando à melhoria da
vida e à proteção do meio ambiente, atendendo-se aos valores éticos. Adotar
enfoque global, fundamentado numa ampla base interdisciplinar
( UNESCO/BRASIL, 1997, p. 17).

A Conferência de Tbilisi, em 1977, foi um grande marco na Educação Ambiental
devido ao que o documento propôs e aos avanços que se sucederam após essa conferência.
Esse documento contém 41 recomendações. Dentre as recomendações destaca-se que um dos
objetivos fundamentais da Educação ambiental é que:

[...] Os indivíduos e a coletividade compreendam a natureza complexa do
meio ambiente natural e construído pelo homem resultante da interação de
seus aspectos biológicos, físicos, sociais, econômicos e cultuais, e que
adquiram conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades práticas
para participarem, com responsabilidade [...] da prevenção e solução dos
problemas ambientais e da gestão do problema da qualidade do meio
ambiente (UNESCO/BRASIL, 1997, p. 106).

Esse objetivo de Educação Ambiental leva a refletir especialmente sobre as dimensões
da educação ambiental. Pressupõe que essa comporta duas dimensões: a educação e o
ambiental, conforme já posto por alguns pesquisadores que se comenta a seguir. Foi com essa
visão que a pesquisa foi pensada com o propósito de encontrar interfaces entre as duas
dimensões.
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Diversos pesquisadores têm contribuído ao pensar a dimensão ambiental. Sobre o
tema, Guimarães (1995) se propõe a pesquisar a dimensão ambiental na educação.
Ressaltando que a Educação Ambiental se apresenta: “como uma dimensão do processo
educativo voltado para a participação de seus atores, educadores e educandos, na construção
de um novo paradigma que contemple as aspirações populares de melhor qualidade de vida
socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio” (GUIMARÃES, 1995, p. 14).
A dimensão ambiental é objeto de estudo também de Carvalho, I. (2002). A autora
busca compreender a constituição de um campo ambiental no Brasil e, a partir das trajetórias
de vida de educadores ambientais, discute a emergência do sujeito ecológico. Para a autora:

O modo hermenêutico de compreensão pareceu-me o mais apropriado para
evidenciar a permanente produtividade de uma experiência historicamente
situada, na qual o encontro com o mundo, como alteridade, é também um ato
de auto-esclarecimento, que redimensiona, por sua vez, o sujeito, a
compreensão do próprio mundo. Em sintonia com esta postura
compreensiva, a preocupação-guia [...] é discutir o jogo das interpretações
no qual se produzem os sentidos do ambiental, levando em conta os
universos da tradição e da alteridade das experiências vividas, pessoal e
coletivamente, em certa temporalidade histórica (CARVALHO, I., 2002,
p.15).

A autora explica que a sua opção pelo adjetivo ambiental foi para “designar o conjunto
heterogêneo de atores e a diversidade de práticas, crenças e valores que demarcaram a
constituição desse campo, cujo eixo comum alude à valorização da natureza e do meio
ambiente como um bem” (CARVALHO, I, 2002, p.16).
No que trata da dimensão Educação em educação ambiental, Guimarães (2000), faz
3

um contraponto entre educação conservadora e crítica com base na perspectiva freireana .
Segundo este autor há:

[...]uma abordagem que homogeneíza e superficializa o discurso da EA, com
perda do caráter crítico – e esta postura está a serviço de uma concepção de
sociedade e seu projeto de educação que busca ser hegemônico - abordagem
conservadora. [...] Há uma abordagem que aponta a opressão do homem e da

3

“Freireana” refere-se, na literatura da área, à abordag em de Paulo Freire – seus princípios e diretrizes
para edu cação e pedagogia das org anizações comunitárias.
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natureza, desnudando as relações de poder na sociedade, em um processo de
despolitização das ações humanas (GUIMARÃES, 2000, p. 20).

1.2 Dos motivos da opção da pesquisa

Quando a educação ambiental surgiu, na década de 70, veiculava uma proposta na
perspectiva interdisciplinar. Além disso, colocava-se que a educação ambiental não poderia
ser apenas mais uma disciplina nos currículos, porque isto significaria um retrocesso de mais
de 16 anos, conforme argumentava Dias (1994). O autor se reportava ao projeto de Lei 253/91
que previa a disciplina de educação ambiental e a “aprovação seria um atestado público de
incompetência e total falta de sintonia com as tendências educacionais do mundo atual”
(DIAS, 1994, p. 23).
Para Lima, M . e Freitas (1997), a abordagem da educação ambiental em nível formal
era uma questão em aberto para a época. Neste sentido, argumentavam:

Analisada sob a ótica do Ensino Fundamental verifica-se que introduzi-la
como disciplina no currículo amortiza seu caráter formativo, tanto no que
concerne à internalização de novos hábitos e inculcação de valores como no
processo de formação do pensamento dentro de uma concepção essencial do
conhecimento hoje (LIMA, M.; FREITAS, 1997, p.19).

Esse discurso circulou bastante nos meios educacionais e por falta de uma base teórica
em educação ambiental, induziu a uma compreensão de que a educação ambiental estava mais
apropriada a atividades não formais. E, quando formais deveriam ser como tema transversal.
Por isso, os PCNs veiculam a proposição de educação e meio ambiente como tema transversal
(BRASIL, 1998).
No que concerne à criação de uma disciplina de Educação Ambiental no 3º grau, esta
assumiu outra conotação. Lima, M . e Freitas (1997) argumentam que sendo a Universidade
responsável pela formação de recursos humanos, portanto, cabe a ela promover a capacitação
de profissionais para trabalharem o enfoque de educação. Assim defendem que:
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[...] A opção de criar a disciplina foi procurar dar elementos aos professores
para trabalharem a Educação Ambiental como enfoque metodológico.
Portanto, o conteúdo pertence à Ecologia e à Educação, buscando a interface
entre ambos. Nesse caso, a disciplina passa a enfatizar seu caráter formativo,
usando a informação como instrumento de reflexão e análise de
comportamentos (LIMA, M.; FREITAS, 1997, p. 19).

Nas experiências vivenciadas em educação ambiental, paralelamente a contatos
mantidos com professores de escolas e/ou de cursos de capacitações, percebe-se que muitos
não trabalhavam com a Educação Ambiental e que havia limites na sua teoria e prática.
Existiam escolas que não tinham projetos em Educação Ambiental, outras desenvolviam bons
projetos. Essas constatações conduziram a pensar sobre a Educação Ambiental no Ensino
Formal, tanto no que se refere à legislação, quanto no que diz respeito às orientações dos
PCNs. A Educação Ambiental está presente na Constituição Federal de 1988. Diz o Art. 225
do capítulo VI – Do M eio Ambiente: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações (BRASIL, 2008).
É na Lei 9.795/99 da Política Nacional de Educação Ambiental que a Educação
Ambiental toma força. Diz o Art. 2º: A Educação Ambiental é um componente essencial e
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os
níveis de ensino e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal
(BRASIL, 2008).
Nos PCNs, a Educação Ambiental é tratada como tema transversal (BRASIL, 1998) e
os Parâmetros em Ação reforçam o trabalho em Educação Ambiental como transversalidade,
sugerindo que os professores busquem o campo (natureza) como objeto das suas
investigações e hipóteses de trabalho (BRASIL, 2003).
M as, apesar de todos os aparatos legais para que a Educação Ambiental seja
viabilizada no ensino formal poucas são as escolas que promovem um trabalho sistemático
com Educação Ambiental. Bem como poucas são as escolas que têm um projeto nessa área.
Esses motivos delineados levam a perceber que as representações sociais de educação
ambiental se apresentam como um campo fecundo para estudo, pela problemática
ambiental/social, envolvendo a sociedade e seu discurso contemporâneo. A teoria das
representações sociais apresenta bases teórico-metodológicas apropriadas para pesquisas
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sobre a dimensão simbólica dos objetos sociais, e esse era o foco de interesse: conhecer os
sentidos e significados sociais de Educação Ambiental.
Nas primeiras leituras sobre Representações Sociais, ocorrera a apropriação de que
as representações são geradas nas condutas e comunicação de um determinado grupo social,
podendo ser modificadas de acordo com o nascimento de outras representações. Partindo
dessa idéia se entende que o conhecimento das representações sociais de educação
ambiental é essencial para a formação. Essa compreensão encontra ressonância em
M oscovici (2003) que realça:

Representações, obviamente não são criadas por um indivíduo isoladamente.
Uma vez criadas, contudo, elas adquirem uma vida própria, circulam, se
encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de
novas representações, enquanto velhas representações morrem
(MOSCOVICI, 2003, p. 41).

Esta necessidade de criar representações é bem explicada por Jodelet (2001), quando
ressalta: “sempre temos necessidade de estarmos informados sobre o mundo à nossa volta.
Além de nos ajustar a ele, precisamos saber como nos comportar, dominá-lo física ou
intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se apresentam: é por isso que
criamos representações” (JODELET, 2001, p. 17). São, portanto, de extrema importância para
o cotidiano:
Frente a esse mundo de objetos, pessoas, acontecimentos ou idéias, não
somos (apenas) automatismos, nem estamos isolados num vazio social:
partilhamos esse mundo com os outros que nos servem de apoio, às vezes de
forma convergente, outras pelo conflito, para compreendê-lo, administrá-lo
ou enfrentá-lo. [...] Elas nos guiam no modo de nomear e definir
conjuntamente os diferentes aspectos da realidade diária, no modo de
interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-nos
frente a eles de forma defensiva (JODELET, 2001, p.17).

Os fenômenos e os conceitos de representações sociais fazem parte do cotidiano e
estão presentes nas relações interpessoais. A esse respeito, Sá (2004) chama a atenção da
existência de uma lista enorme de palavras e expressões que estão presentes na curiosidade e
interesse das pessoas, que demandam por compreensão e posicionamento, sendo ela: “as
questões ecológicas: a preservação de florestas e de espécies animais; a poluição, a destruição
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da camada de ozônio; a responsabilidade dos países industrializados; a Amazônia e o
Pantanal” (SÁ, 2004, p. 25). As explicações veiculadas, segundo o mesmo autor:

Vão além do que chamaríamos de simples opiniões sobre os assuntos ou
atitudes isoladas em relação aos objetos sociais neles envolvidos.
Comumente, fazem uma articulação ou combinação de diferentes questões
ou objetos, segundo uma lógica própria em uma estrutura globalizante de
implicações, para a qual contribuem informações e julgamentos valorativos
colhidos nas mais variadas fontes e experiências pessoais e grupais (SÁ,
2004, p. 26).

O conhecimento das representações sociais ajuda na compreensão das leituras de
mundo, homem, sociedade e cultura e a entender as atitudes das pessoas. Identificar e
compreender as representações sociais pode nos levar a reconhecer a sua importância para os
alunos que estão em formação, quanto para os professores que os formam e se formam.
De acordo com Trevisol:

Há um consenso bastante generalizado entre os educadores ambientais,
técnicos e pesquisadores em meio ambiente que qualquer programa de
educação ambiental precisa levar em consideração as representações sociais
que o grupo social ou comunidade envolvida pelo projeto faz do meio
ambiente e de sua relação com ele (T REVISOL, 2007, p. 1).

Concordando com a importância dos estudos das representações sociais em educação
ambiental, ecologia, natureza, meio ambiente e outros temas afins, constata-se a existência de
um número acentuado de trabalhos em Educação Ambiental, bem como em Representações
Sociais. No entanto, quando se trata das representações sociais em educação ambiental esse
número se reduz sensivelmente. Isso se atribui ao fato de que estas Representações Sociais
são apresentadas como meio ambiente, natureza, ou outros temas próximos, o que dificulta
uma clareza quanto à produção científica nessa perspectiva específica em educação ambiental.
Além disso, alguns trabalhos aparecem com o título representações sociais de educação
ambiental, mas no seu conteúdo é evidenciada a representação de meio ambiente. Outros
intitulam representações sociais de educação ambiental e do seu conteúdo consta apenas a
representação de água, dando margem à ambigüidade entre o título e o conteúdo no corpo do
texto.
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1.3 Dos pressupostos, objeto de estudo, objetivos, questões da pesquisa, opções
metodológicas

Diante das reflexões postas, a pesquisa foi se constituindo com a intenção de mostrar
diversas dimensões das representações sociais de educação ambiental, partindo do
pressuposto que estão permeadas das dimensões: educação e ambiental.
Em sendo o objeto da pesquisa – Representações Sociais de Educação Ambiental temse como objetivo: Investigar as representações sociais de educação ambiental por discentes, e
conseqüentemente identificar os sentidos e significados atribuídos a esse objeto social.
Levando-se em consideração que para M oscovici (1978, p. 26) “a representação social
é uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de
comportamentos e a comunicação entre indivíduos”; poder-se-ia dizer que aproximar essa
área do conhecimento à de educação ambiental é fundamental, pois que essa abordagem da
educação ambiental encontra-se nos PCNs quando ressalta que a educação ambiental requer
mudança de comportamento, atitudes e valores (BRASIL, 1998): É essencial ao entendimento
da educação ambiental a busca da proteção à vida, como dimensão simbólica em seus
diversos modos, isto é: na tentativa de minimizar os elementos intervenientes ou impactantes
ao meio ambiente; na compreensão dos elementos que constituem o ambiente, meio ambiente
e/ou natureza; na discussão dos valores e atitudes em relação à busca de proteção à vida; nas
ações educativas e/ou práticas em relação ao meio ambiente; na compreensão do imaginário e
simbólico nas representações sociais de educação ambiental. Isto requer um conhecimento das
relações homem/natureza/sociedade/cultura, por meio da linguagem e do pensamento,
orientadores do comportamento e das condutas.
Para subsidiar a discussão das representações sociais se fez opção pelas bases teóricas
de M oscovici (1978); Wagner (1998), complementadas por Jodelet (2001); Arruda (1998);
Nóbrega (2003); Sá (1996; 1998; 2004); Castro (2002) ente outros, mas também de outras
áreas do conhecimento, pois em sendo a Educação Ambiental uma área do conhecimento
eminentemente inter e transdisciplinar, impõe o diálogo com outras áreas. A empiria sinalizou
para diversas referências e referenciais. Uma delas trata da discussão em torno da “crença”.
Buscou-se a compreensão epistemológica do sistema de crenças e conhecimento em Wagner
(2005); e adotou-se a abordagem de “crença como fator de confiança” e como “fator de
cepticismo”, de Castro (2002; 2003).
Enfim, são enormes as possibilidades que esse objeto de estudo, Educação Ambiental,
oferece para análise, interpretação e discussão, tendo-se como aporte teórico as representações
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sociais e aspectos relacionados – tal como “conscientização”, um elemento mobilizador na
educação para as questões do meio ambiente. Assim optou-se pela abordagem da consciência
ingênua e crítica em Freire (2006) e Pinto (2003).
Estas primeiras leituras foram fundamentais para elaborarmos as questões de pesquisa:
1) Que dimensões/categorias existem no campo semântico das representações sociais de
educação ambiental? 2) Quais os significados e sentidos atribuídos à educação ambiental em
cada classe lexical, pelos participantes de cada grupo pesquisado? 3) As representações de
sujeitos da Educação Básica e da Educação Superior aproximam-se e/ou se distanciam.
Para responder essas questões optou-se pela técnica projetiva – Associação livre de
palavras, de acordo com Abric (1994), tendo como tema indutor – Educação Ambiental, para
chegar-se ao campo semântico e às categorias essenciais para identificar as dimensões de
educação e de ambiental.
Essas dimensões constituem facetas do objeto. Analizou-se a associação livre de
palavras com o software EVOC 2000, (Vergès, 2000), desde a análise lexicográfica, até a
etapa RANGM OT. Para a construção de categorias do campo semântico optou-se pelo uso do
software ALCESTE (Análise lexical de um conjunto de segmentos de textos), de acordo com
Reinert (1990), que contribuiu por organizar os textos discursivos em classes lexicais ou
contextos. Assumiu-se que por meio das justificativas das evocações seria possível encontrar:
(1) sentidos e significados dados às dimensões da educação ambiental, permeadas da
perspectiva ambiental, mas também da educação; (2) quais grupos elaboram quais
significações. Além de outras possibilidades de análise o software mostra as unidades de
contextos elementares (u.c.e); projeção das classes lexicais sobre um plano a partir de dois
eixos: horizontal e vertical, como serão mostradas em detalhes neste documento, nos tópicos
de análises e interpretação dos dados.
Diante do exposto e para dar subsídios ao leitor, compreende-se que é relevant e
oferecer uma prévia do estudo em seus pontos essenciais, e foi neste sentido que se optou por
resenhar a estruturação deste documento, como segue.
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1.4 Estruturação da Tese

Do primeiro capítulo denominado Das motivações da pesquisadora ao desenho da
pesquisa constam quatro itens. Localizando a problemática da investigação; dos motivos da
opção da pesquisa; pressupostos, objeto de estudo, objetivos, opção metodológica; e a
estruturação da tese.
O segundo capítulo trata das Representações e representações sociais: no circuito
da complementaridade. Buscou-se o diálogo das representações e das representações
sociais, de acordo com M oscovici (1978; 2003); Wagner e Hayes (2005); M arková (2006);
Castro (2002); Vergès (2001); Spink (2006); Wagner (1995; 1998a; 2003); Jodelet (2001);
Abric (2003); Sá (2004); Nóbrega (2003); Jovechelovitch (2000). Como M oscovici (1978)
reconhece que a teoria das representações sociais foi construída em quatro pilares, não
poderia deixar de explicitar, ainda que minimamente, esses pilares, sendo eles: as bases
conceituais das representações sociais; o universo consensual e o reificado; os mecanismos de
objetivação e ancoragem. Conhecer as bases epistemológicas de M oscovici (1978); e Wagner
e Hayes (2005) quanto aos universos reificado e consensual é fundamental para demarcar o
que é da ciência científica e da ciência do senso comum. Em sendo as representações sociais
um fenômeno, se fez opção por abordar esse aspecto levando-se em consideração a
contribuição que diversos autores deram para a academia. Refletindo que as representações
sociais circulam por mecanismos de difusão, propagação e propaganda, de acordo com
M oscovici (1978), têm-se as bases teóricas essenciais para este estudo. Como as
representações sociais apresentam-se na sociedade em três níveis: hegemônicas, emancipadas
e polêmicas, estes se constituíram em aspectos privilegiados na discussão e interpretações dos
dados.
O terceiro capítulo - A construção metodológica - compreende a abordagem teóricometodológica; lócus e os partícipes da pesquisa; procedimentos de coleta e análise dos dados.
Utilizou-se para coleta de dados o método associativo de palavras ou a associação livre de
palavras - ALP, como proposto por Abric (1994) tendo-se como tema indutor - Educação
Ambiental. Em seguida justificavam suas evocações. Para análise das evocações utilizou-se o
software EVOC como proposto por Vergès (2000). No âmbito dessa pesquisa usou-se as
seguintes etapas: LEXIQUE, TRIEVOC, LISTVOC e o RANGM OT. Esta última etapa
mostra as freqüências e a distribuição das classificações para cada palavra. Assim foi possível
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distribuir em zonas (1, 2, 3) de acordo com a Lei de ZIPF4. Tendo-se como ponto de partida
essas zonas foi possível localizar as palavras encontradas em cada freqüência. Além disso,
pelas evocações foi possível identificar o campo semântico e agrupá-lo por categorias.
No quarto capítulo encontram-se as análises dos dados apresentadas em - Dimensões
das representações sociais de educação ambiental: o estudo das evocações de palavras.
Neste se salienta o campo semântico e suas categorias, as quais foram denominadas de acordo
com as seguintes dimensões: a) Natureza/ambiente/meio ambiente: seus elementos
constituintes; b) valores; c) atitudes; d) ações; e) implicações ou conseqüências; f) mediação.
No quinto capítulo encontram-se os resultados e discussão das análises das
justificativas das evocações. Este capítulo foi designado Universo representacional de
educação ambiental: desvelando sentidos e significados das justificativas das evocações.
Teve como apoio o software ALCESTE (REINERT, 1990). O programa registrou seis classes
lexicais ou contextos. Essas classes são apresentadas em uma classificação hierárquica
descendente que é visualizada em um dendrograma de classes estáveis. Foi possível perceber
as partições do corpus dos textos até a formação das classes lexicais nesse dendrograma,
sendo atribuída a cada partição e classes uma denominação. As classes foram cognominadas
de: 1. A conscientização como fator de crença para a preservação da natureza-sociedade; 2.
Relação conhecimento e consciência para preservação da natureza; 3. O Ambiente e as
intervenções humanas, em busca de indicativos de soluções; 4. Natureza/ambiente/meio
ambiente e seus elementos constituintes, um pensar nos valores e um agir pela mediação; 5. A
interação homem-natureza nas representações sociais de educação ambiental e a dimensão
simbólica-vida; e 6. Natureza/M eio Ambiente, valores, atitudes, ações, implicações ou
conseqüências e mediação na relação homem-natureza. Com a leitura dos textos discursivos
ou “corpus” dos textos dessas classes identificou-se os sentidos e significados dados às
representações sociais de educação ambiental. São localizados os participantes da pesquisa,
usando um nome fictício, o grupo a que pertence, e a idade. Foi possível identificar também
as unidades de contexto elementar (u.c.e), bem como onde se encontra a Educação Básica e a
Educação Superior por meio da projeção de dois eixos: horizontal e vertical.
Seguindo-se as considerações (in)conclusas que é em verdade uma guisa, onde
retoma-se os pressupostos, objetivos, as questões da pesquisa, a opção metodológica, a
empiria em dois momentos vivenciados, sendo esses: 1. Dimensões das representações sociais

4

Lei de ZIPF também conhecida como lei do mínimo esforço, consiste em medir a freqüênci a do aparecimento
das palavras em vários textos, gerando uma lista ordenada de termos de uma determinada disciplina ou assunto
(VANTI, 2008).
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de educação ambiental: o estudo das evocações de palavras, e 2. Universo representacional de
educação ambiental: desvelando sentidos e significados. Ressalta-se a importância das
reflexões da pesquisa para a formação e lançam-se alguns princípios para a referida formação.
Ressalta-se que durante todo o processo de construção da pesquisa as reflexões
motivaram a escrita de um Posfácio. Isso representou tanto se fazer uma retrospectiva da
trajetória de formação da professora/pesquisadora quanto de se elaborar uma prospectiva
levando em consideração os sentidos atribuídos no processo de construção do percurso teórico
para a formação epistêmica da pesquisadora e as possibilidades de vivenciá-las na prática.
Desse modo, optou-se pela narrativa de formação como perspectiva teórico-metodológica
para buscar o sentido do percurso da construção da tese. Adotando-se na prática de
professora/formadora a associação livre de palavras enquanto referência teórico-metodológica
em um curso de Especialização em Biologia como possibilidade de tratar conceitos de
Ecologia Básica e Humana e Educação Ambiental. Resgatando, também, as narrativas de
formação por mim vivenciadas em ateliês de história de vida e formação, durante o curso de
doutorado.
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2 REPRES ENTAÇÕES E REPRES ENTAÇÕES S OCIAIS : NO CIRCUITO DA
COMPLEMENTARIDAD E

[...] Todas as interações humanas, surjam elas entre duas
pessoas ou entre dois grupos, pressupõem representações. Na
realidade, é isso que as caracteriza.
(Serge Moscovici)

Neste capítulo tem-se como proposição inicial explicitar as bases das representações,
em termos do surgimento, uso da palavra, bem como do semântico 5, tendo como referência
Wagner e Hayes (2005); M oscovici (2003); Castro (2002); M arková (2006); Vergès (2005)
Spink (2006). Em seguida abordam-se as bases conceituais das representações sociais. Neste
sentido, busca-se aporte em M oscovici (1978; 2003); Jodelet (2001); Wagner (1998a; 2003),
mas compreendendo que as definições de representações sociais em Castro (2002); Spink
(2006); Nóbrega (2003); Sá (2004) são complementares a essa perspectiva conceitual.
Destaca-se o fenômeno das representações sociais em outro item, devido à sua
importância para a compreensão das representações sociais. M oscovici (2003) a esse respeito
o aborda como: 1. Ambiente. Nesse contexto discute: 1.1 o pensamento primitivo, ciência e
senso comum; 1.2 a natureza convencional e prescritiva das representações; 1.3 a era da
representação.

2.1 Representações e representações sociais: origem, semântico e bases conceituais

O termo representação, de acordo com a literatura, foi empregado inicialmente na
Filosofia e na Psicologia, por Schopenhauer e posteriormente por Wundt, que o usaram para
“descrever a idéia de recordar alguma coisa que no momento não está presente” é o que
expressam os autores Wagner e Hayes (2005, p. 69). M oscovici (2003), ao abordar a
relevância do que é e da forma como é representado para a orientação e adaptação das pessoas

5

Semântico vem do grego Semantikós, que significa, que indica, que faz conh ecer. Relativo a semântico.
Relativo ao significado ou ao sentido das unidades lingüísticas (Houaiss et al., 2001).
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e do grupo, aponta exatamente para a perspectiva de que representar significa buscar para o
presente as coisas ausentes:
Essas coisas representadas devem possuir uma coerência argumentativa, de
uma racionalidade e da integridade normativa do grupo. [...] Isto deve
acontecer de forma comunicativa e difusa, pois não há outros meios, com
exceção do discurso e dos sentidos que ele contém, pelos quais as pessoas e
os grupos sejam capazes de se orientar e se adaptar a tais coisas
(MOSCOVICI, 2003, p. 216).

O referido termo aparece também como um “construto teórico que descreve um estado
mental ou processo social de qualquer natureza, em que objetos físicos ou idéias são
designados [...]” (WAGNER; HAYES, 2005, p. 70, tradução nossa). Os autores acrescentam
que anteriormente não se considerava que a representação possuía alguma natureza fisiológica
particular ou material, nem no domínio individual nem no domínio coletivo. Neste sentido,
Wagner e Hayes destacam o papel explanatório da representação tanto no âmbito individual
como do comportamento coletivo:
O termo representação desempenha um papel explanatório em teorias
referentes à abordagem individual e social, e comportamento coletivo. [...]
Não esclarece alguma coisa dele, porém é usado como se estivesse
trabalhando sobre observação individual ou comportamento coletivo em
contexto particular (WAGNER; HAYES, 2005, p.70, tradução nossa).

Avançando em sua análise, os autores observam que o termo representação, tanto no
Alemão como no Inglês, têm seu semântico aproximado:
A um contato com um objeto que descreve uma coisa, logo se trata de uma
representação de uma coisa material. [...] Uma imagem representa alguma
coisa e é simultaneamente algum objeto que pode ser tocado, uma folha de
papel, uma chapa fotográfica [...] e é ele representação, nós estamos tratando
de um assunto como coisa material de acordo com a crença popular. [...] Em
cada contexto “representação” está ontologicamente correto (WAGNER;
HAYES, 2005, p. 69, tradução nossa).

Explicações sobre “représentation” e “representação” encontram-se freqüentemente na
literatura. Este foi comumente usado e estendido em várias esferas do meio intelectual na
França, em diversas áreas do conhecimento, como: filosofia, ciência social, artes e literatura, e
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nos meios profissionais e legislativos. No sentido filosófico e psicológico, représentation
retém suas características dinâmicas e comunicativas (M ARKOVÁ, 2006).
O termo “représentation” não foi definido por Durkheim, no entanto, é clara sua
inclinação a compreender as representações coletivas enquanto atividades da mente e não
como um fenômeno específico. De acordo com M arková, o referido autor
Não parece ter sido criticado pela sua negligência, mesmo sendo ele que
tratou das representações coletivas. [...] É possível inferir seguramente que
as representações coletivas, segundo Durkheim, se referiam às várias
atividades da mente e não a um fenômeno especificamente definido. [...]
Para ele, todas as coisas poderiam ser representadas, e esta visão foi
compartilhada por outros escolásticos franceses da sua época (MARKOVÁ,
2006, p. 170).

Ao considerar o surgimento do termo “représentation”, M arková indica que

Já era conhecido na língua francesa no século 13. Ela tem sido sempre um
termo altamente polissêmico, referindo-se a várias atividades da mente,
como a produção de imagens, símbolos e sinais, como também
demonstrações gráficas, isto é, coordenadas cartesianas e imitação. O
primeiro significado, listado no Dicionário Francês Robert, caracteriza
‘représentations’ como uma ação de colocar algo na frente dos olhos de
outra pessoa ou na frente da mente de outra pessoa. [...] a ‘représentation’
francesa exibe, acima de tudo, características sociais e dialógicas
(MARKOVÁ, 2006, p. 170-171).

Assim, apesar do termo envolver uma diversidade ampla de sentidos, “représentation”
não está circunscrita à mera repetição, mas fundamentalmente à re-apresentação ou recriação
por parte do sujeito daquele objeto. Neste caso, o teatro nos serve como referência:
Um dos significados mais antigos faz referência à représentation teatral [...]
por definição, comunicativa e direcionada aos outros. [...] o ator comunica
aos outros suas imagens de um objeto ausente [...] construído de forma
significativa pelas outras pessoas, através de uma imagem, de um sinal ou
até mesmo através de um discurso. Em um diálogo dramático, o ator nunca
repete ou reflete um evento ausente, ele cria uma nova interpretação através
da représentation. [...] O prefixo re - na représentation não tem nada a ver
com repetição, lingüisticamente falando; ele é um prefixo de intensidade
(MARKOVÁ, 2006, p. 171).
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As diferentes perspectivas de estudos dos fenômenos mentais também são assinaladas
por M arková:
Os filósofos e os pesquisadores, nas ciências naturais e socais, têm escolhas
diferentes quando abordam o estudo do fenômeno mental. Para uns [...] pode
ser as impressões sentidas ou as percepções individuais, para outros pode ser
a cognição; outros ainda escolhem o pensamento, os conceitos, as idéias ou
representações – como ponto de partida (MARKOVÁ, 2006, p.172).

A autora adverte que independentemente da escolha, há uma tendência bastante
comum na filosofia e na ciência de abordar o fenômeno mental da mesma forma como
concebemos a matéria física ou material (M ARKOVÁ, 2006).
Desse modo, trata-se cognição como:
Um mecanismo, uma ferramenta, um órgão, um implemento ou um
computador [...] estas metáforas têm a tendência de tratar os fenômenos
mentais como entidades para as quais você pode fisicamente apontar, da
mesma maneira que você aponta para as coisas materiais, podendo ainda
definir com a mesma precisão com que você define objetos materiais, assim
como martelos ou bananas. T ais imagens ou metáforas, apesar de não serem
muito significativas, podem atualizar o nosso entendimento dos fenômenos
mentais (MARKOVÁ, 2006, p. 172).

Nessa perspectiva, M arková (2006) sugere considerar as “representações” seguindo o
significado francês da expressão “representações sociais”, ou seja, as “representações como
pensamento em movimento”. E pensamento, como bem expressa a autora, é “conceitual e
comunicável”.
Adverte também quanto aos perigos de se querer “operacionalizar as representações”.
Isto pode ocorrer tanto com aqueles que compartilham da mesma versão do empirismo e
positivismo, como por quem que nunca se associou, de forma alguma, a tais vertentes
(MARKOVÁ, 2006).
M arková (2003) sustenta que a operacionalização das representações como algo
finalizado e completo pode se tornar sem significado. Para a autora, as representações sociais
“são fenômenos dinâmicos e abertos e o conceito da representação social é formado e retransformado juntamente com a transformação da sua teoria” (M ARKOVÁ, 2006, p. 172173).
A representação social é para Abric “um conjunto organizado e estruturado de
informações, crenças, opiniões e atitudes” (ABRIC, 2003, p. 38). Já na compreensão de
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Jovchelovitch (2000, p. 41), as representações sociais “ativamente constroem ou, melhor
ainda, ativamente re-constroem a realidade, de forma autônoma e criativa [...] possuem um
caráter produtor de imagens e significantes, que expressa, em última instância, o trabalho do
psiquismo humano sobre o mundo [...]”.
De acordo com Jodelet (2001, p. 17-18), as representações sociais, “circulam nos
discursos, são trazidas pelas palavras e veiculadas em mensagens e imagens midiáticas,
cristalizadas em condutas e em organizações materiais e espaciais.”
Spink (2006) reconhece que representação é em síntese, “a reprodução daquilo que se
pensa”. Para a autora a ênfase é dada no conhecimento e apreensão da realidade, a qual nos
remete aos estudos clássicos de ideologia, do historicismo, relativismo cultural e da
arqueologia foucaultiana, que segundo a autora abre caminho para o paradigma construtivista
(SPINK, 2006).
Castro (2002), referindo-se às representações, defende que estes conceitos só adquirem
sentidos a partir dos pressupostos de que “entre o mundo externo e os comportamentos das
pessoas existe um organismo, que este organismo recorre a um conjunto de processos para
representar aquele mundo, e que só é possível compreender as pessoas estudando estas
representações” (CASTRO, 2002, p. 15).
As representações podem ter diversas denominações, conforme revisão de Castro
(2002): esquemas; protótipos; “scripts”; redes proposicionais; atitudes; representações sociais.
Para Castro (2002), o mesmo se passa com a construção de muitas das estruturas
cognitivas que a corrente da cognição social pressupõe. Estas estruturas cognitivas, ou
“representações”, ou teorias são vistas pela “cognição social como dependendo de uma
construção individual que se baseia nos processos de generalização, abstração, memorização e
que tem conseqüências para a inferência” (CASTRO, 2002, p. 16-17).
Spink (2006), por seu turno, observa que as representações sociais estão inscritas no
universo do conhecimento do senso comum. Segundo Spink, as “representações sociais sendo
definidas como conhecimento prático inserem-se mais especificamente entre as correntes que
estudam o conhecimento do senso comum” (SPINK, 2006, p.4). Para a autora isto já
pressupõe:
Uma ruptura com as vertentes clássicas das teorias do conhecimento, uma
vez que estas abordam o conhecimento como saber formalizado, isto é,
focalizam o saber que já transpôs o limiar epistemológico, sendo constituídas
por conjuntos de enunciados que definem normas de verificação e coerência.
Em nítido contraste, as correntes que se de bruçam sobre os saberes enquanto
saberes, quer formalizados ou não, procuram superar a clivagem entre
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ciência e senso comum, tratando ambas as manifestações como construções
sociais sujeitas às determinações sócio-históricas de épocas específicas
(SPINK, 2006, p. 4).

Enfocar, portanto, o estudo das representações sociais implica atribuir um estatuto ao
saber produzido pelo senso comum diferente daquele atribuído pela ciência clássica
(NÓBREGA, 2001). Comumente, o senso comum está circunscrito a um segundo plano como
saber menor, pouco valorizado, enquanto o conhecimento científico é alçado ao mais alto grau
de valorização. Neste sentido, a ciência e os saberes por ela produzidos funcionam como
conhecimentos legítimos, verdadeiros. Para Spink, esta diferenciação:

Não é um mero artifício didático [...] ocorrem mudanças quanto ao estatuto
da objetividade e da busca da verdade. Trata-se [...] de inserir o estudo das
representações sociais entre os esforços da desconstrução da retórica da
verdade, componente intrínseco da Revolução Científica que inaugura a
modernidade nas sociedades ocidentais (SPINK, 2006, p. 4).

Argumenta ainda que esta contestação da retórica da verdade pode ser visualizada
como um movimento nas dimensões da epistemologia clássica, à incorporação do social, com
a conseqüente relativização da objetividade, e à ampliação do olhar, de modo a ver o senso
comum não mais como conhecimento de segunda classe, mas como legítimo e motor das
transformações sociais (SPINK, 2006).
Referindo-se às representações sociais e à teoria científica, Wagner reconhece que:

Qualquer teoria científica procura descrever e explicar fenômenos. Ao fazer
isso, a teoria submete o fenômeno capturado por conceitos a uma ordem
processual e causal. Na teoria das representações sociais, o fenômeno em
questão é da ordem dos diferentes tipos de teorias populares, senso comum,
e saberes cotidianos que chamamos representações sociais (WAGNER,
1995, p. 150).

Ao estudar as representações sociais, compreende-se tal conhecimento como aquele
produzido no cotidiano. O grupo elabora representações sociais com o intuito de criar, de
modo compartilhado, sentidos acerca dos fenômenos, os quais servem como base para as
comunicações e interações no grupo.
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Na perspectiva de Sá (2004), a expressão representações sociais refere-se tanto a um
conjunto de fenômenos, quanto ao seu conceito e à teoria construída para explicá-la,
identificando um enorme campo de estudos psicossociológicos.
Referindo-se aos fenômenos em representações sociais Jodelet (2001) aborda como:

[...] fenômenos complexos sempre ativados e em ação na vida social, e que é
na sua riqueza como fenômenos que se descobre diversos elementos, como
informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes,
opiniões, entre outros [...] elementos são organizados sempre sob a aparência
de um saber que diz algo sobre a realidade. É esta totalidade significante
que, em relação com a ação, encontra-se no centro de investigação científica,
a qual atribui como tarefa descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas
dimensões, formas, processos e funcionamento (JODELET, 2001, p. 21).

Consoante a mesma autora, esses fenômenos vêm-se tornando um assunto central para
as ciências humanas. Existe neles “um domínio de pesquisa dotado de instrumentos
conceituais e metodológicos próprios, que interessa a várias disciplinas” (JODELET, 2001, p.
21).
De acordo com Sá, quando aceitamos estudar as representações sociais, buscamos
pesquisar um fenômeno que nos chama atenção a partir da sua relevância social, seu valor
intrínseco ou sua relevância acadêmica (SÁ, 1998). Os fenômenos referentes às
representações sociais podem circular por vários âmbitos culturais ou sociais:

Os fenômenos da representação social estão na cultura, nas instituições, nas
práticas sociais, nas comunicações interpessoais e de massa e nos
pensamentos individuais [...] os fenômenos são [...] difusos, fugidos,
multifacetados, em constante movimento e presentes em inúmeras instâncias
da interação social (SÁ, 1998, p. 21).

Nóbrega (2003) enfoca que as representações sociais são elaboradas no âmbito dos
fenômenos comunicacionais que repercutem sobre as interações e mudanças sociais. É
importante pensar os fenômenos das representações sociais em termos de status simbólico. A
esse respeito M oscovici (2003) compreende que:
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O status dos fenômenos da representação social é o de um status simbólico:
estabelecendo um vínculo, construindo uma imagem, evocando, dizendo e
fazendo com que se fale, partilhando um significado através de algumas
proposições transmissíveis e, no melhor dos casos, sintetizando em um
clichê que se torna um emblema. No seu limite, é o caso de fenômenos que
afetam todas aquelas relações simbólicas que uma sociedade cria e mantém e
que se relacionam com tudo o que produz efeitos em matérias de economia
ou poder (MOSCOVICI, 2003, p. 216).

Jovchelovitch (2000) aborda as representações sociais no contexto de mudanças. Neste
sentido expressa:

[...] Elas contêm em si tanto resistência à mudança como sementes de
mudanças. A resistência à mudança se expressa pelo peso da história e pela
tradição, que impinge sobre os processos de ancoragem e objetivação. As
sementes da mudança são encontradas no meio essencial das representações
sociais, notadamente a conversação (JOVCHELOVIT CH, 2000, p. 40-41).

Em termos de conversação pode-se dizer, de acordo com a referida autora, que as
representações se formam no conflito e confronto de novas e velhas idéias, como pode ser
lido em destaque:

A fala é precisamente o produto de um processo contínuo de diálogo,
conflito e confrontação entre o novo e o velho, de idéias que se formam
precisamente enquanto são faladas. [...] as representações sociais são
móveis, versáteis e estão continuamente mudando (JOVCHELOVIT CH,
2000, p. 40-41).

Para Vergès (2005) a representação é cognitiva, o que pressupõe a existência de uma
grande quantidade de conhecimentos para tratar a informação recebida, a interpretação de um
dado objeto e os argumentos aos quais este objeto ou estas informações dão lugar. Diz ainda
que “este acto de conhecimento é activado por uma prática e influenciado pelo discurso que
circula na sociedade” (VERGÈS, 2005, p. 202).
Castro (2002) corrobora Vergès, ao enfatizar a relevância da organização das
informações no que tange às representações. Desse modo, Castro (2002, p. 16) parte da idéia
de que: “a vida pensante não pode dispensar formas de armazenar em memória, de forma
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mais ou menos organizada, a informação sobre o mundo – as representações” (CASTRO,
2002, p.16). De acordo com a autora, se para grande parte das abordagens teóricas da
Psicologia Social existe um acordo genérico sobre a centralidade e a importância das
representações no estudo das pessoas, é também possível detectar, entre elas, diferenças face à
forma como conceituam as origens destas representações (CASTRO, 2002).
Para iniciar reflexões sobre as bases conceituais da Teoria das Representações Sociais
(TRS), recorre-se de imediato ao criador da teoria, Serge M oscovici, que a desenvolveu no
final dos anos 50 e publicou seu livro em 1961, denominado de “Psycanalyse: son image e
son public”.
De acordo com M oscovici (1978), se a realidade das representações sociais é fácil de
apreender, não o é o conceito. Além disso, há razões históricas e não-históricas para tanto:

As razões históricas, que são em grande parte, devem-se deixar sob os
historiadores a incumbência de descobri-las. As razões não-históricas
reduzem-se todas a uma única: a sua posição “ mista”, na encruzilhada de
conceitos sociológicos e psicológicos (MOSCOVICI, 1978, p. 41).

É nesta “encruzilhada” que ele sugere que nos situemos, uma vez que as
representações sociais referem-se a um constructo psicossocial, o qual não permite a cisão
entre os âmbitos psicológicos e sociológicos. M oscovici, ao estudar a obra de Durkheim,
observa que:

Se ele queria simplesmente dizer que a vida social é a condição de todo
pensamento organizado – e, de preferência, que a recíproca também é
verdadeira -, sua atitude não suscita objeções. [...] à medida que Durkheim
não aborda frontalmente nem explica a pluralidade de modos de organização
do pensamento, mesmo que sejam todos sociais, a noção de representação
perde, nesse caso, boa parte de sua nitidez (MOSCOVICI, 1978, p. 42).

Dessa forma, M oscovici (1978) levanta o seguinte questionamento: quais são os
significados que o adjetivo “social” adiciona ao substantivo “representação”? Um deles diz
respeito à dimensão dos grupos sociais, mas essa classificação ele considera superficial. De
um modo ou de outro, corresponde a um critério de expressão. Outros questionamentos são
levantados, como: quais são os limites precisos do social? Que representação não seria social?
A que índices se reconhece o grau de adequação entre uma representação e um grupo social?
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Trata-se de uma grande batalha de discussão entre a Sociologia e a Psicologia Social clássica,
argumenta M oscovici (1978).
Para M oscovici (1978), é mais consistente ir à busca do processo das representações.
Dizer que uma representação é social equivale a fazer opção por uma hipótese de que ela é
“produzida, engendrada coletivamente” (M OSCOVICI, 1978, p.76). Diversas oposições
existiram quanto a essa hipótese, entre psicólogos e sociólogos, que insistiram na importância
exclusiva do indivíduo na gênese das concepções adotadas pela sociedade.
M oscovici (1978) defende que a definição do agente que produz uma representação
social é insuficiente para qualificá-la, torna-se relevante entender os motivos que conduziram
à sua produção. Para ele, reconhecer o sentido do qualificativo social é:

Preferível enfatizar a função a que corresponde do que as circunstâncias e as
entidades que reflete. Esta lhe é própria na medida em que a representação
contribui exclusivamente para os processos de formação de condutas e de
orientação das comunicações sociais (MOSCOVICI, 1978, p. 76-77).

M oscovici (1978) situa também a representação social pelo que não é, ou seja, não
parte das idéias behavoristas, que supõem nossos cérebros como uma caixa preta, nem
subscreve a concepção de que só reproduzimos ideologias, sem pensar, interpretar ou
ressiginificar.
As representações sociais são, portanto:
Entidades qua se tangíveis, que circulam, cruzam-se e se cristalizam
incessantemente, através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso
universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos
produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão
impregnados. [...] Correspondem, por um lado, à substância simbólica que
entra na elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, tal
como a ciência ou os mitos correspondem a uma prática científica e mítica
(MOSCOVICI, 1978, p.41).

Entende-se que um estudo de representações sociais, como este, deve transcender a
discussão sobre o que é próprio do social ou do psicológico. Para além de tais distinções,
M oscovici (1978) afirma que as representações sociais são
Uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós já sabemos.
Elas ocupam, com efeito, uma posição curiosa, em algum ponto entre
conceitos, que têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo e introduzir
nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma forma
significativa. Elas possuem duas faces interdependentes [...] a face icônica e
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a face simbólica. [...] representação = imagem /significação; em outras
palavras, a representação iguala toda imagem a uma idéia e toda idéia a uma
imagem (MOSCOVICI, 2003, p. 40).

O autor sublinha a complexidade das representações sociais, as quais estão
necessariamente inscritas em um referencial preexistente de pensamento. Assim, elas sempre
dependem de “sistemas de crenças ancorados em valores, tradições e imagens do mundo e da
existência” (M OSCOVICI, 2003, p. 216).
Ao abordar a constituição das representações sociais, o referido autor ressalta que este
é um processo que preconiza trocas e composição de idéias, as quais visam a responder
demandas individuais e coletivas. Dessa forma, as representações sociais

[...] são, sobretudo, o objeto de um permanente trabalho social, no e através
do discurso, de tal modo que cada novo fenômeno pode sempre ser
reincorporado dentro de modelos explicativos e justificativos que são
familiares e, conseqüentemente, aceitáveis. Esse processo de troca e
composição de idéias é sobretudo necessário, pois ele responde às duplas
exigências dos indivíduos e das coletividades. [...] para construir um sistema
de pensamento e compreensão e, por outro lado, para adotar visões
consensuais de ação que lhes permitem manter vínculo social, até mesmo a
continuidade da comunicação da idéia (MOSCOVICI, 2003, p. 216).

Wagner (1998a) destaca a grande quantidade de pesquisas desenvolvidas em
representações, as quais possibilitam conhecer a topografia mental de várias culturas e
sociedades modernas. Para ele, o denominador comum dessas abordagens de pesquisa diz
respeito ao fato de o conhecimento ser:
[...] um conjunto coletivamente compartilhado de crenças, imagens,
metáforas e símbolos num grupo, comunidade, sociedade, cultura. Apesar da
pressuposição comum quanto ao compartilhar, parece que nem todas as
pesquisas se referem à mesma compreensão do termo “representação
social”.[...] empregam o conceito de uma maneira mais pragmática, usando
‘representação’ para significar um conjunto estruturado de opiniões e
atitudes, outros aderem a uma posição mais teoricamente justificada
(WAGNER, 1998a, p.1).

Na expressão do autor citado essa diversidade se deve possivelmente às múltiplas
facetas que o conceito de representação social assume:

Por um lado, representação social é concebida como um processo social de
comunicação e discurso. Por outro, representações sociais são vistas como
atributos individuais, como estruturas de conhecimento individualmente
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acessíveis, embora compartilhadas. [...] é a versatilidade do conceito que dá
margem para várias interpretações e práticas que nem sempre são
compatíveis umas com as outras (WAGNER, 1998a, p.1).

Para Wagner (1998a), a representação social é um conteúdo mental estruturado que s e
apóia em diversas dimensões: cognitiva, avaliativa, valorativa (afetiva) e simbólica de um
fenômeno social relevante, representada por imagem ou metáfora, sendo compartilhado de
forma consciente pelo grupo.
Wagner (2003) sublinha o caráter histórico e socialmente determinado das
representações sociais, o que demanda investigações que se utilizem de conceitualizações da
psicologia, psicologia social, antropologia cultural, história e sociologia. De forma sucinta
expressa com simplicidade e competência: “A representação social é o objeto social que
aparece como real e tangível como este livro aqui ou como o prédio da Universidade de João
Pessoa” (WAGNER, 2003, p. 27).
As representações sociais são fenômeno que não pode ser apreciado, nem pensado,
como existente nas mentes individuais. As representações sociais são co-construídas em
práticas cotidianas (WAGNER, 1998a). Para saber sobre essas representações faz-se
necessário ter critérios. Esses são explicados por Wagner (1998a) por meio de vários atributos
de ordem estrutural e funcional, como: a) uma estrutura que forma o núcleo central e um
conjunto de elementos periféricos; b) forma metafórica, como um esquema figurativo; c)
objetivação; d) função de ancorar novas experiências; e) coletivamente compartilhadas
(WAGNER, 1998a, 16-17).
De acordo ainda com o autor essas características não são atributos exclusivos das
representações sociais, mas também das representações singulares e estruturas cognitivas,
como: teorias subjetivas, esquemas cognitivos, “scripts”, planos, protótipos e atitudes
(WAGNER, 1998a, p. 16-17). Para caracterizar as representações sociais, o autor propõe
considerar sua sócio-gênese. Essa implica em “características específicas das representações
sociais, as quais não compartilham com idiossincrasias e conhecimento privado” (WAGNER,
1998a, p. 9-10). A sócio-gênese fundamenta-se em critérios, sendo esses: consenso funcional;
de relevância; de prática; de holomorfose; de afiliação (WAGNER, 1998a).
A seguir serão abordadas às relações entre universo consensual e reificado; os
mecanismos de ancoragem e objetivação; a classificação dos sistemas de comunicação; e os
tipos de representações.
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2.1.1 Da teoria das representações sociais: universo consensual e reificado - ancoragem e
objetivação - classificação dos sistemas de comunicação – tipos de representações

M oscovici (1978) defende que as representações sociais se originam nas relações
interpessoais e intergrupais e que, portanto, é em função dessas relações que as mesmas
funcionam, alteram-se ou cristalizam-se.
De acordo com Castro (2002, p. 35), quando M oscovici formulou a teoria das
representações sociais, “ainda não existia uma rede organizada de psicólogos sociais
europeus, nem mecanismos que fomentassem uma comunicação sistemática entre eles”, o que
vai ocorrer durante as décadas de 60 e 70. Primeiro ocorrerá a constituição de uma associação
européia de Psicologia Social (a European Association of Experiemental Social Psychology).
Depois, em 1971, foi fundado o European Journal of Social Psychology. Neste sentido
argumenta Castro (2002), estas duas décadas são as da constituição de uma rede de psicólogos
sociais europeus, e do começo de um diálogo sistemático entre eles. A historia da Psicologia
Social é resgatada nos escritos de M oscovici e M arková (2006) que retratam como se deu a
sua criação.
Para Wagner “inicialmente a teoria da representação social reivindica por um atalho ao
problema de como o conhecimento científico torna-se integrado na vida cotidiana do povo em
sociedades modernas” (WAGNER, 1998b, p. 3, tradução nossa).
Na teoria das representações sociais de M oscovici (1978), encontram-se referências
marcantes, dentre as quais: a) universo consensual e reificado; b) processos formadores de
representação: ancoragem e objetivação. c) composição da representação: informação, atitude
e campo de representação ou imagem. d) Classificação dos sistemas de comunicação: difusão,
propagação, propaganda.
No que diz respeito ao universo consensual, M oscovici (1978) afirma que as
representações sociais são uma forma de adquirir conhecimento e de comunicá-lo. Esse
conhecimento, para o autor, corresponde ao universo consensual, explicando as coisas de
forma que essas se tornem accessíveis e relevantes para as nossas preocupações imediatas.
Isto, no dizer ainda do autor, é oposto ao universo reificado da ciência, em que o
conhecimento se constrói de forma independente das nossas preocupações e desejos, os quais
nos devolvem desfamiliarizados.
Quanto aos mecanismos: ancoragem e objetivação M oscovici (2003) os reconhecem
como os dois processos que geram as representações sociais. Realça que a ancoragem é “ [...]
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classificar e dar nome a alguma coisa. [...] coisas que não são classificadas e que não possuem
nomes são estranhas, não existentes e ameaçadoras” (M OSCOVICI, 2003 p. 61).
Neste contexto ele chama a atenção para os cuidados que devemos ter no que diz
respeito ao termo classificar, uma vez que na teoria das representações sociais:

[...] classificar e dar nomes não são simplesmente, meios de graduar e de
rotular pessoas ou objetos considerados como entidades discretas [...] seu
objetivo principal é facilitar a interpretação de características, a compreensão
de interações e motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade,
formar opiniões. As representações sociais excluem a idéia de pensamento
ou percepção que não possuem ancoragem (MOSCOVICI, 2003, p. 70).

De acordo com Campos (2003, p. 34) “a ancoragem não é um processo estático que
intervém somente nos momentos da gênese ou transformação.” A ancoragem é:
Um processo permanente nas representações sociais, pelo qual a
representação cria e mantém vivas suas raízes nos sistemas sociocognitivos.
De algum modo [...] o estudo da ancoragem é o estudo dos processos sociais
e cognitivos que sustentam viva a representação. [...] a ancoragem revela
mais claramente o seu estatuto de processo fundamental, tornando seu estudo
não apenas importante, mas, sobretudo, necessário à compreensão do
funcionamento de qualquer representação social (CAMPOS, 2003, p. 34).

Referindo-se à ancoragem, explicam Wagner e Hayes (2005):
A ancoragem é integração de novos elementos que também modificam
aqueles aspectos, definindo categorias e representações. Uma função da
ancoragem é organizar o mundo, em termos de classificação e assimilação
de objetos e fenômenos dentro da representação social e categorias
(WAGNER; HAYES, 2005, p. 107, tradução nossa).

O outro processo objetivação, explicitado por M oscovici (1978, p. 110), permite “que
se torne real um esquema conceptual, com que se dê a uma imagem uma contrapartida
material, resultado que tem, em primeiro lugar flexibilidade cognitiva”.
Para M oscovici (1978, p. 111) objetivar “é reabsorver um excesso de significações
materializando-as (e adotando assim certa distância a seu respeito). É também transplantar
para o nível de observação o que era apenas inferência ou símbolo”. De acordo ainda com
M oscovici (2003, p. 71) “A objetivação une a idéia de não-familiaridade com a de realidade,
torna-se a verdadeira essência da realidade”.
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Wagner e Hayes (2005) ressaltam que, na literatura sobre representação social, o
termo objetivação é um mecanis mo pelo qual o conhecimento socialmente representado tem
alcançado formas específicas (p. 108, tradução nossa).
M oscovici (1978) distingue os sistemas de comunicação das representações sociais :
difusão, propagação, propaganda. Castro (2005) tomando a obra de M oscovici em 1976, faz
uma relação entre os sistemas de classificação com dois aspectos: o primeiro considera a
relação concreto x abstrato. Neste caso, tem-se na difusão uma posição “intermédia”. Já na
propagação, há uma posição “abstrata”. E na propaganda, ela é “concreta”. O segundo aspecto
considera que o foco principal da difusão encontra-se nas “crenças”, na propagação, têm-se as
“atitudes”; e na propaganda, os “comportamentos” (CASTRO, 2005).
Castro (2005) apresenta o trabalho do pesquisador Sá, que incorporou na análise de
conteúdo das matérias jornalísticas um conjunto de indicadores para compreender as
modalidades de comunicação. Desse modo, Sá e colaboradores definiram os indicadores
distribuídos a seguir: difusão enfatiza a informação, não há tomadas explícitas de posição.
Nesta modalidade, crenças diferentes podem estar presentes no texto sem que se observe
qualquer articulação entre as mesmas. Na propagação, a ênfase está na atitude; busca-se
articulação de crenças a partir de negociações, conciliações, mediações. Já na propaganda, a
ênfase reside nos comportamentos. Aqui, a comunicação é dicotomizada, sublinha-se somente
um caminho, em oposição a uma opção diversa, rejeitam-se as possibilidades de conciliação
ou moderação (CASTRO, 2005).
Para Castro (2002), ao identificar diferentes características das três modalidades
comunicativas, M oscovici cartografa as estruturas de organização e de direção das
mensagens. Essas estruturas são no dizer de Castro (2002):

ligadas a diferentes pertenças grupais e desempenhando diferentes
funções nas relações entre grupos; (2) que articulam os conteúdos das
representações com as suas funções; (3) que articulam novas e velhas
idéias de formas diferentes; (4) e que se relacionam com os três
componentes de uma representação - informação, atitude e acção
(CAST RO, 2002, p. 125).

De acordo com a revisão de Castro (2005, p. 314), e fundamentada na importância que
Billig “confere às pequenas palavras, como as preposições, e às expressões banais, estas
análises ajudam a mostrar como é que diferentes modalidades comunicativas assentam-se
sobre diferentes preposições e conjunções”. Neste sentido, Castro (2005) faz uma articulação
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entre os discursos do público investigado e as modalidades comunicativas, levando em
consideração as preposições e conjunções, como registrado por Billig:
A difusão se estrutura acumulando “ es”, ou seja, “há as idéias ecológicas, e
há as não ecológicas; há os que são a favor de defender a natureza e os que
são a favor de defender as pessoas, e.. bom talvez todos tenham razão” ...
Ou, como dizia um dos participantes nos grupos de discussão “ uns dizem
que estamos a aproximarmo-nos de uma catástrofe ecológica e outros
pensam que isto é tudo um complot ambientalista, e, bem, eu não sei...”
(CAST RO, 2005, p. 314).

No que concerne à modalidade propagação, esta se fundamenta no formato “sim...
mas...”. Em sua pesquisa, demonstra como os “sim... mas...” estão presentes nas seguintes
falas: “sim a defesa do ambiente é importante, mas a economia também...”; sim é importante
preservar os habitats dos pássaros, mas construir pontes também é. Finalmente, “a propaganda
recorre ao formato contrastante ‘sim/não’ - ou seja ‘sim, temos que mudar de comportamento/
não há tempo a perder, nem compromisso a fazer’” (CASTRO, 2005, p. 314).
As representações sociais, dependendo das relações existentes entre os membros de
um grupo, podem ser: hegemônicas - quando as representações sociais são mais consensuais,
ou inquestionadas, e mesmo coercitivas, objetivadas nas estruturas e instituições de cada
sociedade. São ditas emancipadas - quando são produzidas pela discussão de idéias no seio de
grupos em contacto direto, e são partilhadas por diferentes grupos. E são polêmicas – quando
resultam do conflito entre visões opostas de grupos opostos, e são freqüentemente expressas
em termos de um diálogo com um interlocutor imaginário (M OSCOVICI, 1988 apud
CASTRO, 2002).
Na leitura do livro de M oscovici (2003), encontra-se uma abordagem das
representações sociais como ambiente, que remete ao conteúdo das evocações desta pesquisa
ao estímulo – educação ambiental, em que emergem as palavras ‘ambiente’, ‘meio ambiente’
e ‘natureza’ e seus ‘elementos constituintes’. Torna-se, então, pertinente introduzir o tópico a
seguir.

2.2 As representações sociais como ambiente

A idéia da construção teórica deste tópico encontra-se ancorada em dois aspectos: um
deles trata da sinalização da empiria, em que aparece uma educação ambiental como
‘ambiente e seus elementos constituintes’. O outro aspecto trata da idéia de M oscovici (2003),
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quando considera o pensamento como ambiente. O autor, nesse contexto, discute: o
pensamento primitivo, ciência e senso comum; a natureza convencional e prescritiva das
representações; e a era das representações. Neste sentido, escreve: “nós percebemos o mundo
tal como é e todas nossas percepções, idéias e atribuições são respostas a estímulos do
ambiente físico ou quase-físico, em que nós vivemos” (M OSCOVICI, 2003, p. 30).
Comparando o que distingue os serres humanos do meio ambiente o autor levanta dois
pressupostos:

O que nos distingue é a necessida de de avaliar seres e objetos corretamente,
de compreender a realidade completamente; e o que distingue o meio
ambiente é sua autonomia, sua independência com respeito a nós, ou mesmo,
poder-se-ia dizer, sua indiferença com respeito a nós e a nossa necessidade e
desejos. O que era tido como vieses cognitivos, distorções subjetivas,
tendências afetivas obviamente existem. Como nós, todos estamos cientes
disso, eles são concretamente vieses, distorções e tendências em relação a
um modelo, a regras, tidas como norma (MOSCOVICI, 2003, p. 30).

Ele destaca três fatos que são contraditórios a esses dois pressupostos: o primeiro fato
diz respeito ao que ele chama de “observação familiar”, ou seja:

A observação familiar de que nós não estamos conscientes de algumas coisas
bastante óbvias; de que nós não conseguimos ver o que está diante de nossos
olhos. É como se nosso olhar ou nossa percepção estivessem eclipsados, de
tal modo que uma determinada classe de pessoas, seja devido à sua idade –
por exemplo, os velhos pelos novos e os novos pelos velhos – ou devido a
sua raça – p. ex. os negros por alguns brancos, etc. se tornam invisíveis
quando, de fato, eles estão “ nos olhando de frente”. [...] Essa invisibilidade
não se deve a nenhuma falta de informação devida à visão de alguém, mas a
uma fragmentação preestabelecida da realidade, uma classificação das
pessoas e coisas que a compreendem, que faz algumas delas visíveis e outras
invisíveis (MOSCOVICI, 2003, p. 30-31).

O segundo fato, explica ainda o autor, é que aceitamos os fatos sem discussão e que,
portanto, são básicos aos nossos entendimentos e comportamentos e que se transformam em
meras ilusões. Assim exemplifica:
[...] Por milhares de anos os homens estavam convencidos que o sol girava
ao redor da terra parada. Desde Copérnico nós temos em nossas mentes a
imagem de um sistema planetário em que o sol permanece parado, enquanto
a terra gira ao seu redor; contudo nós ainda vemos o que nossos
antepassados viam (MOSCOVICI, 2003, p. 30-31).
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O referido autor chama a atenção para o que distinguimos em termos de aparência e
realidade. “Distinguimos, pois, as aparências da realidade das coisas, mas nós as distinguimos
precisamente porque nós podemos passar da aparência à realidade através de alguma noção ou
imagem” (M OSCOVICI, 2003, p. 31).
O terceiro fato que explica os pressupostos levantados refere-se às “nossas reações aos
acontecimentos, nossas respostas aos estímulos estão relacionadas a determinada definição,
comum a todos os membros de uma comunidade à qual nós pertencemos” (M OSCOVICI,
2003, p. 31). Neste caso, como bem explica:
Se [...] nós encontramos um carro tombado, uma pessoa ferida e um policial
fazendo um relatório, nós presumimos que houve um acidente. [...] Sob
outros aspectos, não existe nada de acidental, quanto ao acidente de
automóvel. [...]eles estão diretamente relacionados a um grau de urbanização
de uma dada sociedade, à velocidade e ao número dos se us carros
particulares e à inadequação do seu transporte público (MOSCOVICI, 2003,
p. 31).

Levando-se esses fatos para as representações o autor realça:
[...] em cada um de sses casos, notamos a intervenção de representações que
tanto nos orientam em direção ao que é visível, como àquilo a que nós temos
de responder; ou que relacionam a aparência à realidade; ou de novo àquilo
que define essa realidade. E u não quero dizer que tais representações não
correspondem a algo que nós chamamos o mundo externo. Eu simplesmente
percebo que, no que se refere à realidade, essas representações são tudo o
que nós temos, aquilo a que nossos sistemas perceptivos, como cognitivo,
estão ajustados (MOSCOVICI, 2003, p. 31-32).

Para distinguir uma representação de outra é importante o “signo”. Assim:

.[...] Assim que nos encontramos, por vezes, em um dilema onde
necessitamos um ou outro signo, que nos auxiliará a distinguir uma
representação de outra, ou uma representação do que ela representa - isto é,
um signo, que nos dirá: Essa é uma representação, ou Essa não é uma
representação (MOSCOVICI, 2003, p. 32).

Esse diálogo entre as bases epistemológicas das representações e representações
sociais se constitui em pano de fundo para compreender as dimensões e universo das
representações sociais, bem como optar pela construção metodológica como expressa no
terceiro capítulo.
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3 A CONS TRUÇÃO METODOLÓGICA

[...] Não é a pertença de um sujeito a um determinado grupo
social que faz com que ele se comporte socialmente da maneira
como faz, mas a sua representação mental dos fatos sociais.
(Wolfgang Wagner )

Descrever a construção metodológica desta pesquisa requereu eleger alguns tópicos
essenciais, para adotar um caminho mais claro para o leitor. Inicialmente, descreve-se com
detalhes o local e os participantes. Em seguida, os procedimentos para obtenção e análise dos
dados sócio-demográficos.
Os procedimentos de coleta e análise constituem o terceiro item, sendo este
subdividido em: a) Campo semântico da associação livre de palavras: uso da análise de
conteúdo para construção de categorias; uso do software EVOC, especialmente o
RANGMOT, para o estudo dessa associação; b) As justificativas da associação livre de
palavras foram analisadas com o software ALCESTE. Este permite análises em classes
lexicais, sendo estas apresentadas em unidades de contexto elementar – u.c.e.; projeção de
classes em dois eixos: horizontal e vertical; textos discursivos por classes.
A figura 1 é ilustrativa quanto aos passos adotados nessa construção metodológica.
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METODOLOGIA

LÓCUS E PARTÍCIPES
DA PESQUISA

Tema: Educação Ambiental
Evocações:
Associação
livre
de
palavras (ABRIC, 1994); Software EVOC
– (VÉRGES, 2000).

PROCEDIMENTOS
SÓCIODEMOGRÁFICOS

Categorias e Campo Semântico
Análise de Conteúdo – (BARDIN, 1977).
Critérios: Múltipla escolha, pertinência,
exclusão

ABORDAGEM
TEÓRIC0METODOLÓGICA

ANÁLISE DOS DADOS

Justificativa das evocações
Sentidos
e
significados
Representações
Sociais
Educação Ambiental
Análise de classes
Software
ALCESTE
1990).

das
de

lexicais –
(REINERT,

Figura 1 - Esquema da metodologia da pesquisa

3.1 Lócus e partícipes da pesquisa

Desenvolveu-se a pesquisa Representações Sociais de Educação Ambiental no
Campus da Faculdade de Formação de Professores de Garanhuns – FFPG/UPE (figura 2), ou
como denominado recentemente Faculdade de Ciências, Educação e Tecnologia FACETEG/UPE. A opção por essa Instituição se deu devido a sua centralidade referencial, na
cidade e na região, permitindo se pesquisar junto a discentes do Ensino Superior e do Ensino
M édio (Centro de Estudo e Experimentação de Garanhuns - CEEG), quanto do Ensino
Fundamental M aior (Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra – EAPIAG).
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Figura 2 - Foto da Faculdade de Formação de Pro fessores de Garanhuns

Para além desses motivos, o fato de ser professora da Universidade de Pernambuco
(UPE), lotada na Faculdade de Educação, Ciências e Tecnologia de Garanhuns – FACETEG,
possibilitaria a realização de um trabalho mais efetivo sobre as Representações Sociais de
Educação Ambiental, tanto para essa Instituição quanto para outras vizinhas, por meio de

61
cursos de capacitação. Neste sentido, todas as fases da pesquisa fluíram de modo tranqüilo,
dado o apoio que a Instituição oferecia.
No tocante à Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra e ao Centro de
Estudo de Experimentação de Garanhuns – CEEG, ambas foram de fácil acesso porque
estavam sediadas na FACETEG/UPE. A Escola de Aplicação está ligada à FACETEG/UPE e
à Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco - SEDUC/PE. O CEEG pertence à
Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco - SEDUC/PE. As referidas escolas fazem
seleção dos estudantes através de teste e tem absorvido estudantes de várias cidades vizinhas.
Na busca de conhecer Representações do objeto ao longo da Escolaridade Básica, optou-se
por um corte empírico transversal dessa escolaridade: Ensino Fundamental M enor, Ensino
Fundamental M aior, Ensino M édio, alunos do 1º ano do Ensino Superior de Ciências
Biológicas, M atemática, Geografia, História, Pedagogia, Letras e Psicologia.
Deste modo, os estudantes que estavam iniciando o 6º ano (Ensino Fundamental
M aior) na Escola de Aplicação de Garanhuns, representavam nesta pesquisa o produto da
Escolaridade Fundamental M enor; os estudantes do 1º ano (Ensino M édio) representaram a
Escolaridade Fundamental M aior; os estudantes que estavam iniciando os cursos de
Graduação representavam o produto final da Educação Básica, pois concluíram o Ensino
M édio. Dada a dificuldade de localizar os concluintes do Ensino M édio já que estes poderiam
estar fazendo cursinho, ter abandonado o estudo ou ter entrado em outras Universidades,
optou-se pelos estudantes que estavam iniciando o primeiro período, de 2006, dos Cursos da
UPE/FACETEG.
A distribuição dos participantes, por níveis de escolaridade e gênero está exposta na
tabela 1. Nota-se que no Ensino Fundamental M enor (alunos do 6º ano), houve um maior
número de estudantes do sexo feminino, comparado ao do sexo masculino, realidade das duas
turmas existentes na época da pesquisa, em 2006. No Ensino Fundamental M aior (alunos do
1º ano do Ensino M édio, o fato de ter várias turmas tornou possível fazer um balanceamento
por sexo. Os alunos do Ensino M édio estavam nos cursos Superiores de M atemática,
Geografia e História, sendo possível fazer uma socialização, mesmo tendo no curso de
M atemática um maior número de estudantes do sexo masculino. Nos demais cursos (Ciências
Biológicas, Pedagogia, Letras e Psicologia), o número de participantes do sexo feminino foi
maior, especialmente no curso de Pedagogia, com apenas 3 participantes do sexo masculino.
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T abela 1 - Distribuição dos participantes por sexo e nível de escolaridade: Fundamental Menor,
Fundamental Maior e Ensino Médio

NÍVEL D E
ES COLARIDAD E
ES COLARIDAD E
CURS ANDO
CONCLUÍDA
Em Março/Abril
2006
Ensino
6º ano do Ensino
FundamentalM enor Fundamental M aior
Ensino
1º ano do
Fundamental M aior
Ensino M édio
Ensino M édio
Ciências Biológicas
1º período
Ensino M édio
M atemática
1º período
Ensino M édio
Geografia
1º período
Ensino M édio
História
1º período
Ensino M édio
Pedagogia
1º período
Ensino M édio
Letras
1º período
Ensino M édio
Psicologia
1º período
TOTAIS
-

S EXO
Feminino
M asculino

TOTAL

34

22

56

31

33

64

35

14

49

21

25

46

24

23

47

24

26

50

30

03

33

40

11

51

35

12

47

274

169

443

Todos os sujeitos da pesquisa estudam em Garanhuns-PE. São de lá ou de cidades
circunvizinhas. A maioria residem na M esorregião do Agreste Pernambucana como visto na
figura 3. Das microrregiões que compõem a mesorregião Agreste, é na microrregião de
Garanhuns que se concentra a maioria das cidades onde residem os estudantes (Angelim, Bom
Conselho, Caetés, Calçados, Canhotinho, Correntes, Garanhuns, Iati, Jucati, Jupi, Lagoa do
Ouro, Lajedo, Palmeirina, Paranatama, Saloá, São João, Terezinha). Encontram-se ainda três
microrregiões, sendo elas: a M icrorregião do Vale do Ipojuca com quatro cidades de
residências (Belo Jardim, Cachoeirinha, Capoeiras, São Bento do Una); a M icrorregião do
Brejo Pernambucano (Cupira, Ibirajuba, Panelas); e a M icrorregião do Vale do Ipanema
(Águas Belas e Venturosa). Participaram também da pesquisa um estudante de São Benedito
do Sul e cinco de Quipapá, ambos municípios da M ata M eridional. A tabela 2 mostra a
distribuição dos participantes de cada grupo pesquisado, por cidades de origem.
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Figura 3 - Mapa da Mesorregião do Agreste Pernambucana, microrregiões geográficas, destacando as
cidades onde residem os participantes da pesquisa
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T abela 2 - Distribuição dos participantes de cada grupo pesquisado, por cidades de origem

CIDADES
1. Angelim
2. Águas Belas
3. Bom Conselho
4. Belo Jardim
5. Caetés
6. Canhotinho
7. Correntes
8. Capoeiras
9. Cupira
10. Calçado
11. Cachoeirinha
12. Garanhuns
13. Iati
14. Ibirajuba
15. Jupi
16. Jucati
17. Lajedo
18. Lagoa do Ouro
19. Palmeirina
20. Panelas
21. Paranatama
22. Quipapá
23. Saloá
24. São João
25. S.Bento doUna
26.S.Benedito doSul
27. Terezinha
28. Venturosa
TOTAIS

01
01
03
08
03
02
26
01
01
01
01
03
06
56

Nº DE DIS CENTES POR S UB-GRUPOS
02
03
04
05
06
07
08
02
02
01
01
01
01
02
02
04
01
02
03
02
03
02
03
02
01
02
01
02
01
02
02
02
04
02
02
03
01
02
01
01
03
01
01
02
01
01
01
37
24
29
21
21
17
12
01
01
01
02
02
01
01
01
05
02
01
05
01
03
01
03
02
02
01
04
02
02
03
02
01
02
01
01
02
02
01
01
01
03
03
01
02
01
01
05
01
02
01
03
05
01
01
01
01
01
02
01
06
01
01
01
64
49
46
47
50
33
51

09
02
02
01
04
33
01
02
01
01
47

Legenda: 01= Ensino Fundamental; 02= Ensino Médio; 03= Ciências Biológicas; 04= Matemática;
05= Geografia; 06= História; 07= Pedagogia; 08= Letras; 09= Psicologia

Considerando o número de discentes que participaram da pesquisa, de Garanhuns e
cidades vizinhas, no seu conjunto (tabela 3) encontra-se para o Ensino Fundamental M aior
que o número de participantes esteve com números muito próximos, sendo Garanhuns (26) e
cidades vizinhas (30); no Ensino M édio Garanhuns foi um pouco maior (37) do que o
conjunto das cidades vizinhas (27). Analisando a Educação Superior encontrou-se que
Ciências Biológicas e Pedagogia apresentaram números muito próximos entre Garanhuns e
cidades vizinhas. Houve maior número de participantes de discentes que residem em
Garanhuns do que das cidades vizinhas para os cursos de M atemática e Psicologia. Já para os
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cursos de Geografia, História e Letras, os valores registrados das cidades vizinhas são maiores
que de Garanhuns, sendo que no curso de Letras há um número sensivelmente maior de
estudantes das cidades vizinhas. Conforme a tabela 3.

T abela 3 - Distribuição do número de participantes por subgrupo pesquisa do, no conjunto das cidades
de residência, comparado com os da cidade de Garanhuns-PE, em 2006

CIDADES
RES IDÊNCIAS
Garanhuns
Cidades vizinhas
TOTAIS

Nº DE DIS CENTES POR S UBGRUPOS
02
03
04
05
06
07

01
26
30
56

37
27
64

24
25
49

29
17
46

21
26
47

21
29
50

17
16
33

08

09

12
39
51

33
14
47

Legenda: 01= Ensino Fundamental; 02= Ensino Médio; 03= Ciências Biológicas; 04= Matemática;
05= Geografia; 06= História; 07= Pedagogia; 08= Letras; 09= Psicologia

A tabela 4, em seguida, exibe a distribuição dos participantes da pesquisa por nível de
escolaridade (Educação Básica e Ensino Superior), sexo e faixa etária. Essa distribuição de
idades segue as pesquisas recentes de Educação e de Ciências Sociais em geral assim
denominamos as faixas etárias: Infantil – de 9 a 12 anos; Infanto-Juvenil – de 13 -15 anos;
Jovem – de 16 a 20 anos; Adulto-Jovem – de 21 a 32 anos; Adulto-adulto – acima de 32 anos.
PARTICIPANTES
ESCO LARIDADE
Educação
Básica

Ensino
Fundamental
Ensino Médio
Ciências
Biológicas
Matemática
Geografia

Educação
Superior

História
Pedagogia
Letras
Psicologia

∑ T otal

SEXO
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
M
443

9-12
34
22
56

13-15
31
33
64

FAIXA ETÁRIA
16-20 21-24
25-28
25
06
04
04
04
03
10
08
01
11
03
06
08
09
02
11
09
02
13
10
10
07
06
12
09
04
02
01
21
08
07
03
03
02
21
08
03
06
03
02
157
88
42

29-32
02
01
04
01
02
02
02
02
02
18

>32
01
01
05
01
01
01
03
02
01
01
01
18

T abela 4- Distribuição dos participantes por sexo e faixa etária, de acordo com os níveis de Educação:
Básica x Superior
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3.2 Procedimentos para obtenção de dados sócio-demográficos

Os dados foram obtidos através do preenchimento da ficha de protocolo, onde eram
registrados os nomes dos participantes, cidade de origem, data de nascimento, nome do curso,
período, nome fictício. Era explicado ao estudante que o nome constava apenas como uma
segurança para o pesquisador entrar em contato, se necessário, e que por questões éticas não
seriam citados. Em seu lugar se informaria numerações ou nomes fictícios.

3.3 Abordagem teórico-metodológica

A opção pela abordagem “associativa” e pela técnica de “associação livre de palavras ”
visa a espontaneidade das evocações, pois a dimensão projetiva desta produção ocorre muito
mais facilmente e rapidamente num choque aos elementos que constituem o universo
semântico do termo ou do objeto estudado, como referencia Abric (1994).
A importância dessa técnica consiste, entre outros aspectos, em “permitir a atualização
de elementos implícitos ou latentes que seriam mascarados ou afogados em produções
discursivas” (ABRIC, 1994, p. 65-66, tradução nossa). Permite a construção do campo
semântico e categorias, bem como propicia uma abordagem estrutural das representações
sociais a qual repousa sobre a teoria do núcleo central. Tal teoria foi desenvolvida pela equipe
de Aix-em-Provence, mas, segundo Abric (2003, p. 38), só se concretizou uma década mais
tarde, em 1987. Ainda para o referido autor a representação social é “um conjunto organizado
e estruturado de informações, crenças, opiniões e atitudes” (ABRIC, 2003, p. 38). Sendo
constituída por um “sistema cognitivo particular composto de dois subsistemas: um central ou
núcleo central e um sistema periférico” (ABRIC, 2003, p. 38). O autor diferencia o sistema
central e o sistema periférico:

O núcleo central é constituído de um ou alguns elementos, sempre em
quantidade limitada, e assegura três funções essenciais: o significado da
representação (função geradora); a organização interna (função
organizadora); a estabilidade (função estabilizadora). [...] o núcleo central
determina o significado, a consistência e a permanência [...] resiste à
mudança já que toda modificação do núcleo central provoca transformação
completa da representação (ABRIC, 2003, p. 38).

No que trata do sistema periférico esse é:
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Bem menos limitante, sendo mais leve e flexível. É considerada como a
parte mais acessível e mais viva da representação. Seu papel é essencial e
pode ser resumido em cinco funções: concretização, regulação, prescrição de
comportamentos, proteção do núcleo central e personalização
(individualização da representação coletiva. (ABRIC, 2003, p. 38-39).

O autor levanta e responde o seguinte questionamento: Por que as Representações são
organizadas em torno e por um núcleo central?
Se as representações têm um núcleo, é porque elas são uma manifestação do
pensamento social; e, em todo pensamento social, uma certa quantidade de
crenças, coletivamente produzidas e historicamente determinadas, não
podem ser questionadas, posto que elas são o fundamento dos modos de vida
e garantem a identidade e a permanência de um grupo social (ABRIC, 2003,
p. 39).

O núcleo central corresponde ao que M oscovici (1978) denomina de parte não
negociável da representação social. Para Abric (2003, p. 39), o núcleo central constitui: “a
base comum e consensual de uma representação social, aquela que resulta da memória
coletiva e do sistema de normas ao qual o grupo se refere”. Na linguagem dele, “os elementos
do núcleo central constituem prescrições absolutas”.
De acordo ainda com Abric (2003), para que duas representações sejam diferentes
elas:

[...] devem ser organizadas em dois núcleos diferentes. [...] a identificação
do conteúdo de uma representação não seria suficiente para conhecê-la e
defini-la; a organização é que é essencial: duas representações podem ter o
mesmo conteúdo e entretanto serem radicalmente diferentes, se a
organização desse conteúdo e for diferente. Duas representações serão
consideradas idênticas se forem organizadas em torno de um núcleo central,
mesmo se o conteúdo for extremamente diferente (ABRIC, 2003, p. 38).

Nesta pesquisa não se fez opção por identificar o núcleo central e o sistema periférico
das representações sociais de educação ambiental pelos discentes, porque o propósito central
era conhecer o campo semântico desta representação, suas dimensões/categorias.
Os estudantes das turmas citadas foram convidados a participar da pesquisa e foi
garantido que suas identidades foram preservadas. Explicava-se um pouco sobre a pesquisa e
em seguida estimulava-se que dissessem o que vinha à sua mente quando escutavam a
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palavra, por exemplo, pesquisa. Uma tempestade de palavras foi evocada. Depois se
experimentou a palavra monografia. Com o intuito de descontrair o grupo perguntou-se o que
lhes vinha à mente quando escutavam a palavra namoro. Isto ocorreu com as turmas dos
universitários. No caso do Ensino Fundamental (6º ano), solicitou-se que evocassem o que
vinha à sua mente quando escutava a palavra mamãe, depois papai. Na primeira série do
Ensino M édio (turma do CEEG), os alunos estavam em um processo de integração de grupo e
estavam terminando uma dinâmica sobre mensagens do coração. Aproveitou-se o momento
para colocar o estímulo a palavra coração. Em outras turmas, usaram-se as palavras: jogo,
dança, música. Depois do momento de estímulo a solicitação foi que escrevessem, mas não
falassem, quando a palavra da pesquisa fosse citada. A expressão foi ‘Educação Ambiental’ e
eles escreveram cinco palavras, em seguida justificaram suas respostas, como mostrado o
modelo na figura 4.

EDUCAÇÃO AM BIENTAL

____________,_______________,______________,_____________,___________
1

2

3

4

5

Justificativas.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Figura 4 - Modelo apresentado para o registro das evocações e justificativas

Alguns participantes perguntaram se era para justificar palavra por palavra ou no
geral. A instrução foi que eles explicassem aquele conjunto de palavras, no entanto se não
conseguissem poderiam explicar por palavra. A intenção de não justificar palavra por palavra
é evitar uma tendência para definir cada palavra, visto que o objetivo principal era saber por
meio da sua justificativa como eles compreendiam a expressão estímulo – Educação
Ambiental.
Para corroborar com essa idéia encontrou-se respaldo posteriormente nos argumentos
de Oliveira et al. (2005) que reconhecem dificuldades quanto às evocações quando essas
excedem seis, para que o participante possa lembrar das palavras. Este fato foi percebido na
pesquisa, mesmo solicitando cinco. Quando esse número é menor que cinco, explicam os
autores que: “o pesquisador corre o risco de obter uma quantidade de dados insuficiente o que
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poderá imprimir um viés ao estudo, interferindo no resultado final” (OLIVEIRA et al., 2005,
p. 288).

3.3.1 Campo semântico das palavras evocadas: uso da análise de conteúdo para
construção de categorias

Entende-se por campo semântico o conjunto de palavras que têm significados e
sentidos compartilhados em espaços sociais delimitados por grupos sociais específicos. Esses
campos, portanto, podem mudar de acordo com o tempo. Para os lingüistas, este campo
corresponde ao léxico, àquelas palavras mais usadas cotidianamente.
Os campos semânticos registrados na associação livre de palavras, quanto ao tema
indutor Educação Ambiental, foram organizados em categorias nos moldes da análise de
conteúdo de Bardin (1977) e Franco (2005). Para Bardin (1977), a análise de conteúdo é:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)
(BARDIN, 1977, p. 38).

Foram usados três critérios para categorização: a) a exclusão mútua; b) a
homogeneidade; c) a pertinência. De acordo com Bardin (1977),
Na exclusão mútua [...] cada elemento não pode existir em mais de uma
divisão [...]. A homogeneidade: O princípio da exclusão mútua depende da
homogeneidade das categorias. Um único princípio de classificação deve
governar a sua organização. Num mesmo conjunto categorial, só se pode
funcionar com um registro e com uma dimensão da análise. Diferentes níveis
de análise devem ser separados em outras tantas análise sucessivas. A
pertinência: uma categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao
material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido.
Na pertinência (pertinens: que diz respeito a, relativo a...) há uma idéia de
adequação ótima. O sistema de categorias deve refletir as intenções da
investigação, as questões do analista e/ou corresponder às categorias das
mensagens. [...] (BARDIN, 1977, p. 120).
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Para atender a construção das categorias foi importante o uso do software EVOC,
como mostrado em seguida.

3.3.2 O S oftware EVOC na análise lexicográfica da associação livre de palavras

O software EVOC (Análise de Evocações), criado pelo suíço Pierre Vergès e
colaboradores foi essencial para esta pesquisa porque apresenta uma “arquitetura de conjunto
de programas e seus arquivos” (VERGÉS, 2000, p. 4), o que permite ao pesquisador dois
tipos de análise: a lexicografia e a categorização (VERGÉS, 2000). Nesta investigação, usouse apenas a análise lexicográfica. Optou-se em chegar até o RANGM OT por ele indicar a
distribuição das freqüências por palavras, embora tenha sido necessário passar pelas etapas
iniciais. Através do RANGM OT foi possível registrar um número muito grande de palavras
que foram citadas apenas uma vez, mas existem palavras (uma ou duas) com uma freqüência
mais alta, além de todas as condições intermediárias. Essas freqüências podem ser distribuídas
em três zonas, sendo essas: muito pouco numerosa; pouco numerosa; muito numerosa, como
será visto nas análises dos dados. Essa distribuição segue uma lei logarítmica (lei de ZIPF), de
acordo com Vergès (2000). Como bem explica Albuquerque (2005), com base nos resultados
do RANGM OT e após a identificação dessas três zonas, chega-se às freqüências mínimas e à
intermediária. Essas informações são essenciais para alcançar o núcleo central e o sistema
periférico. Nesta pesquisa, essas zonas serviram de subsídios para: 1) identificar as palavras
de altas freqüências (até a freqüência mínima de 5); 2) agrupar os campos semânticos; 3)
identificar as categorias, como mostrado no capítulo 4 “Dimensões das representações sociais
de educação ambiental: o estudo das evocações”.
Outro programa usado nesta pesquisa foi o ALCESTE. Detalhes desse software
encontram-se no item a seguir.

3.3.3 S oftware ALCES TE – uso nas justificativas da associação livre de palavras

Para as justificativas das evocações, optou-se por usar o software ALCESTE (Análise
Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de Textos). Este software foi criado por
Reinert, na França, e introduzido no Brasil em 1999, por Veloz, Nascimento-Schultze e
Camargo (CAM ARGO, 2005). O programa executa quatro etapas. 1) Leitura do texto e
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cálculo dos dicionários; 2) Cálculo das matrizes de dados e classificação das UCEs 6; 3)
Descrição das Classes de UCEs; 4) Cálculos complementares. As três primeiras etapas
contêm três operações. A quarta etapa corresponde a cinco operações (IMAGE, 1998;
CAM ARGO, 2005).
O software possibilita diversas análises, entre essas: a) agrupa textos discursivos em
classes lexicais ou contextos; b) organiza as classes em uma classificação hierárquica
descendente - CHD, onde é possível perceber as relações existentes entre as diversas classes
que foram registradas; c) coloca essas classes em uma projeção de dois eixos: horizontal e
vertical que possibilita perceber discursos específicos da classe e outros que são
compartilhados; d) registra os vocabulários existentes; e) faz uma classificação hierárquica
ascendente; f) identifica as palavras em suas formas completas e reduzidas, associadas aos
valores de qui-quadrado entre outras possibilidades de análise.
As análises são feitas a partir dos textos discursivos que são organizados em “corpus”
7

ou UCIs. O programa registra essas UCIs e depois as coloca em unidades de contextos
elementares - UCEs. Para que os procedimentos de análise dos textos ocorram é necessário
digitá-los de acordo com as regras explicitadas no M anual (IMAGE, 1998). As UCEs são
registradas em cada classe. “Cada UCE é precedida por seu número de ordem no corpus e de
um índice que indica o coeficiente de associação dela à classe em questão” (CAMARGO,
2005, p. 522).
Diversos trabalhos evidenciam a importância do programa ALCESTE. A esse respeito
Lima, L. (2008) afirma que esse software possibilita isolar os índices lexicais capazes de
revelar o tipo de relação que os protagonistas têm entre si. Ressalta ainda entre as diversas
vantagens que “o programa produz representações gráficas que ajudam o pesquisador a
formar uma visão de conjunto de todas as taxonomias antinômicas presentes na linguagem e a
construir um sistema explicativo capaz de integrar trocas simbólicas e tensões relacionais”
(LIM A, L., 2008, p. 1).
De acordo com Soares (2005), o software ALCESTE é uma metodologia de análise de
dados qualitativos, adequado a qualquer domínio de investigação em que se pretenda tratar de

6

UCEs - Unidades de contexto el ementar - rep res entadas por p equenos s egmentos de textos discursivos,
dimensionado pelo so ftware ALCESTE em função do tamanho do co rpus e em g eral, respeitando a pontu ação
(IMAGE, 1998; CAMARGO, 2005).
7

U.C.I.s – Unidades de contexto iniciais - correspondem ao registro de cad a participant e, de acordo com a
resposta de cad a questão (IMAGE, 1998; CAMARGO, 2005).
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material textual, nomeadamente a sua composição lexical e estruturação temática. Considera
como uma técnica de análise lexical adequada à comunicação oral: entrevistas, questões
abertas de questionários, diálogos, entre outros; como também à comunicação escrita: artigos
de imprensa, ensaios, textos literários, relatórios e outras comunicações (SOARES, 2005).
Guareschi (2003) mostra uma série de preocupações quanto ao uso do software
ALCESTE, que passarei a enumerar para ficar mais claro ao leitor: a) esse software não é uma
técnica para testar hipóteses à priori, mas um método para exploração e descrição; b) embora
o software não possa dar conta do sentido e contexto, como fazem os métodos manuais de
análise qualitativa, sua vantagem é que dentro de um curto espaço de tempo o pesquisador
pode conseguir uma visão geral de um grande volume de dados; c) há ainda alguns
pressupostos que devem ser levados em consideração, por exemplo: supõem que haja uma
certa coerência nas informações e que seja enfocado um tópico específico; d) o texto deve ser
suficientemente grande; e) uma afirmação é considerada uma expressão do ponto de vista, isto
é, um quadro de referência dita por um narrador, sendo que esse referencial traz ordem e
coerência às coisas sobre as quais se está falando (GUARESCHI, 2003).
Para o referido autor, quando “se estuda um texto produzido por diferentes indivíduos,
o objetivo é compreender os pontos de vista que são compartilhados por um grupo social em
um tempo determinado [...] (GUARESCHI, 2003, p. 254). Ainda consoante o mesmo autor, o
objetivo de uma análise com o referido software ALCESTE, portanto, é “distinguir classes de
palavras que representam diferentes formas de discurso a respeito do tópico de interesse”
(GUARESCHI, 2003, p. 254).
Embora alguns considerem o software ALCESTE um programa quantitativo,
concorda-se com aqueles que o consideram qualitativo/quantitativo. E quanto mais perspicaz
for o pesquisador melhor uso desse programa ele fará. A opção pelo software ALCESTE
nesta pesquisa se deu pelo fato deste programa fazer o agrupamento de respostas dos
8

participantes, organizando-as em classes lexicais . Considerando que o objetivo da pesquisa
era identificar os significados e sentidos dados à Educação Ambiental, é pertinente identificar
por meio dos textos discursivos essa compreensão. Além disso, este software permitiria o
acesso a: 1) identificar as palavras em suas formas completas e reduzidas, as freqüências, e os
valores de qui-quadrado; 2) identificar na projeção de dois eixos, horizontal e vertical, as
classes lexicais; 3) identificar na classificação hierárquica descendente-CHD, apresentada
numa figura de dendrogama de classes estáveis, as partições dos textos para formação das
8

Classes lexicais – São contextos caracteri zados pelo seu vocabulário e pelos segmentos de textos que
compartilham este vocabulário (IMAGE, 1998; CAMARGO, 2005).
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classes, bem como as relações entre as classes lexicais. Além disso, esse software permite
identificar as unidades de contexto elementar – UCEs.
Essa construção metodológica vem respaldar a discussão das representações sociais de
educação ambiental como colocada nos capítulos quarto e quinto. Deste modo, no capítulo 4
analisam-se dimensões das representações sociais de educação ambiental com base no estudo
das evocações de palavras; e no capítulo 5 tenta-se desvelar ao máximo os sentidos e
significados subjacentes às justificativas das evocações, para configurar um ‘universo
representacional’ de educação ambiental intergrupos, a partir das classes lexicais fornecidas
pelo software ALCESTE.
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4 DIMENS ÕES DAS REPRES ENTAÇÕES S OCIAIS DE EDUCAÇ ÃO AMBIENTAL:
o estudo das evocações de palavras

A noção de dimensão que designamos pela expressão campo de
representação remete-nos à idéia de imagem, de modelo social,
ao conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes a um
aspecto preciso do objeto da representação.
(Serge Moscovici)

Dimensões – Este é o termo adequado para expressar as categorias de análise, tendo
como referência o campo semântico identificado a partir da associação livre de palavras. As
categorias de análises, cognominadas dimensões, que serão apresentadas neste capítulo têm
respaldo na perspectiva moscoviciana (1978) que, conforme a epígrafe acima: dimensão,
designada pela expressão ‘campo de representação’ remete-nos à idéia de imagem. O autor
discute ‘dimensão’ e ‘opiniões’ em aspectos essenciais para esse estudo:

As opiniões podem englobar o conjunto representado, mas isso não quer
dizer que esse conjunto seja ordenado e estruturado. A noção de dimensão
obriga-nos a julgar que existe um campo de representação, uma imagem,
onde houver uma unidade hierarquizada de elementos (MOSCOVICI, 1978,
P. 69).

Partiu-se deste pressuposto de “um campo de representação ou imagem” sobre
educação ambiental, envolvendo várias unidades – as dimensões. Estas foram organizadas em
categorias: 1) Natureza/ambiente/meio ambiente: seus elementos constituintes; 2) Valores; 3)
Atitudes; 4) Ações; 5) Implicações ou conseqüências; 6) M ediação. A figura 5 ilustra tais
dimensões:
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DIMENSÕES DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: evocações de palavras
Natureza / Ambiente / Meio Ambiente

Atitudes

Açõ e
s

Valores
Natureza

Implicação
Mediação

Figura 5 - Dimensões ou categorias da representação social de educação ambiental tomando como
base as evocações de palavras

A identificação dessas categorias necessitou um percurso. O uso do software EVOC,
de acordo com Vergès (2000), tal como descrita na metodologia, foi essencial para organizar
e identificar em ordem alfabética as palavras encontradas, bem como suas freqüências, os
números de palavras, e as evocações acumuladas (tabela 1). Nele, registrou-se 2214 palavras
evocadas, sendo que 372 (16,80%) são palavras diferentes. Além disso, o RANGM OT, uma
das etapas do EVOC, exibe as distribuições das freqüências, que seguem uma regra
logarítmica (a lei de ZIPF), de acordo com Vergès (2000). Foi possível identificar três zonas
de freqüências que também foram identificadas por Albuquerque (2005), corroborando os
achados desta pesquisa.
Fazendo uma leitura dessas zonas de baixo para cima, considerando o número de
palavras, observa-se que a primeira zona (zona 1) é tida como “muito pouco numerosa”, uma
vez que apenas registra-se uma ou duas palavras que apresentam altas freqüências. Nota-se
nessa zona uma certa uniformidade de número de palavras de 1 e 2; depois ocorre uma
mudança para 3, que se pode delimitar como segunda zona (zona 2), onde as palavras são
consideradas “pouco numerosas”. Já na terceira zona (zona 3) as palavras são “muito
numerosas”, com 209 palavras diferentes que foram citadas uma única vez. A tabela 5 ilustra
a distribuição de freqüências por zonas registradas.
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T abela 5 - Distribuição de freqüências decorrente da expressão indutora Educação Ambiental

DISTRIBUTION DES FREQUENCES - RANGMOT (EVOC)
freq.
*
nb.mots
*
Cumul
Et
cumul
evocations
inverse
1
*
209
209
9,4%
2214
100,0%
2
*
45
299
13,5%
2005
90,6%
3
*
20
359
16,2%
1915
86,5%
4
*
17
427
19,3%
1855
83,8%
5
*
8
467
21,1%
1787
80,7%
6
*
10
527
23,8%
1747
78,9%
7
*
9
590
26,6%
1687
76,2%
8
*
3
614
27,7%
1624
73,4%
9
*
4
650
29,4%
1600
72,3%
10
*
6
710
32,1%
1564
70,6%
11
*
2
732
33,1%
1504
67,9%
12
*
3
768
34,7%
1482
66,9%
13
*
2
794
35,9%
1446
65,3%
15
*
2
824
37,2%
1420
64,1%
16
*
1
840
37,9%
1390
62,8%
17
*
2
874
39,5%
1374
62,1%
18
*
2
910
41,1%
1340
60,5%
19
*
1
929
42,0%
1304
58,9%
20
*
1
949
42,9%
1285
58,0%
21
*
1
970
43,8%
1265
57,1%
22
*
1
992
44,8%
1244
56,2%
23
*
1
1015
45,8%
1222
55,2%
24
*
2
1063
48,0%
1199
54,2%
25
*
1
1088
49,1%
1151
52,0%
26
*
1
1114
50,3%
1126
50,9%
27
*
1
1141
51,5%
1100
49,7%
33
*
1
1174
53,0%
1073
48,5%
34
*
1
1208
54,6%
1040
47,0%
39
*
1
1247
56,3%
1006
45,4%
40
*
1
1287
58,1%
967
43,7%
44
*
1
1331
60,1%
927
41,9%
45
*
1
1376
62,1%
883
39,9%
48
*
1
1424
64,3%
838
37,9%
50
*
1
1474
66,6%
790
35,7%
52
*
2
1578
71,3%
740
33,4%
57
*
1
1635
73,8%
636
28,7%
69
*
1
1704
77,0%
579
26,2%
71
*
1
1775
80,2%
510
23,0%
77
*
1
1852
83,6%
439
19,8%
86
*
1
1938
87,5%
362
16,4%
127
*
1
2065
93,3%
276
12,5%
149
*
1
2214
100,0%
149
6,7%

Zona
3

Zona
2

Zona
1

78
As análises dessas três zonas, com base nas freqüências e número de palavras
(nb.mots), possibilita dizer que a zona 1 compreende 65,31%, a zona 2 representa 15,40% e a
zona 3 com 19,29% das evocações.
Saber que palavras representam essas freqüências é fundamental para que se possa
organizá-las em campo semântico e categorias. Considerando que as zonas 1 e 2 são as que
representam as maiores freqüências por palavras e que as duas zonas constituem no conjunto
80,71% é que se fez opção por mostrar essas duas zonas, por ser bastante representativas.
Essas são visualizadas no quadro 1.

ZONA -1

Freq. 149 Preservação
Freq. 127 Natureza
Freq. 86 Respeito
Freq. 77 Vida
Freq. 71 Animais
Freq. 69 Consciência
Freq. 57 Cuidado
Freq. 53 Limpeza
Freq. 52 Poluição
Freq. 51 Conscientização
Freq. 48 Desmatamento

FREQÜÊNCIAS E PALAVRAS
Freq. 45 árvores
Freq. 22 rios
Freq. 44 ambiente
Freq. 21 M eio Ambiente
Freq. 40 Lixo
Freq. 20 água
Freq. 39 Floresta
Freq. 19 conhecimento
Freq. 34 Educação
Freq.18necessidade, organização
Freq. 33 saúde
Freq. 17 ecologia, proteção
Freq. 27 reciclagem
Freq. 16 bem-estar
Freq. 26 responsabilidade
Freq. 15 cidadania, estudo
Freq. 25 futuro
Freq. 13 ar, queimadas
Freq. 24 amor reflorestamento
Freq. 23 plantas
ZONA 2

FREQÜÊNCIAS E PALAVRAS
Freq. 12 flores, homem, sobrevivência
Freq. 11 cultura, flora
Freq. 10 beleza, conservação, ensinar, extinção, fauna, paz
Freq. 09 aprender, atitude, beleza, importância
Freq. 08 escola, sociedade, verde
Freq. 07 informação, inteligência, interação, valorização, ética, carinho, harmonia, mata,
pesquisa
Freq. 06 Amazônia, ciência, compreensão, compromisso, dever, lazer, mundo, planeta,
solidariedade, desenvolvimento
Freq. 05 Biologia, desrespeito, equilíbrio, interesse, pureza, pássaros, terra, zelo
Quadro 1 - Campo semântico (zonas 1 e 2) de acordo com o software EVOC, da associação livre de
palavras – tendo como expressão indutora Educação Ambiental
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A palavra “preservação” aparece como a mais evocada, mas se fosse ser levado em
consideração as palavras em seu conjunto poder-se-ia dizer que ela representa apenas 6,7% do
total de palavras (2214). Isto sugere pelo menos quatro hipóteses. 1. Existe uma diversidade
de compreensões em torno do que é educação ambiental. 2. Não existe ainda uma estrutura da
representação formada. 3. A representação social de educação ambiental pode estar
compreendida nas diversas dimensões ou campos de representação. 4. Podem existir duas ou
mais representações de educação ambiental.
As evocações registradas nesta pesquisa podem ser organizadas em categorias e
subcategorias com seus campos semânticos, como pode ser visto no quadro 2.

CATEGO RIAS E
SUBCATEGO RIAS

CAMPOS SEMÂNTICOS

1. Natureza / ambiente /
meio ambiente: seus
elementos constituintes

Natureza, animais, árvores, ambiente, floresta, plantas, rios, meio
ambiente, água, ar, flores, homem, flora, fauna, verde, mata,
floresta amazônica, mundo, planeta, pássaros, terra

2. Valores
2.1 - Valores favoráveis

Respeito, valorização, amor, beleza, pureza.

2.2 - Valores desfavoráveis
3. Atitudes

Desrespeito

3.1 - Atitude s favoráveis

Zelo, interesse, compromisso, consciência, dever, solidariedade,
ética, responsabilidade, importância, carinho, atitude.

4. Ações
4.1- Açõe s favoráveis

Interação, lazer, preservação, proteção, cuidado, limpeza,
conservação, reciclagem, reflorestamento.

4.2 - Ações desfavoráveis
5. Implicaçõe s ou
conse qüências

Desmatamentos, queimadas

5.1 - Implicaçõe s
favoráveis

Equilíbrio, harmonia, sobrevivência, vida, bem-estar

5.2 - Implicaçõe s
desfavoráveis

Lixo, poluição, extinção

Educação, saúde, cidadania, futuro, conhecimento, necessidade,
organização, ecologia, estudo, cultura, ensinar, aprender, escola,
sociedade,
informação,
inteligência,
pesquisa,
ciência,
compreensão, desenvolvimento, biologia, conscientização.
Quadro 2 - Categorias e subcategorias com seu campo semântico em torno de educação ambiental
6. Me diação
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Pensar em discutir as categorias e seu campo de representação significou buscar as
bases conceituais e até evolutivas de algumas dessas categorias à luz da teoria das
representações sociais, mas também à luz de outros pesquisadores que ao longo da história se
empenharam em compreendê-las, com as quais se propõe o diálogo.

4.1 A Natureza / ambiente / meio ambiente e seus elementos constituintes: categoria
estruturante das representações sociais de educação ambiental

[...] Eu sei que a natureza não tem nada de verde nem de cinza,
que ela representa, na verdade, uma paleta infinita de cores. Ela
é para nós a idéia que compreende todos os caminhos possíveis,
no tempo, entre o acaso e a necessidade limitante.
(Serge Moscovici).

Iniciar o tópico com esta epígrafe tem o objetivo de indicar que a educação ambiental
se apresenta com essa infinidade de cores, se apresenta com uma infinidade de abordagens e
de caminhos possíveis a serem percorridos por pesquisadores e estudiosos nessa área do
conhecimento, como a natureza se apresenta com esta infinidade de cores.
Pensar em educação ambiental lembra logo essa categoria Natureza/ Ambiente/M eio
Ambiente e seus elementos constituintes, mas (re)lembra as relações homem-natureza no
contexto do seu processo histórico e cultural.

Essas relações nos levam a pensar nas

categorias que foram detectadas nesta pesquisa, entre elas: valores, atitudes, ações,
implicações e conseqüências favoráveis e desfavoráveis nessa relação; processos mediados
pela educação que ocorrem no senso comum e no universo reificado, para rever e reverter
conseqüências desfavoráveis.
A palavra Natureza está muito associada à expressão meio ambiente. Como bem diz
Carvalho, I. (2004), quando se fala em meio ambiente freqüentemente essa noção logo evoca
as idéias de “natureza”, “vida biológica”, “vida selvagem”, “flora e fauna”. Tal percepção diz
a autora advém de programas de TV como os documentários de Jacques Cousteau ou da
National Geographic e de outros sobre a vida selvagem que moldaram nosso imaginário
acerca da natureza (CARVALHO, I., 2004). Referindo-se a esse imaginário explica:
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Essas imagens de natureza não são, como pretendem apresentar, um retrato
objetivo e neutro, um espelho do mundo natural, mas traduzem certa visão
de natureza que termina influenciando bastante o conceito de meio ambiente
disseminado no conjunto da sociedade. Essa visão naturalizada tende a ver a
natureza como mundo da ordem biológica, essencialmente boa, pacificada,
equilibrada, estável em suas interações ecossistêmicas, o qual segue vivendo
como autônomo e independente da interação com o mundo cultural humano.
Quando essa interação é focada a presença humana amiúde aparece como
problemática e nefasta para a natureza (CARVALHO, I., 2004, p. 35).

Os termos: ambiente, meio ambiente, meio, também foram discutidos como objetos do
direito. A esse respeito, Silva (1995, p. 1) diz que a palavra “ambiente indica esfera, o círculo,
o âmbito que nos cerca, em que vivemos”. Até certo ponto, adverte o autor, nela já contém o
sentido da palavra meio. Logo, a expressão meio ambiente denota uma redundância que já
havia sido percebida por Ramón M artín M ateo, ao observar que se utiliza a rubrica “Derecho
ambiental” em vez de “Derecho del medio ambiente”, abandonando uma prática lingüística
pouco ortodoxa que utiliza continuamente como se fossem expressões sinônimas ou, ao
menos, redundantes, no que incorre o próprio legislador (SILVA, 1995). De acordo ainda com
o autor:

Essa necessidade ocorre pelo fato de reforçar o sentido significante de
determinados termos, em expressões compostas, ocorre pelo fato do termo
reforçador ter sofrido enfraquecimento no sentido a destacar, ou então,
porque sua expressividade é mais ampla ou mais difusa, de sorte a não
satisfazer mais, psicologicamente, a idéia que a linguagem quer expressar
[...] (SILVA, 1995, p. 1).

Esses e outros termos têm sido bastante usados na literatura corrente, como aborda
Castro (2002, p. 142): “no passado falávamos de natureza. Hoje se fala de natureza, mas
também de ambiente e de ecologia e de ecossistemas. E usamos termos como o
ambientalismo, ecologismo, naturalismo, ecocentrismo, antropocentrismo, biocentrismo,
ecofeminismo, gaianismo e verdes”, entre outros termos. Na verdade, expressa a autora: “há
uma expansão semântica”, que segundo ela pode levar a duas reflexões: 1. Como e onde
evoluíram esses conceitos; 2. Em que se assemelham e em que diferem.
Nesta pesquisa foi possível perceber essa expansão semântica ou diversidade de
sentidos, pela dispersão de palavras. Percebe-se que as evocações tratam de ambiente com
seus elementos constituintes, tanto os considerados bióticos (animais, plantas, humano, verde,
vegetal, flora, vegetação, entre outros) quanto os abióticos (água, ar, solo, rio, mar e outros).
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Diante da diversidade de sentidos, não há dúvida que ao longo da história foi a palavra
natureza que mais provocou interesse aos pesquisadores. Isto pode ser percebido pela enorme
quantidade de trabalhos que tem feito opção por essa categoria em suas pesquisas, como pode
ser visto em Lima, M . (1984); Lévi-Strauss (1989); Erlich (1993); Grün (1996); Alves e Silva
(2002); M orin (2002); Carvalho, I. (2004); Tozzoni-Reis (2004; 2006); Nicolescu (2003);
Charlot e Anahi da Silva (2005); Wagner e Kronberger (2005); M oscovici (2007); e muitos
outros.
M oscovici (2007) ao escrever “Natureza: para pensar ecologia” chama a atenção sobre
a importância de compreendermos o “nosso lugar na natureza”. Para ele, isso se manifesta no
âmago de nossas linguagens, de nossas sensibilidades e de nossa representação do real. Este
apresenta três patamares. O primeiro ‘a natureza doméstica’ que é simultaneamente nosso
corpo e nosso habitat (oikos), da qual temos uma experiência íntima e imediata. Esta é:

A unidade na qual consideramos a paisagem, os recursos vitais, o savoirfaire9 para utilizá-los e o círculo de seres vivos conhecidos através dos
sentidos e das imagens e pelas forças do nosso corpo. Tal natureza, em seu
conjunto, parece-nos um meio organizado – mais abstratamente ecológico -,
o Umwelt110 . Reside aí a impressão de uma harmonia anônima, da qual não
poderíamos nos desviar sem colocar em risco o habitat comum, que forma e
modela a existência de todos os seres que lhe pertencem. [...] o eterno
retorno à natureza, visto sob o aspecto de desejo, significa voltar com nossos
corpos, a terra, onde cada um encontra sua morada, nosso oicos desde a
origem dos tempos (MOSCOVICI, 2007, p. 167).

No segundo nível a natureza parece totalmente distinta, correspondendo a uma
organização de plantas, animais e também elementos inanimados articulados uns aos outros,
compondo um ambiente. Neste sentido, argumenta o autor com força:
De fato, se a natureza nos parece exterior num sentido reificado, é porque
não atuamos nela num papel importante e também porque nos posicionamos,
no sentido biológico do termo, como espécie privilegiada diante dela. É
assim que me parece essa natureza a-histórica, tão invocada nos dias de hoje:
um sistema organizado, tanto pelas instituições do senso comum quanto
também pelas ciências mais abstratas (MOSCOVICI, 2007, p. 167-168).

9

Savoir-faire (De acordo com o original em francês - conjunto de técnicas – NT).
10 Umwelt (Mundo ao redor, ou ambiente ao redor. Nota do tradutor).
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O autor explica a dualidade dessa compreensão. De um lado provém de sua
semelhança com a construção da cibernética que nos envolve, de forma complexa e sutil,
porém maquinal/mecânica, e do sentimento que nos compartimentos bem ajustados desse
ambiente, onde as descrições da matemática e da física constituem um sistema, cada
organismo ocupa um lugar como subsistema numa organização. Ora, expressa o autor:
A relação entre o organismo e a organização é sempre um mistério! T rata-se,
por outro lado, da idéia de uma ordem objetiva à qual devemos nos adaptar e
que integra de maneira perfeita tudo o que existe. É para esse tipo de
simplificação que tende uma das grandes correntes da atualidade. Mesmo
que seja atribuída à biologia ou a evolução, essa simplificação compreende
um labirinto de mecanismos que nos fazem pensar, e mesmo traçar um
retrato da morta natureza (MOSCOVICI, 2007, p. 168).

Consoante o autor, preocupamo-nos com o perigo das espécies em vida, tememos a
falta de energia, o colapso do sistema – como no caso do efeito estufa -, enfim, “tememos os
riscos dos perigos biofísicos e não dos perigos sociais ou mesmo culturais. Cada indivíduo
vive em estado de alerta, já que o que pode acontecer não está dentro de sua escala e,
portanto, não possui uma relação direta com o que o rodeia” (M OSCOVICI, 2007, p. 168).
Por fim o terceiro nível, natureza histórica, sendo essa recente e antiga, cuja
representação se encontra no cruzamento das duas tradições anteriormente citadas. Para o
referido autor
Preocupados com o concreto, partimos da observação de que tudo o que a
experiência, portanto a ciência, permite constatar é uma relação entre os
homens e as demais forças, animadas e inanimadas. Nem os homens
isoladamente, tampouco a dita natureza existem fora dessa relação, eles não
são nada uns sem os outros (MOSCOVICI, 2007, p.168).

O referido autor nos chama atenção de que a idéia de uma natureza externa ao homem
a torna uma natureza supérflua, a saber:

[...] A idéia de uma natureza exterior, portanto, de um ambiente como uma
reserva permanente de espécies e um meio ao qual é preciso adaptar-se para
sobreviver, produz o contrário, torna natureza supérflua. É justamente a
história dessas relações, nas quais não há mais o homem, mas somente os
homens; tampouco não mais a natureza, mas as naturezas; enfim, uma
sucessão de relações, de estados da natureza orgânica, mecânica etc,
continuamente reinventados pelo “ savoir-faire” que nós geramos e
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continuamos a gerar desde há dois ou três milhões de anos (MOSCOVICI,
2007, p. 167-168).

É evidente ressalta o referido autor: “Esse conceito de uma história da natureza que s e
produz, não contra nós, mas para nós e conosco, confronta-se com a visão dominante da
civilização moderna que tem dificuldade em reconhecer outra visão” (M OSCOVICI, 2007, p.
168). Neste sentido, o autor deslumbra uma esperança: “nosso tempo está em vias de reunir as
provas da humanidade da natureza para reintegrá-la em um contexto que pareceria até então
estranho: nossa história (M OSCOVICI, 2007, p. 168).
A natureza histórica é bem colocada por Nicolescu (2003). As visões que se tem de
natureza são retratos de um determinado período histórico, sendo determinadas pelo
imaginário que foi predominante; e essa visão depende de uma multiplicidade de parâmetros,
como: “ grau de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a organização social, a arte, a
religião, etc”. Em relação às imagens o referido autor reconhece que:

Uma vez formada, exerce influência em todas as áreas do conhecimento. A
passagem de uma visão à outra não é progressiva, contínua; acontece por
meio de rupturas abruptas, radicais, descontínuas. Várias visões
contraditórias coexistem. A extraordinária diversidade de visões de natureza
se explica pelo fato de não se poder falar de “uma natureza” mas somente de
“certa natureza” de acordo com o imaginário de certa época. A imagem de
natureza sempre teve uma ação multiforme: influenciou não somente a
ciência moderna, mas também a arte, a religião e a vida social
(NICOLESCU, 2003, p.91-92).

Apesar da diversidade de imagens, o autor distingue três estados principais: “a
natureza mágica, a natureza máquina e a morte da natureza”. Na perspectiva da “natureza
mágica”:
Vê a natureza como um organismo vivo, dotado de inteligência e
consciência. O postulado fundamental é a interdependência universal, ou
seja, ela, natureza, não pode ser concebida fora de sua relação conosco. T udo
é signo, marca e símbolo. A ciência, no sentido moderno da palavra, é
supérflua (NICOLESCU, 2003, p. 92).

No entendimento da “natureza máquina”, ela é concebida não como um organismo,
mas como máquina. Este foi o pensamento mecanicista dos séculos X VIII e XIX, mas que
perdura ainda hoje. Nessa perspectiva mecanicista.
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É suficiente desfazê-la, parte por parte, para possuí-la por completo. O
postulado fundamental no pensamento mecanicista é que a natureza pode ser
conhecida e conquistada pela metodologia científica definida de uma
maneira completamente independente dos seres humanos. A visão triunfante
da “ conquista da natureza” está enraizada na formidável eficiência técnica e
tecnológica desse postulado. Certos cientistas, artistas e filósofos foram
profundamente afetados pelo perigo mortal do pensamento mecanicista. [...]
O resultado lógico da visão mecanicista foi a morte da natureza, o
desaparecimento do conceito de natureza do campo científico
(NICOLESCU, 2003, p.92-93).

Analisando-se essa “trajetória, do orgânico ao mecânico, do ponto de vista da teoria do
conhecimento, houve uma perda do orgânico como objeto do saber; como conseqüência disso
o conceito de vida é expulso da ciência; logo o paradigma mecanicista é incapaz de dar conta
da vida como processualidade” (GRÜN, 1996, p. 28). Neste sentido, o autor entende que:
[...] as transformações radicais da idéia de natureza, ocorridas nos séculos
XVI e XVII com a mudança do paradigma organísmico para o mecanicista,
vão redefinir o lugar ocupado pelos seres humanos no mundo. As
modificações e inovações na estrutura lógica espaço-temporal pelo qual o
homem se situava no mundo, anunciadas pelo menos um século antes por
Leonardo da Vinci, chegava agora à ciência e à filosofia na forma de uma
revolução científica (GRÜN, 1996, p. 28).

A conseqüência da visão mecanicista é a “morte da natureza”, o desaparecimento do
conceito de natureza do campo científico. Daí Nicolescu (2003) ter denominado o terceiro
estado de “morte da natureza”. Nessa abordagem, realça o autor:
A natureza está morta, mas a complexidade permanece. Uma complexidade
surpreendente que penetra cada um dos campos do conhecimento. Mas essa
complexidade é percebida com um acidente, que nos traz ao mundo em que
vivemos hoje em dia. A morte da natureza é incompatível com a
interpretação coerente dos resultados da ciência contemporânea, apesar da
persistência da atitude neo-reducionista que outorga importância exclusiva
aos blocos fundamentais da matéria e às quatro interações físicas conhecidas
(NICOLESCU, 2003, p.93).

O autor sinaliza para a ressurreição da natureza. “Na verdade, a natureza está morta
somente para certa visão de mundo, a clássica. E a objetividade rígida do pensamento clássico
somente é viável no mundo clássico” (NICOLESCU, 2003, p. 93).
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Referindo-se à natureza, M oscovici (2007) fala do seu desaparecimento e
aparecimento:
Na verdade, nós não pensávamos mais nela. Desaparecida do nosso
horizonte com um nome atrás do que se e sconde e que nós pronunciamos
com dificuldade, ela ressurgiu e nos relembrou que ela existe que o simples
fato de viver depende dela. Ela reapareceu, não no esplendor de sua beleza,
mas como um espírito [...] e os movimentos naturalistas e ecologistas se
tornaram fantasmas que obse dam a Europa e a América (MOSCOVICI,
2007, p. 80).

Essa forma de ver a “natureza em espírito” também é colocada com muita pertinência
por Wagner e Kronberger (2006) quando ao se referir à natureza a coloca sob duas formas:
espiritual e não espiritual.
A forma espiritual é a mais tradicional com dois termos intercambiáveis vida e natureza – que se contradiz em nossas convivências para vencer
natureza e vida, e em particular vida humana. Neste contexto a natureza é
vista como força superior (WAGNER; KRONBERGER, 2006, p. 6).

No que trata da “forma não espiritual”, esta pode ser entendida considerando duas
vertentes:

A primeira vertente se refere a uma aparente forma científica que está
baseada em compreensão elementar de descoberta científica recente como a
teoria do caos, sistema complexo e equilíbrio da teoria. Neste sentido,
natureza é entendida como um complexo sistema de vida altamente
dinâmico, auto-regulável e em constantes mudanças. A segunda vertente vê
a natureza como modelo mecânico, com seu modo subjetivo de utilização
para necessidades humanas. Ambos os modelos assumem uma mútua
dependência entre humanos e natureza, onde está implicada uma necessidade
para proteger a natureza para o benefício humano (WAGNER;
KRONBERGER, 2006, p. 6-7 tradução nossa).

Pensando as naturezas externa e interna ao homem, buscou-se M orin (2002, p. 451),
quando ele nos fala sobre a Natureza da Natureza em um pensamento complexo de natureza.
Para ele “precisamos então conceber a esfera antropossociológica não somente na
especificidade irredutível, não somente em sua dimensão biológica, mas também em sua
dimensão física e cósmica”. Neste sentido explicita:
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A partir daí, a natureza se relembra e retoma vida. A Natureza é o que religa,
articula, faz comunicar em profundidade o antropológico ao biológico e ao
físico. Precisamos então reencontrar a Natureza para reencontrar nossa
Natureza, como havia sentido os românticos, autênticos guardiões da
complexidade durante o século da grande simplificação. A partir de então,
vemos que a natureza do que nos afasta da natureza, e nos aproxima ao mais
íntimo da natureza da natureza. A Natureza da natureza está em nossa
natureza. Nosso próprio desvio com relação à natureza é animado pela
Natureza da natureza. Mas a natureza da Natureza não poderia se fechar em
nós e nos engolir (MORIN, 2002, p. 451).

No pensamento do referido autor se observa uma rede tecida de relações na
compreensão de natureza, em que é preciso entender com profundidade todas as dimensões
em que a natureza está articulada, do antropológico ao biológico e ao físico. Essa
compreensão se torna importante no sentido do “reencontro com a natureza para reencontrar
nossa natureza [...]” (M ORIN, 2002, p. 451).
Compreender o homem como natureza e fazendo parte dela é buscar o próprio
entendimento de homem, humanidade animal e humanidade humana. A esse respeito
M oscovici (2005, p. 18) nos ensina: “o homem é, antes de tudo, um animal que fala, possui
uma capacidade de representação simbólica e de viver em sociedade. Sua parentela, sua
família legou-lhe como herança uma cultura e algumas instituições”.
Levando esse pensamento para a Psicologia Social, o referido autor destaca:

A psicologia social existente postula uma dicotomia entre as qualidade s
primeiras do homem – referente às sensações, às cognições, às percepções, e
até mesmo às emoções – e as [...] secundárias, como a linguagem, as
relações ou os comportamentos sociais. Assim, de um lado temos qualidade s
ou processos orgânicos, comuns a todas as espécies, como elementos
fundamentais da psicologia, inclusive da psicologia social; e de outro,
qualida des digamos culturais como elementos derivados, auxiliares, próprios
à espécie humana (MOSCOVICI, 2005, p. 17).

Ao comparar a humanidade animal com a humanidade humana, M oscovici expressa
de forma veemente:

[...] uma humanidade animal precede a humanidade humana e que a segunda
só pode ser compreendida e interpretada a partir da primeira. A menos que,
pode-se indagar, não intervenham processos diferentes, quer se trate de
pessoas ou coisas, ou que estejamos ou não num meio social. Então,
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evocam-se percepções sociais, cognições sociais, comportamentos coletivos
(MOSCOVICI, 2005, p. 17).

Partindo para entender a evolução da espécie humana, encontra-se na obra do referido
autor o seguinte argumento:

[...] Ao se estudar a evolução da espécie humana, não se encontra uma única
espécie que não tenha falado ou vivido num meio social. A idéia de uma
barreira biológica entre homem-animal e o homem humano e de um limiar
que tenha sido transposto, separando-o do resto da natureza, é obsoleta,
versão retrógada da narrativa adâmica. Linguagem e sociabilidade são partes
integrantes da psicologia humana, da mesma forma que as faculdades
sensório-motoras ou mentais. Nem umas nem outras provêm do exterior, à
margem da evolução. Do mesmo modo que o caracol produz casca, nossa
espécie fabricou a sua. Aí está! Uma é aparentada com a outra
(MOSCOVICI, 2005, p. 18).

Neste sentido, acrescenta o autor:
Pouco importa que os pontos de partida, os fenômenos de base, sejam
afetivos, perceptivos, lingüísticos ou sociais [...] como é difícil acreditar que
a sociedade não é o novo além do indivíduo, mas sua realidade, e que a fala
não é um comentário ou um artifício de nossas condutas, mas sua própria
substância (MOSCOVICI, 2005, p. 18).

A relação homem-natureza foi objeto de estudo de diversos pesquisadores, alguns
tratam dessa perspectiva no contexto da Educação Ambiental. De acordo com Tozoni-Reis
(2004), a relação homem-natureza definiu-se como possibilidade de problematizar a educação
ambiental, já que se define como categoria simples, sendo síntese de múltiplas determinações.
Para a autora se a relação homem-natureza indicou caminhos para pensar a educação
ambiental em sua dimensão epistemológica, havia necessidade de encontrar uma categoria
mais apropriada para pensá-la em sua dimensão pedagógica. A opção foi a Educação como
coloca a autora. Neste sentido argumenta:
As formas históricas da intervenção humana no ambiente são aprendidas
pelos indivíduos pela intencionalidade de suas relações sociais, logo a
categoria educação parece própria para sintetizar os elementos necessários
para compreender as formulações teóricas dos professores sobre educação
ambiental em sua dimensão pedagógica (T OZONI-REIS, 2004, p. 19-20 ).
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A autora reconhece a possibilidade de tomar a teoria marxista como referência no
estudo das questões ambientais, ou seja, o materialismo histórico-dialético como referencial
teórico-metodológico para o estudo das questões ambientais e a identificação da relação
homem-natureza como categoria de análise.
Essa categoria homem-natureza foi opção de Lima, M . (1984) em sua pesquisa na
perspectiva da Ecologia Humana. Como afirma a autora:
A realização de um estudo sobre ecologia humana pressupõe uma
sistematização e reflexão de como se deu o processo de interação homem x
natureza numa perspectiva histórica. [...] a necessidade de encontrar um
caminho coerente para discussão do trabalho apresentado, ressaltando a
relevância do fator econômico no processo de intervenção na natureza,
traduzindo-se como uma característica humana peculiar e como o expoente
da dominação entre os homens (LIMA, M., 1984, p. 31).

Ao pensar as relações homem-natureza-sociedade no contexto da dominação escreve
M oscovici (2007).
[...] não passa de uma quimera e a nossa ação na natureza não é uma coisa do
passado, que seus limites são também os limites da sociedade, que ela é a
nossa realidade de todos os dias, que é preciso aceitá-la como o meio de todo
o ser vivente, o que compreende o homem vivendo em sociedades mais
avançadas (MOSCOVICI, 2007, p. 35).

A sociedade e sua autonomia também é preocupação de M oscovici (2007). Ele nos faz
refletir sobre uma autonomia imaginária ao expressar:

Toda a sociedade tolhe e concede autonomia. A nossa atingiu um limite em
que ela tolhe mais do que concede e, sobretudo ela exerce um controle
extraordinário sobre as coisas da vida cotidiana; não só gozamos de
autonomia imaginária, eu sei – ou acredito saber – de tudo aquilo que
acontece em Washington, em Londres, conheço personagens longínquos e
ignoro meu ambiente, o mais próximo, meus vizinhos. É preciso reequilibrar
isso! (MOSCOVICI, 2007, p. 57).

A discussão natureza e sociedade na argumentação de Santos (2002) convergem para o
pensamento que: a natureza é a segunda natureza da sociedade, e que, portanto, não há uma
natureza humana porque toda a natureza é humana. Neste sentido assume o autor que esse
pensamento é um passo epistemológico na transição paradigmática.
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A transformação da natureza num artefacto global, graças à imprudência
produção-destruição tecnológica, e a crítica epistemológica do etnocentrismo
e androcentrismo da ciência moderna, convergem na conclusão de que a
natureza é a segunda natureza da sociedade e que, inversamente, não há uma
natureza humana porque toda a natureza é humana. Assim sendo, todo o
conhecimento científico-natural é científico social. Para o autor, este passo
epistemológico é um dos mais decisivos na transição paradigmática que
estamos a atravessar [...] passo particularmente difícil (SANT OS, 2002, p.
89).

Para Lima, M . (1984) a sociedade é criação humana no processo de interação homemambiente, como ressalta a autora:
O homem que criou a sociedade, que produziu as diversas maneiras dessa
sociedade existir dentro da biosfera, sentindo-se parte dela, de repente se viu
atraído por esta mesma sociedade, ao perceber que suas ações, numa escala
cada vez mais crescente, desorganizava o seu meio natural. [...] Conhecedor
de inúmeros fenômenos, criador de incontestáveis técnicas, senhor dos mais
gigantescos inventos, esqueceu-se de desvendar os liames que regem o s
processos globais, responsáveis pela harmoniosa interação entre o homem e
o ambiente (LIMA, M., 1984, p. 131-132).

A sociedade para Castoriadis (1982) pode ser analisada com base nos esquemas da
coexistência. “A sociedade se dá imediatamente como coexistência de uma quantidade de
termos ou de entidades de diferentes ordens” (p. 211). Neste sentido, argumenta: de que
dispõe, então, o pensamento herdado, para pensar uma coexistência e o modo de estar-junto
de uma diversidade de termos? O mesmo responde no contexto do sistema real e sistema
lógico.
Concernente à coexistência do sistema real argumenta:

Ou esta coexistência, este estar-junto de uma diversidade é considerado
como um sistema real, qualquer que seja sua complexidade. [...] haver
possibilidade de decomposição efetiva (real ou ideal-abstrata) do sistema e
subsistema bem definíveis, em partes e finalmente em elementos [...] bem
distintos e bem definidos, devem ser suscetíveis de definição unívoca.
Devem ligar-se entre eles por relações de determinação causal, linear ou
cíclica (recíproca), categórica ou probabilística – relações estas também
suscetíveis de definição unívoca; e relações do mesmo tipo devem valer
entre partes, subsistemas, etc., do sistema global. [...] deve haver
possibilidade de recomposição (real ou ideal-abstrata), sem excesso nem
falta, do sistema a partir de seus elementos e dessas relações, consideradas
como as únicas a possuírem uma realidade última (CAST ORIADIS, 1982, p.
211).

91
Considerando a perspectiva da coexistência do sistema lógico, realça:
[...] – ou então, o estar junto da diversidade é o de um sistema lógico (no
sentido amplo, incluindo a matemática). [...] haver colocação de elementos
últimos, bem distintos e bem definidos, definidos de maneira unívoca entre
esses elementos (CAST ORIADIS, 1982, p. 211-212).

Analisando-se os dois casos apresentados, Castoriadis (1982) referencia o que está em
ação, sendo essa a lógica conjuntista - identitária. Para ele:
Nos dois casos, a sociedade é pensada como conjunto de elementos distintos
e definidos, referindo-se uns aos outros por relações bem determinadas. Na
medida em que [...] a sociedade é outra coisa que um conjunto em uma
hierarquia de conjuntos, não se pode pensar, por este caminho, nada de
essencial (CAST ORIADIS, 1982, p. 212).

Para o autor, surge outra questão, como evidenciado a seguir:
[...] esses elementos e essas relações de que a sociedade, enquanto
coexistência-composição seria o sistema (real ou ideal-abstrato), que são eles
e quais são? Ora a dificuldade ou a recusa de reconhecer o modo de ser
próprio do social-histórico significa necessariamente que [...] quaisquer que
sejam as reservas, qualificações, restrições ou modalizações concomitantes,
esses elementos e essas relações serão [...] aquelas cujo ser e modo de ser já
foram reconhecidos alhures, e, portanto, também que uns e outros serão
finalmente determinados sob outro ponto de vista e a partir de outro lugar.
[...] evidentemente as relações de causalidade, de finalidade ou de
implicações lógicas. [...] por razões profundas, o pensamento herdado foi
desde ce do conduzido a conferir uma substancialidade e uma consistência
última: as pessoas, as coisas, as idéias ou conceitos (CAST ORIADIS, 1982,
p. 212).

Para Santos (2002), toda a Natureza é cultura. Partindo desse pressuposto ele
argumenta:

Enquanto a distinção entre sujeito e objecto é uma distinção epistemológica
que supostamente tem conseqüências ônticas (realidade, mundo real), a
distinção entre natureza e cultura/sociedade é supostamente uma distinção
ôntica com conseqüências epistemológicas [...] As trajectórias
das
distinções epistemológicas e ontológicas entre natureza e cultura nos últimos
cem anos são muito divergentes [...] a distinção epistemológica se
consolidou e aprofundou com o desenvolvimento tanto das ciências naturais
como das ciências sociais, a distinção ôntica atenuou-se a medida que o
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desenvolvimento tecnológico foi transformando a natureza num artefacto
total. [...] esta transformação só foi possível porque a natureza enquanto
objecto de conhecimento foi sempre uma entidade cultural e que, por isso,
desde sempre as ciências ditas naturais foram sociais. [...] Hoje em dia, a
distinção entre natureza e cultura é já o mero resultado da inércia. T rata-se,
de facto, de um conceito relativamente autônomo, capaz de sobreviver, por
algum tempo, às condições da sua criação (SANT OS, 2002, p. 85).

Ainda, conforme Santos:

Mas o facto de aceitarmos que essa distinção é mais cultural do que natural
permite-nos visualizar os processos sociais e políticos que presidiram à sua
formação e desenvolvimento [...] Esta verificação permite mostrar que a
ciência moderna, além de moderna, é também ocidental, capitalista e sexista
(SANT OS, 2002, p. 85).

Para Carvalho, I. (2004) se existe algo intrinsecamente humano é a cultura. Cultura
entendida no seu texto, como:

[...] dotação de significados, ou seja, atribuição de sentidos às ações,
sensações, emoções, e a todas as relações imediatas que os humanos
estabelecem com o mundo material [...] orgânico ou construído [...] pode-se
pensar a relação natureza e cultura onde a natureza é um outro que, ao
mesmo tempo, inclui o humano sem subsumi-lo completamente ao universo
biológico não humano [...] nessa posição de seres híbridos, ou seja, ao
mesmo tempo semelhante e diferentes de uma natureza estritamente
biológica, nascem as condições para um permanente diálogo caracterizado
pela tradução cultural do mundo natural. [...] inscrevemos as condições
naturais em que vivemos em nosso mundo de significados, transformando a
natureza em cultura, conhecimento, fonte de vida material e simbólica, ao
mesmo tempo em que reencontramos a natureza em nós (CARVALHO, I.,
2004, p. 164 ).

Esses contextos apresentados: relações homem-natureza-sociedade-cultura estão
permeadas pelas dimensões dos valores, atitudes, ações, implicações ou conseqüências, e
mediações, como pode ser lido a seguir:
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4.2 Dos valores, atitudes, ações e implicações: categorias presentes nas representações
sociais de educação ambiental

Nesta pesquisa os valores aparecem em sua maioria no sentido favorável, ou seja,
positivo em relação ao ambiente. Entre esses se encontram os valores estéticos, como beleza;
valores de entretenimento, como lazer; valores de proteção, como o respeito.
Os valores são, por excelência, constituídos de sentidos e, portanto, dão significados
aos objetos que o representam. Isto ocorre porque, segundo Almeida (2007), valores são o
“fundamento dos comportamentos e das atitudes. [...] correspondem a visões de mundo,
dando significado aos objetos, aos comportamentos, às interações. [...] Apóiam o
entendimento sobre o que pode ser considerado como bom, ruim, justo, injusto, permitido,
proibido” (ALM EIDA, 2007, p. 46).
Essa perspectiva de que a educação ambiental perpassa por valores, atitudes,
comportamentos, tem sido colocada de uma forma generalizada pela literatura como pode ser
conferido nos PCNs (BRASIL, 1998).
Os valores permitem sua classificação e hierarquização. Eles estão presentes em todas
as esferas sociais, daí referir-se aos valores concernentes ao trabalho, à política, à escola, entre
outros espaços. Um fato importante dos valores é que ele nos leva tanto a recuar quanto a
impulsionar as nossas ações. Neste sentido, existe uma importância muito grande dessa
categoria nos estudos de educação ambiental, ecologia e em outras áreas do conhecimento.
Quando na sociedade fala-se de crise de valores estão nos chamando atenção sobre
comportamentos inadequados ou reprováveis em relação a determinados contextos sociais,
políticos, ecológicos entre tantos outros, mas também para uma dimensão de como o
conhecimento científico se respaldou em crise de cultura. Almeida (2007) referindo-se aos
valores com base, na obra de Bourdieu, entende que esses organizam interações. Para ela,
“avaliações sobre os valores esposados pelo outro orientam a ação com relação a tal pessoa ou
ao grupo a que pertence, definindo até onde se pode ir e antecipando o que se pode esperar”
(ALM EIDA, 2007, p. 46-47).
No que diz respeito à atitude, esta é uma das dimensões das representações sociais de
que trata M oscovici (2003, p. 320). Para o autor, ao responder alguns questionamentos de
M arková em diálogo sobre o tema atitudes e representações sociais é incisivo ao responder:
Francamente, não sei por que o conceito de atitude se opõe ao de
representação social, pois ela (a atitude) é uma de suas dimensões. Nem
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posso eu entender como alguém pode substituir um conceito pelo outro,
quando esse alguém se propõe a estudar a gênese do senso comum
(MOSCOVICI, 2003, p. 320).

De acordo com Abric (2003), desde a origem da teoria das representações sociais ,
M oscovici se interrogava sobre o lugar e o papel das atitudes nas representações.

[...] ele lhes conferia um papel muito importante na gênese das
representações. [...] Elas são, ele dizia, “ geneticamente antecedentes” e,
assim, um dos elementos essenciais na elaboração da representação: esta
última se constituiu a partir da tomada de posição em relação ao objeto,
ainda que – ele completa -, para uma opinião ser emitida ou uma atitude
elaborada, seja necessário que uma certa representação do objeto exista
previamente (ABRIC, 2003, 49-50).

Considerando ainda a relação atitude-representação, Abric (2003, p. 50) expressa que
para M oscovici “essa é uma relação complexa, mas, em todo caso determinada por um
vínculo muito forte entre dois conceitos”.
É possível perceber, de acordo com Wagner (2006), as diferenças entre atitudes

11

e

12

ações , como pode ser lido em nota. As atitudes, nesta pesquisa, aparecem no sentido
positivo. Neste aspecto, encontram-se: zelo, interesse, compromisso, consciência, dever,
solidariedade, ética, responsabilidade, importância, carinho, atitude.
Na categoria ou dimensão ‘ações’, apareceu à palavra preservação com maior
freqüência (149) como já foi mostrado no quadro 1. Essa alta freqüência da palavra
preservação se deve, possivelmente, ao discurso circulante que perpassa pelos meios de
comunicação, como a televisão, rádios, jornais, nas escolas, nas conversas do cotidiano, entre
outros espaços, que proclamam pela preservação ambiental.
Esse termo ‘preservação’ pode ter para os participantes da pesquisa vários sentidos,
mas em termos conceituais a literatura aborda a preservação como:
Uma estratégia de proteção dos recursos naturais que prega a manutenção
das condições de um determinado ecossistema, espécies ou área, sem
qualquer ação ou inferência que altere o status quo. Prevê que os recursos
sejam mantidos intocados, não permitindo ações de manejo (MOUSINHO,
2003, p. 360).
11

Atitude é a evolução pessoal (mental) de um objeto ou alguma outra entidade (WAGNER, 2006, comunicação
digital, tradução nossa).
12
Ação é comportamento com a razão, com motivo. (Wagner, 2006, comunicação digital, tradução nossa).
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Essa intocabilidade da natureza e dos recursos naturais reflete o que a população quer?
É possível que não! Porque todos nós dependemos dos recursos naturais para sobrevivência.
Essa intocabilidade é usada para áreas de proteção ambiental. Entretanto o que nós escutamos
o tempo todo nos meios de comunicação, no discurso circulante é a preservação da natureza.
Fazendo o contraponto com a palavra conservação que pertence a essa mesma
categoria ‘ação’ que foi menos evocada com uma freqüência de 10 pode-se, de acordo com a
literatura dizer que:

O conceito de conservação foi desenvolvido e disseminado nas últimas
décadas do século 19 como um relacionamento ético entre pessoas, terras e
recursos naturais, ou seja, uma utilização coerente destes recursos de modo a
não destruir sua capacidade de servir às gerações seguintes, garantindo sua
renovação. Conservação prevê a exploração racional e o manejo contínuo de
recursos naturais, com base em sua sustentabilidade (MOUSINHO, 2003, p.
346).

Comparando-se os dois entendimentos – ‘preservação’ e ‘conservação’, nota-se que
essas palavras têm significados diferentes. Enquanto preservação é a intocabilidade dos
recursos naturais a conservação é o uso e manejo destes recursos de forma a não impactar
negativamente o ambiente. No entanto, tudo faz crer que elas são usadas com o mesmo
‘sentido de proteção’ o que seria mais adequado. A palavra ‘proteção’ teve como pode ser
observada no quadro 1, uma freqüência 17.
Levando esse contexto para a compreensão da construção social em Wagner (2003), o
autor assume que: “a construção social é sempre um processo não intencional, e que construir
um objeto socialmente significativo é algo que o grupo, ou seus membros fazem, e não algo
que tentam fazer depois de meditar sobre eles”. Realça ainda:

A construção é algo que ocorre, é um evento [...] nos referimos a um
acontecimento na trajetória do qual algo é nominado, equipado com atributos
e valores, e integrado em um mundo com significado social. Isto ocorre
somente com um objeto social, em um sistema grupal, com um sentido
comum, no estabelecimento de interações em que os atores sociais estão
comprometidos (Wagner, 1996; Wagner, 2003 p. 39).
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Segundo Wagner (2003, p. 32) um “objeto social pode ser material ou simbólico, mas
para que um objeto seja ou não social não depende das suas características físicas nem das
suas propriedades, e sim de um coletivo que lhe dá identidade social”.
Esse campo de representação, constituído pelas categorias e subcategorias, de acordo
com o campo semântico, possibilita pensar sobre a dimensão ou “campo de representação ou
imagem”, de acordo com M oscovici (1978). Para o autor, a “dimensão que designamos pela
expressão “campo de representação” remete-nos à idéia de “imagem”, de modelo social ao
conteúdo concreto e limitado das proposições atinentes a um aspecto preciso do objeto da
representação” (MOSCOVICI, 1978, p. 69). As outras duas dimensões o autor as denomina
de “informação e a atitude”.
Em relação “a informação – dimensão ou conceito” - relaciona-se com a:
Organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de um
objeto social, no nosso caso a psicanálise. Em certos casos os operários, por
exemplo, não existe informação coerente a respeito da Psicanálise e, por
conseguinte, não se pode absolutamente falar da existência dessa dimensão.
[...] entre os estudantes ou nas classes médias, encontramos um saber mais
consistente e que permite realizar uma discriminação precisa entre níveis de
conhecimento. Cada nível corresponde a certa quantidade de informação, a
qual pode ser estabelecida com a ajuda de escalas (MOSCOVICI, 1978, p.
67- 68).

A noção de “dimensão” como trata ainda o autor “obriga-nos a julgar que existe um
campo de representação, uma imagem, onde houver uma unidade hierarquizada de elementos”
(MOSCOVICI, 1978, p. 69). Neste sentido o autor realça:
A amplitude desse campo e os pontos que lhe dão orientação variam e
englobam tantos juízos formulados sobre a Psicanálise quanto às asserções
sobre a Psicanálise ou a tipologia das pessoas que se supõe recorrerem a essa
teoria particular (MOSCOVICI, 1978, p. 69).

A ‘atitude’ intenta “destacar a orientação global em relação ao objeto da representação
social”. Em relação à psicanálise o pesquisador encontrou, “atitudes favoráveis, desfavoráveis
e até intermediárias” (MOSCOVICI, 1978, p. 70-71). Consoante ainda o referido autor, essas
três dimensões: “informação, campo de representação ou imagem, atitudes - da representação
social de Psicanálise fornecem-nos uma panorâmica do seu conteúdo e do seu sentido”
(MOSCOVICI, 1978, p.71).
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A reciclagem e o reflorestamento podem e devem ser educativos dependendo de como
o profissional (professor, pesquisador ou técnico) desenvolve essas atividades e as discute. As
ações consideradas negativas como os desmatamentos, queimadas e poluição que requerem
uma discussão nos seus diversos espaços sociais, locais, regionais, nacionais e internacionais,
devem ser discutidas considerando o modelo de desenvolvimento adotado entre nações e
regiões e requer da sociedade uma discussão da sustentabilidade do ambiente entre outros
discursos como o de globalização.
O lixo, composto por papéis, vidros, latas deve ser reciclado, como um dos
mecanismos de proteção à vida e não à morte dos ecossistemas, biomas, planeta. O
reflorestamento e a arborização, entre outros temas encontram-se nas Deliberações da II
Conferência Nacional do M eio Ambiente: Política Ambiental Integrada e Uso Sustentável dos
Recursos Naturais, como competência do M inistério do M eio Ambiente (MMA) como
evidenciado a seguir:

Incentivar programas de arborização e reflorestamento, garantindo a criação
de áreas verdes protegidas, e a recomposição das áreas degrada das, nos
assentamentos humanos sob forma de unidades de conservação municipal,
estadual e federal, como parques, bosques, reservas particulares do
patrimônio natural, reservas biológicas, entre outros, garantindo a formação
de corredores ecológicos, e a troca genética e o fluxo de espécies (BRASIL,
2005, p. 58).

A Educação Ambiental perpassa por essas dimensões que, portanto, fazem parte de um
conhecimento complexo. A Educação Ambiental de repente se torna simples, quando se
restringe a pensar e atuar de forma técnica, ou seja, quando as propostas se voltam
simplesmente para reciclagem de papel, reflorestamento, entre outras atividades pontuais.
Embora essas atividades sejam importantes e necessárias elas não dão conta do que pode e
têm condições de avançar do ponto de vista da construção e estruturação do pensamento mais
elaborado, ou seja, no que trata da epistemologia. Além disso, ela não colabora para uma
educação

ambiental

transformadora,

emancipatória,

crítica,

política,

entre

outras

denominações que tenham aproximação com essa perspectiva social e ambiental.
Loureiro (2006) contribui com o pensar a educação ambiental no contexto das teorias
críticas. Reconhece em Freire sua simpatia pela educação ambiental, seu amor pela vida, seu
conceito de educação que tornam a pedagogia freireana um marco de referência para os
educadores ambientais de todas as matrizes inseridas no campo crítico e emancipatório
(LOUREIRO, 2006, p. 60). Ressalta ainda em relação à educação ambiental: “Queremos uma
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educação ambiental que, crítica por princípio, nos mobilize diante dos problemas e nos ajude
na ação coletiva transformadora” (LOUREIRO, 2006, p. 83):
Para Loureiro (2004), pensar “a educação ambiental crítica, transformadora, sócio
ambiental e popular se refere, enquanto práxis social e processo de reflexão sobre a vida e a
natureza, contribuindo com a transformação do modo como inserimos e existimos no mundo,
a uma única categoria teórica prática estruturante: educação” (LOUREIRO, 2004, p. 35).
Saber o que cabe no interior da crítica em educação e especialmente na educação
ambiental é uma das preocupações de Loureiro (2006). Neste aspecto, ele faz um contraponto
entre as teorias: não críticas e críticas.
As teorias “não críticas” concebem as premissas pedagógicas tradicionais ou
seja: organização curricular fragmentada e hierarquizada; neutralidade do
conhecimento transmitido e produzido; organização escolar e planejamento
do processo de ensino e aprendizagem concebidos como pura racionalidade,
pautadas em finalidades pedagógicas “ desinteressadas” quanto às
implicações sociais de suas práticas (LOUREIRO, 2006, p. 52).

Para o autor citado, nas teorias críticas o conhecimento é:
Uma construção social, historicamente datada, não neutra, que atende a
diferentes fins em cada sociedade, reproduzindo e produzindo relações
sociais, inclusive as que se referem à vinculação entre saber e poder. [...] isto
significou incorporar, no interior da “ crítica” em teoria educacional, as
inúmeras perspectivas marxistas, a fenomenologia e a hermenêutica, que
poderiam e deveriam dialogar mais na construção de uma educação que se
consolidasse como distinta das pedagogias tradicionais (LOUREIRO, 2006,
p. 52).

Diante do exposto percebe-se que esses são alguns caminhos do pensamento da
educação ambiental e que precisam ser mediados. Essa mediação constitui-se uma das
categorias ou dimensões registradas na pesquisa e será explorada no item a seguir.

4.3 A mediação ou processo mediado: categoria das representações sociais de educação
ambiental

A opção neste trabalho por nomear uma das categorias como mediação ou processo
mediado, adequou-se à semântica desse contexto, representada pelas palavras: educação,
saúde, cidadania, futuro, conhecimento, necessidade, organização, ecologia, estudo, cultura,
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ensinar,

aprender,

escola,

sociedade,

informação,

inteligência,

pesquisa,

ciência,

compreensão, desenvolvimento, biologia, conscientização.
Acredita-se que na educação ambiental a mediação, é um dos recursos pedagógicos
usados para garantir que a informação circule nas ações educativas. Na perspectiva
vygotkyana em “A construção do pensamento e da linguagem”, o autor recorre à discussão
entre o sentido e o significado da palavra: “sem significado a palavra não é palavra, mas som
vazio. Privada do significado, ela já não pertence ao reino da linguagem”. Argumenta ainda:
“o significado pode ser visto igualmente como fenômeno da linguagem por sua natureza e
como fenômeno do campo do pensamento” (VYGOTSKY, 2000, p. 10).
De acordo com Sirgado (2000, p. 38) a mediação representa o “elo epistemológico na
obra de Vygotsky e de outros autores da corrente sócio-histórica de psicologia. Esse conceito
é visto como “mediação semiótica” que permite explicar, por exemplo, os processos de
internalização e objetivação, as relações entre pensamento e linguagem e a interação entre
sujeito e objeto”.
Interessava-nos compreender como essa mediação se adéqua às representações sociais .
O conceito de mediação foi tomado por Carvalho, R. (2003) na perspectiva da epistemologia
das representações sociais. A autora compara o modelo criado por Vygotsky (S < --- > [M S] <
--- > O) ao modelo moscoviciano (S< --- > [M PS] < --- > O) em que a dimensão “psico” [P}
aparece e não se separa da dimensão “sócio” [S] o que demanda a análise psicossocial do
processo representacional. Para a autora, este modelo rompe com a lógica dicotômica, entre
sujeito e objeto, no que trata da circularidade da relação, e que é essa lógica que dá suporte à
redefinição do estatuto epistemológico do senso comum (CARVALHO, R., 2003).
Comparando ainda os dois modelos, a autora reconhece que o moscoviciano avança
“exatamente no pressuposto do amálgama psicossocial, a partir do qual reconstruímos os
objetos, tornando-os a nossa cara, ao mesmo tempo em que com eles nos identificamos”
(CARVALHO, R., 2003, p. 19).
Esse campo semântico ou campo de representação foi mostrado no quadro 1. Optou-se
por colocar a dimensão ‘natureza/ambiente/meio ambiente’ em destaque porque o imaginário
de educação ambiental encontra-se nesse campo como bastante expressivo. Os elementos do
ambiente são representados por animais, árvores, floresta, plantas, rios, água, ar, fauna,
mundo, planeta, pássaros, terra, que no conjunto de todas as evocações tem a maior
densidade,

observando

até

a

freqüência

5.

Isto

sugere

que

a

dimensão

Natureza/ambiente/meio ambiente e seus elementos constituintes têm grande peso para a
expressão Educação Ambiental. As demais categorias ou as outras “dimensões de
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representação” se denominaram neste trabalho como: (valores, atitudes, ações, conseqüências
ou implicações, mediação), são menos densas.
Quando não se optou por localizar o núcleo central das representações sociais com
base nas palavras e sim tentar buscar essa idéia de conjunto é porque se tinha como
pressuposto que as representações sociais de educação ambiental se assentavam nas
dimensões ‘educação’ e ‘ambiental’. Este pressuposto foi confirmado à medida que se
constatou que a ‘dimensão ambiental’ é natureza, ambiente e meio ambiente com seus
elementos constituintes e que a dimensão da educação engloba as categorias: valores, atitudes,
ações, implicações, mediação.
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5 UNIVERS O REPRES ENTACIONAL DE EDUC AÇÃO AMBIENTAL: desvelando
sentidos e significados das justificativas das evocações

Se nós não temos noção de participação no universo, o cosmo
não existe ecologia possível [....].

(Serge M oscovici)

A colocação ética apresentada por M oscovici (2007) que nos alerta (epígrafe acima)
que a ecologia só é possível quando nos demos conta da nossa participação no universo e no
cosmo. Esta colocação tem sua complementaridade em M orin (2001), quando nos faz refletir
a nossa posição cósmica e de todas as outras dimensões, físicas, biológicas, culturais,
cerebrais e espirituais que nos aproximam e distanciam do cosmo, como expressa:

[...] Estamos, a um só tempo, dentro e fora da natureza. Somos seres,
simultaneamente, cósmicos, físicos, biológicos, culturais, cerebrais,
espirituais [...] Somos filhos do cosmo, mas, até em conseqüências de nossa
humanidade, nossa cultura, nosso espírito, nossa consciência, tornamo-nos
estranhos a esse cosmo do qual continuamos secretamente íntimos. Nossos
pensamentos, nossa consciência, que nos fazem conhecer o mundo físico,
dele nos distanciam ainda mais (MORIN, 2001, p. 38).

Este é um olhar de totalidade, mas que já pressupõe que existem partes. Logo, requer
vários olhares e discursos que se constituem em novos paradigmas. Na concepção de M orin o
discurso de “totalidade e partes” faz parte do discurso contemporâneo, em que o todo não
representa simplesmente as partes. No pensamento de M orin (2001), pensar em totalidade e
partes requer um pensamento complexo.
A complexidade se dá na medida em que adentramos no conhecimento e que
buscamos compreender para dialogar. Que universo é esse que quero compreende nesse meu
objeto de estudo: as representações sociais de educação ambiental? Por que pensar nas
dimensões das representações? Foram dois questionamentos motivadores para construção
desse texto.
As dimensões das representações sociais representam as partes, que se entrecruzam e
dialogam entre si. Parafraseando M oscovici (1978) as representações sociais [...] “circulam,
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cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em
nosso universo cotidiano” (p. 41). Foi neste sentido que pensei em escrever este capítulo.
A busca de desvelar sentidos e significados das representações sociais de educação
ambiental tendo como apoio o software ALCESTE, de acordo com Reinert (1990), conduziu
inevitavelmente a analisar os textos discursivos apresentados em classes lexicais, localizandose os participantes da pesquisa, bem como o grupo a que pertence. Foi possível também
analisar essas classes levando em consideração diversos aspectos, entre esses: a) classificação
hierárquica descendente – CHD, que é representada por um dendrogama de classes estáveis;
b) a projeção de classes em dois eixos: horizontal e vertical, representada por meio de um
quadrante em um plano de correlação. Essa projeção é complementar a CHD por apresentar a
aproximação e o distanciamento entre as classes; c) O perfil das classes, que exibe a
identificação das palavras, em suas formas completas e reduzidas, as freqüências e os valores
de qui-quadrado; d) as classes lexicais com seus grupos representativos. Os textos discursivos
constituem o tópico essencial da pesquisa que é a busca dos sentidos e significados de
educação ambiental, por meio das justificativas das evocações, mas se compreende que os
passos anteriores são de extrema importância por todos os motivos apresentados.

5.1 Apresentando a classificação hierárquica descendente

A classificação hierárquica descendente indica como um corpus dos textos se
subdivide para formar as classes lexicais. Essa classificação é apresentada por meio de um
dendrograma de classes estáveis, que é o produto da CHD. A leitura da direita para esquerda
desse dendrograma (figura 6) nos permite inferir que o corpus dos textos discursivos (das
justificativas das evocações ao tema indutor - Educação Ambiental) passou por partições.
Inicialmente o “corpus” que continha suas unidades de contexto iniciais (u.c.i.’s) por
totais de palavras se dividiu em duas partições que denomino a e b (figura 6). A partição “a”
gera duas novas divisões: a.1 e a.2, sendo que a partição a.1 novamente subdivide-se, gerando
a classe 1 e a classe 5. Ambas representam 70 u.c.e’s, correspondendo a 15,49% de palavras
para cada classe. A partição a.2 não se subdividiu e gera 141 u.c.e’s, compreendendo 31,19%
de aproveitamento dessas unidades. Na partição “b” ocorreu o mesmo processo de subdivisão,
ou seja, b.1 e b.2, sendo que a partição b.1 vai se subdividir formando a classe 4 e a classe 6.
Essas representam 59 u.c.e’s e 42 u.c.e’s, correspondendo a 13,05% e 9,29% de
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aproveitamento, em respectivo. A partição b.2, que se refere à classe 3, não se subdivide e
representa 70 u.c.e’s, com 15,49% de aproveitamento (figura 6).
O dendrograma de classes estáveis, que foi apresentado na Classificação Hierárquica
Descendente nos permite apenas visualizar como, a partir do corpus dos textos, foram
ocorrendo as partições para a formação das classes e as relações existentes entre as classes.
Para identificar os temas referentes a cada partição, bem como as classes, foi essencial
recorrer ao item denominado: Descrevendo os perfis por classes lexicais, já que esses
mostram as palavras identificadas em suas formas completas e reduzidas e os valores de quiquadrado associados a cada palavra em destaque. Foi necessário recorrer à projeção de dois
eixos: horizontal e vertical, bem como analisar os textos discursivos originais para poder
alcançar uma análise mais precisa.
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Cl. 1 (

70uce) |--------------+
16

Cl. 5 (

a.1.2
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|--------------+

70uce) |--------------+

|
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a

|------------------+

Cl. 2 ( 141uce) |-----------------------------+
19

+

Cl. 3 (

70uce) |-----------------+

Cl. 4 (

59uce) |---------+

Cl. 6 (

42uce) |---------+

17

13

|

b.2

b.1.1

b.1.2

b

|

|------------------------------+
b.1

|

|-------+

Figura 6 - Dendrograma de classes estáveis na Classificação Hierárquica Descendente

Pode-se inferir que o corpus dos textos se dividiu formando dois contextos, como pode
ser visto no quadro 3. Um desses, contexto, pensa o ambiente em sua dimensão global, daí
aparecer: planeta, mundo, homem, humanidade, espécie, população. Esse ‘ambiente global’
vai ser pensado em duas dimensões, por isso surge nas partições (a.1) e (a.2). A partição a.1,
que trata da ‘preservação’, vai sofrer duas novas partições a.1.1 que aborda ‘preservação’ na
perspectiva do ‘presente’, a qual vai produzir a classe 1. Dessa pode-se inferir que é a
conscientização como crença para preservação do planeta. Isto significa dizer que a
conscientização é uma condição conducente para a preservação da natureza e sociedade; a
outra partição a.1.2 que é a ‘preservação para o futuro’ vai gerar a classe 5. Nesta se evidencia
a interação homem-ambiente no sentido de preservação e/ou da sobrevivência, do bem-estar,
do futuro da humanidade. A partição a.2 destaca: consciência e conhecimento, valores,

104
atitudes, ações e suas conseqüências, necessárias para preservar o meio-ambiente, o outro, o
humano. Essa partição compreende a classe 2.
O outro contexto vai enfocar o ambiente específico, ou seja, ‘ambiente físico’. Este é
pensado também em duas dimensões. A primeira, b.1, trata da ‘Educação Ambiental’. Essa se
subdivide em b.1.1, tendo uma EA voltada para a ciência, educação, estudar os componentes
bióticos do ambiente (plant+er; anim+er; anim+l; árvores; flor+; ambiente; natureza). Essa
partição vai gerar a classe 4. A partição b.1.2 refere-se à Educação ambiental voltada para
estudo, pesquisa, ações favoráveis (reflorestamento; reciclagem; cuidar; preservação) e das
conseqüências negativas ao ambiente (queimadas, destruição; poluição; lixo; danos) tem
como produto a classe 6. A segunda, b.2, trata do ambiente biótico (árvore+; florest+; fauna;
anim+er; flora; pássaro) e abiótico (rio, ar, lugar; água), das ações favoráveis
(reflorestamento, ações desfavoráveis (jogar), conseqüências desfavoráveis (desmatamento,
derrubadas, destruir, destruição, extinção, lixo). Valores (respeito) e atitudes ao ambiente
(responsabilidade). A partição b.2, que não se subdivide, compreende a classe 3, representada
por elementos constituintes do ambiente, as intervenções negativas e as soluções para o
ambiente, daí ter sido denominada: “o ambiente e as intervenções humanas, em busca de
indicativos de soluções”, como visto no quadro 3.

PARTIÇÕES
CLAS S ES
(a)
(a.1)
(a.a.1)
Classe-1
(a.1.2)
Classe-5
(a.2)
Classe-2
(b)
(b.1)
(b.1.1)
Classe-4
(b.1.2)
Classe-6
(b.2)
Classe-3

TEMAS CARACTERÍS TICOS
Ambiente Global
Preservação do planeta, natureza, sociedade
A conscientização, como fator de crença para a preservação da
natureza-sociedade
A interação homem-natureza nas representações sociais de educação
ambiental e da dimensão simbólica-vida
A relação conhecimento-consciência, para a preservação da
natureza/meio ambiente
Ambiente Específico
Educação Ambiental
Natureza/ambiente/meio ambiente e seus elementos constituintes,
um pensar nos valores e um agir pela mediação
Natureza/meio ambiente, valores, atitudes, ações, implicações, e
mediação nas relações homem-natureza
O ambiente e as intervenções humanas, em busca de indicativos de
soluções

Quadro 3 - Partições e classes com temas característicos, de acordo com a análise do dendrograma de
classes estáveis
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5.2 Identificando e analisando a projeção das classes lexicais sobre um plano em dois
eixos: horizontal e vertical

Partindo das análises dessas classes lexicais e considerando a projeção de dois eixos ,
horizontal e vertical (figura 7), encontram-se as classes 1 e 5 no mesmo quadrante,
localizando-se no lado direito e inferior, sendo que a classe 5 situa-se mais próxima do eixo
central do que a classe 1. A classe 2 está no lado direito e superior do quadrante e o programa
a registra como Educação Superior. A classe 3 apresenta-se com exclusividade no quadrante
superior esquerdo. Já as classes 4 e 6 encontram-se no quadrante inferior esquerdo com
destaque para a Educação Básica, especialmente a classe 4, por ser mais representativa.
Considerando a posição que ambas as classes ocupam, pode-se afirmar que a classe 4,
representada na figura 7, ocupa uma posição mais central em relação ao quadrante, enquanto a
classe 6 está no lado oposto ao eixo central.
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Figura 7 - Projeção das classes lexicais sobre um plano de dois eixos: horizontal e vertical
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Essa projeção de classes permite visualizar as palavras agrupadas, em cada quadrant e
(figura 8). A classe 1, que se encontra no quadrante inferior direito, volta-se para uma
preocupação com a população, sociedade, natur+, planeta. Nota-se a presença dos estudos,
pesquisa, cultura, educação, educação ambiental, cult, conscientiza, fundamental, essenc,
dess+. Já a palavra preservação, embora apareça neste quadrante, ela é a que mais se distancia
do eixo central e, portanto, mais próxima da classe 1 (figura 8). Na classe 5, também nesse
mesmo quadrante inferior direito, enfoca-se o homem, humanidade, escola, atitude, interação,
futuro, importância. Próximo ao eixo central se encontra: sendo, pensar, importância, su+er,
melhor+, bem-estar.
No quadrante superior direito, que está representado pela classe 2, demonstram “os
valores de proteção da natureza”: respeito, preservação, ou seja, o sentido de respeitar e
preservar a natureza ou meio ambiente. As palavras, meio ambiente, mundo, saúde, pela
proximidade ao eixo central, demonstram ser o enfoque principal deste quadrante. Outras
preocupações centram-se na necessidade de conhecimento, ensino, consciência. A palavra
amor, também é destacada, além da harmonia, de ser saudável, da vida, do viver. Essa classe
2 é indicativa da Educação Superior, mesmo distante do eixo principal, conforme a figura 7.
A classe 3 ocupa o quadrante superior esquerdo e em termos de localização tem uma
maior aproximação com o eixo principal. Nesse quadrante superior esquerdo, nota-se que a
preocupação aponta para o ambiente, quer seja por uma preocupação das intervenções que
ocorrem no ambiente através do ‘lixo, poluição, extinção de espécies, no matar’; quer seja
pelos elementos constituintes do ambiente como: ar, água, animais, fauna, flora, floresta,
verde, pessoa, rio. Além disso, é destacado o lugar. Há uma preocupação com o ‘cuidar’, com
o ‘respeitar’ (figura 8).
A classe 4, de acordo com a projeção, está representada pela Educação Básica e
encontra-se no quadrante inferior esquerdo, tal qual a classe 6. Na classe 4, há uma
preocupação com os elementos do ambiente como: animal, espécies, planta, flores, natureza,
tanto quanto com a ciência que os estuda, daí a ocorrência da palavra ‘ciência’. Há ainda uma
atenção com os elementos intervenientes: destruição, poluição, desmatamento. Apresentam-se
soluções como: a reciclagem, reflorestamento. A classe 6 põe em destaque poucas palavras
nesse quadrante, até porque as u.c.e´s são menores, surgem aqui palavras como: pensei,
relacionada, esse+, palavras, cinco. Elas aparecem porque os discentes costumam expressar
nas suas justificativas: “pensei nessas cinco palavras”, “coloquei”, porque “lembra”, “faz
parte” (figura 8), o que foi confirmado na análise dos textos discursivos por grupo.

107
+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+
20 |

nosso+aossemser+

19 |
18 |

devemoscada

17 |

|

16 |

|

15 |

os

floraisso

temos sempresaudavel |

verde+

ar

8 |

polui+ lugar+

5 |

mat+er

4 |

florest+

harmoniaviver+

necessario

|

|
so

|
conhecimento

consciencia
vid+erpar+er

|

ambient+
quando

|
|

|

muito+

|

|

onde+belezacuidar

lixo

|

|

tudorio+

2 |

|

responsa< .vivemos

por pel+er

agua+ extincao

|

termo+respeit+

com|

pessoa+fauna nao

6 |

como

|

10 |
9 |

proteg+er

bast+

|

11 |

1 |

|
|

|pois

12 |

3 |

|

ter+

puro nossa+vocetodo+

13 |

|

preserv+er

ensinaramorlo

14 |

7 |

|

respeitar|outro+del+podemos

|

|

emsaude

|

seja

meio_ambient
mundo

|

0 +-----anim+er-coisa+-arvore+nasest+-ness+-------------------------------+
1 |

|

2 |

ela+

especies

3 | anima+ldesmatamento
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |

plant+er

partir.

14 |
15 |

|

porquelembra flore+ciencia+

|

acho reflorestame

|

destruicao.reciclagem|
hav+erpoluicao

su+er

|
melhor+

interacao

faz+fazem

caus+er

|

foram

|

naturezacoloquei

pensei

atitude+futuro+

homemhumanidade
relacao

escola+|

sobre+
natur+

|

.ainda uma

|

.form+er

|

sociedade

|

populacaoplanetado

ao

|

|
|

|essenci+ fundamentalconscientiza

|

|

|

dess+

relacionada+educacao_amb
palavra+ess+

um |

seu+protecao

dosbem_estar.

masfalt+

12 |
13 |

importancia

|

10 |
11 |

sendopensar

cinco|

cultur<

logo

|
|

16 |

daestudo+ pesquisa+

|

17 |

|

|

18 |

|

preservacao
na

|

+-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+

Figura 8 - Palavras em destaque n a projeção das classes lexicais sobre um plano de dois eixos: horizontal e
vertical
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5.3 Descrevendo os perfis das classes lexicais

A descrição das classes (léxico) corresponde a mais uma etapa que o programa
oferece. Essa etapa auxilia na identificação das palavras citadas e aproveitadas, bem como das
freqüências e valores de qui-quadrado. Devido à aproximação entre as classes 1 e 5, no que
concerne ao número de unidades de contexto elementar, 70 u.c.e.’s, (tanto na aproximação no
dendrograma de classes estáveis, quanto na projeção de classes lexicais em dois eixos:
horizontal e vertical) e por se encontrarem as duas num mesmo quadrante, optou-se por
apresentá-las em um mesmo quadro. Neste, são apresentadas as ocorrências de palavras em
formas completas e reduzidas, de acordo com as freqüências e os valores de qui-quadrado
(quadro 4).
Neste trabalho, a opção foi exibir algumas dessas palavras com valores de quiquadrado a partir de cinco.

No que se refere às palavras em suas formas completas e

reduzidas, suas freqüências e valores de qui-quadrado (quadro 4) complementam os enfoques
que são abordados até este ponto, uma vez que ‘conscientização e conscientizar’ constituem
valores no seu conjunto bastante expressivos, sendo 29,90 e 24,67, respectivamente. A
‘sociedade’ aparece como uma preocupação maior com 40,98 de qui-quadrado. Essas palavras
encontram-se nas categorias: ‘M ediação ou processos mediados’, que resulta das interações
de valores, atitudes e ações, nas relações homem-natureza. Isto pode ser percebido nas
palavras: sociedade, conscientização, recursos, trabalho, conscientizar, form+e, papel,
importância; cultur, fundamental, estudo, objetivo+, pensa, pesquis, escola. Os ‘valores’ estão
contidos na palavra valorização; as ‘atitudes’ são expressas como: ‘ato, compromisso,
consciência’; as ‘ações favoráveis’ aparecem como ‘preservação, proteção’; já as
‘conseqüências favoráveis’, como: sobr+; garant+ir, e as ‘conseqüências desfavoráveis’ na
relação

homens-natureza

correspondem

à

degradação.

Por

fim,

a

categoria

‘Natureza/Ambiente/M eio Ambiente: seus elementos constituintes’, encontra-se nas palavras
planeta, mundo. Nesta classe 1, o programa registrou 73 palavras em suas formas completas e
reduzidas.
A análise da classe 5 permite afirmar que a categoria Natureza/Ambiente/ M eio
Ambiente: seus elementos constituintes está representada pelas evocações: homem (68,59),
humanidade (32,27), espécies (9,43), população (7,41). Chama a atenção para a categoria
‘atitude’ através da mesma palavra atitude (32,52). Encontra-se ‘ações favoráveis’ na
identificação de palavras, tais como: relação (31,05), interação (27,59), ligada (6,04), lazer
(7,65). As ‘conseqüências diretas favoráveis’ aparecem como: sobrevivência (15,05), vid+ er
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(13,17). Outra categoria, os ‘processos mediados’, traduz-se pelas palavras conscientização
(13,66), futuro (17,06), bem-estar (8,27), de acordo com o quadro 4 a seguir.

OCORRÊNCIA D E PALAVRAS
CLAS S E 1

CLAS S E 5

IDENTIFICAÇÃO

Freq.

X²

IDENTIFICAÇÃO

Freq.

X²

sociedade
conscientização
recursos
trabalho
conscientizar
valorização
form+er
preservação
ato+
compromisso
papel
importância
cultur
fundamental
estudo+
objetivo+
pensar
proteção
mundo
dar+
degradação
escola+
consciência

12
19
05
05
08
07
10
25
04
04
04
10
05
05
07
07
10
10
07
03
02
03
14

40,98
29,90
27,59
27,59
24,67
23,22
23,00
17,22
16,08
16,08
16,08
15,87
13,75
13,75
11,52
9,43
9,31
9,31
7,84
7,65
6,04
5,53
5,48

homem
su+er
atitude+
humanidade
relação
interação
sendo
futuro+
sobrevivência
conscientização
vid+er
falt+
essenci+
atualmente
conjunto
espécies
bem_estar
seja
devido
lazer
população
pres+ent
ligada+

18
16
80
07
10
05
07
09
07
15
22
06
05
03
03
04
06
06
03
03
04
02
02

68,59
39,57
32,52
32,27
31,05
27,59
17,29
17,06
15,05
13,66
13,17
13,14
11,26
10,92
10,92
9,43
8,27
8,27
7,65
7,65
7,41
6,04
6,04

Quadro 4 - Ocorrência de palavras, freqüência e X² em classes lexicais (1 e 5) com o uso do software
ALCEST E

Na classe 2, estão as palavras ter+ (35,84), temos (30,96), tenhamos (15,68), sempre
(17,60), que surgem como reforço ao que é necessário na educação ambiental: ter ‘valores
favoráveis de proteção’, como o respeitar (11,34) e respeit+ (7,28). Também‘valores
favoráveis’ na dimensão do afetivo como: carinho (13,41) e amor (12,77). Ter ainda ‘atitudes
favoráveis’ como responsa (16,70), dever+ (13,41), consciência (5,5).

Ressalta o M eio

ambiente (10,52) e os elementos que o constituem como: o outro+ (15,61), o humano (9,85).
Trata também de ‘ações favoráveis’, como: preserv+er (11,35), limpa (11,15). Outra
preocupação reside nas ‘implicações ou conseqüências em relação à vida’, como: sobrevive+
(5,61), saudável (14,24), viver+ (9,85). Ao mesmo tempo, palavras como: conhece+ (9,85),
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ensinar (9,28), necessário (8,38), conscientiza (6,66), conhecimento (5,18), como exposto no
quadro 6 representam a categoria – processo mediado ou mediação, e resultam da interação
entre valores, atitudes e ações, nas relações homem-ambiente. Das 89 palavras registradas
nessa classe, escolheram-se aquelas palavras com valores cinco de qui-quadrado. O quadro 5
apresenta essa classe, com a distribuição das freqüências e valores de qui-quadrado.

IDENTIFICAÇÃO
responsa
saudavel
Dever+
Carinho
Amor
Preserv+er
respeitar
limpa
Vivemos
M eio_amibente
Conhece+
Humano+
Viver+
ensinar
necessário
Respeit+
conscientiza
Sobrevive+
M elhoria+
consciência
conhecimento

OCORRÊNCIA D E PALAVRAS
CLAS S E 2
Freq.
17
08
06
06
12
08
14
05
12
39
06
06
06
07
13
06
03
04
04
24
10

X²
16,70
14,24
13,41
13,41
12,77
11,35
11,34
11,15
10,99
10,52
9,85
9,85
9,85
9,28
8,38
7,28
6,66
5,61
5,61
5,55
5,18

Quadro 5 - Ocorrência de palavras: freqüência e X² em classe lexical (2) com uso do software
ALCEST E

Através de palavras identificadas em suas formas completas e reduzidas e de acordo
com os valores de qui-quadrado (quadro 6), a análise da classe 3 permitiu que as respostas se
voltassem para as categorias ou dimensões: a) ‘Elementos constituintes do ambiente’, quer
sejam eles considerados na ecologia como ‘bióticos’: árvore+ (39,94), floresta+ (35,31), fauna
(32,52), anim+er (25,6), flora (13,14), pássaro+ (10,92), verde+ (9,62), pessoa+ (5,72), quer
sejam ‘abióticos’, como: rio+ (85,13), ar (29,20), lugar+ (13,75), água (6,09), quer seja o
ambiente puro (9,31) e de beleza (7,41); e b) ‘Ações favoráveis’: reflorestamento (5,30) e
ações desfavoráveis ao ambiente: jogar (27,59), desmatamento (13,27), derrubadas (10,92);
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destrui+ (7,65), polui+ (43,35), destruindo (6,04). Além disso, encontram-se: c) ‘implicação
ou conseqüência para o ambiente’: extinção (37,90), lixo (33,46), que resultam das relações
entre valores, ações e atitudes nas relações homem-ambiente. A presença bem expressiva da
2

palavra “não” (X = 35,22) nesta classe em estudo (quadro 6) significa que não se devem ter
ações negativas com relação ao ambiente, o que implicaria em conseqüências negativas; ao
contrário deve-se respeitar a natureza, ou seja, ter atitude favorável com o ambiente. Isto se
encontra bem explicitado na análise dos registros dos textos discursivos, nos subtópicos do
item 5.5 deste documento.
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OCORRÊNCIA D E PALAVRAS
CLAS S E 3
IDENTIFICAÇÃO

Freq.

X²

rio+
Polui+
Arvore+
mat+er
Extinção
Floresta+
Não
Lixo
Fauna
Ar
Jogar
anim+er
Lugar+
Desmatamento
Flora
derrubada+
Pássaro+
Verde+
Puro
Destruí+
Beleza
Água+
Pessoa+
Reflorestamento

21
10
20
10
09
17
31
17
08
12
05
22
05
10
06
03
03
06
05
03
08
07
09
06

85,13
43,35
39,94
38,60
37,90
35,31
35,22
33,46
32,52
29,20
27,59
25,61
13,75
13,27
13,14
10,92
10,92
9,62
9,31
7,65
7,41
6,09
5,72
5,30

Quadro 6 - Ocorrência de palavras, freqüência e X² na classe lexical 3, com o uso do software
ALCEST E

Observando os valores de qui-quadrado da classe 4 (quadro 7), percebe-se que a
preocupação se volta para: a) Natureza/Ambiente: seus elementos constituintes, como:
plant+er (81,02), anim+er (72,74), arvore+ (33,53), flore+ (33,08), ambient+ (14,58), anima+ l
(12,08), natureza (9,35), florest+ (9,33), florest+ (9,33). Outra abordagem vai para: b)
Processos mediados, através das palavras: ciência (21,35), educação (14,23), estudar (7,65),
educação-ambiental (7,20). Há palavras muito repetidas quando os partícipes escreveram suas
justificativas: lembra (35,73), acho (33,90), “hav+er” (14,83), coloquei (11,31) faz (20,80).
A análise das palavras quanto aos valores de qui-quadrado na classe 6 (quadro 7),
possibilitou o agrupamento das mesmas em três contextos: a) as ‘ações favoráveis’, como:
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reflorestamento (21,31), reciclagem (9,49), cuidar (9,62), preservação (7,20); b) as
‘conseqüências ou implicações desfavoráveis’ das relações Homens-Natureza/Ambiente
como: queimadas (39,40), destruição (11,96), poluição (15,04), lixo (8,84), danos (7,93); c)
dos ‘processos mediados’, onde se encontra: estudo+ (17,36), pesquisa (7,69), educação
ambiental (6,52). As demais palavras serão abordadas na discussão dos textos discursivos.
Ressalta-se que nessa classe encontram-se altos valores de qui-quadrado para palavra (87,21),
primeira (59,36), foram (51,10), ess+ (33,03). Isto acontece porque os participantes, ao
escreverem suas justificativas, expressam: “A primeira palavra que coloquei foi por”;
coloquei (28,41), veio (29,48), ess+(33,03), foram (51,10), caus+er (59,10), ness+ (13,46).

OCORRÊNCIA D E PALAVRAS
CLAS S E 4

CLAS S E 6

IDENTIFICAÇÃO

Freq.

X²

IDENTIFICAÇÃO

Freq.

X²

plant+er
Anim+er
lembra
acho
arvore+
flore+
partir
ciencia+
faz+
coisa+
Hav+er
ambient+
educação
anima+l
coloquei
natureza
florest+
tudo
estudar
educação_ambiental

18
28
10
07
17
06
11
05
11
06
08
32
15
04
06
29
10
11
02
24

81.02
72,74
35,73
33,90
33,53
33,08
27,82
21,35
20,80
14,83
14,75
14,58
14,23
12,18
11,31
9,35
9,33
8,07
7,65
7,20

caus+er
queimadas
coloquei
reflorestamento
pensei
estudo+
lembram
poluição
ness+
destruição
diretamente
mentir
cuidar
reciclagem
lixo
danos
pesquisa+
preservação
educação_ambiental
relacionada+

07
04
07
07
04
06
03
10
04
03
03
03
09
05
08
02
03
14
18
03

59,10
39,40
28,41
21,31
19,32
17,36
15,42
15,04
13,46
11,96
11,96
11,96
9,62
9,49
8,84
7,93
7,69
7,20
6,52
5,20

Quadro 7 - Ocorrência de palavras, freqüência e X² em classes lexicais (4 e 6) com o uso do software
ALCEST E
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5.4 Classes lexicais: seus grupos representativos

Analisando os textos discursivos por classes lexicais, foi possível identificar a que
grupo pertence cada texto que o programa seleciona, por classes, como pode ser visualizado
na figura 9.
A classe 1 é de domínio do curso de Psicologia (26,31%), seguido por Geografia com
21,05%. Uma terceira posição encontra-se para os cursos de Biologia e Letras com 15,79%.
Depois aparece M atemática com 10,53%. No curso de Pedagogia e no Ensino M édio e
Fundamental não aparecem registros de textos para essa classe, logo não compartilham os
discursos com os demais grupos. No que diz respeito à classe 2, pode-se afirmar que é campo
de domínio do Curso de M atemática, com 21,06%. Depois, com 15,79%, estão para os cursos
de Biologia, Letras e o Ensino M édio. A terceira posição aparece para o curso de Geografia
com 10,53 %. O quarto lugar com apenas 5,26% encontram-se para os Cursos de História,
Pedagogia e Psicologia, bem como para os do Ensino Fundamental. A classe 3 é bem
representada pela ‘Educação Básica’ já que apresenta 42,10%, sendo 21,05% para o Ensino
Fundamental e Ensino M édio, respectivamente. Em relação à ‘Educação Superior’, o Curso
de M atemática é o mais representativo, com 31,58%, seguido por Biologia com 10,53%. Os
cursos de Pedagogia, Letras e Psicologia apresentam apenas 5,26% para cada um. Não foram
encontrados textos discursivos para os cursos de Geografia e História nessa classe. Já a classe
4 é específica da ‘Educação Básica’, sendo que o Ensino M édio encontra-se com 57,84% e o
Ensino Fundamental com 42,11%. A classe 5, por sua vez, é mais representativa para a
‘Educação Superior’, sendo que o Curso de Psicologia com 26,31%, seguidos por Biologia
com 21,05%; Pedagogia e Letras com 15,79%. Depois Geografia com 10,53%, e, por fim,
História com 5,26%. Na ‘Educação Básica’, ocorre apenas o Ensino Fundamental, mesmo
assim com o menor valor (5,26%). A ‘Educação Básica’ está bem representada na classe 6,
sendo o Ensino Fundamental o mais presente (31,58%) e o Ensino M édio como terceiro mais
bem colocado (15,79%). Nos cursos da Educação Superior, encontram-se registros em
História, que assume 15,79%, Pedagogia e Psicologia, que aparecem com 10,53%. As
ocorrências dos cursos de M atemática e Letras são de apenas 5,26%. Os cursos de Biologia e
Geografia não compartilham discursos na classe 6, como ilustrado na figura 9.
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Figura 9 - Distribuição das classes de acordo com o nível de escolaridade Educação Básica (Ensino Fundamental
e Médio) e Educação Superior (Biologia, Matemática, Geografia, História, Pedagogia, Letras e Psicologia)

O próximo item abordará os textos discursivos por eixos temáticos, em cada classe
lexical, bem como apresentará, em cada texto, os grupos a que pertencem os discentes, com
nome fictício e suas idades.

5.5 Textos discursivos em classes lexicais intergrupos: desvelando sentidos e significados
das justificativas das evocações do tema indutor - educação ambiental

Os textos discursivos em cada classe lexical apresentada pelo software ALCEST E
constituem uma das partes mais importantes do programa, posto que é através desses textos
que se identifica os sentidos e significados subjacentes ao tema proposto: dimensões e
universo das representações sociais de educação ambiental. Embora os textos discursivos em
cada classe lexical não apontem os participantes da pesquisa, é possível, por meio do número
de ordem no ‘corpus’ e tendo o comando que foi dado pelo pesquisador, localizá-lo. Nos
textos discursivos, são encontrados dois números. O primeiro trata do número de ordem no
texto e o segundo é um índice que indica o coeficiente de associação da classe em questão
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(CAM ARGO, 2005, p. 522). Para esse autor, o coeficiente é o mesmo utilizado para as
palavras, ou seja, o qui-quadrado. No presente tópico foram retirados os números, uma vez
que o objetivo era a identificação dos participantes quanto à idade e ao curso ao qual
pertencem. Por intermédio da análise dos textos discursivos, em cada classe, foi possível
identificar os participantes, bem como analisar os sentidos e significados das representações
sociais de educação ambiental.
A cada classe lexical foi atribuído um eixo temático. A classe 1 trata da
conscientização como fator de crença para a preservação da natureza-sociedade. A classe 2, a
relação conhecimento-consciência, para a preservação da natureza/meio ambiente. A classe 3
refere-se ao ambiente e às intervenções humanas, em busca de indicativos de soluções. A
classe 4 diz respeito à natureza/ambiente/meio ambiente e seus elementos constituintes, um
pensar nos valores e um agir pela mediação. A classe 5 versa sobre a interação homemnatureza nas representações sociais de educação ambiental e da dimensão simbólica – vida. A
classe 6 discute a natureza/meio ambiente/, valores, atitudes, ações, implicações, e mediação
nas relações homem-natureza. Esses eixos temáticos por classes serão apresentados a seguir.

5.5.1 A conscientização, como fator de crença para a preservação da natureza-sociedade

[...] Pouco importa que o ponto de partida, os fenômenos de
base, sejam afetivos, perceptivos, lingüísticos ou sociais [...]
como é difícil acreditar que a sociedade não é o novo além do
indivíduo, mas sua realida de, e que a fala não é um comentário
ou um artifício de nossas condutas, mas sua própria substância.

(Serge M oscovici, 2005)

Na classe 1 (contexto A), foi possível identificar através dos registros escritos pelos
discentes, que o discurso se volta para a conscientização da preservação da natureza e da
sociedade. Os discentes reconhecem a importância do papel da Escola neste processo e
sinalizam para uma perspectiva do desenvolvimento sustentável. Eles destacam também o
respeito para com a preservação do meio ambiente, ressaltando que deve haver a preservação
da sociedade, bem como dos seres vivos por meio da conscientização e que esse é o objetivo
da educação ambiental. Assim se pronunciou o discente William Wallace:
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Se u objetivo que é a preservação e conscientização da sociedade para a
preservação não só dela, mas também dos seres vivos (Discente do Curso de
Psicologia, William Wallace, 19 anos, 2006).

Considerando que é objetivo da educação ambiental “preservar a natureza”, o
discente Joaquim afirma que se deve “preservar o que ainda é existente na natureza”. Esta
expressão sinaliza para uma idéia de finitude e é compartilhada com outros participantes,
como indicam nos registros de Ju e de M adalena:
[...] Preservar o que ainda é existente na natureza é um dos objetivos da
educação ambiental (Discente do Curso de Psicologia, Joaquim, 20 anos,
2006).

T emos que preservar com a consciência da importância do meio ambiente; e
conservarmos, para melhor aproveitamento do meio ambiente e dos recursos
naturais, afinal ambos são esgotáveis, daí a importância da consciência ao
usarmos os recursos naturais (Discente do Curso de Ciências Biológicas, Ju,
18 anos, 2006).

Ética, compromisso com a sociedade e o meio ambiente, respeito, o mundo
tornar-se-á melhor com pessoas respeitando a natureza; consciência é
fundamental pois o planeta e seus recursos demorarão mais tempo para se
extinguir (Discente do Curso de Psicologia, Madalena, 22 anos, 2006).

Essa idéia de finitude tem sido usada por Castro (2002; 2003) como “crença de fator
cepticismo” e que corresponde ao que ela denominou de “novas idéias” das crenças em
relação à natureza. Já que considera que as velhas idéias tratam de uma “crença de confiança”.
Os registros discursivos sinalizam para uma ‘crença de confiança’ por acreditar que s e
deve preservar com a consciência do entendimento da importância do meio ambiente, bem
como conservar para se ter um melhor aproveitamento, como expressou Ju. Nessa
perspectiva, a discente M adalena acredita que com ética, compromisso com a sociedade e o
meio ambiente, e com o respeito ao meio ambiente o mundo se torna melhor. Reforça, desse
modo, o poder da consciência, em paralelo ao fato de que os recursos naturais “são
esgotáveis” (Ju) ou que “demorarão mais tempo para se extinguir” (M adalena).
Assim, ao destacarem a importância do meio ambiente, demonstram sensibilidade aos
fenômenos ecossociais e concebem os recursos naturais como finitos e esgotáveis; daí
referenciarem a consciência nos usos dos recursos naturais. Essa idéia de que os recursos
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naturais e o meio ambiente são “esgotáveis” e que, portanto, existe uma finitude, tem respaldo
no fator de crença de menor confiança ou “cepticismo” (CASTRO, 2002).
Disto resulta a importância do trabalho a ser desenvolvido nas Escolas, sobre os
perigos advindos das agressões ao meio ambiente, que provocam efeitos desastrosos à
biodiversidade. Essa perspectiva encontra apoio nos próprios achados desta pesquisa, quando
os discentes acreditam que deveria existir nas Escolas programas de conscientização sobre a
importância da conservação do meio ambiente e que, portanto, as informações deveriam
chegar às comunidades que eles consideram “menos esclarecidas” para despertar uma
“consciência nas pessoas”. Desta forma, estaria se promovendo um meio ambiente mais
preservado, como pode ser lido no texto discursivo do estudante Cirinho.

Nas escolas deveria ocorrer programa de conscientização sobre a
importância de conservar o meio ambiente, assim devemos promover
debates na comunidade levando informações às pessoas menos esclarecidas
e despertar uma consciência nas pessoas promovendo assim um meio
ambiente mais preservado (Discente do Curso de Matemática, Cirinho, 27
anos, 2006).

Assim a Escola representa um espaço adequado para o estudo das representações
sociais e como ela se transforma, como apresentado por Gill (2001). Deve-se também
incorporar a Escola como o ambiente especial para os estudos das representações sociais de
educação ambiental. Nota-se que os discentes percebem que a Escola já no início dos
primeiros anos de ensino deve conscientizá-los sobre o ambiente, bem como o papel da
inclusão da família nesse processo, a fim que ocorra a efetivação desta ação.
Os discentes estão atentos aos discursos circulantes na sociedade relativos à
recuperação e/ou proteção da Floresta Amazônica. Isto pode ser percebido no texto discursivo
de Camomila.

É na escola onde deveríamos ter desde o início dos estudos uma
conscientização sobre o ambiente, a família cumprindo seu papel em casa, a
sociedade incentivando a recuperação da Floresta Amazônica (Discente do
Curso de Geografia, Camomila, 20 anos, 2006).

Essa consciência do estudante da necessidade de que se precisa fazer algo em relação
ao meio ambiente é de fundamental importância, mas ela precisa se aproximar do que propõe
Guattari (1990) quando trata da “ecosofia - articulação ética/política - entre três registros
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ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana) e que
poderia esclarecer convenientemente tais questões” (GUATTARI, 1990, p. 8).
A discente, Poli, mostra claramente que tem noção de caminhos adequados ao
sugerir propostas para reverter o quadro atual da degradação ambiental, sendo esses:
informação, reorganização de planos e pesquisas.
Conscientizar a população através de informações precisas havendo dessa
forma uma reorganização de planos e pesquisas que favoreçam a infiltração
dessa novidade na sociedade (Discente de Ciências Biológicas, Poli, 19 anos,
2006).

Essa explicação de Poli reporta aos ensinamentos de Lima, M . e Brandão (1989) que
defendem que qualquer proposta de Educação Ambiental deve promover o conhecimento
integrado, ou seja, analisar o ambiente e seus problemas de modo que os conceitos das
ciências naturais e sociais estejam inter-relacionados. Neste sentido, elas remetem ao processo
educativo e explicam:

A preocupação se volta para a compreensão da interação homem/ambiente, a
produção da sociedade e a instalação de sistemas de valores. [...] ligado a
dois fatores: ao conhecimento e ao acesso. [...] entram em cena a percepção
do todo, a análise dos fenômenos e a produção do conhecimento. [...] De
posse da informação os participantes do processo educativo investem no
trabalho de seleção [...] o conteúdo: em que nível e em que ordem devem ser
colocados à disposição da comunidade participante; quais as estratégias
eficazes para a transferência da informação; deve ela ser simplesmente
produzida ou passar por um processo de transformação; qual a contribuição
nova para o conhecimento/ comportamento?[...] O final do processo é, pois a
revisão do ponto de partida, onde é então fixada a nova visão da realidade
(LIMA, M.; BRANDÃO, 1989, p. 4).

Jani evidencia a questão educacional, quando trata da conscientização do meio
ambiente ao ressaltar o combate ao “analfabetismo educacional”. Também mostra uma
sintonia com o discurso midiático ao ressaltar o “desenvolvimento sustentável”.

A conscientização da importância do meio ambiente se dá no combate do
analfabetismo educacional, prática de desenvolvimento sustentável,
preservando o ambiente e do turismo ecológico (Discente de Geografia, Jani,
18 anos, 2006).

120

A COM ISSÃO MUNDIAL SOBRE M EIO AM BIENTE E DESENVOLVIM ENTO
EM NOSSO FUTURO COMUM (1991, p.46) - define o desenvolvimento sustentável como:
“aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as
gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades”. Esse conceito é um convite ético
de extrema importância, porque chama a atenção sobre nossas responsabilidades presentes e
futuras, individuais e coletivas. Capra (2006) reflete que o conceito de desenvolvimento
sustentável é um chamativo ético, mas que ele por si só, não responde quanto ao construir
uma comunidade sustentável, pois esse desenvolvimento não mostra a operacionalidade da
sustentabilidade ecológica, argumentando: “Não temos que construir comunidades humanas a
partir do zero; e sim a partir de sociedades que se sustentaram durante séculos” (CAPRA,
2006, p.13).
Percebe-se que o ‘meio ambiente e a natureza’ são para os discentes o objeto de estudo
da educação ambiental. Além do que a ecologia é um tema abordado na educação ambiental.
A idéia da educação ambiental leva a pensar logo no objeto de trabalho desse
estudo que é a natureza (Discente do Curso de Psicologia, William Wallace,
19 anos, 2006).
Meio ambiente é o objeto de estudo da educação ambiental; ecologia é um
tema abordado na educação ambiental (Discente de Psicologia, João Paulo,
19 anos, 2006).

Por outro lado, os discentes destacam a necessidade de se buscar “formas de
conscientização” para preservar o meio ambiente como o que foi elencado por Pedro ou
elegendo palavras necessárias à educação ambiental como expressa Josefa.
Ato, reflexão, respeito, valorização, futuro é uma das formas de
conscientização para preservação do meio ambiente (Discente do Curso de
Geografia, Pedro, 20 anos, 2006).
Preservação, conscientização, valorização, cultura, e cuidado são as cinco
coisas necessárias para o esclarecimento da importância do tema proposto
(Discente do Curso de Letras, Josefa, 22 anos, 2006).

No momento que esse discurso de preservação/proteção do meio ambiente por meio da
conscientização se tornar ‘ato com reflexão’ poder-se-ia dizer que há possibilidade de
trabalho com educação ambiental de forma crítica. É preciso atentar para a diferença entre a
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prática na educação ambiental e a práxis tão defendida por Freire (2006, p. 39), pois a práxis
requer necessariamente uma consciência crítica e um compromisso social.
Seguindo esse raciocínio, podemos nos reportar às experiências de Capra (2006),
quando trata da alfabetização ecológica. Pensa o autor que é “apropriado para as crianças a
horta da escola, por religá-las aos fundamentos básicos da comida – na realidade, a essência
da vida - ao mesmo tempo em que integra e enriquece praticamente todas as atividades
escolares.” [...]. (CAPRA, 2006, p. 14). O autor chama atenção de uma educação para uma
vida sustentável:

[...] É uma pedagogia que facilita esse entendimento por ensinar os
princípios básicos da ecologia e, com eles, um profundo respeito pela
natureza viva, por meio de uma abordagem multidisciplinar baseada na
experiência e na participação. [...] A educação para uma vida sustentável
estimula tanto o entendimento intelectual da ecologia como cria vínculos
emocionais com a natureza (CAPRA, 2006, p. 14-15).

Essa consciência do estudante da necessidade de se fazer algo em relação ao meio
ambiente é importante, mas se encontra distante do pensamento de uma sociedade capitalista
moderna. Neste âmbito, há a discussão sobre a “ecologia dos saberes”, como denomina
Santos (2006). Essa ecologia “parte do pressuposto que de todas as práticas de relação entre
seres humanos e entre eles e a natureza participa mais de uma forma de saber e, portanto, de
ignorância” (SANTOS, 2006, p. 157). O autor argumenta que

Epistemologicamente, a sociedade capitalista moderna caracteriza-se pelo
privilégio que concede às práticas científicas significa o privilégio das
intervenções no real humano e natural tornada possíveis por elas. As crises e
as catástrofes que decorrem eventualmente de tais práticas são socialmente
aceites como custos sociais inevitáveis e a sua superação reside em novas
práticas científicas (SANT OS, 2006, p. 157).

Ainda consoante com Santos (2006) a injustiça social assenta na injustiça cognitiva e a
ecologia dos saberes é a epistemologia da luta contra essas injustiças, que se assenta em
dezessete itens que ele apresenta sob a forma de tese. Entre esses itens destaca-se alguns
deles:

[...]. A ecologia dos saberes tem de ser produzida ecologicamente: com a
participação de diferentes saberes e seus sujeitos. Há práticas de saber
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dominantes, assentes na ciência moderna ocidental, e práticas de saber
subalternas, assentes em saberes não científicos, ocidentais, e esta hierarquia
produz e reproduz a desigualdade social no mundo. As práticas de saber
dominante são as que assentam na ciência moderna. Como esta não está
distribuída eqüitativamente no mundo, nem como sistema de produção nem
como sistema de consumo, as desigualda des no acesso, controle e uso da
ciência são o resultado de desigualdades sociais e reforçaram-nas (SANT OS,
2006, p. 158 ).

Esses aspectos levantados em fontes diversas fazem parte da discussão da educação
ambiental. Comportam uma multireferencialidade de abordagens que precisa ser considerada
quando se desenvolvem trabalhos na educação formal e não formal. Deve-se também levar
em consideração os contextos em que se esta trabalhando e que públicos são esses, para
manter os diálogos e efetivar uma prática educativa. Importa-se pensar os aspectos a serem
abordados do ponto de vista da construção e estruturação do conhecimento que sejam
relevantes socialmente, entre esses as representações sociais que se tem de educação
ambiental. Essas comportam valores, atitudes, ações, natureza com seus elementos
constituintes, e das suas relações em redes com implicações favoráveis, bem como da
mediação nessas relações, para a superação dos valores, atitudes, ações e conseqüências
desfavoráveis nas relações homem-natureza-sociedade.
No que se refere ao ‘respeito para a preservação do meio ambiente’, encontra-se no
registro do discente (J.C. Silva) um destaque da necessidade da reaprendizagem da educação
ambiental para o respeito.
De imediato a questão do respeito é fundamental para aceitação e
reaprendizagem sobre a importância da educação ambiental (Discente do
Curso de Ciências Biológicas, J.C Silva, 22 anos, 2006).

Já o discente Pensador, aborda o respeito ao meio ambiente na forma de preservação e
da valorização com vias a um bem-estar e dignidade. Alerta para o desperdício e que esse é
um empecilho para o avanço cultural. Já a discente Amélia, por sua vez, destaca a formação
do indivíduo na sociedade, ação e trabalho, como segue:

Respeito ao meio ambiente na forma de preservação e valorização com
certeza nos dará uma situação de bem-estar e dignidade, além de diminuição
de custos com o desperdício nos proporcionará um avanço cultural (Discente
do Curso Superior de matemática, Pensador, 36 anos, 2006).
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A formação do indivíduo no meio da sociedade, ação e trabalho (Discente do
Curso de Geografia, Amélia, 34 anos, 2006).

Para Jô, uma forma de preservar a biodiversidade e a ecologia é utilizando-se da
cidadania e do respeito com a natureza, como pode ser lido no seu registro a seguir.

Usando-se da cidadania e do respeito para com a natureza é uma forma de
preservar a biodiversidade e a ecologia (Discente do Curso de Letras, Jô, 19
anos, 2006).

O enfoque afetivo em educação ambiental na classe 1 aparece no registro de J.C.Silva:

[...] amor, as pessoas se tornarão melhores, haveria uma mudança interior e
uma evolução da consciência (Discente do Curso de Ciências Biológicas,
J.C.Silva, 22 anos, 2006).

O enfoque afetivo, bem como o cognitivo, avaliativo e simbólico são aspectos
destacados por Wagner (1998, p. 1-2), quando define a representação social como “ um
conteúdo mental estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e simbólico – sobre um
fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens ou metáforas e que é
conscientemente compartilhado com outros membros do grupo social”. O destaque ao
enfoque afetivo ressalta que as representações sociais constituem-se não somente a partir da
instância cognitiva, mas também de outras instâncias, como é o caso da afetiva.

5.5.2 A relação conhecimento-consciência para a preservação da natureza/meio
ambiente

Dos registros discursivos da classe lexical 2 ou contexto B em análise, encontra-se
informações preciosas, como por exemplo, a importância do conhecimento para adquirir
consciência. Isso está presente no argumento da discente M argarida, quando registra que ao
ter conhecimento se adquire consciência. Logo, parte da premissa que o conhecimento
antecede a consciência, o que pressupõe a preservação do meio ambiente, inclusive com o
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afeto. No seu discurso, há ainda o pressuposto de que conhecimento também é necessário para
um relacionamento de amor com a natureza, para o exercício da cidadania.

[...] quando você tem o conhecimento adquire consciência, preserva o meio
ambiente com amor cumprindo com seu dever de cida dão (Discente do
Curso de Geografia, Margarida, 23 anos, 2006).

A colocação de M argarida em relação ao conhecimento antecedendo a consciência
conduz à discussão de Wagner (2005) quando afirma que no contexto social: [...] “Não são as
crenças que são primárias, mas o conhecimento é premissa das crenças”. A partir deste
pressuposto, o referido autor considera os seguintes argumentos:

O Conhecimento é primário para a crença porque toda pessoa é parte de uma
realidade social e compartilha essa realidade, toda pessoa também
compartilha um conhecimento de base, definindo e construindo esta
realidade com outros membros de seu grupo; logo o conhecimento é
primário porque nos grupos sociais a evidência subjetiva é a forma
dominante de aquisição de conhecimento e não a evidência objetiva.
Portanto, as crenças desviantes daquelas pertencentes ao conhecimento de
base só são possíveis contra a matriz socialmente aceita como verdadeira [...]
(WAGNER, 2005, p. 3, tradução nossa).

Ao abordar as crenças em relação ao conhecimento, expressa:

[...] as crenças são respostas locais e conjecturais a questões despertadas por
situações de mudanças; na vida social, as crenças são o combustível da
dinâmica social, do diálogo e do discurso, onde o termo “ crença” está sendo
usado como instrumento teórico para depreciar as idéias do outro ou daquele
que não pertence ao grupo, enquanto que o termo “ conhecimento” é usado
para aqueles que pertencem ao grupo (WAGNER, 2005, p. 3 , tradução
nossa ).

Na tentativa de contribuir com a discussão das crenças, trataremos alguns teóricos,
entre esses Santos (2006) e Wagner (2005).
Santos (2006), em “A gramática do tempo”, escreve um capítulo sobre “a ecologia de
saberes”. No contexto da ecologia do saber o autor traz uma discussão pertinente a esta
pesquisa, sobre crenças e idéias:
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[...] as crenças são parte integrante da nossa identidade e subjetividade,
enquanto as idéias são algo que nos é exterior. Enquanto as nossas idéia s
nascem da dúvida e permanecem nela, as nossas crenças nascem da ausência
dela (SANT OS, 2006, p. 156).

Já Wagner (2005) em seu discurso sobre as representações sociais diferencia
conhecimento e crenças, ressaltando que essa discussão remonta à reflexão filosófica, desde
Platão.

[...] o conhecimento da vida cotidiana é alcançado e verificado apesar da
origem da evidência social e não diretamente de experiências físicas. O
sistema de conhecimento é a soma total de fundo das representações, estas
definem e re-constroem o mundo social de um grupo. Mudanças nas
condições da vida cotidiana estimulam questões que são respostas
conjeturais da vida em forma de crenças, que são freqüentemente ancoradas,
vivendo conhecimento e representações. [...] Neste sentido, crenças podem
ser somente identificadas diante da matiz do conhecimento existente, e são
por isso um fenômeno secundário [...] T alvez, os termos são usados
continuamente como se eles não fossem diferentes em nosso uso diário
(WAGNER, 2005, p. 01).

Retomando a discussão da consciência não há como não se reportar aos dois
educadores brasileiros que muito contribuíram para o entendimento dessa palavra em termos
de definição e identificação dos seus estados ou níveis de consciência, que foram Freire
(2006) e Pinto (2003).
Para Freire (2006, p. 39), “A consciência se reflete e vai para o mundo que o conhece:
é o processo de adaptação. A consciência é temporalizada. O homem é consciente e, na
medida em que conhece, tende a se comprometer com a própria realidade”.
Para ele, o primeiro estado da consciência é a intransitividade:

[...] aquele que não deixa passar sua ação a outro. Existe neste estado uma
espécie de quase compromisso com a realidade. [...] ela não é fechada.
Resulta de um estreitamento no poder de captação da consciência [...]
produz uma consciência mágica. As causas que se atribuem aos desafios
escapam à crítica e se tornam superstições (FREIRE, 2006, p. 39).

A “consciência intransitiva” pode se transformar em “consciência transitiva”, sendo
essa “ingênua ou crítica”. O autor exemplifica expressando:
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[...] Se uma comunidade sofre uma mudança econômica, por exemplo, a
consciência se promove e se transforma em transitiva. Num primeiro
momento esta consciência é ingênua. E em grande parte mágica. Este passo
é automático, mas o passo para a consciência crítica não é. Somente se dá
com um processo educativo de conscientização. Este passo exige um
trabalho de promoção e critização (FREIRE, 2006, p. 39).

Ainda conforme Freire (2006), o processo educativo é fundamental, pois: “Se não s e
faz o processo educativo só se intensifica o desenvolvimento industrial ou tecnológico e a
consciência sofrerá um abalo e será uma consciência fanática. Este fanatismo é próprio do
homem massificado” (FREIRE, 2006, p. 39).
Levando-se essa compreensão da consciência para o compromisso, o referido autor
esclarece que: “na consciência ingênua há uma busca de compromisso; na crítica há um
compromisso e, na fanática, uma entrega irracional” (FREIRE, 2006, p. 39).
Essa perspectiva dos níveis de consciência é destacada por Pinto (2003), ao classificála em consciência ingênua e crítica. Para o autor, a consciência ingênua: “É aquela que - por
motivos que cabe à análise filosófica examinar - não inclui em sua representação da realidade
exterior e de si mesma a compreensão das condições e determinantes que a fazem pensar tal
como pensa [...]” (PINTO, 2003, p. 59). Já a consciência crítica é:

A representação mental do mundo exterior e de si, acompanhada da clara
percepção dos condicionamentos objetivos que a fazem ter tal representação
[...] implica compreender que o mundo objetivo é uma totalidade dentro da
qual se encontra inserida. Refere-se a si mesma sempre necessariamente no
espaço e no tempo em que vive. É pois, por essência, histórica. Concebe-se
sobre a categoria de processo e reflete em si esta objetividade nas mesmas
condições lógicas que definem um processo (PINT O, 2003, p. 60).

Vanda chama a atenção para uma preservação do meio ambiente que ao mesmo tempo
possa transformá-lo sem causar danos, já que ele é importante para sobrevivermos:
Preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo transformá-lo sem causar
danos, pois precisamos dele para sobreviver (Discente do Curso de
Geografia, Vanda, 27 anos, 2006).
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Percebe-se que Vanda coloca a preservação do meio ambiente no sentido de proteger,
mas também como possibilidade de transformá-lo. Sabemos que o conceito de preservação
exige a intocabilidade dos recursos naturais, já conservação refere-se à utilização adequada
desses recursos, garantindo a sua sustentabilidade. Estas diferenças conceituais podem ser
vistas em M ousinho (2003).
A preservação é uma estratégia de proteção dos recursos naturais que prega a
manutenção das condições de um determinado ecossistema, espécies ou área,
sem qualquer ação ou inferência que altere o status quo. Prevê que os
recursos sejam mantidos intocados, não permitindo ações de manejo
(MOUSINHO, 2003, p. 360).

No tocante à conservação, M ousinho (2003) afirma:
A conservação [...] foi desenvolvida e disseminada nas últimas décadas do
século 19 como um relacionamento ético entre pessoas, terras e recursos
naturais, ou seja, uma utilização coerente destes recursos, de modo a não
destruir sua capacidade de servir às gerações seguintes, garantindo sua
renovação. A conservação prevê a exploração racional e o manejo contínuo
de recursos naturais, com base em sua sustentabilidade (MOUSINHO, 2003,
p. 346).

Há uma confusão conceitual no uso dessas palavras: preservação e conservação.
Entretanto elas convergem para o sentido de proteção dos recursos naturais, da natureza,
ambiente, meio ambiente.
A necessidade da tomada de consciência do respeito ao meio ambiente em que se vive
foi colocada pela discente Bel quando expressou:

Devemos ter a consciência de que é necessário nos educar para respeitar o
meio em que vivemos (Discente do Curso de História, Bel, 24 anos, 2006).

Além da convocação ao ‘respeito’, há também a valorização do ambiente, bem como a
tomada de ações favoráveis e de valores afetivos, como ilustram os registros de Disa e de
Sérgio:
Devemos valorizar e cuidar do nosso meio ambiente a cada dia; aprendendo
a respeitá-lo e vê-lo com amor; pois ele está presente sempre em nós
(Discente do Curso de Letras, Disa, 22 anos, 2006).
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Todos nós devemos respeitar o ambiente, pois sem ele não conseguiremos
sobreviver, tentando não desmatar, sempre reciclar o lixo e por fim ter amor
e carinho com o meio ambiente (Discente do Curso de Matemática, Sérgio,
23 anos, 2006).

Essas colocações corroboram com os achados da pesquisa de Arruda (1998, p. 81)
quando reconhecem que “os agentes de mudanças são as pessoas conscientes, sensíveis que
tem poder de decisão”.
Já Elly-Liss vincula o ser cidadão ao exercício e consciência do direito e dever, para
que ocorra a preservação do meio ambiente.

Direito e dever nos faz ter consciência de cidadania para preservar o meio
ambiente (Discente de Letras, Elly-Liss, 23 anos, 2006).

Essa discussão de cidadania na educação ambiental tem sido objeto de investigação
de Orlandi (2006). Para a autora, a cidadania tem muitos sentidos, e fundamentalmente se
pauta na relação entre direitos e deveres do sujeito face ao Estado e ao político. Segundo a
autora:
O que observamos é que, fora as posições de órgãos governamentais ou dos
que mobilizam a questão política mais explicitamente, a referência à
cidadania vem dita [...] por um discurso não-liberal em que o locutor
principal é a Empresa. [...] o cidadão é antes o consumidor do que o
habitante do país com seus direitos e deveres. Não se trata do direito político
(ORLANDI, 2006, p. 4).

O que faz falta argumenta a autora, é:

Um discurso que signifique a cidadania como uma relação racional entre o
governo, a administração, a ciência (a técnica) e o “ usuário”, isto é, o
cidadão. Raramente se divulgam as leis e, como sabemos, o discurso jurídico
é constitutivo, em primeira instância, de cidadania. Fica-se mais no
“prático”, no “ imediato”: serviço de utilidade pública, de publicidade, de
auto-promoção, de campanha política etc (ORLANDI, 2006, p. 4).

Um fato marcante que foi apontado por Luís é a necessidade de ter uma ‘socialização’
com o meio ambiente para que possa ocorrer o desenvolvimento:
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É necessário termos consciência que não podemos desmatar o meio
ambiente e suas riquezas, e temos que nos socializar com ele para que ele
possa gerar desenvolvimento (Discente do Curso de Letras, Luis, 19 anos,
2006).

Percebe-se que Luis acredita que o “socializar-se com o meio ambiente” pode gerar
“desenvolvimento”. Essa é uma visão ingênua no entendimento do que é desenvolvimento.
Isto é compatível com as condições em que se encontram os estudantes, pois mesmo os
universitários desta pesquisa foram estudantes do início do 1º ano de graduação. É necessário,
todavia, analisar como esse desenvolvimento é gerado ao longo do tempo e quais as suas
conseqüências nas relações homens-natureza-sociedade.
Neste sentido, valiosas contribuições foram dadas por Lima, M . (1984) em sua revisão
sobre: Desenvolvimento econômico e equilíbrio ecológico. Para a autora, pesquisas que
enfocam a relação homem-natureza afirmam que as intervenções que provocam ruptura
ecológica são ocasionadas basicamente por dois fatores: “a pressão demográfica, gerando
ocupação de espaço qualitativa e quantitativamente, e o modo de produção que utiliza
inadequadamente o espaço e os recursos naturais” (LIM A, M ., 1984, p.41).
Essas rupturas ecológicas podem ser analisadas sob vários ângulos. Neste trabalho a
ênfase será dada ao desenvolvimento econômico e as relações entre os países desenvolvidos e
subdesenvolvidos.
De acordo ainda com a revisão de Lima, M . (1984):
Os países de senvolvidos, dispondo de capital e inovações tecnológicas
substanciais nos meios de transporte, estenderam seus domínios sobre os
recursos de regiões longínquas com o objetivo de suprir as demandas criadas
pela industrialização. As nações subdesenvolvidas, ao receberem o capital
estrangeiro permitiram que a exploração de seus recursos fosse dirigida
pelos países desenvolvidos que eram os detentores do capital. [...] as relações
de troca entre as duas nações foram institucionalizadas sob forma de
comércio internacional (LIMA, M., 1984, p. 45 ).

Depreende-se do exposto que a relação econômica estabelecida tem:
O fluxo de produtos manufaturados e do capital dos países desenvolvidos
para os subdesenvolvidos, recebendo em troca alimento e matéria-prima, que
determinou uma relação assimétrica necessária à manutenção do estádio de
desenvolvimento, além de condicionar o caminho de desenvolvimento
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econômico que seria posteriormente seguido pelas regiões doadoras (LIMA,
M., 1984, p. 45).

Outros estudantes ressaltam palavras importantes para que a educação ambiental
tenha êxito, perpassadas por valores de proteção e afetivos, atitudes, e processos mediados
pela educação. Vejamos:
Pois para haver uma educação ambiental deve se ter todos estes itens
preservar, ajudar, respeitar, amar, ensinar, um interagindo com o outro
(Discente do Curso de Ciências Biológicas, Carinhosa, 17 anos, 2006).
Pois cada item está ligado diretamente, pesquisando você pode ajudar e dar
incentivos, ajuda na limpeza e conscientiza para uma melhoria e até pode
alertar para não destruir (Discente do Curso de Matemática, Florzinha, 22
anos, 2006).

Vivemos em intensa relação com o meio ambiente e por isso devemos
respeitá-lo e preservá-lo (Discente do Curso de Ciências Biológicas, Leva,
20 anos, 2006).

Os partícipes demonstram um entendimento de educação como “obedecer às regras” e
“respeitar ao que der e vier”, um entendimento de educação hegemônica, em que as idéias são
aceitas sem reflexão pelos destinatários:
limpeza, ambiente limpo; educação, obedecer as regras; respeito, respeitar o
que der e vier, organização, ser organizado; higiene, ter higiene (Discente do
Ensino Fundamental, Belinha, 11 anos, 2006).

Outros repetem claramente o discurso circulante:

T emos sempre que preservar o meio ambiente, não podemos nunca desmatálo; jogue lixo no lixo, não no ambiente, não nos mares (Discente do Ensino
Médio, Albatroz, 14 anos, 2006).

Referindo-se ao ‘respeito ao meio ambiente’, a discente M ariana enfoca o indivíduo,
ou seja, o seu discurso encerra uma visão de que a preservação do ambiente está na
dependência do homem e que o preserve para o seu futuro, bem como deve haver uma relação
de respeito e afetividade com ele.
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Devemos respeitar o meio ambiente em que vivemos, a higiene vem para nos
ajudar, um ambiente limpo lembra ar puro, responsabilidade, depende de
cada um ser que habita na terra que tenha amor por ela e a preserve para o
futuro (Discente do Curso de Ciências Biológicas, Mariana, 22 anos, 2006).

A responsabilidade também foi colocada pela discente Izabella, no contexto do ‘nós’.
Enfoque este que constitui as recomendações da conferência de Tbilisi (1977), quando propõe
as responsabilidades individuais e coletivas em Educação Ambiental.

Responsabilidade, pois temos que ser responsáveis no que fazemos
(Discente do Curso da Matemática, Izabella, 19 anos, 2006).

A necessidade de se ter consciência para poder conscientizar aos outros é o que
expressa M agnólia:

Portanto devemos ter consciência e procurar conscientizar aos outros
(Discente do Curso da Matemática, Magnólia, 17 anos, 2006).

Chamamos

novamente

Freire

(1993,

p.62),

quando

trata da “concepção

problematizadora e libertadora da educação, seus pressupostos” e de uma concepção
“bancária” e a contradição educador-educando.
Guimarães (2000) toma como base a discussão freireana – educação conservadora e
crítica - para o contexto da educação ambiental. Na educação ambiental existe:
Uma abordagem que homogeneíza e superficializa o discurso da Educação
ambiental com perda do caráter crítico – e esta postura serve a – e está a
serviço de uma concepção de sociedade e seu projeto de educação que busc a
ser hegemônico - abordagem conservadora. [...] Há uma abordagem que
aponta a opressão do homem e da natureza, desnudando as relações de poder
na sociedade, em um processo de despolitização das ações humanas abordagem crítica (GUIMARÃES, 2000, p. 20).

O pressuposto da hegemonia permite a aproximação com a discussão da Globalização
e para a necessidade de buscar alguns teóricos para subsidiar essa discussão numa perspectiva
mais consistente. Encontro em Santos (2005) que a Globalização é
Um processo complexo que atravessa as mais diversas áreas da vida social,
da globalização dos sistemas produtivos e financeiros à revolução nas
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tecnologias e práticas de informação e de comunicação, da erosão do Estado
nacional e redescoberta da sociedade civil ao aumento exponencial das
desigualda des sociais, das grandes movimentações transfronteiriças de
pessoas como emigrantes, turistas ou refugiados, ao protagonismo das
empresas multinacionais e das instituições financeiras multilaterais, das
novas práticas culturais e identitárias aos estilos de consumo globalizado [...]
(SANT OS, 2005, p. 11).

Esta complexidade:
[...] Que é grande em geral, é-o particularmente em sociedades
semiperiféricas, como a brasileira ou a portuguesa. Uma das características
mais salientes da globalização que designamos por hegemônica é o facto de
os custos e as oportunidades que produz serem muito desigualmente
distribuídos no interior do sistema mundial, residindo aí a razão do aumento
exponencial das desigualdades sociais entre países ricos e países pobres e
entre ricos e pobres do mesmo país nas últimas décadas (SANT OS, 2005, p.
11-12).

Santos (2005) ainda aborda a posição dos países centrais, periféricos, e semiperiféricos
quanto à discussão hegemônica. Considera que:
Os países centrais, que presidem à globalização hegemônica, são os que têm
dela tirado mais vantagens, maximizando as oportunidades que ela cria e
transferindo para outros países menos desenvolvidos os custos sociais e
outros que ela produz. [...] Países periféricos esses sofreram, em geral, nas
duas últimas décadas uma degradação dos seus já muito baixos padrões de
vida. [...] ao contrário dos países centrais, foram forçados a arcar com os
custos da globalização hegemônica sem terem capacidade para usar as
oportunidades por ela criadas. [...] Os países semiperiféricos, os conflitos e
as disjunções provocados pela globalização hegemônica tendem, assim, a ser
mais intensos e de efeitos mais previsíveis (SANT OS, 2005, p. 12).

De acordo com Gonçalves (2005), os teóricos definem a globalização como “um
fenômeno multidimensional que afeta diversos domínios de atividade e se exprime em fluxos
de natureza tão variada quanto a mobilidade das pessoas, a circulação da informação ou a
propagação dos riscos ambientais e das doenças, com conseqüências nas mais diversas esferas
da vida social e individual” (GONÇALVES, 2005, p. 345-346).
Dos diversos contextos apresentados (consciência,

conhecimento,

cidadania,

desenvolvimento sustentável, globalização, entre outros), há que se pensar na Pedagogia da
educação ambiental que supere a simples percepção de elementos estanques; é necessário
enfocar as formas de organização estrutural destes elementos na vida concreta de pessoas
reais, com todos os seus determinantes e suas conseqüências para todos e para cada um.
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Assim, é preciso repensar a educação e como bem coloca Orlandi (2008, p. 2) “Não se educa
com ameaças e os perigos só são perigos quando se tem uma compreensão mais ampla do
“fato” que o produz” (ORLANDI, 2008, p. 2).

5.5.3 O ambiente e as intervenções humanas, em busca de indicativos de soluções

Do corpus de textos da classe 3, ou contexto C, emanam diversas compreensões de
ambiente. Aparece como lugar puro, com seus elementos constituintes como, por exemplo,
animais, florestas. O ambiente também ocorre no sentido estético como lugar de beleza.
Ambiente é um lugar puro onde vivem animais, e tem um ar puro nas
florestas e as florestas têm árvores (Discente, do Ensino Médio, Daniel, 14
anos, 2006).
Beleza todos nós achamos lugares verdes com animais e água bonitos
(Discente da Matemática, Águia pequena, 23 anos, 2006).

Esses registros aproximam-se também de algumas falas encontradas na pesquisa de
Alves e Silva (2002, p. 129) sobre representações sociais de Natureza quando encontrou em
um dos textos a seguinte frase: “porque a natureza traz saúde, o ar puro, traz o verde, traz a
vida”.
O ambiente tem sido ao longo da história observado, percebido, descrito, sentido, lido
e relido pela humanidade. Seguindo essa linha de pensamento Carvalho, I. (2004) explicita
que:

[...] O ambiente que nos cerca está sendo constantemente lido e relido por
nós. Essa leitura é determinada em grande parte pelas condições históricas e
culturais, ou seja, pelo contexto que vai situar o sujeito e ao mesmo tempo
disponibilizar sentidos para que a leitura se torne possível e plausível. [...] a
interação com o ambiente ganha o caráter de inter-relação, na qual aquele se
oferece como um contexto do qual fazemos parte, envolvidos que somos
pelas condições ambientais, ao mesmo tempo em que nós, como seres
simbólicos e portadores de linguagem produzimos nossa visão e nossos
recortes dessa realidade, construindo percepções, leituras e interpretações do
ambiente que nos cerca. [...]inscrevemos as condições naturais em que
vivemos em nosso mundo de significados, transformando a natureza em
cultura (CARVALHO, I., 2004, p 165-166).
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Resultados da pesquisa de Alves e Silva (2002) denominada “De que natureza se fala
– representação social como instrumento para educação ambiental”, com diferentes grupos
sociais que atuam no litoral Sul de Pernambuco, em praias de Gamela e Guadalupe, revelaram
que:

[...] por um lado, a existência de um campo comum das representações
orientado pela idéia de NAT UREZA provedora, fonte de vida, frente a
necessidade da preservação; por outro, as diferenciações grupais revelaram
uma natureza provedora tanto no sentido físico como no sensual das
necessidades humanas” [...] (ALVES E SILVA, 2002, p. 11).

A discente Lua enfoca o ambiente e seus elementos constituintes, e as ações negativas
como o “desmatamento”:
Mata, árvore, verde, desmatamento, água, são características típicas do tema
que não são levados a sério e também não são levados em conta (Discente de
Letras, Lua, 17 anos, 2006).

O desmatamento foi considerado como principal problema ambiental registrado na
pesquisa de Arruda (1998) em um grupo de investigação denominado (ecologistas -1) que
ocorreu no Rio de Janeiro.
Késsia chama a atenção para o respeito à natureza, para o não jogar lixo. A presença
do pronome nós no escrito da discente denota que ela se coloca no processo.

Que nós devemos respeitar a natureza, as árvores, não destruindo os
animais, não matando o ambiente e a natureza, não jogando lixo
(Discente do Ensino Fundamental, Késsia, 10 anos, 2006).

A opção de Cattley, como colocado a seguir, lembra o ambiente através do imaginário:
“floresta”, mas também dos problemas, como: a ação (desmatamento) e suas implicações ou
conseqüências negativas: a extinção. Sinaliza para um processo mediado, como oportunidade
e através da educação ambiental:
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Estas palavras floresta, desmatamento, extinção, oportunidade, início
refletem tanto o que significa ambiente como seus problemas, e o que a
educação ambiental pode proporcionar (Discente de Matemática, Cattley ,
18 anos, 2006).

As

intervenções

aparecem

tanto

por

ações

favoráveis

anunciadas

pelo

“reflorestamento”, atitudes favoráveis de preservação ao ambiente e o respeito à natureza
quanto por intervenções negativas como diz Naninha:

Reflorestamento plantar árvores na natureza; lixo as pessoas jogam muito
lixo no ambiente; os rios estão muito poluídos, preservar o ambiente,
respeitar a natureza (Discente do Ensino Fundamental, Naninha, 10 anos,
2006).

Destacam-se preocupações com as intervenções negativas no ambiente, mas como
sendo responsabilidade do outro, como escreve Gostosão. Em relação a atribuir
responsabilidades ao “outro” é comum o uso da palavra “as pessoas”, ou seja, há um
distanciamento de si nessa relação com o ambiente, conforme pode ser lido na fala de Águia
pequena:

Preservar a natureza, não queimar as florestas, não poluir os oceanos,
não destruir as árvores e não matar os animais (Discente do Ensino
Médio, Gostosão, 14 anos, 2006).
Poluição, as pessoas devem ser conscientizadas a não jogar lixo nos rios; o
desmatamento descontrolado que mata os rios e deixa o ar menos puro
(Discente de Matemática, Águia pequena, 23 anos, 2006).

Percebe-se que a discente se distancia do processo, as “pessoas devem ser
conscientizadas” a não jogar lixo nos rios. A transferência dessas responsabilidades ao outro
também é percebida no dizer de M anuela:
Porque as pessoas poluem o ar, as florestas, os rios, jogando lixo nas ruas e
nas águas dos rios, desrespeitando a beleza da natureza, com derrubada das
florestas e rios poluídos (Discente de Matemática, Manuela, 16 anos, 2006).
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Nota-se na expressão ‘desrespeitando a beleza da natureza’, uma preocupação com
uma atitude desfavorável, mas aparece um entendimento outro que é a ‘beleza da natureza’,
ou seja, a preocupação com a natureza não como sistema, mas com seu ‘valor estético’.
Além da perspectiva apresentada relacionada ao ‘outro’, da necessidade da ‘educação
para o outro’, para banir ações negativas que ocasionariam conseqüências negativas como a
poluição, vem também a necessidade da ‘mediação’ nesse processo.
As pessoas precisam ser educadas, a partir de, não jogar lixo nas ruas para
manter a limpeza e não ocasionar a poluição e para isso ter amor (Discente
de Pedagogia, Linda, 20 anos, 2006).

A preocupação centra-se nas ‘ações e atitudes negativas’ em relação ao ambiente, pois
estas ocasionariam ‘conseqüências negativas’. Tal visão é compartilhada por Mary Lins:

T erra, descuido tornando-a improdutiva; árvore, desrespeito, arrancando-a,
acabando com o verde da floresta; lixo, os produtos tóxicos e tantos outros
afetam o solo (Discente de Psicologia, Mary Lins, 18 anos, 2006).

Outra atitude favorável é quanto ao ‘respeito à visão de futuro’. Aqui se encontra uma
perspectiva de futuro que no silenciado seria atribuir às gerações futuras. Expressão usada nos
discursos circulantes, ou seja, que as gerações futuras possam usufruir o que as gerações
presentes usufruem. Como pode ser lido em Jota.
Lixo, reciclando, educando a população; mata preservando o verde, tendo
respeito à visão de futuro; animais, evitar extinção; atmosfera, preservar o ar
(Discente do Curso de Matemática, Jota, 23 anos, 2006).

As reflexões realizadas, identificadas na investigação dizem respeito aos componentes
bióticos e abióticos e as atitudes e ações necessárias à proteção ao ambiente, como visto texto
discursivo de R. Bitlencoult e Júnior:
Eu entendi que essas palavras pássaro, mata, preservar, mar e rios significam
que as pessoas tem que preservar o ambiente onde mora (Discente do Ensino
Médio, R. Bitlencoult, 13 anos, 2006).
Cuida do para não jogar nada; floresta com muitas árvores; natureza, água,
pedras, animais, muitos pássaros; preservar, plantar mais árvores (Discente
do Ensino Fundamental, Júnior, 11 anos, 2006).
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Os textos discursivos denotam uma visão solidária com os problemas do ambient e
imediato, mas distante de uma postura crítica o que é normal para as suas idades. Embora essa
visão solidária seja importante e necessária com ela não consegue mudanças sociais efetivas
no que trata de um pensar na educação crítica em Educação Ambiental.
M ary Lins mostra aspectos das ‘ações desfavoráveis’ como o desmatamento, quanto
das ‘implicações ao ambiente’ como: lixo, extinção; quanto aos “valores e atitudes
favoráveis” de proteção, entre eles o respeito e a vida.

São palavras desmatamento, extinção, lixo, respeito, vida que estão contidas
na educação ambiental, tanto aquelas que prejudicam e aquelas que
favorecem que no meu ponto de vista são pontos que devem ser pensados
(Discente do Curso de Psicologia, Mary Lins, 18 anos, 2006).

A educação ambiental é perpassada pelo “sistema de valores”, como bem diz Grün:
[...] Vejo na educação ambiental basicamente uma discussão, tematização e
reapropriação de certos valores; valores estes que muitas vezes não estão no
nível mais imediato da consciência, mas se encontram profundamente
reprimidos ou recalcados através de um longo processo histórico. [...] penso
que a educação ambiental deveria proceder a uma tematização a respeito dos
valores que regem o agir humano em sua relação com a natureza. [...]
oportuno estudar o processo de afirmação e legitimação de tais valores. É no
processo de afirmação desses valores que vamos encontrar a supressão de
um outro conjunto de valores que teve que ser negado, servindo, assim, de
referência sobre a qual iria se legitimar aquele que seria o conjunto de idéias
predominante até os dias de hoje – racionalismo moderno (GRÜN, 1996,
p.22).

O referido autor realça que:

T alvez mais do que criar novos valores, a educação ambiental deveria se
preocupar em resgatar alguns valores já existentes, mas que foram
recalcados ou reprimidos pela tradição dominante do racionalismo
cartesiano. [...] uma das questões primordiais para a edificação do campo
epistêmico da educação ambiental seja retomarmos ao passado com os olhos
do presente, buscando o momento em que começa a emergir e afirmar-se
aquele conjunto de valores que, já na própria lógica interna de sua
elaboração, continha, embrionariamente, as conseqüências desastrosas para o
meio ambiente (GRÜN, 1996, p. 22).
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A discussão dos valores no trabalho de conscientização em Educação Ambiental é
ressaltada em Guimarães (1995):

Conscientizar não é simplesmente transmitir valores “verdes” do educador
para o educando; essa é a lógica da educação “tradicional”; é, na verdade,
possibilitar ao educando questionar criticamente os valores estabelecidos
pela sociedade [...] è permitir que o educando construa o conhecimento e
critique valores em busca de uma síntese pessoal que refletirá em novas
atitudes (GUIMARÃES, 1995,31-32).

Os valores em relação ao meio ambiente também são registrados em Lima, M . (1984,
p. 133): “uma educação voltada para o meio ambiente deve fomentar, sobretudo internalizar
valores que fazem crescer o sentimento de solidariedade e de responsabilidade social”.
Para os parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s, a principal função do trabalho
em M eio Ambiente é:

Contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar
na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o
bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário
que, mais do que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar
com atitudes, com formação de valores, com o ensino e a aprendizagem de
procedimentos. [...] Gestos de solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos
diversos ambientes, participação em pequenas negociações são exemplos de
aprendizagem que podem ocorrer na escola (BRASIL, 1998, p. 187).

Sabe-se da importância da Educação Ambiental e/ou Educação e M eio Ambiente, e
essa é colocada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s da seguinte forma: a
educação ambiental “leva a mudanças de comportamento pessoal e a atitudes e valores de
cidadania que podem ter importantes conseqüências sociais” (BRASIL, 1998, p. 182).
Ainda nessa perspectiva, Freitas (2000, p.78) concebe a Educação Ambiental como:
“instrumento eficaz para mudanças de atitudes e valores da sociedade. Ela requer uma
abordagem interdisciplinar e uma reflexão profunda do sujeito como integrante da natureza e
como construtor da sua própria história”.
Para M oscovici (1978) “A atitude logra destacar a orientação global em relação ao
objeto da representação social”. O pesquisador encontrou atitudes favoráveis, desfavoráveis e
até intermediárias em relação à psicanálise (M OSCOVICI, 1978, p. 70).
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Em entrevista de M oscovici com M arková, o autor explicita que a “atitude é uma das
dimensões das representações sociais” (MOSCOVICI, 2003). O autor distingue como
dimensões das representações sociais, notadamente: a informação, atitude, e campo de
representação ou imagem.

Nestes termos a “informação” – “dimensão ou conceito -

relaciona-se com a organização dos conhecimentos que um grupo possui a respeito de um
objeto social” (M OSCOVICI, 1978, p. 67). Na sua pesquisa foi a Psicanálise. Discute que:
Em certos grupos, os operários, por exemplo, não existe informação coerente
a respeito da Psicanálise e, por conseguinte, não se pode absolutamente falar
da existência dessa dimensão. Em contrapartida, entre os estudantes ou nas
classes médias, encontramos um saber mais consistente e que permite
realizar uma discriminação precisa entre níveis de conhecimento. Cada nível
corresponde a certa quantidade de informação, a qual pode ser estabelecida
com a ajuda de escalas (MOSCOVICI, 1978, p.67).

Já a dimensão “campo de representação”, remete como explica M oscovici (1978) à
“idéia de imagem, de modelo social, ao conteúdo concreto e limitado das proposições
atinentes a um aspecto preciso do objeto da representação”; e as opiniões podem consoante o
mesmo autor
Englobar o conjunto de representado, mas isso não quer dizer que esse
conjunto seja ordenado e estruturado. A noção de dimensão leva a julgar que
existe um campo de representação, uma imagem, onde houver uma unidade
hierarquizada de elementos. A amplitude desse campo e os pontos que lhe
dão orientação variam e englobam tanto termos de juízos formulados sobre a
Psicanálise quanto às asserções sobre a Psicanálise ou a tipologia das
pessoas que se supõe recorrerem a essa teoria particular (MOSCOVICI,
1978, p. 69).

Outra preocupação relatada por Rubi refere-se ao valor da vida:
Pois os que têm mais não estão dando a mínima, para os mais necessitados, e
onde fica a nossa vida (Discente do Curso de Ciências Biológicas, Rubi, 30
anos, 2006).

Esta expressão do discente “Pois os que têm mais não estão dando a mínima para os
mais necessitados” é reflexiva, levando-nos reportar ao grande mestre M oscovici (2007),
quando esclarece sobre a relação homem–natureza:
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A maior parte dos movimentos políticos e sociais se contentam em enfocar a
relação do ponto de vista quantitativo; eles medem o crescimento do
dispêndio de energia, das forças produtivas, do conhecimento. É um índice
para medir a expulsão da natureza pela técnica, e do homem para fora da
natureza. De um lado, os Estados, e de outro, o mundo da pesquisa industrial
parecem ter concluído um pacto ofensivo para liberar o mundo dos homens e
ter apenas que administrar coisas, de maneira que administrar os homens
fique sendo o mesmo que administrar coisas [...] (MOSCOVICI, 2007, p.
34).

Para o autor “todo o mundo reconhece de forma superficial a relação do homem com a
natureza; mas quando a tomamos de forma séria, na sua dimensão histórica, constatamos que
ela constitui importante instrumento de análise, de uma condição de estudo da vida”
(MOSCOVICI, 2007, p. 34).
A análise da complementação da frase afirmativa da discente “onde fica a nossa vida”,
encontra respaldo em M orin (2005, p. 475) no pensar a defesa da vida. Para o autor: “a defesa
da vida alia-se, naturalmente, com a defesa de valores de vida”. Isto significa, no dizer dele,
que “defender os valores de vida em nossa sociedade é defender a complexidade”. Neste
sentido realça:
Os valores de vida como os de natureza, são hoje retrocessos e refúgios de
complexidade, face à lógica da máquina artificial, à pseudo-racionalidade
(razão instrumental) homogeneizante e manipuladora. A vida não traz
consigo a idéia de irracionalidade, mas de “ irracionalização”, que resiste à
instrumentalização. A retroação da lógica de morte tornou-se demasiado
ameaçadora. T emos de reagir, com o amor da vida, com a vida do espírito,
com uma política de vida (MORIN, 2005, p. 475-476).

5.5.4 Natureza/ambiente/meio ambiente e seus elementos constituintes, um pensar nos
valores e um agir pela mediação

Partindo das justificativas das evocações da classe lexical 4 ou contexto D, depreendese que os discentes se reportam ao que lembram, que tem a ver com a educação ambiental e o
que lembram na educação. Neste sentido, é possível perceber que educação ambiental lembra
natureza como expressa o discente M au M au ou os elementos do ambiente como afirma Isa ao
se referir a animal, seres vivos, plantas, flores, árvores; e M essias ao escrever que ‘floresta faz
parte da natureza e os animais porque vivem na floresta a maior parte’. Júnior também vai se
reportar à natureza e meio ambiente, ao ambiente e aos seus elementos constituintes. Nota-se
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que no Imaginário a educação ambiental é natureza e os seus elementos constituintes. Isto
pode ser visto nos registros a seguir:

Eu acho educação ambiental lembra natureza (Discente do Ensino
Médio, Mau Mau, 15 anos, 2006).
Porque educação ambiental eu acho que se refere a animal, seres vivos,
plantas, flores, árvores e etc (Discente do Ensino Fundamental, Isa, 11 anos,
2006).
Floresta porque faz parte da natureza; animais porque vive na floresta, a
maior parte (Discente do Ensino Médio, Messias, 13 anos, 2006).
Natureza porque faz parte do meio ambiente, faz parte da natureza e do
ambiente; frutas têm no ambiente; árvores dão a fruta do meio ambiente e
faz parte, mar porque tem na natureza e a natureza faz parte do meio
ambiente (Discente do Ensino Fundamental, Júnior, 11 anos, 2006).

O ambiente aparece também no contexto de bem-estar, que faz se sentir bem e relaxar
como bem expressa Nano:

Porque ambiente lembra coisas que fazem relaxar e se sentir bem (Discente
do Ensino Médio, Nano, 14 anos, 2006).

Além da natureza e os elementos constituintes nas justificativas das evocações podem
aparecer palavras que denotam o campo semântico da mediação, como é o caso da ciência,
pesquisa, presentes no discurso da discente Folha:

Coloquei essas palavras natureza, animais, plantas, ciências, pesquisa porque
acho que tem a ver com educação ambiental, pois acho que elas se encaixam
(Discente do Ensino Médio, Folha, 14 anos, 2006).

Além das evocações de natureza, ambiente e os elementos constituintes do ambiente,
há os elementos de mediação, como o conhecimento. Neste contexto, Emanuel apresenta uma
solução que a Educação Ambiental deve ocorrer ao “ar livre”.
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Para mim educação ambiental, tem tudo a ver com natureza, animais,
plantas, conhecimento e ambiente, eu acho que tem que ser ao ar livre
(Discente do Ensino Médio, Emanuel, 14 anos, 2006).

Notam-se nas falas dos discentes (Emanuel e Folha) que educação ambiental é tratada
nas dimensões: natureza/ambiente e seus elementos constituintes; bem como da educação
quando explicitam ciência, pesquisa, conhecimento.
A educação ambiental, ao “ar livre”, encontra-se em uma das correntes ou tendências
da educação ambiental, como aborda Sauvé (2005), sendo ela naturalista, ao mostrar uma
cartografia das correntes em educação ambiental. A corrente naturalista pode ser associada
mais especificamente ao movimento para a “educação para o meio natural” (nature education)
e a certas proposições de “educação ao ar livre” (outdoor education), como expressa Sauvé
(2005, p. 19). A corrente naturalista é:
[...] centrada na relação com a natureza. O enfoque educativo pode ser
cognitivo (aprender com coisas sobre a natureza), experiencial (viver na
natureza e aprender com ela), afetivo, espiritual ou artístico (associando a
criatividade humana à da natureza). A tradição da corrente naturalista é
certamente muito antiga, se considerarmos as “ lições de coisas” ou
aprendizagem por imersão e imitação nos grupos sociais cuja cultura está
forjada na relação como o meio natural (SAUVÉ, 2005, p. 18-19).

Além da representação da educação como meio ambiente, natureza, á uma referência
ao ‘conhecimento anterior’ ou seja, o que estudou antes em educação ambiental, como:
ambiente, ciência, geografia, natureza, humanidade, como coloca M ia e Saulo. Vejamos:
Porque quando eu estudei educação ambiental eu estudei tudo isso ambiente,
ciência, geografia, natureza, humanidade (Discente do Ensino Fundamental,
Mia, 10 anos, 2006).
Ciência porque e a disciplina que estudamos esse assunto; plantas porque faz
parte do ambiente natural; natureza, porque esta mais relacionada a ambiente
(Discente do Ensino Médio, Saulo, 13 anos, 2006)

Nati registra que pensa no que “devemos fazer”, optando pelo respeito, educação,
ambiente, natureza nas suas escolhas. Os seus registros encontram-se permeados das
categorias “Natureza/ambiente: valores por meio do respeito e da mediação pela educação”.
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Porque tudo isso respeito, educação, ambiente, natureza é o que devemos

fazer (Discente do Ensino Fundamental, Nati, 10 anos, 2006).

Rosinha mostra a educação ambiental nos contextos da dimensão ambiental e da
educação; bem como das intervenções como o desmatamento. A educação aparece para
conscientizar e preservar o ambiente ou as coisas do ambiente. Cassandra se reporta ao que de
concreto existe no ambiente como: árvores, flores, rio, mas também das intervenções como a
queima. Vejamos os dois textos discursivos.
Porque quando fala ambiental lembra logo de ambiente, natureza, animais,
desmatamento, árvores porque é tudo que tem no ambiente; ai essa educação
é para se conscientizar e preservar as coisas do ambiente (Discente do
Ensino Médio, Rosinha, 14 anos, 2006).
Porque árvore, flores, queima lixo, rio tem na educação ambiental e faz parte
(Discente do Ensino Fundamental, Cassandra, 10 anos, 2006).

Além da representação da educação ambiental como ambiente natureza, e seus
elementos constituintes, há uma preocupação com ações favoráveis, como o cuidado. A
‘preservação’ nessa classe se apresenta de forma tímida e em poucos textos discursivos.

Animais, preservação, florestas, cuidados, plantas, porque as palavras
educação ambiental lembra muito a natureza (Discente do Ensino Médio,
Paquevira, 14 anos, 2006).
Porque no contexto educação ambiental significa cuidar, saber o que fazer
para conservar o habitat de vários animais e plantas (Discente do Ensino
Médio, Pedro, 17 anos, 2006).
Porque tudo isso natureza, preservação, mundo, plantas, meio ambiente tem
a ver com educação com nosso mundo e com o ambiente em geral (Discente
do Ensino Fundamental, Babi, 09 anos, 2006).

Reconhece a importância do ambiente com seus elementos constituintes para todos
nós e, portanto, deve haver a proteção. Essa sensibilidade de João é de fundamental
importância para um trabalho efetivo em educação ambiental.
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Porque a natureza com plantas, animais, frutas e proteção é muito importante
para nós (Discente do Ensino Médio, João, 16 anos, 2006).

M esmo que os (as) estudantes expressem que é necessário conhecer o ambiente e ou
ter conhecimento do ambiente/natureza, nota-se ainda uma consciência ingênua diante da
complexidade que são os problemas ambientais. Isso pode ser explicado pelo fato de que a
classe 4 é representativa da Educação Básica (Ensino Fundamental e M édio).
Podes-se depreender dos dados que a representação social de educação ambiental é,
nessa classe, uma representação de natureza/ambiente com seus elementos constituintes,
portanto, numa visão naturalista. A visão naturalista foi encontrada na pesquisa de meio
ambiente e representação social de Reigota (2007), com professores em que meio ambiente
apresenta-se como sinônimo de natureza. Para o autor, nessa concepção “naturalista”, podemse encontrar duas visões uma delas o meio ambiente espacial, ou seja, do lugar onde os seres
vivos habitam. A outra visão a concepção de meio ambiente enquanto elementos circundantes
(bióticos e abióticos) ao homem, entendido no seu trabalho como biológico. Para o referido
autor essa visão naturalista nas representações sociais desses grupos correspondem ao que
alguns autores denominam de primeira natureza, ou seja, “natureza intocada”. A outra
natureza ou como chamam de “segunda natureza” é a natureza transformada pela ação
humana.

5.5.5 A interação homem-natureza nas representações sociais de educação ambiental e
da dimensão simbólica - vida

De acordo com o programa informático ALCESTE, as análises dos textos discursivos
da classe 5 ou contexto E nos mostra nos mostra uma preocupação com a “interação homemnatureza” em suas diversas dimensões: uma delas é o homem no seu processo de interação de
dar e receber como pode ser visualizado na justificativa das evocações de Serena:

O homem age numa relação de interação com a natureza de dar e receber, ele
cuida da terra, ou seja, a natureza em si e recebe dela tudo o quanto precisa
para sua sobrevivência (Discente de Ciências Biológicas, Serena, 23 anos,
2006).
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Essa dualidade dar-receber tendo cuidado com a natureza é acrescentada por Serena na
expressão “recebe dela tudo que precisa para sua sobrevivência, logo a natureza é a base de
sustentação do homem, bem como fonte de vida como é dito por Ninha e Dália. Além disso,
já sinalizam para a necessidade de que o homem precisa ter consciência para minimizar as
conseqüências, de ter cuidados e da preservação.
A natureza e a base de sustentação do homem, e este por sua vez em sua
administração, seu governo com um todo para com ela, o homem precisa ter
consciência para então amenizar as conseqüências (Discente do Curso de
Psicologia, Ninha, 18 anos, 2006).
O homem vive, em constante interação, benéfica ou não, com a natureza,
que sendo fonte de vida para o mesmo necessita de cuidados, preservação
(Discente do Curso de Psicologia, Dália, 18 anos, 2006).

Essa perspectiva da ‘natureza como base de sustentação do homem e como fonte de
vida’ encontra-se muito próxima das representações de Natureza da pesquisa de Alves e Silva
(2002), que ocorreu no litoral Sul de Pernambuco, nas praias de Gamela e Guadalupe, com a
particularidade de comporem Unidades de Conservação da NATUREZA (APA de
Guadalupe) e um Centro Turístico (CT Guadalupe). A autora usando o software ALCESTE
identificou em uma classe lexical que: “A NATUREZA está expressa como fonte de vida,
como fonte de alimento. Uma NATUREZA provedora, [...] com o discurso típico do morador
que nasceu e cresceu na beira mar em Gamela e Guadalupe” (ALVES E SILVA, 2002, p.
123-124).
Outros participantes da pesquisa mostram a natureza em sofrimento, por conta das
destruições:
A natureza, hoje esta sofrendo muito, seja no termo geral, seja em suas áreas
específicas, com grandes desequilíbrios, a fome aparece como resultado
alarmante, preocupante, divisor de opiniões, mas não está inserido (Discente
do Curso de Ciências Biológicas, Rubi, 30 anos, 2006).

Essa compreensão da relação homem-natureza é bem argumentada por Charlot e
Anahi Silva (2005) que refletindo sobre a relação homem-natureza compreendem que:

[...] escutando alguns discursos, tem-se a impressão, às vezes, de que o
homem e a natureza são atualmente inimigos, não podendo um deles
sobreviver se o outro não morrer ou não se debilitar. A solução aparente
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para esse conflito realça os mesmos autores é o “ desenvolvimento
sustentável” que embora tenha o respaldo de todos(as) em termos da palavra,
quando tem que ultrapassar esse discurso há os que estão do “ lado da
natureza” e os que estão do lado do “ desenvolvimento econômico”;
enquanto não se vencer essa oposição, será ilusório esperar que se construa
um controle ecológico de nosso mundo (CHARLOT ; ANAHI SILVA, 2005,
p. 66).

Esse pensar quanto às intervenções no meio ambiente devido às indústrias, agricultura
e até o turismo como ressalta o discente Botafogo resulta da falta de conscientização.

Porque pela falta de conscientização o meio ambiente esta sendo destruído
pelas indústrias, agricultura e até o turismo (Discente do Curso de História,
Botafogo, 32 anos, 2006).

Essa perspectiva é o que Castro (2002) em seus estudos de Crenças em relação à
natureza e ao ambiente denomina de “Fragilidade da Natureza” e seu “abuso por parte do
Homem”. Nesse estudo, ela registra, de acordo com os resultados da sua pesquisa natureza,
ciência e retórica na construção social da idéia de ambiente que:

[...] se as coisas continuam como vão, depressa teremos que enfrentar uma
catástrofe ecológica de grandes proporções; as interferências humanas na
natureza têm freqüentemente resultados desastrosos; os seres humanos estão
a abusar excessivamente do ambiente; o equilíbrio da natureza é muito
delicado e facilmente perturbável (CAST RO, 2002, p. 209 ).

Complementando essa perspectiva do ‘homem como destruidor’, Violeta chama a
atenção para um ‘valor de proteção da natureza’ que é o ‘respeito à sua própria vida e à de
todos que o rodeiam’.

O homem desmata a natureza provando sua falta de respeito perante a sua
vida e de todos a sua volta (Discente do Curso de Psicologia, Violeta, 18
anos, 2006).

A preocupação com o ‘respeito à natureza’ é um dos valores de proteção e é
complementada pela importância do conhecimento, em busca de atitudes e decisões para
mudar a vida de todos para melhor, como pode ser visto no texto discursivo de Florzinha.
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Atualmente um dos problemas mais preocupantes é a falta de respeito com a
natureza, pois as pessoas mais sábias são aquelas que buscam o
conhecimento e fazem das suas atitudes, decisões que mudam a vida de
todos para melhor (Discente do Curso de Ciências Biológicas, Florzinha, 17
anos, 2006).

Além dessa preocupação com a ‘destruição da natureza’, há uma preocupação com as
“gerações futuras”, com a conservação para vidas futuras, preservação da própria vida e a de
futuras gerações, discurso bastante usado nos meios midiáticos, e nos documentos oficiais,
que se percebe nos registros de Rosa, Lua, e Júnior:

A natureza é vida, e o nosso futuro, então como não ser contra a atitude tão
abusivas e inconseqüentes como a poluição e desmatamento, sem que se
tenha uma preocupação nas gerações que hão de vir (Discente do Curso de
Psicologia, Rosa, 18 anos, 2006).
Conservação para vidas futuras; bem - estar para nossos filhos netos,
bisnetos; urgência porque o desrespeito a natureza está muito grande
(Discente do Curso de Letras, Lua, 26 anos, 2006).
Ecologia e verde estão intimamente ligadas a questão ambiental; vida, futuro
e obrigação com a conscientização da preservação estamos preservando
nossas próprias vidas e a de futuras gerações, sendo isto uma obrigação de
todos (Discente do Curso de Letras, Júnior, 24 anos, 2006).

Esse discurso de que deve ser preservado para as gerações futuras se enquadra no
discurso de conciliação, como abordado por Castro (2002).
No discurso de Conciliação é ressaltado:

[...] a importância de ensinar, informar e sensibilizar as pessoas para estas
mudarem de atitude em relação ao ambiente [...] temos feito e estamos ainda
a fazer coisas que fazem mal ao ambiente.[...] sabemos o que fazer para
melhorar a situação actual, que é já, aliás, melhor do que no passado recente.
[...] avanços no domínio de proteção do ambiente, e eles são de competência
e da responsabilidade de peritos na matéria. [...] muita gente sensibilizada
para a proteção do ambiente. [...] informar, sensibilizar e ensinar novas
gerações. Estas, gerações, no futuro irão, por si, decidir até que ponto mudar
suas formas de se comportarem – pois não podemos forçar diretamente os
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comportamentos, podemos somente informar os indivíduos para estes
mudarem por si. [...] No presente, importante é conciliar, equilibrar, e tomar
em linha de conta todos os interesses em simultâneo – os econômicos e os
ecológicos (CASTRO, 2005, p. 313).

Levando-se em consideração o Discurso de Conciliação com a Teoria das
Representações Sociais de M oscovici (1978) quanto às modalidades comunicativas: difusão,
propagação e propaganda; percebe-se que o Discurso de Conciliação se aproxima da
PROPAGAÇÃO – “já que a ênfase é na atitude; articulação de crenças, advogando
moderação, conciliação, equilíbrio [...]” como coloca Castro (2005, p. 313).
Pensando na ‘proteção da natureza’ acreditam que a preservação da natureza é
necessária para o ‘equilíbrio e sobrevivência das espécies’ como coloca M oisés.

Preservando a natureza, que é, algo necessário à sobrevivência e equilíbrio
das espécies [...] (Discente do Curso de Ciências Biológicas, Moisés, 18
anos, 2006).

Aparece o planeta como preocupação da educação ambiental e que, portanto, a
educação ambiental teria a função de preservar o planeta como expressa M atheus.

Planeta tem grande relação com a educação ambiental, tendo esta à função
ou interesse de sua preservação (Discente do Curso de Psicologia, Matheus,
27 anos, 2006).

Já a colocação de M arcos é uma preocupação do ‘homem que visa o seu benefício
próprio e de imediato’, sem levar em consideração as reações futuras, ou seja, o ‘retorno da
natureza’ em outras palavras a ‘vingança da natureza’.

[...] mas o ser humano em sua interação na qual só visa o seu beneficiamento
instantâneo, sem que examine com clareza as reações futuras (Discente do
Curso de Ciências Biológicas, Marcos, 18 anos, 2006).

Isto faz lembrar que a natureza tem um limite de suportar as intervenções, e que,
portanto, reage. A esse respeito, Castro (2002) explicita que um dos sistemas de fator de
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crenças é o de “limites”, o que avalia os limite da natureza e os nossos limites, como pôde ser
registrado na sua pesquisa. [...] “Terra é como uma nave espacial, onde os recursos e espaços
são limitados; apesar das nossas capacidades especiais, não escapamos às leis da natureza;
estamos a aproximar-nos do número limite de pessoas que a Terra pode comportar”
(CASTRO, 2002, p. 210).
Os participantes indicam, nas suas falas, que é da interação entre população/meioambiente que pode surgir um processo educativo, com vistas às mudanças no sentido e no
valor do meio-ambiente/natureza.

[...] de certa forma havendo uma interação com a população e o meio
ambiente, ocorrendo uma ampla mudança no sentido de conscientização do
determinante valor e de acordo com esta atitude podem se atingir uma
educação solidária e serena (Discente do Curso de Pedagogia, Bethânia, 29
anos, 2006).

5.5.6 Natureza/meio ambiente, valores, atitudes, ações, implicações, e mediação nas
relações homem-natureza

O corpus das justificativas das evocações dos discentes dessa Classe 6 ou contexto F,
mostram que a escolha das suas evocações apresenta-se como: Do acaso ao tem tudo a ver...
lembram... são importantes: É porque veio a cabeça, importantes para nossa vida, lembra a
educação ambiental, a mente, tem tudo a ver, veio a mente, veio à cabeça, são expressões
comuns nessa classe.
Quanto ao que o discente considera que agrupou de modo aleatório estão às palavras
que expressam ações favoráveis, como reciclagem; conseqüências desfavoráveis, como
desmatamento; e das suas conseqüências: lixo, poluição, doenças.

Essas palavras, reciclagem, desmatamento, lixo, doenças, poluição foram
introduzidas de forma aleatória, somente pelo que veio na cabeça (Discente
do Curso de História, Dan, 19 anos, 2006).

Na compreensão da importância para nossa vida, encontram-se as palavras ar e
respirar, que nos dá a entender de uma necessidade de um ar puro. A palavra “ar” encontra-se
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na categoria dos elementos constituintes do ambiente e respirar como conseqüências diretas
que ocorre de forma favorável. Nota-se a preocupação em ter ações favoráveis como: “cuidar,
limpar”, e de processos mediados, como: “educar”.

Eu pensei nessas palavras educar, limpar, respirar, ar, cuidar, porque todas
são muito importantes para nossa vida (Discente do Ensino Médio, M, 14
anos, 2006).

No sentido de que lembram a educação ambiental, aparece o contexto da Natureza:
seus elementos constituintes; de ações favoráveis: reflorestamento, preservação; e das
implicações ou conseqüências: lixo, poluição.
Coloquei essas cinco palavras, lixo, natureza, reflorestamento, poluição,
preservação, porque me lembram muito a educação ambiental (Discente do
Ensino Fundamental, Gatinha, 09 anos, 2006).

Observa-se que a preocupação se volta para a busca de ações favoráveis que é o cuidar
do meio ambiente, é ter limpeza, pois a intenção é de “não causar danos à saúde” ou em
outras palavras à vida. Logo se percebe que a palavra vida está silenciada nesse discurso.

Eu coloquei essas palavras porque precisamos cuidar do meio ambiente, para
não causar danos à saúde; a primeira palavra limpeza é porque tem que fazer
limpeza (Discente do Ensino Fundamental, Princesa, 10anos, 2006).

Na fala a seguir, o meio ambiente é o destaque, embora o estudante coloque a sua fala
em três dimensões: elementos constituintes do ambiente: árvore, rio; ações favoráveis como
reflorestamento; e das conseqüências diretas: poluição. A criança aparece como uma ‘grande
esperança’ para ‘uma efetivação na educação ambiental’. A importância da criança
participando da educação ambiental tem sido bastante colocada nos meios de comunicação
midiáticos e nas comunicações pessoais. Vejamos as falas:

Pensei nas quatro primeiras palavras, árvores, rio, poluição, reflorestamento
por ser o centro das conversas sobre o meio ambiente e na criança porque
começando por elas teremos, quem sabe, uma maior efetivação na educação
ambiental (Discente do Curso de Pedagogia, Ansiosa, 34 anos, 2006).
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Outro estudante coloca a “Natureza” como centro da atenção e as palavras surgem em
três contextos: natureza: elemento constituinte do ambiente, como “árvore”; conseqüências
desfavoráveis: destruição; ações favoráveis: cuidar. Refere-se a esse contexto pensando na
educação que o homem não tem com a natureza e que deveria ter.

Coloquei essas palavras natureza, árvore, preservar, destruição, cuidar
porque pensei na educação que os homens não têm com a natureza e que
deveria ter (Discente do Ensino Médio, César, 14 anos, 2006).

Voltado também para a atenção à “natureza”, a palavra “preservação” aparece em
destaque no sentido de “preservação da natureza”. Compreendem nessa perspectiva que são
necessárias ações favoráveis: preservar, reflorestar; mas colocam também as conseqüências
diretas de intervenções negativas na natureza como a “poluição e queimadas”. Ressalta o
discente Adley que todas as palavras escolhidas estão dentro do programa de educação
ambiental:
A preservação da natureza é fundamental para que ocorra não
necessariamente nessa ordem, mas que todas essas cinco palavras preservar,
reflorestar, poluição, queimadas, natureza estejam dentro do programa de
educação ambiental (Discente do Curso de Matemática, Adley, 25 anos,
2006).

O imaginário desses discentes também pode vir através da palavra M eio Ambiente,
Natureza ou Ambiente e que essa é o local da pesquisa nessa área de educação. Além disso,
trata-se ecologia como objeto de estudo. E a política aparece como “Projeto de Política
Pública”, como pode ser visto no texto discursivo do Charles:
Meio ambiente essa se relaciona diretamente com a palavra educação
ambiental, é o local da pesquisa nessa área de e ducação; ecologia, objeto de
estudo, logo vem a mente, talvez, logo depois da palavra natureza; política,
enquanto um projeto de política pública (Discente do Curso de Psicologia,
Charles, 26 anos, 2006).

O entendimento da inserção de políticas públicas na educação ambiental é essencial.

Vejo-me automaticamente motivada a pensar e buscar referências que deixem claro o que são
essas políticas públicas, como elas podem ser vivenciadas numa sociedade.
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Para Pedrini (2007), as políticas públicas “têm o propósito de instituir normas de
convívio social para assuntos emergentes ou emergenciais numa coletividade”. Em verdade,
ressalta o autor: “buscam estabelecer os direitos e deveres do público e do privado e delimitar
os papéis sociais dos indivíduos e instituições” (PEDRINI, 2007, p. 1). De acordo com o
autor, essas políticas públicas podem ser autoritárias ou democráticas. Neste sentido realça o
autor:
Isto é, podem emanar do poder burocrático vigente com o fim de instituir
regras de convívio social, visando a manutenção velada dos grupos políticos
dominantes do poder, se autoritárias. Se democráticas, podem ser o reflexo
legitimo das ansiedades do tecido social em constante mudança que por meio
de embates políticos, vislumbram novas possibilidades de trajetórias para o
crescimento harmonioso da sociedade (PEDRINI, 2007, p. 2).

De acordo com Sorrentino et al. (2005, p. 250) a educação ambiental insere-se nas
políticas públicas do Estado Brasileiro por duas formas. No âmbito do M EC como estratégia
de incremento da Educação Pública e no M inistério do M eio Ambiente – MMA é uma função
de estado totalmente nova. Para os autores uma política pública representa “a organização da
ação do Estado para a solução de um problema de atendimento de uma demanda específica da
sociedade”. Estas podem ser apresentadas como três modalidades: por intervenção direta;
regulamentação; e por contratualismo. Essas três modalidades estão presentes na perspectiva
de políticas públicas de gestores (SORRENTINO et al., 2005, p. 290-291).
Ressaltam que o M EC e o MMA e os seus setores de Educação Ambiental, pautados
pelo Programa Nacional de Educação Ambiental/ProNEA, estão implantando programas e
projetos junto as Redes Públicas de Ensino, Unidades de Conservação, Prefeituras
M unicipais, Empresas, Sindicatos, M ovimentos Sociais, Organizações da Sociedade Civil,
Consórcios, e Comitês de Bacia Hidrográfica, assentamentos de reformas agrárias, dentre
outros parceiros (SORRENTINO et al., p. 291).
Outro participante assume que a escolha das suas evocações ocorreu devido a acreditar
que estão “relacionadas ao ambiente e à educação”. Neste sentido é possível perceber que a
opção foi por ações favoráveis como “reciclagem, reflorestamento”; por atitudes favoráveis
como “ética”; conseqüências favoráveis: representado pela vida; e por processos mediados,
como: bem-estar.
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Essas palavras que coloquei reciclagem, reflorestamento, bem-estar, vida,
ética foram pelo fato de estarem relacionadas ao ambiente e a educação
(Discente do Curso de História, Abraão, 18 anos, 2006).

Quanto ao “tem tudo a ver”, neste contexto é possível registrar, de acordo com os
textos abaixo, que as evocações selecionadas tratam de ações favoráveis como reciclar;
atitudes favoráveis como consciência; e implicações ou conseqüências como resultados das
interações entre ações, atitudes, valores, entre elas: poluição, gás, fumaça, como registra Leo.

Todas essas palavras poluição, reciclar, gás, fumaça, consciência não foram
colocadas por acaso tem tudo a ver (Discente do Curso de História, Leo, 38
anos, 2006).

Ainda na compreensão do que “tem tudo a ver” o estudante faz opção por uma
educação ambiental que leva em consideração os lados: organizacional, estrutural, da
cooperação, das parcerias e inclusive da limpeza do local, como pode ser visto na redação
abaixo. Nota-se que a participante Coração preocupa-se com ações favoráveis: como limpeza,
mas as demais palavras estão no contexto de processos mediados: organização, parceria,
cooperação, estrutura.
Eu pensei nessas palavras limpeza, organização, parceria, cooperação,
estrutura; pois para se obter uma educação ambiental, precisamos de todas
essas palavras (Discente do Ensino Médio, Coração, 14 anos, 2006).

Para M onique, optando por “preservar, conservar e cuidar” demonstra a preocupação
com ações favoráveis; mas aponta para um estágio mais avançado, por indicar que conhecer e
ensinar são os processos mediadores da educação, que envolvem valores, atitudes e ações, nas
relações homem/natureza/sociedade.

Todas essas palavras, preservar, conservar, cuidar, conhecer, ensinar me
fazem sentir e compreender a educação ambiental (Discente do Curso de
Letras, Monique, 20 anos).

A educação aparece no sentido de querer “saber mais”, ou seja, indiretamente ter
mais conhecimento; e o saber também para aprender; e o querer aparece para ter vontade, ou
seja, o que mobiliza o indivíduo é o de desejo de querer mais, ter mais vontade de aprender ou
outros dos seus desejos.
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Primeira palavra preservar porque é se preservando que nós teremos mais;
cuidar para que não falte. Educar, para saber mais; saber, aprender; querer
para ter vontade (Discente do Ensino Fundamental, Ana Carolina, 10 anos,
2006).

O estudante reporta suas opções de palavras evocadas a duas dimensões da educação
ambiental que é a “educação e o ambiente”. E o limpo aparece como ações favoráveis para se
ter uma educação para o ambiente limpo. Vejo que essas colocações são uma dimensão bem
pontual da educação ambiental, que é resolver a questão do imediato, embora seja uma ação
necessária, como expressa Anita.
Primeira palavra educação por causa da palavra educação ambiental; a
segunda ambiente por causa da palavra ambiental; a terceira palavra limpo,
por causa de uma educação para o ambiente limpo (Discente do Ensino
Fundamental, Anita, 11 anos, 2006).

Outra forma de compreender a educação ambiental foi destacando a Natureza:
elementos constituintes; as suas ações favoráveis: cuidar; e processos mediados que ocorrem
na educação como: realizar, construir. E a conseqüência que é garantir a vida.
Coloquei essas cinco palavras, natureza, vida, cuidar, realizar, construir
porque essas palavras formam um conjunto na construção da educação
ambiental (Discente do Curso de Pedagogia, Amor , 23 anos, 2006).

A educação ambiental apresenta-se como possibilidade de ‘ensinar’ como pode ser
lido no argumento de João Ivo.
Foram colocadas essas cinco palavras preservação, natureza, bem-estar,
vida, cuidar pelo seguinte motivo que a educação ambiental nos ensina a
preservar a natureza, que é a vida e nosso bem-estar (Discente do Curso de
História, João Ivo, 17 anos, 2006).

Nota-se que o papel da educação na educação ambiental é ‘ensinar’ o que pode ser a
preservação, no sentido de cuidar, proteger e/ou até mesmo manejar, pois o estudante não
deixa claro o que é para ele preservar, mas deixa claro que natureza é a vida e nosso bemestar.
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Essa perspectiva “preservação da natureza” se apresenta nos resultados da pesquisa de
Alves e Silva: ‘De que Natureza se fala – representação social como instrumento para
Educação Ambiental’ que registra “a natureza enquanto foco de preocupação com sua
preservação [...]” (ALVES E SILVA, 2002, p. 117).
No que concerne ao Ensinar, leva-nos a pensar no mestre Paulo Freire (1996) em seus
diversos princípios: respeito aos saberes dos educandos; criticidade, estética e ética; a
corporeificação das palavras pelo exemplo - entre outras. No caso da educação ambiental,
precisaríamos dar o exemplo para que ela fosse de fato realizada. Ressalta ainda o mestre que
ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultual. Logo, é preciso pensar em
como vamos reconhecer a identidade cultural nos trabalhos de Educação Ambiental e da
Educação de um modo geral. Este ensinar exige Educar. E como expressa Caroline, com
apenas 10 anos: “[...] Educar para saber mais; saber para aprender; querer para ter vontade”
(Discente do Ensino Fundamental, Caroline, 10 anos, 2006).

5.6 Nas representações sociais de educação ambiental: dimensões ambiente e educação
para formação e a docência

Das análises dos significados e sentidos, dados as representações sociais de educação
ambiental, é possível inferir que essas comportam as duas dimensões: ambiente e educação,
sendo que natureza/meio ambiente/ambiente e seus elementos constituintes é o que lembra a
educação ambiental de imediato. A conscientização, respeito, conhecimento, consciência,
responsabilidades, preservação representam a dimensão da educação para que a educação
ambiental seja viabilizada. O discurso de preservar a natureza/ambiente/meio ambiente é de
proteção à vida.
Percebe-se que o imaginário da educação ambiental é em torno de natureza/meio
ambiente/ambiente com seus elementos constituintes, mas também simbólico considerando os
postulados de Castoriadis (1982). Para o autor, as relações profundas e obscuras ente o
simbólico e o imaginário aparecem imediatamente se refletirmos sobre o seguinte fato:
O imaginário deve utilizar o simbólico, não somente para “ exprimir-se, o
que é óbvio, mas para “ existir”, para passar do virtual a qualquer coisa a
mais. O delírio mais elaborado bem como a fantasia mais secreta e mais
vaga são feitos de “ imagens”, mas estas “ imagens” lá estão como
representando outra coisa; possuem, portanto uma função simbólica. Mas
também, inversamente, o simbolismo pressupõe a capacidade imaginária.
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Pois pressupõe a capacidade de ver em uma coisa o que ela não é, de vê-la
diferente do que é. Entretanto, na medida em que o imaginário se reduz
finalmente à faculdade originária de pôr ou de dar-se, sob a forma de
representação, uma coisa e uma relação que não são (que não são dadas na
percepção ou nunca o foram), falaremos de um imaginário último ou radical,
como raiz comum do imaginário efetivo e do simbólico. É finalmente a
capacidade elementar e irredutível de evocar uma imagem (CAST ORIADIS,
1982, p.154).

O autor discute a influência do imaginário sobre o simbólico. Para ele, pode ser
compreendido a partir da seguinte consideração:

O simbolismo supõe a capacidade de estabelecer um vínculo permanente
entre dois termos, de maneira que um “representa” o outro. Mas é somente
nas etapas muito desenvolvidas do pensamento racional lúcido que estes três
elementos (o significante, o significado e seu vínculo sui generis) são
mantidos como simultaneamente unidos, e distintos, numa relação ao mesmo
tempo firme e flexível. Em outras etapas, a relação simbólica (cujo uso
“ correto” supõe a função imaginária e seu domínio pela função racional)
retorna, ou melhor, permanece desde o início lá onde surgiu: no vínculo
rígido (a maior parte do tempo, sob a forma de identificação, de participação
ou de causação) entre o significante e o significado, o símbolo e a coisa, ou
seja, no imaginário efetivo (CAST ORIADIS, 1982, p.155).

Consoante o mesmo autor,
Se dissermos que o simbólico pressupõe o imaginário radical e nele se apóia,
isso não significa que o simbólico comporta quase sempre um componente
“ racional-real”: o que representa o real ou o que é indispensável para o
pensar ou para o agir. Mas este componente é tecido inextricavelmente com
o componente imaginário efetivo – e isso coloca, tanto para a teoria da
história como para a política, um problema essencial (CAST ORIADIS,
1982, p. 155).

De acordo com Ruscheinsky (2007, p.2) as construções do imaginário humano sobre o
real exigem repensar de maneira constante o caráter atribuído à relação entre mundo material
e simbólico, entre o objetivo e o subjetivo, entre os fatos e a respectiva compreensão.
Entre os fatos, a Crise ambiental emerge e sinaliza para a busca da compreensão da
nossa relação com a natureza, de forma a refletir sobre a nossa própria sobrevivência, bem
como a sobrevivência do planeta. Neste sentido, o discurso de finitude dos recursos naturais
passa a circular no meio social necessitando de mudanças nos valores, atitudes,
comportamentos da sociedade. É adequado pensar como aborda Arruda (1998, p. 71) que “sua
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dimensão na realidade e no imaginário coletivo estabelece aos poucos um senso comum
relativo à nossa situação na Terra e à direção que precisa imprimir à mudança”.
Considerando que a educação ambiental ancora as dimensões da educação e de meio
ambiente/natureza e que, portanto, por meio dela é possível mostrar as diversas matizes valores, atitudes, ações, mediação, entre outras - é que se pode dizer que ela comporta
diversos referenciais teóricos entre esses as representações sociais.
De acordo com Ruscheinsky (2007, p. 2) “Sem sombra de dúvida, o nexo entre a
representação social e a proposta de educação ambiental será uma construção a ser realizada
pelos intelectuais e ativistas contemporâneos”. Neste sentido, expressa o autor “rever os
fundadores das ciências sociais modernas constitui-se uma tarefa fundamental na formação de
recursos humanos. Uma vez que, se nem tudo já está presente nos clássicos, entretanto
diversos enfoques encontram neles o seu berço e ancoradouro” (RUSCHEINSK Y, 2007, p.
2).
Essa perspectiva é ainda segundo o referido autor uma forma de compreender como os
grupos sociais constroem suas representações sociais, em torno do meio ambiente, natureza e
ambiente, para um trabalho pedagógico. Nesse contexto esclarece
A forma como grupos sociais ou setores da sociedade constrói suas
representações sociais em torno de temas ambientais, bem como os
elementos constitutivos, pode ser o ponto de partida para o entendimento, a
proposição e a eficiência do trabalho pedagógico em educação ambiental
(RUSCHEINSKY, 2007, p. 1).

A pesquisa de M arçal (2005) sobre Educação Ambiental e Representações Sociais de
M eio Ambiente vem contribuir para esse entendimento. A autora ressalta em sua pesquisa:

A prática da Educação Ambiental nas escolas pesquisada s tem-se
desenvolvido a partir de uma visão tradicional e remediadora e, muitas
vezes, predomina a idéia de que a questão ambiental só deve ser trabalhada
por algumas disciplinas, ou fora da sala de aula. [...] constatamos que tanto
os professores, quanto os alunos, ainda não compreendem o meio ambiente
como uma complexa interação das configurações sociais, políticas,
econômicas e culturais, pois as representações sociais que tem de meio
ambiente [...] nas categorias naturalistas e antropocêntricas [...]nos parece
que os professores não tem claro a necessidade do desenvolvimento de
estratégias que culminem em uma prática eficiente para a formação de
cidadãos críticos, capazes de cumprirem sua função social no Meio
Ambiente (MARÇAL, 2005, p. 8).
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De acordo com Trevisol (2007) em um trabalho com educação ambiental têm-se as
representações sociais de meio ambiente como pré-requesito e que todo o trabalho de EA é
uma tentativa de intervir em tais representações, reforçando os aspectos positivos e
transformando os negativos (TREVISOL, 2007).
Teves (1992) em seu texto “O imaginário na configuração da realidade social”, conduz
o leitor ao imaginário das escolas, quando realça: “as teoria pedagógicas já algum tempo
enfatizam a necessidade de práticas educativas que sejam pautadas na realidade social dos
alunos” (TEVES, 1992, p. 1). E argumenta: “o conhecimento dessa realidade pode orientar o
professor na seleção e organização de seus textos didáticos, ajudando-o ainda a compreender
os hábitos e as atitudes de seus alunos, as suas idiossincrasias e seus anseios em relação a
determinados assuntos [...]” (TEVES, 1992, p.1).
Pensando as representações sociais de Educação Ambiental, como objeto de estudo,
em que os alunos se deparam constantemente com os problemas ambientais e sociais em sua
rua, bairro, cidade e até na escola, dentro e em seu entorno; é coerente que as práticas
educativas estejam voltadas para essa realidade social/ambiental dos alunos. Reflexões de
extrema importância são colocadas por Teves (1992):

[...] È com base na situação existencial dos indivíduos e dos grupos, no
conhecimento de suas necessidades, de se us desejos e de sua s transações
representativas e imaginárias que se pode captar o sentido que tem para ele a
vida naquelas condições e só então “ver” a realidade social e tentar encontrar
meios de trabalhar com ela (TEVES, 1992 p. 32).

Considerando o exposto apresento a seguir as considerações (in)conclusas, que na
verdade é uma guisa do processo de construção deste trabalho e o que ele pode sinalizar para
trabalhos futuros.
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CONS IDERAÇÕES (IN)CONCLUS AS

A denominação ‘considerações (in)conclusas’ deve-se à percepção de dois momentos:
o primeiro, sugerindo a conclusão do trabalho; o segundo seria o de abrir espaço para as
possibilidades de continuidade desta investigação. A construção dos diversos textos e
publicação dos mesmos durante o desenvolvimento da pesquisa foi proporcionando uma
contínua re-elaboração das considerações parciais, tornando possível uma maior reflexão para
as considerações finais aqui colocadas.
Inicia-se retomando os aspectos fundamentais do presente documento, sendo esses: os
pressupostos, objetivos e questões da pesquisa, como norteadores para ressaltar o que foi
possível concluir. Partindo do objeto da pesquisa – Representações Sociais de Educação
Ambiental, pressupôs-se que essas representações comportam as dimensões da educação e do
ambiental (meio ambiente/ambiente/natureza). Assim sendo, o objetivo da pesquisa foi
investigar representações sociais de educação ambiental, e conseqüentemente identificar
sentidos e significados atribuídos a esse objeto social, por discentes que estudam em
Garanhuns/Pernambuco. Diante disso, traçaram-se as questões norteadoras da pesquisa: 1.
Que dimensões/categorias existem no campo semântico das representações sociais de
educação ambiental? 2. Quais os sentidos e significados da educação ambiental? 3. As
representações de estudantes da Educação Básica se assemelham ou diferenciam daqueles da
Educação Superior?
Desta forma, a técnica de associação livre de palavras permitiu responder as questões
de pesquisa, através do campo semântico nas suas dimensões e categorias, as quais indicavam
as representações dos discentes, a saber:
a) Natureza/Ambiente/M eio-ambiente, em que seus elementos constituintes são
representados por elementos bióticos, como animais, árvores, floresta, plantas, flores, homem,
flora, fauna, verde, mata, floresta amazônica, pássaros; ou por elementos abióticos como rios,
água, ar; terra, e ainda pelo seu conjunto, como a natureza, ambiente, meio ambiente, mundo,
planeta;
b) Valores favoráveis, dentre esses: respeito, valorização, amor, beleza, pureza;
valores desfavoráveis, como: desrespeito;
c) Atitudes favoráveis, tais como: carinho, zelo, interesse, compromisso, consciência,
dever, solidariedade, ética, responsabilidade, importância;
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d) Ações favoráveis, como interação, lazer, preservação, proteção, cuidado, limpeza,
conservação, reciclagem, reflorestamento; ações desfavoráveis, como: desmatamento e
queimadas;
e) Implicações ou conseqüências (resultados da interação dos valores, atitudes, ações
nas relações homem-natureza/ambiente) que podem ter conseqüências favoráveis, como o
equilíbrio, harmonia, sobrevivência, vida; e conseqüências desfavoráveis como lixo, poluição,
extinção.
f) M ediação ou processos mediados, dentre eles: educação, saúde, bem-estar,
cidadania, futuro, conhecimento, necessidade, organização, ecologia, estudo, cultura, ensinar,
aprender, escola, sociedade, informação, inteligência, pesquisa, ciência, compreensão,
desenvolvimento, biologia, conscientização.
Com base nas justificativas das evocações com o apoio do software ALCESTE,
encontrou-se seis classes lexicais, as quais permitem identificar significados e sentidos de
Educação Ambiental, bem como a distribuição dos grupos nessas classes, como segue:
1. O significado atribuído à educação ambiental refere-se à “Conscientização para a
preservação da natureza”. O sentido dado à educação ambiental é de uma preocupação em
conscientizar para a preservação da natureza, do meio ambiente e da sociedade. Sinalizam
para uma preocupação com a finitude da natureza, meio ambiente e dos recursos naturais,
quando expressam “preservar o que ainda é existente na natureza”. Os discentes clamam pela
educação ambiental na Escola, e ressaltam a importância da conscientização sobre a
relevância do meio ambiente; bem como a conscientização para o respeito ao meio ambiente.
Reconhecem o papel educacional nesse processo, tanto quanto do engajamento da família.
Vêem que deve ocorrer a reaprendizagem da Educação Ambiental para o respeito na forma de
preservação. Enfim, é a formação do indivíduo no meio da sociedade. Estes são pontos de
partida para a dimensão didático-pedagógica, pois mesmo expressando-se numa consciência
ingênua têm possibilidades de avançar para uma consciência crítica, através da educação.
Diante dessas considerações pode-se inferir também que essa se volta para a ‘dimensão da
educação’ na educação ambiental. Logo, a perspectiva é de uma gestão da educação ambiental
nas Escolas o que produz um eco para um repensar nos currículos. Essa classe demonstra
“crença de confiança” por meio da educação, mas também uma “crença de cepticismo”
quando demonstram a idéia de finitude. A crença de confiança teve como respaldo o “fator de
crença de confiança” que se contrapõem ao “fator de ceticismo” registrado por Castro (2002).
2. O significado da educação ambiental é “Relação conhecimento e consciência para
preservação da natureza”. Dentre os sentidos atribuídos, percebe-se que para os discentes há
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necessidade de se ter conhecimento para se ter consciência e que esses dois contextos
(conhecimento e consciência) são essenciais para a preservação do meio ambiente.
3. O significado da educação ambiental é “O ambiente e as intervenções humanas
favoráveis e desfavoráveis”, atribuindo-se qualidades ao ambiente como puro, belo e
silencioso, ao mesmo tempo refletindo sobre as responsabilidades do eu/outro (nós), no
pensar a vida como princípio relevante para a sociedade. Aqui fica claro a necessidade por
parte dos discentes de uma mediação efetiva pelos docentes quanto ao entendimento da
educação ambiental e das representações sociais como possibilidades de construção de
conhecimento.
4. O significado da educação ambiental é “Natureza/ambiente/meio ambiente e seus
elementos constituintes”. Os discentes expressam o ambiente como um local que desperta o
sentimento de contemplação, bem estar, destinado ao lazer, quando se referem que os seus
elementos proporcionam relaxamento e prazer. Isso os remete ao sentimento da necessidade
de cuidar e de aprender o que fazer para conservar o habitat de vários animais e plantas.
5. O significado da educação ambiental expressa “A interação homem-natureza e a
dimensão simbólica-vida”. O homem age numa relação de interação com a natureza,
cuidando, percebendo as relações de trocas do dar e receber, numa compreensão harmoniosa.
Outro sentido expresso é o da vingança da natureza em resposta às intervenções negativas do
homem, bem como de seu sofrimento. Denotam uma assimilação das comunicações
apresentadas pela mídia, e/ou pelas conversas pessoais, na escola e demais espaços de que a
natureza deve ser protegida para as “gerações futuras”.
6. O significado da educação ambiental é “Natureza/M eio Ambiente, valores, atitudes,
ações, implicações ou conseqüências e mediação na relação homem-natureza”. Assumindo,
portanto, uma dinâmica relacionada com a proteção da vida, refletida nas expressões
associadas ao cuidado com a natureza para que não venha causar danos à saúde, revelada na
necessidade de desenvolver valores, atitudes e ações favoráveis como cuidar e limpar o
Ambiente. Assim a EA pode promover o entendimento para se a preservar o ambiente
refletindo-se na qualidade dos atributos abióticos como a de um ar saudável. A “educação”
constitui um processo mediador para as mudanças nas relações homem-natureza. Neste
sentido, a criança aparece como uma ‘grande esperança’ para “uma efetivação da educação
ambiental”, uma vez que ela representa a possibilidade de se reconstruir uma sociedade futura
orientada pelas dimensões favoráveis ao ambiente. Ainda que de forma incipiente, as políticas
públicas aparecem como importante no processo de mediação em EA.
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Pode-se assumir que o “fator de crença de confiança”, encontrado na grande maioria
das justificativas das classes lexicais da pesquisa em foco, esteja relacionado ao ambiente em
que residem os discentes. Isto se explica em parte pelo fato de que tanto Garanhuns como os
municípios vizinhos podem ser considerados como privilegiados em relação a deterem uma
paisagem natural relativamente conservada. Permitindo uma convivência agradável com a
natureza. Apesar disso, os discursos de finitude circulam em diversos meios de comunicação e
são compartilhados pelos participantes.
Depreende-se que a Educação Básica - Ensinos Fundamental e M édio - é exclusiva da
classe 4. Já a classe 6, foi representada tanto pela Educação Básica (47,37%) quanto pela
Educação Superior (52,63 %) - História, Pedagogia, Psicologia, M atemática e Letras. As
classes 4 e 6 estão relacionadas com a classe 3, que por sua vez reúne o grupo da Educação
Superior – M atemática, Ciências Biológicas, Pedagogia, Letras e Psicologia e a Educação
Básica - Ensino Fundamental e M édio. Tais classes apresentam um discurso de ambiente
enquanto categoria do específico, referindo-se diretamente ao ambiente com seus elementos
constituintes. Porém, registra-se que a classe 3 aponta além dessa visão, as intervenções
negativas no ambiente e a busca de soluções.
A partir dos dados, pode-se concluir que a Educação Superior é mais bem representada
pelas classes 1, 2 e 5. As falas dessas classes enfocam o ambiente em uma perspectiva global,
planetária. Destas, a classe lexical 2 corresponde a 80% dos grupos pesquisados, sendo esses
representados principalmente pelos cursos de M atemática, Ciências Biológicas, Letras e
Geografia. Na classe 1, a maior representação foi dos cursos de Psicologia, Geografia,
Ciências Biológicas e Letras, enquanto que a classe 5 teve maior representação de Psicologia,
Ciências Biológicas, Pedagogia, Letras, Geografia e História.
Pode-se concluir que natureza/ambiente/meio ambiente é o que se apresenta no
imaginário quando se pensa em educação ambiental e que a vida é a dimensão simbólica. O
campo semântico, representado por preservação, conscientização, respeito, entram no discurso
circulante para proteção à natureza, ou seja, à vida. Logo, depreende-se que os referidos
discursos perpassam a dimensão da educação nas representações sociais da educação
ambiental.
Assim, como resultado deste trabalho, pode-se depreender algumas contribuições .
Uma delas é o de pensar a FORM AÇÃO, buscando os sentidos dessa formação e as
contribuições epistêmicas. O que pode acontecer a partir de uma auto-reflexão do processo de
construção de uma tese, e também do processo de formação. Neste sentido, ao se optar pela
“Narrativa Reflexiva de Formação” pode-se evocar livremente esse processo para se dar conta
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de sentidos atribuídos a essa formação, tanto do ponto de vista do que foi essencial na
formação do pesquisador, quanto na possibilidade de contribuir para formação dos(as)
educandos(as) e educadores(as).
Se aceita, assim, como princípios para educação ambiental que os referenciais, bem
como que as referências teórico-práticas em representações sociais de educação ambiental
devem passar pela demanda da pesquisa, da vivência/experiência com a temática, ou seja, que
a busca de dados deve ir iluminando os caminhos a serem pesquisados, encontrando sentidos
e significados a essa formação.
As dimensões das representações sociais de educação ambiental observadas nesta
pesquisa, como natureza/ambiente/meio ambiente, valores, atitudes, ações, implicações e
mediação possam ser discutidas na formação de discentes e docentes. As discussões geradas
em termos de crença, conscientização, preservação, consciência, conhecimento são alguns dos
enfoques a serem aprofundados em outros trabalhos por diversos pesquisadores e
contemplados nos processos formativos dos professores, especialmente para os educadores
ambientais.
O pensar a perspectiva do imaginário e simbólico contribui na defesa de uma educação
ambiental crítica, devendo haver mais sentido em se assumir atitudes coletivas,
comprometidas com a vida do planeta, sensíveis a todo esse processo de construção.
Tudo isso pressupõe uma mudança social por meio de uma prática transformadora.
Compreende-se, finalmente, que este trabalho constitui-se em um começo, para avançar em
trabalhos futuros, através de uma pesquisa/formação/docência, imbricadas e inseparáveis.
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POS FÁCIO: UM C IRC UITO FEC UNDO DAS REPRES ENTAÇÕES SOCIAIS DE
EDUC AÇÃO AMBIENTAL

Das tentativas de se delinear o universo das representações sociais de educação
ambiental expresso nos significados e sentidos atribuídos e reflexões finais nos diálogos por
meio das considerações (in)conclusas me induzem a levantar dois questionamentos: que
importância tem saber esses sentidos e significados para formação dos discentes e também
docentes? Que sentidos atribuir ao que foi encontrado? Isso requereu pensar sobre a trajetória
acadêmica profissional da pesquisadora, contada no início deste posfácio bem como refletir
sobre os sentidos da contribuição epistêmica da pesquisa para a formação de pesquisadores, a
qual é tratada na sua segunda parte. Dessa forma, conseqüentemente, ocorreu um retorno ao
circuito fecundo das representações sociais de educação ambiental.
Este tópico está redigido na 1ª pessoa do singular, pois trata do relato das trajetórias
que percorri junto com a Educação Ambiental – objeto de minha curiosidade e inquietação ao
longo de toda uma vida, nas suas dimensões pessoal, profissional e acadêmica.
Assim divide-se em duas partes, sendo a primeira uma retrospectiva dos passos que
dei até chegar ao curso de doutorado. Nela, procurei registrar cada atalho ou caminho
principal pelos quais encontrei indícios do objeto de estudo, fragmentos e desafios.

Em

seguida comento a experiência desta pesquisa de tese, também nas dimensões pessoal,
profissional e acadêmica, segundo meu envolvimento com as atividades do curso de
doutoramento e as etapas da pesquisa.

Retrospectiva - Trajetória acadêmico-profissional da pesquisadora: o percurso na
Ecologia Básica e Humana, na Educação Ambiental e nas Representações S ociais

Contar essa trajetória requereu pensar sobre que referenciais poderiam me auxiliar
nessa construção. Optei pelas narrativas autobiográficas ou narrativas de formação. Para Josso
(2004, p. 43) “a narrativa de um percurso intelectual e de práticas de conhecimento põe em
evidência os registros da expressão, desafios de conhecimento ao longo de uma vida”.
Ressalta ainda que:
Colocar em uma narrativa a evolução de um diálogo interior consigo mesmo
sob a forma de um percurso de conhecimento e das transformações da sua
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relação com este, permite descobrir que as recordações referências podem
servir, no tempo presente, para alargar e enriquecer o capital experiencial
(JOSSO, 2004, p. 44).

Remeterei à semente que brotou nas vivências e experiência em Ecologia Básica e
Ecologia Humana como estudante de Graduação no Curso de Ciências Biológicas da
Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE, em 1982. Nessa ocasião participava
do Grupo de Estudo de Ecologia Humana - GEEH, que culminou na criação de uma
Organização não Governamental, denominada de Instituto de Ecologia Humana – IEH, em
1990.
Nesse período buscava respostas às questões pertinentes às relações homem - natureza
- sociedade, perspectiva da Ecologia Humana, que tinha como base o livro Ecologia Humana:
realidade e pesquisa (LIM A, M ., 1984). Nesta caminhada já vivenciava experiências no
campo com Educação Ambiental, em Soledade na Paraíba e Jeritacó e Ibimirim em
Pernambuco, desenvolvendo atividades na temática “Água e Saúde”, que era parte do grande
Projeto “Açudagem no Nordeste e o Processo de Fixação do Homem no M eio Rural” do IEH.
A busca das dimensões: educação e ambiente, bem como das interfaces entre esses
contextos, vem desde 1991, quando da elaboração do programa da disciplina Educação
Ambiental, no Curso de Licenciatura em Biologia, quando participei juntamente com a
professora titular da disciplina Educação Ambiental desta elaboração, e que teve, também,
como participantes os estudantes que estavam matriculados na disciplina e de alguns dos
participantes do Instituto de Ecologia Humana. A professora logo teve que se ausentar para
cursar o doutorado e a disciplina ficou sob minha responsabilidade, durante alguns anos. A
perspectiva maior da disciplina Educação Ambiental era buscar as interfaces entre essas áreas
que na época denominávamos de Ciências Naturais e Sociais. Essa aproximação é bem
colocada por Santos (2004) quando realça que todas as ciências já são por naturezas sociais.
As experiências e aprendizagens foram sendo ampliadas em Ecologia Humana e
Educação Ambiental, durante aproximadamente onze anos de ensino, quer em sala de aula
como professora das disciplinas de Ecologia e de Educação Ambiental, entre outras
disciplinas que lecionei, como: Fisiologia Vegetal, Ecologia Vegetal e Fitogeografia, entre
outras; quer em cursos de capacitações que foram promovidos por: União dos Dirigentes
M unicipais de Educação de Pernambuco - UNDIM E/PE, na Universidade Federal Rural de
Pernambuco - UFRPE, Instituto de Ecologia Humana – IEH; na Prefeitura de Recife e
Prefeitura do Cabo de Santo A gostinho–PE, onde a temática se voltava para Ecologia (Básica
e Humana) e Educação Ambiental.
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No que diz respeito à sala de aula, lecionando a disciplina de Educação Ambiental me
11

deparo com um momento que foi charneira , como expressa Nóvoa (1988); trata-se da idéia
da construção de projetos de pesquisa relacionados com Educação Ambiental, após ter
desenvolvido um projeto em sala de aula. Esta confrontação foi fundamental para a
construção do conhecimento na prática, na medida em que os estudantes identificavam
problemas ambientais e buscavam soluções possíveis. A formulação dos projetos possibilitou
o relacionamento com o rigor metodológico necessário para construção do conhecimento
científico, mas exigia de minha parte um acompanhamento quase que diário, pois embora no
início tenha sido em grupos, depois os projetos se tornaram individuais, e isto teve uma
contribuição imensa na vida acadêmico-profissional desses discentes. Isto foi percebido no
depoimento de uma estudante, que me disse não ter tido muita dificuldade em elaborar seu
projeto para o mestrado devido à experiência com a elaboração de projeto em Educação
Ambiental, mesmo escrevendo um projeto em genética. Outra discente diz que a sua opção
pelo mestrado em M eio Ambiente teve a minha referência. Isto me deixava e me deixa por
certo feliz, pois este compromisso da elaboração do conhecimento me acompanha já há 20
anos.
A demanda por Educação Ambiental foi imensa na UFRPE nos semestres que
lecionei, na década de 90. Digo isto porque as turmas chegavam a ter cinqüenta estudantes.
M inha grande frustração foi quando uma das turmas optou por fazer um único projeto no
grande grupo, pois em verdade nem todos participaram e perderam a grande chance que as
outras turmas tiveram do acompanhamento individual.
Na citada disciplina de Educação Ambiental o debate girava em torno de atividades
que estavam sendo desenvolvidas pelas Instituições Governamentais (Escolas, Prefeitura do
Recife, Companhia Pernambucana do Controle da Poluição Ambiental e de Administração
dos Recursos Hídricos - CPRH, no Instituto Brasileiro de M eio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAM A) e Organizações não governamentais - ONGs, entre essas: o
Instituto Charles Darwin e o Instituto de Ecologia Humana – IEH. Confrontava-se nesse
sentido os conhecimentos básicos da Educação Ambiental que estavam circulando no meio
acadêmico e as teorias e práticas desenvolvidas por essas Instituições. Neste sentido, foi
solicitado a todos os estudantes matriculados que, em grupos, buscassem e trouxessem para a
sala de aula os trabalhos propostos e resultados desenvolvidos, por essas Instituições. Isto

11

Charneira – Expressão usada por Nóvoa (1998) referente àqu ele momento que provoca um grande impacto na
nossa vida.
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proporcionou a socialização dessas pesquisas e práticas, que considerei momentos formativos
que representam grandes contribuições para a sua formação, haja vista que esses momentos
constituem em espaços de socialização e propiciam o fortalecimento nas relações teóricopráticas e com os contextos institucionais, profissionais, sócio-culturais e econômicos, em que
cada indivíduo vive (NÓVOA, 1988).
Outra experiência formadora relevante para mim foi a do Centro de Educação
Ambiental – CEA do Horto Zoobotânico de Dois Irmãos em Recife-PE, pela possibilidade de
conviver com estagiários/as da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, da
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, e da Universidade Católica - PE,
oriundos de diversos cursos: Ciências Biológicas, Artes, Turismo, Engenharia Florestal,
Pedagogia, provocando-me articular outras áreas. Naquele momento tive clareza da proposta
elaborada, onde o objetivo era buscar a construção do conhecimento pela participação dos
estagiários com o público, os estudantes de escolas públicas e particulares; não pela simples
transmissão do conhecimento, mas num diálogo de saberes. Esse diálogo de saberes tinha,
naquela época, década de 90, influência de Paulo Freire, através da relação dialógica, e
também já tinha incorporado ainda que minimamente a discussão vygotskyana. Isto até certo
ponto contrariava a perspectiva de alguns técnicos que defendiam que os estagiários deveriam
ter algo pronto para transmitir ao público. Resistia, por entender que essa transmissão de
informações basicamente anulava a possibilidade da relação dialógica tão defendida por
Freire (1993). Apesar dos confrontos, os estagiários perceberam a diferença de propostas e
dentro dos seus limites e possibilidades desenvolvemos o processo de ensino-aprendizagem
tendo como base o diálogo, em caminhadas por trilhas ecológicas na M ata Atlântica de Dois
Irmãos - Recife-PE; ao invés de somente conhecer animais empalhados no Centro de
Educação Ambiental - CEA e os animais que ficavam em jaulas e soltos no Horto
Zoobotânico de Dois Irmãos. Objetivava, assim, que os ensinamentos e aprendizagens fossem
sendo articulados e esforços iam sendo concentrados para mostrar como o horto de Dois
Irmãos era um espaço adequado para desenvolver as pesquisas em diversas perspectivas, tais
como Educação Ambiental, Ecologia, Botânica, Zoologia, entre outras áreas do
conhecimento.
Lembro que na disciplina de Educação Ambiental na UFRPE uma das estudantes
escreveu seu projeto de Educação Ambiental para o Horto de Dois Irmãos e na construção
desse, ela já comentava comigo sobre as agressões aos animais, pelo público que visitava o
horto. Segundo a estudante as pessoas não respeitavam o horário de sono dos animais e pelo
desejo de vê-los caminhar jogavam objetos para acordá-los; além dos alimentos jogados para
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os animais e que não correspondiam à dieta adequada para esses. Os casos eram vários e
quando assumi a coordenação do Centro de Educação Ambiental-CEA, já tinha essa
preocupação em mente, que era orientar os estagiários e o público para o respeito aos animais,
ao ambiente como um todo. Os momentos de repouso dos animais são diferenciados, pois
alguns têm hábitos de dormir de dia e à noite ficam acordados, como leões, sendo comum
pela manhã encontrá-los dormindo. Conversando com os trabalhadores do Horto aprendi com
as suas experiências práticas a conhecer os hábitos alimentares e outras informações. Isto me
ajudava a em sala de aula ter mais subsídios para a contextualização tão necessária no
cotidiano escolar. Nos momentos de leitura do material disponível ficava curiosa para saber
sobre o hipopótamo, animal que fazia questão de visitar todos os dias exatamente às dez horas
da manhã, horário em que ele saía da sua “piscina” para ser alimentado.
Outra experiência que merece destaque é a dos Cursos de Capacitação, porque foram
esses que sinalizaram e reforçaram em mim o desejo de desenvolver a pesquisa de doutorado
acerca da Educação Ambiental. Entre esses cursos, participei do UNDIM E-PE, o da PróReitoria de Extensão da UFRPE; o do Instituto de Ecologia Humana – IEH; e o do Cabo de
Santo Agostinho-PE, da Prefeitura da Cidade do Recife.
O curso de capacitação que ocorreu com a equipe da União dos Dirigentes M unicipais
de Educação, Pernambuco - UNDIM E-PE, em um projeto de formação continuada,
financiado pela Fundação VITAE, foi resultado de um convite para participar da equipe de
ensino na área das Ciências Naturais. Estava no momento lecionando na UFRPE, lembro que
em reuniões com a Coordenadora das Ciências Naturais comentei sobre os caminhos que a
proposta poderia tomar, pelas vias comuns, como mostram os livros de Ciências Naturais, ou
pela perspectiva da Ecologia (Básica e Humana) e da Educação Ambiental, que eram minha
experiência maior e na qual acreditava. Através dessa perspectiva seria possível fazer uma
articulação com as outras áreas do conhecimento, e inclusive Fundamentos da Aprendizagem,
que era um dos eixos básicos da proposta, além de avaliação. A professora Coordenadora de
imediato comungou com a proposta das Ciências Naturais vista sob a perspectiva da Ecologia
Básica e Humana, já que trabalhando com a disciplina de didática, buscava a dialética e a
compreensão do materialismo-histórico. Para mim o mais marcante foi aproximarmos as
idéias da proposta das Ciências Naturais com a das Ciências Sociais, ambas construídas
separadamente. As propostas foram lançadas no grupo e discutidas com todos, e todos
tínhamos acesso ao projeto. Ao fazermos as capacitações em Recife-PE, os professores foram
selecionados para serem multiplicadores em Pernambuco, tendo-se vários núcleos: Petrolina,
Floresta, Pesqueira, Caruaru, Jaboatão. No segundo momento houve outra capacitação em
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Pernambuco nas cidades de Nazaré da M ata e Carpina. E a equipe ou parte dela se deslocava
para os núcleos de capacitações. Para nós como equipe era fundamental garantir a autonomia
das equipes multiplicadoras. Quanto aos relatórios em Ciências Naturais posso dizer que
foram momentos de grande crescimento, na medida em que percebi quanto era difícil refazer
o processo de construção de conhecimento, quanto às bases teóricas e metodológicas do
Ensino, ou seja, falar da formação. Daí acreditar que as narrativas de formação, memoriais,
biografias,

autobiografias

ou

outras

denominações,

constituem-se

estratégias

teórico/metodológicas adequadas para formação, a depender de como esse processo vai sendo
conduzido e da tendência pedagógica que lhe dá sustentação.
Já o curso promovido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFRPE, que para mim merece
grande realce, foi na área das Ciências Naturais. Esse curso ocorreu na reserva de
Tapacurá/PE, onde professores/estudantes ficava a semana inteira em estudo, tanto de aulas
teóricas em sala de aula, quanto de práticas no campo. Neste curso fiquei como professora
formadora e coordenadora de Ciências Naturais, juntamente com uma professora do
Departamento de Biologia, área de Ecologia da UFRPE. Usando o próprio espaço da Estação
de Tapacurá para as aulas. Porém, foi necessário fazer excursão para outro espaço, no caso em
Itamaracá, por oferecer o conhecimento de outros ecossistemas.
Dos cursos de capacitação do Instituto de Ecologia Humana - IEH que participei como
professora formadora que ocorreram nas cidades de Paraipaba e Paracuru, ambas no Ceará; e
também em Desterro - Paraíba tiveram um significado muito forte porque foi uma forma de
retomar as concepções e propostas do IEH e das atividades que foram desenvolvidas com a
temática “Água e Saúde”, especialmente em Desterro - PB, onde foi possível dividir essa
experiência com uma professora associada que fazia parte da equipe do IEH.
Atuei em outro curso com professores que lecionavam em classes multisseriadas na
cidade do Cabo de Santo Agostinho-PE, também com a perspectiva da Ecologia (Básica e
Humana) e de Educação Ambiental. Depois desse curso fui convidada para participar na
elaboração da Proposta Curricular para Classes Multisseriadas, em 2000, onde escreveria
sobre as Ciências Naturais. A proposta teve como eixos: Língua Portuguesa; M atemática;
Ciências Sociais (História/Geografia); Ciências Naturais. Para mim foi um grande privilégio
ter participado da equipe e mais ainda, do processo de discussão até chegar à construção do
texto.
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No ano de 2002, ingresso na Faculdade de Formação de Professores de GaranhunsFFPG/UPE, por meio de concurso público de provas e títulos, para assumir aulas de Botânica
e disciplinas correlacionadas, como Fisiologia Vegetal, Anatomia Vegetal, como também
Ecologia e Educação Ambiental. Essas duas últimas as que mais motivam por toda a minha
história de formação no ensino e na pesquisa. Outra disciplina que lecionei foi Biotecnologia,
considerada como um desafio, mas as leituras e discussões permitiram a minha identificação
pelo fato de envolver a dimensão social e temas como: Transgênicos, Projeto Genoma
Humano, Clonagem, Células Tronco; bem como tratar das bases conceituais e de alguns
conhecimentos da literatura referentes à parte técnica da Biotecnologia, entre outros aspectos.
Assumindo aulas na Escola de Aplicação Professora Ivonita Alves Guerra, em
Garanhuns-PE, desde 2002, na Rede Estadual de Ensino, senti uma mudança na minha
prática, pelas condições físicas e materiais que a escola oferece, como: Laboratório de
Biologia, Língua, História e de Geografia. A estrutura incluía um jardim, biblioteca, campos
de estudo, onde pude levar meus alunos. Estimulada por essas possibilidades de desenvolver
estratégias diferenciadas elaborei um projeto: “Jogos, gibis e poesias em educação ambiental”
para os alunos da 5ª série que estavam iniciando o Ensino Fundamental maior, numa
disciplina M etodologia do Estudo. Esse projeto teve a colaboração da professora de Língua
Portuguesa, que trabalhou em parceria comigo na elaboração das poesias. A idéia dos gibis
surgiu por uma observação minha em sala de aula, de 7ª série, quando percebi um aluno que
escondia o gibi e a cada momento que eu me virava ele pegava o gibi para ler. Observando
este fato lembrei a motivação existente naquelas figurinhas e nas pequenas redações, passando
a orientar a produção de gibis com os alunos da 5ª série. Em relação aos jogos foram
adaptados diversos tipos, tais como o jogo da velha, dominó, entre outros, permitindo
despertar curiosidade para os ensinamentos ecológicos. Essas estratégias de ensino foram
ampliadas e estendidas a todas as séries do Ensino Fundamental. Por último foi iniciado um
projeto em equipe para o Ensino M édio, mas coincidiu com a minha ida para o doutorado.
Embora eu não tenha acompanhado, por conta de ter viajado para Natal–RN para cursar o
doutorado, tomei conhecimento por intermédio da professora de língua portuguesa que o
projeto “Jogos, Gibis e Poesias em Educação Ambiental” alimentou o desejo inicial de
trabalhar meio ambiente de forma mais sistematizada e ao mesmo tempo a possibilidade de
trabalhos em outros projetos. Dentre esses, o projeto Fábulas e poesias em Braille; e o projeto
M eio ambiente: cuidando por inteiro. Quando estive em Garanhuns-PE, março e abril de
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2006, buscando os dados desta pesquisa de doutorado, fiquei feliz quando o aluno que esteve
comigo na 5ª série (ou seja, 6º ano) e que estava nesse momento no 1º série do Ensino M édio,
recordou com muita alegria e saudade das aulas de laboratório e das poesias, jogos, e dos
gibis em ecologia e educação ambiental.
Noutro aspecto, além de todas as minhas outras experiências e vivências com
Ecologia Humana e Educação Ambiental, e além de ser professora da disciplina de Educação
Ambiental, Ecologia, e das disciplinas relacionadas à Botânica, da Faculdade de Formação de
Professores de Garanhuns - FFPG/UPE desde 2002, fortalecendo a idéia da importância de
um trabalho mais sistemático com Educação Ambiental para formação de professores e
estudantes, na tentativa de incorporar o discurso e a prática da Educação Ambiental de forma
a compreender as dimensões da educação e do adjetivo ambiental de forma mais aprimorada.
Foi nesta direção que esta pesquisa foi se delineando.
Na Universidade de Pernambuco - Campus Garanhuns, a diversidade de monografias
é imensa. No meu caso orientei temáticas referentes a Plantas M edicinais, Alfabetização e
Letramento de Educação de Jovens e Adultos - EJA; Ecologia Humana, Educação Ambiental.
Essas experiências e vivências fortaleceram a idéia de que a minha tese de doutorado teria que
ser em Educação Ambiental, mas com a perspectiva da Ecologia Humana perpassando essa
compreensão.
Foi nesta problemática que elaborei em 2002 o projeto referente a Educação
Ambiental para estudar a teoria e a prática dos professores em Educação Ambiental no
Ensino Fundamental.
Quando aprovada na seleção do doutorado, as primeiras possibilidades foram
desenvolver o projeto com memoriais, onde trabalharia o meu processo de formação
relacionado à Educação Ambiental, bem como o processo de formação de quem mais
influenciou na minha formação. Além disso, havia a possibilidade de buscar nos estudantes
que formei (ex-alunos) as contribuições para minha formação. Logo em seguida, a
professora orientadora, vai para a França cursar o pós-doutorado, onde passa um ano. Nessa
perspectiva de formação lanço, juntamente com a referida professora o primeiro resumo
associado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, no Encontro de Pesquisa
Educacional do Norte Nordeste – EPENN, em 2005, intitulado: A ação do outro, do
ambiente e do eu na formação do educador ambiental.
No período em que a professora estava na França, começo a vivenciar a teoria e a
prática das Representações Sociais nas disciplinas: O Procedimento de Classificações
M últiplas (PCM ) na pesquisa de objetos simbólicos; Dimensões simbólicas da pesquisa em
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Educação-I, e Dimensões simbólicas da pesquisa em Educação-II, na Universidade Federal
do Rio Grande do Norte – UFRN. Fazendo leituras mais consistentes sobre a teoria e
metodologia das representações sociais, desenvolvo a investigação e posso construir os
primeiros textos das Representações Sociais de Educação Ambiental. Essa investigação,
que se constituiu como pesquisa-piloto, ocorreu em 2005 com professores e estudantes, com
um total de 300 participantes. Posso afirmar que esse momento da pesquisa-piloto foi de
extrema importância quanto ao pensar sobre o objeto da pesquisa e os objetivos.
Da pesquisa piloto foram produzidos vários trabalhos. Com a pesquisa definitiva foi
possível participar de vários eventos científicos de 2006 e 2007, com apresentação de
trabalhos individuais ou em parceria com a orientadora atual. Os dois momentos foram
extremamente importantes em termos de construção do conhecimento.
Lendo “Natureza - para pensar ecologia”, de M oscovici (2007), entendi que a
ecologia apresentada pelo autor é uma ecologia humana; e que a dimensão política e
epistemológica apresentada pelo mesmo constitui uma grande referência para se pensar a
Ecologia e a Educação Ambiental de forma crítica. Descobri que ele foi um grande
educador ambiental por todo o seu envolvimento com a ecologia, tendo sido um dos
fundadores do movimento ecológico na França; pelo prêmio europeu de ecologia que ele
recebeu – o Cervi Ambiente, na Itália, por todos os seus textos publicados relacionados à
ecologia na dimensão humana, e por todos os discípulos que formou nesse
compartilhamento. Lamento profundamente de não ter conhecido sua obra das
representações sociais e ecologia quando ainda era estudante da graduação, 1979-1983.
Estou envidando esforços para que chegue até os alunos de graduação e pós-graduação esse
pensamento que para mim era “estranho e começa a se tornar familiar.”

Prospectiva - sobre a contribuição epistêmica desta pesquisa para a formação de
pesquisadores

[...] Conhecimento no contexto da humanidade é grandemente
enriquecido por mecanismos de aprendizagem [...]. Pode-se
questionar, modificar e refletir sobre esse conhecimento
culturalmente alcançado [...].

(Wolfgang Wagner)
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Para pensar e escrever sobre sentidos do percurso teórico da pesquisa para formação s e
fez necessário uma auto-reflexão do processo que foi gerado nessa construção de tese, como
também uma reflexão sobre a formação. Neste sentido, foi essencial recorrer a referências e
referenciais que me dessem subsídios para escrever este capítulo. A minha opção é pela
‘Narrativa Reflexiva de Formação’, por acreditar que evocando livremente esse processo
poderei observar os sentidos atribuídos a essa formação. Além disso, a construção do meu
objeto de estudo - Representações sociais de educação ambiental, como foi delineado acima,
conduzia-me a acreditar que era fundamental explicitar sentidos da pesquisa, dar sentido a
pesquisa, tanto do ponto de vista do que foi construído como essencial para minha formação,
quanto da possibilidade de contribuir para formação dos(as) educandos(as) e educadores(as).
Para a contribuição da formação, respaldo-me nos Documentos Técnicos do M inistério do
M eio Ambiente que evidenciam a importância do Programa de Formação de Educadores
Ambientais – ProFEA. Segundo esse documento, a Educação Ambiental no Brasil é regulada
pela Política Nacional de Educação Ambiental – PNEA, instituída pela Lei 9795, de abril de
1999, que foi implementada pelo Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA,
tendo em 2003 sua primeira edição. O ProNEA tem como missão contribuir para a construção
de Sociedades Sustentáveis (BRASIL, 2006). Preocupado com a Formação de Educadoras(es)
Ambientais, a Diretoria do M inistério do M eio Ambiente (DEA/MMA) elaborou o Programa
Nacional de Formação de Educadoras(es) ambientais – ProFEA, pautada nos princípios
contidos no PNEA e no ProNEA. A pretensão é, segundo o documento:

Qualificar políticas públicas federais de educação ambiental para que exijam
menos intervenções diretas e ofereçam mais apoio supletivo às reflexões e
ações autogenéticas regionalmente, no sentido de desenvolver uma dinâmica
nacional contínua e sustentável de processos de formação de educadoras (es)
ambientais a partir de diferentes contextos (BRASIL, 2006, p. 9 ).

Para o referido documento, esta dinâmica articulada, autônoma e interdependente tem
como orientação, ou por utopia, a formação de 180 milhões de brasileiros(as) educados
ambientalmente e tem na formação de Coletivos Educadores uma das suas estratégias
essenciais de implementação (BRASIL, 2006, p. 9 ).
Considerando a importância deste documento, acredito que existem diversas
possibilidades de contribuir para a formação, bem como existem diversas terminologias para
resgatar o processo de formação. Como bem reconhece Pineau (2006), existe uma “flutuação
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terminológica” quanto ao emprego dos termos referentes às histórias e relatos de vida,
biografia, e autobiografia nas ciências humanas e sociais. De acordo com o referido autor, isto
é “indicativo da flutuação do sentido atribuído a essas tentativas de expressão da
temporalidade vivida pessoalmente [...]” (PINEAU, 2006, p. 41).
Neste trabalho a opção é por - narrativas reflexivas de formação - por acreditar que
essa abordagem teórico-metodológica atende ao propósito da aplicabilidade multirreferencial.
Tal aplicabilidade assume uma função pedagógica tanto no plano individual da autoformação
quanto nas relações interpessoais que remetem a heterofomação, bem como indicia para a
ecoformação, numa acepção pineauniana, em que é possível vivenciar a interdisciplinaridade
em trânsito livre por entre essas três esferas formativas (auto, hetero, ecoformação). Em suma,
esta reflexão produz uma imersão na zona de adequação cognitiva (M ORIN, 2005), em um
processo de desconstrução e reconstrução, de como os resultados proporcionados pela
investigação poderiam ser aplicados ao processo formativo.
Diversos motivos poderiam ser explicitados para falar da minha opção pela narrativa,
mas alguns foram marcantes. Um deles trata da construção do texto de minha autoria, em
Freitas (2006), denominado “M emórias de uma história de formação: percursos entre a
Ecologia Humana, Educação Ambiental e as Representações Sociais”, onde o processo da
auto, hetero, ecoformação foi apresentado, em Salvador-Bahia-Brasil, em setembro de 2006, e
publicado nos anais do II CIPA - Congresso Internacional sobre Pesquisa (Auto) Biográfica
que teve como eixo norteador “Tempos, narrativas e ficções: a invenção de si”. O evento foi
um grande marco nas pesquisas biográfica e autobiográfica. Para mim, este Congresso
provocou grandes reflexões, especialmente na contribuição do pensar a formação que
considere as narrativas e/ou memórias de formação. A importância e o porte desse marco
científico teve à frente, o presidente do evento, que juntamente com toda sua equipe
conseguiu organizar e publicar todas as palestras e conferências apresentadas no evento, bem
como a produção dos resumos e textos dos participantes.
Outro motivo da minha opção por narrativas vem da experiência como estudante do
doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, em dois ateliês: História
de Vida e Formação que ocorreram em 2006.2 e o outro em 2007.1. O ateliê foi ministrado
pela Professora responsável pelo referido ateliê, do Programa de Pós-Graduação em Educação
– PPGEd da UFRN, assessorada pelo seu grupo de pesquisa (doutoras e doutorandas). O
referido ateliê tinha como proposição básica contribuir para a construção das histórias de vida
e formação com os seus discentes, tendo como eixos norteadores – um “bom momento” e um
“mau momento” que os discentes lembravam como marcante em sua vida profissional. Para
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subsidiar a compreensão dessas histórias de vida e formação, as referências básicas do
primeiro módulo foram os estudos em Dominicé (2006), Ferraroti (1988), Josso (2004; 2006a;
2006b); Nóvoa (1988); Passeggi (2006a; 2006b); Passeggi et al.(2006); Pineau (1999; 2006),
entre outros.
O primeiro módulo tinha três eixos norteadores. 1. Das implicações; 2. Reflexão e coprodução de sentido, como um método do “caminhar para si”, como trata Josso (2004); 3.
Distanciar-se de mim acerca do objeto sobre o qual vou me inclinar, de acordo com Passeggi
(2006). Para atender a esses eixos Passeggi (2006a) toma como marco teórico as mediações:
iniciáticas que considera como base a noção de acompanhamento; a maiêutica - estrutura em
torno da explicitação biográfica; e a hermenêutica - inspiradora da conduta clínica. Este termo
clínica, “lembra também a atitude de inclinar-se Klinõs sobre o outro para escutá-lo,
compreendê-lo, dialogar com ele” (PASSEGGI, 2006a). Nesse primeiro módulo de resgate do
“bom momento” e do “mau momento” que marcaram a vida profissional, o estímulo foi à
construção de desenhos (imagens), a socialização em pequenos grupos, e explicitação oral
feita individualmente por cada componente do grupo acerca do seu desenho, que era
estimulado pelos demais colegas a refletir sobre esses momentos. Um fato interessante nesse
momento é a identificação dos componentes com essas histórias. Depois desse momento de
explicitação e envolvimento do grupo na escuta sensível do relatado pelo outro, cada
participante escreveu, já em suas casas, ou outro espaço, a sua autobiografia, tomando como
ponto de partida a ação reflexiva de interpelação do outro no momento da socialização das
nossas construções de vivências e experiências nos pequenos grupos. Essa construção
propiciou um outro momento de socialização, no grande grupo interativo, com os
representantes de cada grupo à frente na socialização do discutido no pequeno grupo.
Observando que essa construção pode revelar fatos que estão silenciados e que podem ser
ressignificados.

Isso implica dizer que essa experiência foi formadora e seu peso na

construção dessa tese é um atestado dessa importância.
O segundo módulo do ateliê tratava de aprofundar os estudos concernentes às
narrativas autobiográficas como dispositivo que, no meu entender,

são

auto e

heteroformativas, para a possibilidade da construção de um texto. Nesse módulo, o
direcionamento vai para os estudos que estão relacionados aos aspectos metodológicos da
pesquisa-formação. Para a construção do texto foram necessários leituras: “As narrativas
como dados” em Flick (2004) e “A entrevista narrativa” em Bauer e Jovchelovitch (2004).
Para a atividade final da disciplina, foi solicitada a análise da nossa própria narrativa
em que se tomaram como aporte metodológico os estudos do pesquisador Schütze (1977,
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1983), referenciado por Bauer e Jovchelovitch (2004). De acordo com os autores, o referido
pesquisador sistematiza a construção das narrativas de formação em seis passos. O primeiro
passo trata da transcrição da narrativa do “bom” momento e a do “mau” momento. O segundo
passo compreende as evocações indexadas – (referência concreta, ou seja, quem fez o que,
quando, onde e por quê) e não-indexadas (expressam valores, juízos e enfim sabedoria de
vida). A não indexada divide-se em: descritiva (sentidas e experienciadas) e argumentativa
(teorias e conceitos sobre os acontecimentos). Os discentes que participaram do segundo
módulo analisaram algumas narrativas, em sala de aula, tomando como base o primeiro e o
segundo passo. Essa construção exigiu retomar a construção dos desenhos e do que foi
narrado. A construção de um texto resultou da minha produção nessa vivência/experiência
que pode ser lido em Narrativas autobiográficas: uma experiência formadora, sendo esse
apresentado na AFIRSE, em setembro de 2007.
Isto me fez pensar que as Histórias de Vida como proposta teórico-metodológica
constituem excelente estratégia para formação, por contribuir nas reflexões e ressignificação
do conhecimento, a depender da sensibilidade do/a participante que está implicado no
processo de formação e de como essa mediação está sendo dinamizada. Diante dos motivos
apresentados e ao ser convidada para participar da Associação Histórias de Vida e Formação
– ANNHIVIF -, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me aproximei ainda mais
dessa perspectiva.
M as o que fazer para aproximar as narrativas de formação e as representações sociais ?
Uma forma, no meu entender, já é contando a própria experiência da pesquisa das
representações sociais e tentando ressignificar essa formação, ou seja, o que aprendi
vivenciando essa experiência e como posso fazer dela uma experiência formadora.
Tomo o conceito de experiência formadora em Josso (2004) que explica:

O que faz a experiência formadora é uma aprendizagem que articula,
hierarquicamente, saber-fazer e conhecimentos, funcionalidade e
significação, técnicas e valores num espaço-tempo que oferece a cada um a
oportunidade de uma presença para si e para a situação, por meio da
mobilização de uma pluralidade de registros12 (JOSSO, 2004, p. 39).

12

Registros, para Josso (2004), são o psicológico, psicossociológico, sociológico, político, cultural e econômico
(N.R.)
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Começarei com o Seminário Doutoral 1. Neste, fui delineando meu objeto de estudo,
que se constitui em um texto sobre minha trajetória da pesquisadora, texto esse que foi
incorporado na construção do objeto de estudo no capítulo 1 deste documento. Naquele
momento, já estava com os resultados da pesquisa-piloto e também já havia escrito o primeiro
resumo das representações sociais de Educação Ambiental e um pequeno texto, já que a opção
era por um painel. Neste Seminário Doutoral 1 um dos examinadores me perguntou se eu já
sabia qual seria o núcleo central dessa representação. Falei que os dados me mostravam que a
palavra mais evocada era ‘preservação’, mas que não tinha colocado ainda no EVOC para
chegar até o núcleo central e o sistema periférico.
Em outros momentos conversando com minha orientadora começamos as primeiras
reflexões de que a Representação de educação ambiental era perpassada pelas representações
de natureza/ambienta/meio ambiente e seus elementos constituintes. Logo, o imaginário de
educação ambiental era ambiente/natureza. Essa idéia ficou até certo ponto silenciada por um
determinado tempo. Na Jornada Internacional das Representações Sociais – JIRS em 2005,
tive conhecimento do trabalho de Castro (2002) “Natureza e retórica na construção social da
idéia de ambiente”. A partir dessa leitura, fui percebendo que poderia discutir “crença” tendo
como respaldo o “fator de crença de confiança e de cepticismo”. Por outro lado, tinha o texto
de Wagner (2005), extraído de sua conferência sobre conhecimento e crença. Esse texto seria
básico para a discussão dos dados da pesquisa.
As categorias registradas na pesquisa piloto, como: natureza/ambiente/meio/ambiente:
seus elementos constituintes; ações, valores, permaneceram e surgiram as outras dimensões:
atitudes, implicações ou conseqüências, mediação na pesquisa definitiva.
Refletindo sobre o seminário doutoral 1 e a pesquisa piloto, cheguei à conclusão que
precisava redimensionar a pesquisa, mas também descobrir até que ponto ter desenvolvido
uma investigação com 300 participantes teria contribuído para minha formação. Foi então que
apresentei no Seminário M ERCOSUL/ConeSul com a pesquisa redimensionada.
Em comum acordo com a orientadora compreendemos que deveríamos fazer um cort e
empírico, de tal forma que tivéssemos as representações de discentes da Educação Básica. As
referências para seleção dos participantes foram: o término do Ensino Fundamental M enor; do
Ensino Fundamental M aior; do Ensino M édio, e os procedimentos de obtenção dos dados
foram desenvolvidos no início do ano. Esses detalhes encontram-se no tópico de Construção
metodológica, neste documento. A passagem da pesquisa-piloto para a pesquisa definitiva
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teve um significado muito grande para mim, porque demandou algumas definições: uma delas
seria manter a perspectiva da associação livre de palavras, com justificativas das evocações,
da mesma forma que havia sido feito na pesquisa-piloto. Em busca do campo semântico,
categorias foram denominadas de “dimensão”, as quais foram analisadas com base nos
postulados de M oscovici (1978), quanto às dimensões ou campo de imagem, aspecto
explorado neste documento. Outra decisão foi manter o uso do software ALCESTE, de acordo
com Reinert (1992) pelas possibilidades que o programa oferecia de poder fazer uma
comparação entre os grupos pesquisados. As solicitações de palestras, com o uso do software
ALCESTE, estão me conduzindo a refletir sobre sua importância nesta pesquisa, bem como
em pesquisas futuras. Diversos trabalhos foram apresentados com a pesquisa definitiva, em
diversos espaços e tempos, como EPENN; JIRS, CCSA-UFRN, AFIRSE; ANPAE, entre
outros.
Na busca de querer identificar sentidos atribuídos ao objeto da pesquisa, eu questiono
que sentidos posso atribuir aos sentidos encontrados? Isto significou refletir sobre a pesquisa,
mas também sobre espaços vivenciados, antes mesmo de iniciar o doutorado e a pesquisa da
tese.
Percebi com o desenvolvimento da pesquisa que a experiência formadora poderia ser
redimensionada na medida em que pudesse transformá-la em construção do conhecimento.
Neste sentido, percebi que a proposta teórico-metodológica, da “associação livre de palavras”,
de acordo com Abric (1994) poderia ser usada na formação tanto de docentes como discentes,
em cursos e/ou no cotidiano da sala de aula, como estratégia pedagógica para trabalhar os
conteúdos e conceitos, além de outros aspectos como: campo semântico, categorias de análise,
mapas conceituais, entre outras perspectivas.
A viabilidade dessa proposta surgiu mais rápido do que imaginava. Em sendo
convidada para lecionar no Curso de Especialização em Biologia da Faculdade de Formação
de Professores de Garanhuns - FFPG/UPE, em outubro e novembro de 2007, com carga
horária de 40 horas/aulas, no módulo denominado “Tópicos de Ecologia e Botânica” uma voz
soava de que esse curso deveria ter como estratégia metodológica à ‘associação livre de
palavras’, mas também as ‘narrativas de formação’, tendo como aporte as referências das
Histórias de Vida e Formação.
Neste curso, portanto solicitei que os (as) discentes falassem de ‘um bom momento’ de
sua formação. Eles desenhavam, depois escreviam algo acerca do desenho, ou seja, o seu
momento. Após havia uma socialização, em que cada um falava sobre o desenho e o que
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tinham escrito. Em uma turma de 45 estudantes, 95% deles socializaram a sua experiência.
Esses dados serão analisados a posteriori, já que não é objetivo dessa pesquisa.
No que trata da associação livre de palavras foram usados dois temas indutores: o
primeiro foi ECOLOGIA, e o segundo EDUCAÇÃO AM BIENTAL. Antes disso foi
conduzido o momento de descontração, usando outras palavras e eles expondo oralmente suas
evocações.
Dois estudantes foram escolhidos para registrar no quadro as palavras que tinham sido
encontradas como primeira evocação do tema indutor ECOLOGIA. Após esse momento
passei a identificar significados que aproximavam essas palavras, formando um campo
semântico com as categorias. Do estímulo “Ecologia” foi utilizada a primeira evocação para
discutir conceitos de Ecologia Básica e Humana, como para a discussão da educação
ambiental. Além disso, foi possível falar sobre a importância do conhecimento das
representações sociais e porque estava usando essa perspectiva para o curso de Ecologia,
verificando a viabilidade dessa perspectiva na construção dos conceitos, do conhecimento, na
construção dos valores.
As palavras mais evocadas pela ordem de lembrança, para a palavra estímulo
ECOLOGIA da primeira evocação foram: natureza (11); meio-ambiente (10), que juntas
constituem quase 50% das evocações. Em seguida vem ‘ambiente’ e ‘vida’ com três
evocações para cada uma delas. Animais, estudo, preservação receberam duas evocações para
cada uma dessas palavras. As demais palavras tiveram a freqüência (1) sendo elas: água, casa,
cadeia alimentar, desmatamento, ecossistema, homem, mundo, mudanças climáticas, nível
trófico, plantas, reação, sobrevivência.
Essas palavras registradas pelos estudantes/professores foram o estímulo para iniciar o
curso. Neste momento foi possível trabalhar os campos de representação, as possíveis
categorias e articular com as representações sociais deles, possibilitando-lhes as primeiras
noções da técnica associação livre de palavras para o levantamento de dados.
Isto me conduziu a refletir sobre o que M oscovici (2007) denominou no seu livro –
Natureza: para pensar ecologia. Em entrevista com Jean-Paul Ribes um dos questionamentos
levantados é qual visão da sociedade os ecologistas propõem? Segundo M oscovici (2007, p.
31), seria uma “visão de sociedade que tende a se tornar global”. Neste sentido, o autor
reconhece o papel dos ecologistas neste processo. Ressaltando: “os ecologistas são os
despertadores da consciência de cada um, onde quer que ele trabalhe ou more, é essa
consciência que motiva os ecologistas a fazer a política”. Além disso, mostra a ecologia como
movimento epistemológico (M OSCOVICI, 2007, p. 32).
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A idéia de usar a associação livre de palavra como base metodológica das
representações sociais surgiu quando da construção desta tese, mas também, porque em outros
momentos como professora das disciplinas de Ecologia, Educação Ambiental, e outras áreas
afins, já construía os conceitos no próprio decorrer da aula, ou seja, a partir dos
conhecimentos prévios e tentando garantir o diálogo.
A mediação é instrumento essencial nesse processo de construção de conhecimento.
Neste aspecto, as leituras em Vygotsky me ajudaram a pensar a mediação. Pensar essa
mediação no contexto das representações sociais foi algo novo, e tomei como aporte um
modelo apresentado por Carvalho, R. (2003) em que a mesma enfatiza a ruptura moscoviciana
com a lógica dicotômica, entre sujeito e objeto, pela “circularidade da relação que dá suporte
à redefinição do estatuto epistemológico do senso comum” (p. 19).
Na verdade foi um ajuste importantíssimo entre a experiência em sala de aula e a
pesquisa, porque agora tenho, além da possibilidade de discutir conceitos e viver a
interdisciplinaridade na prática, como gerar a produção científica com base na teoria e
conceitos das representações sociais.
Relembrando M oscovici (2003, p. 40), as representações “se tornam capazes de
influenciar o comportamento do indivíduo participante de uma coletividade. [...] é dessa
maneira que elas são criadas, internamente, mentalmente [...] que o próprio processo coletivo
penetra como fator determinante, dentro do pensamento individual”. Partindo desse
entendimento vejo nas bases teóricas das Representações Sociais um caminho viável para
trabalhar a formação, tanto em ecologia quanto em educação ambiental e em outras áreas do
conhecimento.
Isto requereu de minha parte fazer articulações com os meus conhecimentos prévios,
bem como res gatar os conhecimentos prévios dos(as) estudantes e professores(as) e outras
profissões. Além disso, foi possível trabalhar com a matemática, com freqüência simples e
percentual. Os discentes mesmos perceberam que os resultados das evocações poderiam ser
apresentados em gráficos, tabelas, motivaram-se para usar o computador, entre outros
recursos. Além desse momento de construção de conceitos, os(as) estudantes/professores do
curso vivenciaram leituras como a Ecologia Humana: realidade e pesquisa de Lima, M .
(1984); Natureza - para pensar ecologia de M oscovici (2007); Alfabetização Ecológica: A
educação das crianças para um mundo sustentável, de Capra et al. (2006); Tendências em
Educação Ambiental em Sauvé (2005).
No meu entender, pensar as representações sociais como estratégia pedagógica da
mediação de conhecimentos é a minha contribuição de pesquisa para a formação, ou seja, é
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ressignificar a pesquisa. Adotar as narrativas nesse momento foi dar sustentação à construção
do próprio curso. Penso que isto significou uma aproximação entre as Representações Sociais
e as Histórias de Vida. Essa aproximação tem sido argumentada por László (2003) em
História, identidade e narrativas. O referido autor argumenta que o conhecimento da história é
uma forma de representação, o qual é instrumental na manutenção da identidade de grupos
[...]” (LÁSZLÓ, 2003, p. 180, tradução nossa).
Para além das vivências/experiências apresentadas em ateliês de história de vida e
formação; na aplicabilidade da metodologia da associação livre de palavras; na construção das
produções científicas geradas durante o curso de doutorado, posso afirmar que o processo de
construção de conhecimento foi um montar e desmontar cada parte para verificar como ela se
organiza, articula-se, como ela torna-se simples/complexa. Pensar nessa construção foi
reformar, e como bem coloca M orin (2001) “repensar a reforma, reformar o pensamento”.
A luta foi imensa para pensar, refletir e reformar o pensamento, até porque nosso
pensamento já está ancorado em diversos pensamentos, que nos dão sustentação, são
ancoradouros, e outros precisam surgir. E, como afirma M oscovici (2003), as representações
[...] “circulam, se encontram, se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de
novas representações, enquanto velhas representações morrem”. Isto pressupõe pensar no
“objeto social como construção social”, como Wagner (2003), para quem o objeto social é
sempre um processo não intencional, pois construir um objeto socialmente significativo é algo
que o grupo ou seus membros fazem, e não algo que tentam fazer depois de meditar sobre
eles.
Este objeto social “pode ser material ou simbólico, mas para que um objeto seja ou
não social não depende das suas características físicas nem das suas propriedades, e sim de
um coletivo que lhe dá identidade social” (WAGNER, 2003, p. 32). Considerando o exposto,
entendo que a Educação Ambiental somente será um objeto social quando conseguirmos
constituir este coletivo social de que nos fala Wagner. Enquanto este processo não se
completa, temos o que nos mostra a literatura corrente revisada nesta pesquisa, ou seja, uma
Educação Ambiental de concepção dicotômica, de ações predominantemente pontuais. Dito
de outra forma, uma EA sem ‘identidade social’.
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