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Resumo
Nos últimos anos, muito tem se falado a respeito das mudanças climáticas globais (MCGs),
popularmente conhecidas como aquecimento global. As evidências científicas ressaltam a
influência das ações humanas para sua drástica intensificação. Diante disto, estudos de
aspectos psicológicos relacionados à temática ganham relevância. Esta pesquisa teve como
objetivo investigar o posicionamento de adolescentes diante das MCGs, e as possíveis
relações deste com o seu compromisso pró-ecológico. Tal compromisso tem como
indicadores, nesta investigação: o cuidado ambiental auto-relatado, ambientalismos
ecocêntrico e antropocêntrico, a consideração de conseqüências futuras, e as visões
ecológicas de mundo. Participaram do estudo 348 adolescentes, que responderam a um
questionário, contendo questões sobre dados sócio-demográficos, questões abertas sobre a
prática de cuidado ambiental, e sobre MCGs, e as escalas de Ambientalismo Ecocêntrico e
Antropocêntrico, de Consideração de Conseqüências Futuras e de avaliação das Visões
Ecológicas de Mundo. A partir das inter-relações entre variáveis, feitas por meio de
procedimentos estatísticos descritivos e correlacionais, observou-se que 55% dos
adolescentes afirmaram não praticar ações de cuidado ambiental, o que se associou à
apatia-antropocêntrica, ao imediatismo, e ao individualismo. Já a consideração de futuro se
associou às práticas de cuidado ambiental, corroborando evidências da literatura.
Evidenciou-se que o posicionamento diante das MCGs é superficial; os adolescentes as
percebem como um problema ambiental genérico, e as confundem com outros problemas,
como a poluição. Este estudo não encontrou associação entre o posicionamento diante das
MCGs e indicadores de compromisso pró-ecológico, talvez devido à confusão conceitual a
respeito do tema. Todavia, a ausência de prática de cuidado e os demais indicadores de
não-compromisso (apatia-antropocêntrica, individualismo e imediatismo) se associaram às
respostas mais conceitualmente pobres, ou incompletas (sem indicação de causa,
conseqüência ou de responsável pelo problema), evidenciando, além do conhecimento
embaçado, a não consideração destas questões.
Palavras-chave: mudanças climáticas globais; adolescentes; conhecimento; compromisso
pró-ecológico.

xi

Abstract
In recent years, much has been discussed about global climate changes (GCCs), popularly
known as global warming. The scientific evidences point out to the influence of human
actions for its drastic intensification. Therefore, studies of the psychological aspects
involved become relevant. This study aimed at the investigation of the views of
adolescents concerning GCCs, and the possible relations between those views and their
pro-ecological commitment. Such commitment is measured by willingness for engagement
in pro-environmental behaviors; environmentalism attitudes, like ecocentric and
anthropocentric; consideration of future consequences; and ecological worldviews.
Participants were 348 adolescents who answered a questionnaire containing questions
about socio-demographic data, open questions about the practice of environmental care,
and about GCCs, and the scales of Ecocentric and Anthropocentric Environmentalism, the
Consideration of Future Consequences and the Ecological Worldviews assessment scale.
From the inter-relationships between variables, procedures carried out by means of
descriptive and correlacional statistics, it was observed that 55% of teenagers said that they
did not engage in actions of environmental care, which was associated with apathyanthropocentric, immediatism, and individualism. The consideration of future
consequences joined the practice of environmental care, corroborating evidence from the
literature. It was evident that views concerning GCCs were superficial; adolescents
perceive it as a generic environmental problem, and are confused with other problems such
as pollution. This study found no association between views about GCCs and the indicators
of pro-ecological commitment, perhaps due to the conceptual confusion about the subject.
However, the lack of environmental care actions and other indicators of non-commitment
(apathy-anthropocentric, individualism and immediatism) were associated with
conceptually poor or incomplete responses (with no indication of cause, consequence or
responsibility for the problem), demonstrating diminished knowledge and the failure to
consider these issues.
Keywords: global climate changes, adolescents, knowledge, pro-ecological commitment.
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Apresentação
Nos últimos anos, muito tem se falado a respeito do meio ambiente e de problemas
ambientais, um exemplo disto, é o aumento da atenção dada pela mídia para tais
problemas. Nesse contexto, uma questão ambiental que vêm sendo amplamente divulgada
e discutida corresponde às mudanças climáticas globais (MCGs), fenômeno popularmente
conhecido como aquecimento global.
As evidências científicas sobre a existência e agravamento de tal fenômeno são
cada vez mais conhecidas e discutidas, apontando a influência das ações humanas para sua
drástica intensificação. Logo, quando falamos que o aquecimento global vem se
constituindo em uma crise ecológica, podemos cometer o erro de omitir o papel da ação
humana em sua ocorrência, por isso, pode-se considerar essa questão não como um
problema ambiental, mas sim como um problema humano-ambiental (Pinheiro, 1997), ou
seja, trata-se de problemas-da-humanidade, reflexo do comportamento humano (Corraliza,
1997).
Essa discussão vai além da esfera científica e atinge também esferas políticas e
sociais. Assim, não há como deixar de mencionar que existe, ainda, o intenso debate sobre
o que é verdade e mentira em relação às causas e conseqüências das MCGs. Um dos
pontos de debate corresponde justamente a este papel da ação humana como causa de tal
problema. Alguns cientistas apontam o aquecimento global como originado apenas de
alterações naturais decorrentes de ciclos biogeológicos (Lima, 2009).
Apesar disto, parece haver um consenso entre a comunidade científica sobre a
influência das atividades humanas ao menos no agravamento da situação, e aceleração do
problema (Lima, 2009). É este consenso que importa ao presente estudo, e não a discussão
da atividade humana como causa direta ou indireta do aquecimento global.
Diante de tal quadro de incertezas, cresce cada vez mais o interesse por parte da
Psicologia pelo estudo das MCGs, um estudo que é necessariamente interdisciplinar (Lima,
2009; Gifford, 2008). Tal esforço busca trazer contribuições para o entendimento de
aspectos psicológicos envolvidos quando se fala e se pensa em aquecimento global, o que,
por sua vez, pode favorecer o estímulo a comportamentos pró-ambientais, como também a
comportamentos de adaptação e de mitigação/amenização frente ao problema.
Neste sentido, comecei, durante minha graduação como bolsista de iniciação
científica do Grupo de Estudos Inter-Ações Pessoa-Ambiente, a trabalhar com a temática
das MCGs. Na época, estávamos interessados em investigar a consciência ecológica de
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professores do ensino fundamental, e como o tema das mudanças climáticas globais se
apresentava para eles.
Ao ingressar no curso de Mestrado, um dos meus objetivos foi ampliar este foco de
investigação, dirigindo-me para a população adolescente, tentando compreender qual
percepção que estes possuem a respeito das MCGs, e, assim, direcionando-me para
investigar que aspectos psicológicos estão envolvidos quando esses adolescentes se
deparam com esta temática.
A escolha de adolescentes para participantes desta pesquisa não se deu ao acaso.
Eles foram escolhidos principalmente por existirem poucos estudos que investiguem a
relação de adolescentes com o meio ambiente, o que ficará mais evidenciado ao longo
desta dissertação. Considero ideal que temáticas ambientais sejam tratadas até mesmo com
crianças, e isso deve ser levado em consideração também por estudos que visem a
compreensão e implementação de ações de educação ambiental.
Os adolescentes, segundo Piaget (1972), se encontram em uma fase em que já
houve o desenvolvimento de um aparato cognitivo que permite um novo modo e mais
flexível de manipular informações, com capacidade de compreender o tempo histórico e o
espaço extraterrestre; pressupondo que já podem existir formas de conceituação dos
macro-ambientes e projeções em relação ao futuro, características primordiais para
compreensão, em termos de conceitualização, das MCGs.
Assim, a intenção maior desta pesquisa é a possibilidade de fornecer indicadores
que norteiem a elaboração de ações de conscientização e de educação ambiental, que sejam
orientadas para esta população específica. Afinal, entendendo como o adolescente pensa e
se posiciona diante de uma questão, principalmente uma tão cheia de incertezas como as
MCGs, pode-se modificar, aprimorar, e até melhor instruir este pensamento e
posicionamento, por meio, por exemplo, de projetos de educação ambiental.
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Introdução
As mudanças climáticas globais se constituem em um problema humano-ambiental
complexo, pois é de difícil conceituação para a população, caracterizando-se como um
problema abstrato, por diversas razões. A experiência direta destas mudanças por parte das
pessoas é improvável, até impossível, pois suas alterações são imperceptíveis, por
exemplo, quando comparadas às mudanças sazonais do próprio ano (Uzzel, 2000).
Também não há uma relação clara e precisa entre suas causas e conseqüências, e, além
disso, estas mudanças ocorrem em todo o planeta, sendo distintas de um problema mais
pontual e concreto como um cano de água estourado em nossa rua, ou o lixo acumulado
em nosso bairro.
Essa problemática vem sendo gradualmente mais considerada pela psicologia que
se propõe a compreender as relações do homem com o meio ambiente. Um exemplo disso
é o relatório recém publicado (em julho de 2009) pela American Psychological Association
(APA), que discute as contribuições da Psicologia diante da problemática das mudanças
climáticas (Swim et al., 2009).
É uma idéia comum (mas incorreta) a de que os psicólogos se preocupam apenas
com os micro-ambientes (localidades) e assim, a investigação de questões do âmbito global
seria implausível (Moser & Uzzel, 2004). É verdade que estudar macro-ambientes (nível
global) se constitui em um desafio, justamente pela abstração desta dimensão espacial, mas
é um desafio necessário. É o caso das mudanças climáticas, que não ocorrem apenas em
uma cidade (nível local), e sim em todo o planeta (nível global). Portanto, tais dimensões
espaciais, níveis local e global, devem ser consideradas por estudos que se proponham a
investigar a percepção de macro-ambientes, considerando como se dá a possível tradução
desta percepção global para as localidades dos indivíduos.
Estes esforços de compreensão ocorrem no sentido de fazer com que o lema
ambientalista “agir localmente e pensar globalmente” possa ser posto em prática no dia-adia das pessoas, mediante vínculo afetivo com o planeta (Pinheiro, 2007), para que se
possa reforçar o compromisso pró-ecológico e as condutas sustentáveis. Daí a importância
do estudo de processos cognitivos e sociais, tais como conhecimentos, crenças, atitudes e
percepção dos indivíduos acerca da temática ambiental, pois estes são fatores considerados
fundamentais para compreensão da inter-relação do homem com o meio ambiente,
conseqüentemente do compromisso pró-ecológico e da adoção, ou não, de condutas próecológicas correspondentes (Corral-Verdugo, 2001).
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É importante ressaltar ainda que os estudos psicológicos das MCGs devem levar
em conta a dimensão temporal. Através dela, as pessoas percebem e dão significado ao
mundo que as rodeia. Além disso, não se pode entender o espaço e o lugar sem levar em
consideração a história das pessoas e suas capacidades de se projetar para o futuro (Moser
& Uzzel, 2004). Sobretudo quando se fala em aquecimento global, afinal suas
conseqüências começam a ocorrer depois de um longo período de tempo após a ocorrência
de suas causas. Assim, a emissão de comportamentos pró-ambientais em relação às MCGs
pode estar relacionada à consideração, por parte das pessoas, das conseqüências e
projeções futuras.
Isso posto, o intuito central deste trabalho se divide em três partes: (a) conhecer o
posicionamento dos adolescentes a respeito do tema das MCGs; (b) conhecer o
compromisso pró-ecológico deles; e (c) compreender a possível relação entre o
posicionamento diante das MCGs e os elementos cognitivos e sociais de seu compromisso
pró-ecológico.
Assim, a seguir exponho os capítulos teóricos da presente dissertação que
discorrem a respeito dos estudos das MCGs por parte da Psicologia, bem como sobre o
compromisso pró-ecológico no contexto da adolescência, e as possíveis relações deste com
predisposições dos adolescentes diante do aquecimento global. Na seqüência, apresento o
capítulo referente à proposta de pesquisa desta dissertação, contemplando os objetivos
assumidos, bem como o capítulo referente ao método, e os capítulos referentes aos
resultados e subseqüente discussão, encerrando com as considerações finais a respeito
destes.
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1. Psicologia e mudanças climáticas globais
Neste primeiro capítulo apresento, brevemente, uma conceituação sobre MCGs,
expondo características e quais certezas e incertezas são postas sobre o tema.
Posteriormente, discuto a relevância do estudo desta temática pela Psicologia, e apresento
as dimensões psicológicas apontadas pela literatura como estando envolvidas quando se
considera o assunto, bem como as possíveis contribuições que a Psicologia pode fornecer
para enfrentamento da questão, além da discussão do compromisso pró-ecológico no
contexto das mudanças climáticas globais.

1.1. Mudanças climáticas globais
As mudanças climáticas globais correspondem a um dos problemas humanoambientais mais relevantes da agenda internacional, e geram impactos diretos sobre a vida
humana, no planeta e na exploração e aproveitamento dos recursos naturais, renováveis e
finitos, nele existentes, segundo documento publicado em 2005, pelo Núcleo de Assuntos
Estratégicos (NAE) da Presidência da República Federativa do Brasil.
Há no contexto das MCGs elementos não só geofísicos, mas também elementos
político-ideológicos, econômicos, sociais, tecnológicos, culturais e psicológicos (Lima,
2009), demonstrando que o estudo dessa temática é complexo e interdisciplinar, e que os
aspectos valorativos, psicológicos e sociais não podem ser deixados de lado para
compreensão do problema e para promoção de estratégias de mitigação e de adaptação por
parte da comunidade.
Nesse sentido, a temática das mudanças no clima e suas conseqüências vêm
ganhando espaço cada vez maior nas preocupações político-sociais, por meio, por
exemplo, de ações governamentais no debate sobre redução da emissão de carbono, e
aumento da divulgação pela mídia sobre o assunto. Já se verifica, então, um aumento de
discussões da temática em agendas políticas, encontros e convenções internacionais, tendo
como exemplo a realização, em dezembro de 2009, da COP 15, United Nations Climate
Change Conference, em Copenhagen, na Dinamarca. Todo esse aumento informacional fez
com que o assunto atingisse não só esferas políticas e empresariais, mas também a
população no geral, que entra em contato com essas informações por meio, não só da mídia
como também das instituições educacionais.
O contato com a informação pode favorecer a formação de juízos, idéias, crenças e
percepções do problema. Portanto, o estudo de posicionamentos formados a partir disso se
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faz necessário também para que se promova a conscientização da população baseada em
um conhecimento o mais real e concreto possível, e não alarmista, ou exacerbadamente
pessimista ou, ao contrário, otimista demais. Ambas as posições extremadas, como cita Al
Gore no documentário Uma verdade inconveniente (2006), não contribuem para a emissão
de ações de resolução do problema; pelo contrário, podem contribuir muito mais para a
omissão diante da questão.
Mas, o que são as mudanças climáticas globais? Desde a Revolução Industrial a
temperatura média do planeta aumentou cerca de 0,6 graus Celsius (ºC) e recentemente o
fenômeno tem se acelerado. Esse fenômeno corresponde a uma ampliação do chamado
“efeito estufa”, e é acentuado principalmente pelo aumento da concentração na atmosfera
de determinados gases (gases de efeito estufa, GEEs), como o dióxido de carbono (CO2) e
o metano (CH4), emitidos, em parte, pela intensificação da atividade humana (indústrias,
automóveis, aerossóis, etc.), o que parece ser um consenso para diversos relatórios
especializados no assunto (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, 2007;
NAE, 2005). Vale ressaltar, que este “efeito estufa ampliado”, para alguns cientistas, é
causado por oscilação cíclica natural da temperatura terrestre, decorrente de seus ciclos
biogeológicos, mas não deixa de ser agravado pelas atividades humanas (Lima, 2009).
Então, esta concentração de gases na atmosfera impede a liberação, para o espaço,
do calor emitido pela superfície terrestre a partir de seu aquecimento pelo sol,
assemelhando-se a uma estufa, o que contribui para o aumento da temperatura terrestre.
Esse aumento, de cerca de 0,6ºC, vem sendo revisto, e o quarto relatório de avaliação do
Painel Intergovernamental sobre mudanças climáticas (ou IPCC, sua conhecida sigla em
inglês), publicado em 2007, aponta para uma variação em torno de 0,74ºC.
É importante mencionar, neste momento, que devido a esse aumento de
temperatura (provocado pela maior concentração de gases), o problema das MCGs
estudado aqui também é conhecido como aquecimento global, sendo mais popularmente
conhecido como tal. Por esta razão, neste trabalho, ambos os termos serão utilizados como
sinônimos.
A partir do exposto, pode-se falar das conseqüências do problema, que são diversas
e que afetam a vida na Terra. Entre elas, estão o aumento da temperatura do ar e dos
oceanos, o degelo generalizado de regiões de neve e de icebergs, e aumento do nível do
mar (IPCC, 2007). É importante frisar que cada umas dessas conseqüências acarreta outros
efeitos que afetam mais diretamente a vida humana, em uma cadeia complexa de
acontecimentos que envolvem todo o planeta.
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Por exemplo, o aumento do nível do mar tem gerado perdas de faixas litorâneas.
Além disso, o aumento da temperatura das massas de ar gera mudanças no clima sazonal
das regiões, como a acentuação de secas e de chuvas. O que por sua vez, afeta sistemas
naturais, como o hidrográfico, ou seja, o abastecimento de rios (IPCC, 2007); o que afeta
mais diretamente ainda a população (principalmente a mais carente) com a falta de água
em determinadas regiões.
Parece haver ainda céticos que afirmam que o aquecimento global é apenas um
fenômeno natural do globo, e que a ação humana nada tem com isso, seja como causa
direta ou como agravante. Dizem ainda que estudiosos e a mídia exageram a respeito,
como seria o caso do documentário Uma verdade inconveniente (2006), e dizem que nada
pode ser feito a respeito (Lima, 2009). Entretanto, outros estudiosos afirmam que esse
aumento da concentração de gases, oriundo das ações humanas, é responsável por mais da
metade do aquecimento global (NAE, 2005).
Como já citado acima, diante destes debates, mesmo o aquecimento global não
sendo causa direta das ações humanas, estas atividades o acentuam, e, além disso, a espécie
humana e suas atividades diárias, econômicas, sociais e seus estilos de vida, serão afetados
pelas conseqüências deste problema, se já não o são. O que reforça ainda mais a
importância da ciência psicológica se deter no estudo das MCGs, compreendendo também
os aspectos psicológicos que suas conseqüências acarretam e irão acarretar.
Vale ressaltar também que existem outras variáveis do comportamento humano que
contribuem para intensificação do problema, e que não estão relacionadas à emissão de
gases. Uma dessas variáveis comportamentais é o drástico desmatamento da cobertura
vegetal do planeta; que se torna problemático porque sem essa cobertura se dificulta a
absorção dos gases, naturalmente feita pela vegetação (NAE, 2005).
Infelizmente, uma das verdades que se tem sobre o problema é que existem muitas
incertezas e probabilidades, principalmente no que concerne aos impactos futuros do
aquecimento. Uma das incertezas é a dificuldade de alegar diretamente que uma catástrofe
natural (por exemplo, aumento de tempestades numa área) se deve ao aquecimento global.
Essa dificuldade está atrelada primordialmente ao longo período entre as causas do
aquecimento e suas conseqüências. Estas não são imediatas, fato que pode dar um caráter
de “previsão” e de “probabilidade” às conclusões dos cientistas e não de “certeza”. Isso
dificulta a clareza de percepção das pessoas diante do problema e, conseqüentemente,
dificulta o entendimento do que elas podem fazer para amenizar (mitigar) a situação, bem
como, como devem se prevenir dessas conseqüências e o que podem fazer depois que elas
vierem a acontecer (adaptação).
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Evidentemente, as soluções para o re-equilíbrio das temperaturas do planeta não
estão somente na mudança de comportamento do indivíduo de uma comunidade, mas
dependem sim de iniciativas humanas coletivas, já que para o enfrentamento do problema
se indicam mudanças profundas da matriz energética, nos padrões de consumo, nos
sistemas de transportes, além de mudanças nas políticas intervencionistas de incentivos e
taxações mais radicais sobre a gestão energética (Lima, 2009). Neste sentido, é no
ensinamento e aprendizado de novos padrões comportamentais, no favorecimento da
adaptação humana a estes novos padrões e às possíveis conseqüências das mudanças
climáticas, é também com um trabalho de prevenção, além da compreensão de condutas
sustentáveis, que a Psicologia enxerga possibilidades de intervenção enquanto ciência
teórica e aplicada (Gifford, 2008; Swim et al., 2009;).
Do exame da literatura na área de psicologia dirigida ao estudo das interações
pessoa-ambiente, puderam ser extraídas algumas dimensões psicológicas referentes a como
as pessoas encaram a questão do aquecimento global. O conhecimento destas dimensões é
de extrema relevância para as possibilidades de intervenção citadas acima, pois estas
dimensões influenciam na maneira como as pessoas agem em relação ao problema e nos
juízos que fazem dele, e estabelecem um panorama de contribuições que podem emergir do
estudo psicológico do problema, como evidencio a seguir.

1.2. Dimensões psicológicas do problema
A fim de entender as MCGs do ponto de vista da psicologia, procurei conhecer o
que se tem produzido a respeito do tema na literatura psicológica, e em áreas relacionadas,
que indicassem quais tipos de reações psicológicas podem estar presentes nas pessoas
quando estas lidam com o assunto. Foi possível, a partir disto, constatar dimensões
psicológicas presentes ao considerar este tema que envolvem reações cognitivas, afetivas e
sociais.
Para esclarecer melhor, essas dimensões psicológicas constatadas podem ser
entendidas como conjuntos de aspectos (ou componentes) psicológicos, por meio dos quais
o homem interage com (e responde às) mudanças climáticas globais (Stern, Young, &
Druckman,1992; Uzzel, 2000). A compilação dessas dimensões se faz de grande

importância, pois serve de substrato teórico para análise das dimensões psicológicas, e
aspectos relacionados, que poderão ser encontrados nesta investigação que se estende à
população adolescente.
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Primeiramente, podemos falar em uma dimensão psicofisiológica existente nos
seres humanos diante das MCGs (Uzzel, 2000). Ou seja, a experiência direta dessas
mudanças é improvável porque o sinal físico de tais alterações climáticas é extremamente
baixo para a percepção dos humanos. Uzzel (2000) exemplifica dizendo que as alterações
são de variações baixíssimas de graus ao longo dos anos, enquanto em um só ano, as
pessoas experienciam grandes mudanças climáticas sazonais, oriundas das estações do
próprio ano. Tal fato torna o conceito de aquecimento global abstrato para as pessoas, além
de proporcionar uma não-consideração do problema, porque tendemos tipicamente a só
considerar algo quando temos percepção clara e conhecimento a respeito (Gifford et al.,
2009).
Podemos mencionar também uma dimensão comportamental. Como assim? Ora, o
aquecimento global é um fenômeno que opera em consideráveis distâncias temporais e
espaciais. Ou seja, não há um relacionamento rápido, claro e preciso de suas causas e
conseqüências, o que, também, dificulta diretamente a percepção humana do problema
(Urbina-Soria & Fernández, 2006).
A aprendizagem de comportamentos parece ser facilitada pela proximidade dos
fatores e indivíduos envolvidos, e as modificações comportamentais parecem ser
facilitadas quando se percebe a conseqüência de um ato (Urbina-Soria & Fernández, 2006).
No caso do aquecimento global, como dito, há uma distância enorme entre as ações
humanas e seus efeitos no ambiente; estes efeitos ocorrem em décadas e podem envolver
gerações diferentes. Sendo assim, é improvável que, na situação do aquecimento global, as
conseqüências causadas sirvam de reforço para uma mudança comportamental. Aliado a
isto, a ação do comportamento individual também não parece ter efeito sobre as mudanças
climáticas. Essa falta de evidência da conseqüência da ação acaba por colaborar para uma
dificuldade em mudanças comportamentais, e que sejam de cunho individual por parte da
população.
Outro complicador para mudanças comportamentais frente ao problema envolve
aspectos cognitivos e sócio-culturais (dimensões que serão ressaltadas a seguir). Ou seja, é
difícil mudar comportamentos e aderir a comportamentos mais pró-ambientais se o
contexto cultural e social, e a forma de interpretar e conceber o mundo levam a outra
direção. As propostas de combate ao aquecimento global parecem dotadas de um sentido
de crescimento quantitativo, de acréscimo e de multiplicação (Lima, 2009). Apesar de já se
falar em reduzir, reciclar, diminuir consumo, evitar desperdício, esse é um discurso ainda
pouco assimilado e praticado, afinal nossa cultura é voltada para o acúmulo de mercadorias
como “fonte de felicidade”. Isso acaba se tornando um empecilho para comportamentos de
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mitigação do problema, afinal, o fenômeno das mudanças climáticas demanda como
possível solução a necessidade de redução das emissões. Porém, os contextos político,
social e econômico ressaltam os imperativos de crescimento da produção e sistema
capitalista (Lima, 2009).
Neste sentido, autores como Olson (1995) e Milbrath (1995) discutem a
sustentabilidade, bem como a adesão por parte das pessoas a um estilo de vida que seja
sustentável e quais barreiras existem para essa adesão. Ambos os autores chegam ao
consenso de que esse estilo de vida proveniente do sistema capitalista, o “sonho do
consumo” como felicidade e bem-estar – mencionados por Lima (2009) – bem como a
idéia de progresso enquanto “aquisição de bens” conduzem ao fato de que as pessoas não
querem (ou não conseguem) pensar diferente, conseqüentemente não assumirão os
comportamentos pró-ambientais acima mencionados. Estes autores propõem, para que haja
a adesão a tais comportamentos, a modificação de estilos de vida e de imagens mentais
sobre a realidade e sobre o futuro.
Logo, percebe-se que não se pode tratar de mudanças climáticas globais sem atentar
para estas dimensões psicológicas aqui apresentadas, afinal delas dependem a maneira
como as comunidades, e como cada indivíduo se relacionará com o meio ambiente que os
cerca, tanto no nível local quanto no nível global. E, ainda, percebe-se que estas dimensões
se intercalam, se relacionam e são interdependentes, de maneira que uma pessoa pode
responder às MCGs a partir de aspectos psicológicos correspondentes a uma ou mais
destas dimensões.
Assim, para dar continuidade às dimensões psicológicas que puderam ser
evidenciadas pela literatura, pode-se explicitar a existência de uma dimensão cognitiva
(Uzzel, 2000). Esta abrange aspectos cognitivos do funcionamento humano, como
percepção, crenças e conhecimento. Podemos mencionar ainda, a existência de uma
dimensão afetiva, que envolve sentimentos, medos e anseios possíveis de existirem diante
do fenômeno das MCGs. Vale ressaltar mais uma vez que tais dimensões são e estão interrelacionadas.
Para exemplificar a inter-relação entre essas dimensões psicológicas, é válido
considerar a seguinte situação: quando uma pessoa percebe uma ameaça como sendo
incontrolável, várias reações podem surgir, como uma negação ou racionalização do
problema (dimensão cognitiva) e uma inação (dimensão comportamental), que acabam
influenciando nos sentimentos desta pessoa (dimensão afetiva). Ou seja, a negação, por
exemplo, pode levar a uma redução dos níveis de ansiedade, medo e de sentimentos
negativos promotores da falta da percepção de controle sobre a situação. Então, nesta
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lógica do exemplo dado, diante de um problema estressor podem ser adotadas posturas
cognitivas divergentes como forma de enfrentamento, e que podem influenciar em
dimensões afetivas (Uzzel, 2000).
Outros exemplos de reações cognitivas das pessoas englobam também, além da
negação e racionalização, alguns pensamentos desejosos com soluções simplistas ou
irrealistas, religiosidade e fatalismo (Uzzel, 2000). Portanto, diante das MCGs, as pessoas
podem agir ou partir para uma inação, tendo como base seus pensamentos e crenças.
Entra em cena a questão do conhecimento, importante para uma avaliação mais
objetiva do problema. Diversos autores ressaltam o papel do conhecimento na emergência
de comportamentos de mitigação, e mencionam também a falta do mesmo e de confusão
nas pessoas quando o assunto são as mudanças climáticas globais, ressaltando, ainda, que a
omissão de ações pode ser decorrente desta confusão conceitual (Bord, Fisher, &
O´Connor, 1998; Cabecinhas, Lázaro, & Carvalho, 2006; Dunlap, 1998; Oppenheimer &
Todorov, 2006; Sundblad, Biel, & Gärling, 2009).
Cabecinhas et al. (2006) investigaram a percepção de estudantes (entre 18 e 24
anos) a respeito das MCGs, e Dunlap (1998) investigou, a partir de um estudo
transcultural, a percepção de leigos a respeito do problema. Ambos os estudos chegaram a
conclusões semelhantes, apontando a falta de conhecimento claro a respeito do problema, e
a grande confusão que se faz sobre quais seriam suas causas reais e quais seriam seus
potenciais efeitos.
Oppenheimer e Todorov (2006) apontam que há uma desconexão entre as
perguntas e respostas dos especialistas e o público em geral, contribuindo para um
conhecimento impreciso do problema. O estabelecimento dessa conexão de forma eficaz é,
então, primordial para solucionar a questão, pois quaisquer medidas implementadas, seja
por estudiosos seja pelo governo, ou mesmo por cidadãos comuns, requerem o
engajamento de toda sociedade, através de comunicação e informação adequada entre suas
camadas.
Com a inter-relação dimensional mencionada, aspectos cognitivos, afetivos e
comportamentais se influenciam em um jogo de forças determinando o convívio das
pessoas no e com o mundo. Assim, devido a tal inter-relação, somente fornecer informação
e conhecimento sobre um problema pode não ser suficiente para desencadear
conscientização (Sommer, 1979/1972), e conseqüentes ações de mitigação; afinal existem
outras esferas psicológicas (como as afetivas) que influenciam na ação ou inação das
pessoas, e que devem ser consideradas por estudos desta natureza. De qualquer forma, por
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mais que o conhecimento não seja suficiente para engajamento e consideração do
problema, ele é necessário.
Outro aspecto a ser é a questão da territorialidade. O aquecimento global envolve
todo o planeta, tanto os locais próximos de nós, quanto locais distantes. Estudos realizados
em nosso próprio grupo de pesquisa apontam que as pessoas avaliam de forma mais
positiva os problemas ambientais de suas localidades, e de forma mais negativa os mesmos
problemas quando se trata do mundo (Pinheiro, Sousa, & Góes, 2007), evidenciando uma
negação

dos problemas

no

âmbito

local.

Essa avaliação

dificulta,

portanto,

comportamentos e atitudes em prol do meio ambiente em ambos os níveis, local e global.
Pois, quando se trata da localidade, a situação é avaliada como boa e não é preciso fazer
nada; quando se trata do global, a idéia é de que está ruim, mas uma ação individual é
pequena demais para resolver alguma coisa (Gifford et al., 2009).
Além de avaliar de forma mais positiva os problemas ambientais locais que os
globais, há evidências de crença em uma invulnerabilidade pessoal (Urbina-Soria &
Fernández, 2006). Ou seja, a crença de que um problema vai acontecer aos outros e não a
mim, vai acontecer aos outros locais, e não ao local aonde vivo. Uzzel (2000) e Gifford
(2011) apontam, nesse sentido, para o viés do otimismo, referindo-se à crença de que
eventos indesejáveis são menos prováveis de acontecer a si mesmo e mais prováveis de
acontecer aos demais, tendência conhecida pelos psicólogos que analisam estratégias de
prevenção da AIDS e problemas similares.
Outra reação psicológica de enfretamento da questão é a percepção de risco das
MCGs. Percepção de risco é a forma como os leigos (não especialistas) pensam sobre o
risco, e refere-se à avaliação subjetiva feita para o grau de ameaça potencial de um
determinado evento ou atividade (Lima, 2005). Existe o risco objetivo, aquele avaliado,
mensurado e previsto por especialistas, e existe o risco subjetivo, e é desta avaliação, pelos
leigos, que estou tratando. Fornecer conhecimento pode embasar o entendimento do risco
objetivo, porém a avaliação subjetiva pode diminuir ou aumentar a percepção deste risco
(considerando-o de maior ou menor periculosidade). E, esta percepção embasa decisões,
tomadas de atitudes e comportamentos pró-ambientais, de adaptação e de prevenção
(Lima, 2005).
Entender se as pessoas concebem as MCGs como de alto ou baixo risco para suas
localidades ou para o planeta pode ajudar a entender os mecanismos comportamentais e
estratégias de enfretamento do problema. As pessoas tendem a ignorar as baixas
probabilidades de ocorrência de um evento, mesmo este tendo efeitos catastróficos em alto
potencial. Este parece ser o caso do aquecimento global. O paradoxo é que os estudos
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mostram que as pessoas parecem considerar o aquecimento global como sendo de baixo
risco no local, e de alto risco quando se trata do global, mesmo sendo o local uma parte do
global.
O'Connor, Bord e Fisher (1999) concluíram que há influência desta percepção de
risco na disposição das pessoas para aceitarem e implementarem comportamentos próambientais. Portanto, estudos da percepção destas dimensões espaciais (Gifford et al.,
2009), bem como estudos da percepção de risco envolvida, parecem ser de grande
relevância para a temática, e podem contribuir para a promoção de mudanças
comportamentais.
E, por fim, pode-se ressaltar ainda, uma dimensão social de enfrentamento das
MCGs, afinal não se pode considerar uma dimensão psicológica isolada como
determinante de uma ação, esta ocorre por uma combinação de causas diversas (CorralVerdugo, 2001). As conexões isoladas de valores e atitudes com o comportamento
raramente são fortes, pois este também depende de outros fatores, como infra-estrutura,
incentivo, a dificuldade do comportamento, habilidades individuais e conhecimento. Sendo
assim, muitas vezes a chave do comportameto é o contexto imediato e não valores
profundos (Stern, 2004).
Além disso, o sistema sócio-cultural precisa ser levado em conta nos estudos
psicológicos das MCGs; não só porque existem sistemas sociais ameaçados pelas
conseqüências deste problema e que necessitarão de ações e estratégias de adaptação às
novas condições impostas pelas mudanças climáticas, mas também porque os laços sociais
informais refletem no comportamento do indivíduo e também em suas crenças e
pensamentos (Stern et al., 1992). Desta forma, considerar os aspectos sociais envolvidos
relaciona-se também, segundo Stern e colaboradores (1992), com a perspectiva de
implementação de políticas públicas e sociais responsáveis.
Evidencia-se então que um comportamento individual não ocorre por fatores
isolados, e, ainda, este comportamento é fortemente influenciado pelo contexto social no
qual o indivíduo está inserido. A cultura mundial hoje, principalmente a cultura ocidental,
vive direcionada ao imediato, privilegiando questões de curto prazo, deixando de lado
questões de longo prazo, como é o caso das conseqüências das MCGs. Esse imediatismo
soma-se ao individualismo, dificultando sentimentos de coletividade, e de preocupação
com as gerações futuras, sentimentos estes que a literatura aponta como importantes na
aceitação e implementação de medidas de combate ao aquecimento global. Diante disso, é
que se pode supor que pessoas que pensem de forma mais coletiva e menos imediatista irão
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ter maiores probabilidades de considerar de alguma forma em suas vidas o problema do
aquecimento global.
Assim, de forma resumida, o levantamento bibliográfico realizado evidencia que as
dimensões psicológicas envolvidas na reação ao aquecimento global podem ser
classificadas como: psicofisiológica; comportamental; cognitiva; afetiva e social. Estas
envolvem a percepção das pessoas, seus conhecimentos a respeito do problema, suas
atitudes, sentimentos e comportamentos nos mais distantes níveis, desde o local até o
global (Pawlik, 2004).
O conhecimento destas dimensões é de fundamental importância para a presente
pesquisa, pois fornece um panorama a respeito de como as pessoas lidam com o
aquecimento global, e o que este gera nelas. Assim, embasa-se a análise dos dados
coletados, e direciona a investigação, tornando clara a importância de questionar aspectos
cognitivos e emocionais que os adolescentes possam vir a apresentar a respeito do
problema, partindo do pressuposto de que apenas o conhecimento não é suficiente para a
ação, e que conhecendo os processos psicológicos que emergem diante do problema, tornase possível trabalhá-los por meio de uma educação ambiental mais eficiente.

1.3. Compromisso pró-ecológico e mudanças climáticas globais
Existem muitos constructos psicológicos abordados quando se trata do estudo das
mudanças climáticas globais, e que se enquadram nas dimensões psicológicas citadas
acima; são constructos considerados como preditores do comportamento pró-ambiental
(Corral-Verdugo, 2001). Por exemplo, O'Connor, Bord e Fisher (1999) estudaram a
percepção de risco e crenças gerais a respeito do meio ambiente e a relação disso com a
disposição das pessoas para lidarem com o problema das MCGs. Sundblad, Biel e Gärling
(2007) estudaram os julgamentos cognitivos (probabilidade) e afetivos (preocupação) de
risco relacionados às mudanças climáticas e Whitmarsh (2009) investigou respostas
comportamentais diante do problema.
Existem, então, diversos focos conceituais aos quais podem se dirigir os estudos
das relações das pessoas com seus ambientes, desde atitudes, crenças, habilidades de
resolução de problemas, disposições comportamentais, etc. No caso das mudanças
climáticas globais e no que concerne ao estudo com a população adolescente, pouco se tem
construído a respeito, e a delimitação de um conceito dessa natureza poderia proporcionar
uma pesquisa enviesada e não condizente com a realidade.
Por isso, se adota nesse estudo uma posição exploratória. Por um lado, visa-se à
investigação das predisposições psicológicas que compõem o posicionamento dos
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adolescentes diante das MCGs, entendendo o conhecimento que eles têm a respeito do
aquecimento global, percepções gerais do problema, e possíveis afetos envolvidos; e por
outro, visa-se a investigação do compromisso pró-ecológico destes adolescentes, de
maneira geral e diante deste problema específico.
O compromisso pró-ecológico é um termo abrangente, que vem sendo utilizado
pelo Grupo de Estudos Inter-Ações Pessoa-Ambiente em projetos de pesquisa anteriores,
correspondendo a uma definição em construção (Pinheiro, 2002b), e que se refere às
posturas e interesses de uma pessoa relativos à conservação do meio ambiente. Assemelhase ao que Corraliza (2001) define como consciência ecológica: termos que podem ser
entendidos como sinônimos, e que descrevem o conjunto de crenças, atitudes, normas e
valores que têm como objeto de atenção o meio ambiente e aspectos de sua conservação
(Corraliza, 2001).
Compromisso pró-ecológico é então utilizado para se referir às predisposições das
pessoas a se relacionarem responsavelmente com o meio ambiente. Não é uma tarefa fácil
buscar terminologias que sejam adequadas às necessidades e idiossincrasias de cada área
de estudo diferente, e que ainda se refiram adequadamente à realidade à qual se associa o
conceito em questão. É com esta devida consideração que este trabalho apresenta uma
proposta de estudo que aborda constructos psicológicos diversos e que se relacionam em
um todo complexo, a fim de reduzir vieses de simplificação e o isolamento de variáveis.
Terminologicamente, seja consciência ecológica, comprometimento ambiental
(Pinheiro, 2002b), ou compromisso pró-ecológico, se está lidando com sinônimos
referentes a um vínculo positivo formado com o meio ambiente, que não possui conotações
negativas ou de indesejabilidade, como seria o caso da expressão preocupação ambiental
(Pinheiro, 2002b). Por isso, este trabalho adota a noção de compromisso pró-ecológico
para se referir ao conjunto de predisposições psicológicas dirigidas ao cuidado do meio
ambiente.
Este estudo associa o compromisso pró-ecológico à problemática das MCGs,
investigando nos adolescentes possíveis relações desse compromisso com o seu
posicionamento em relação ao aquecimento global. Portanto, existem algumas
peculiaridades e delimitações que o estudo precisa fazer a fim de verificar tais relações. As
MCGs possuem algumas especificidades, como evidenciado no capítulo acima, que
diferenciam tal problema de outros mais simples e pontuais do dia-a-dia. Devido a essas
diferenciações, existem constructos específicos ao compromisso pró-ecológico que devem
ser investigados quando se relaciona tal compromisso ao tema das MCGs.
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Ao considerar a definição apresentada de compromisso pró-ecológico em relação às
mudanças climáticas, os constructos que serão investigados pelo presente estudo como
indicadores de tal compromisso, de maneira resumida, são: as atitudes de ambientalismo
ecocêntrico, antropocêntrico ou apatia; a consideração ou não por parte das pessoas das
conseqüências futuras de seus comportamentos atuais; as visões ecológicas de mundo que
as pessoas apresentam e a sua prática (auto-relatada) de cuidado ambiental. Esses
elementos compõem o compromisso pró-ecológico investigado e serão mais explicitados
nas subseções adiante.

1.3.1. Ambientalismos ecocêntrico, antropocêntrico e apatia
Existem várias posturas pelas quais as pessoas se colocam diante do mundo, do
meio ambiente. Ou seja, na relação do homem com a natureza podem existir diversas
atitudes diferenciadas. Por exemplo, a relação do homem com a natureza pode ser de
subjugação, indiferença, de harmonia ou de domínio (Koltko-Rivera, 2004).
Podem existir, ainda, crenças de que é necessário o cuidado e preservação do meio
ambiente para o próprio bem deste, de si mesmo e de todo ecossistema, como também
podem existir crenças de preservação considerando apenas benefícios próprios, como na
extração de recursos. Também existem noções de que a natureza está aí para ser dominada,
não havendo nada, além disso, que possa (ou deva) ser feito.
Este trabalho, ao focalizar o compromisso pró-ecológico dos adolescentes, se
interessa pela investigação das atitudes dos adolescentes diante do meio ambiente. Neste
sentido, Thompson e Barton (1994) propuseram a existência de posturas de Ambientalismo
Ecocêntrico, segundo as quais há a consideração ambiental pelo bem do próprio
ecossistema; posturas de Apatia, quando as pessoas não se importam com a questão; e
posturas de Ambientalismo Antropocêntrico, referindo-se à consideração pelo meio
ambiente que se centra nos interesses do próprio homem, de controle e utilitarismo. Assim,
para a investigação destas atitudes diante do meio ambiente, utilizo a escala de
Ambientalismo Ecocêntrico e Antropocêntrico, proposta por Suzanne Thompson e
Michelle Barton (1994).

1.3.2. Consideração de conseqüências futuras
Comprometer-se com o meio parece se vincular ou pressupõe um mínimo de
consideração com o futuro (Corral-Verdugo et al., 2009); afinal, a sustentabilidade e a
consideração ecológica envolvem solidariedade intra-geracional, e também intergeracional (Pinheiro, 2006; Pinheiro & Corral-Verdugo, 2010; Pol, 2002); ou seja,
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envolvem uma consideração e vínculo com as gerações que estão por vir, uma espécie de
apego ao futuro (Pinheiro, 2002a). Assim, a perspectiva temporal de futuro, que se refere a
uma variável disposicional ou atitudinal interna a um indivíduo, pode ser associada ao
compromisso pró-ecológico (Pinheiro, 2002b; Pinheiro & Corral-Verdugo, 2010).
Além disso, a consideração e concepção das mudanças climáticas globais
necessariamente envolvem a consideração de futuro, tendo em vista que as conseqüências
deste problema só começam a ocorrer bem depois da ocorrência de suas causas. E ainda, é
esta atual geração de adolescentes que vai começar minimamente a sofrer conseqüências
mais intensas do problema em um futuro, próximo ou nem tanto.
Diante disto, é que se torna interessante investigarmos se os adolescentes,
participantes da pesquisa, irão considerar ou não as implicações futuras de suas atividades
presentes. Para este fim, faço uso do constructo Consideração de Conseqüências Futuras,
proposto por Alan Strathman e colaboradores (1994). Este constructo é mensurado a partir
da escala desenvolvida por tais autores, e parte do pressuposto de que há diferenças
individuais na consideração de futuro, havendo pessoas que o consideram menos, que
executam suas ações considerando apenas o presente e ganhos imediatos, e pessoas que o
consideram mais,

que executam suas ações presentes considerando

possíveis

conseqüências futuras (Strathman et al., 1994).

1.3.3. Visões ecológicas de mundo
O compromisso pró-ecológico envolve também a forma pela qual as pessoas
enxergam o mundo e meio ambiente. Além disso, sendo as mudanças climáticas um
problema global, e não apenas local, é necessário compreender como as pessoas enxergam
essa dimensão global, e que visões possuem desta, da natureza e de como se relacionam
com ela. Afinal, pressupõe-se que uma visão de mundo mais ecológica vá estar relacionada
com uma melhor conceituação e entendimento do aquecimento global.
Visões de Mundo, então, é um constructo definido por diversos autores como um
conjunto de pressupostos e crenças sobre a realidade física e social que tem efeitos
poderosos na cognição e nos comportamentos, funcionando como lentes interpretativas da
realidade (Hernández, Suárez, Hess & Corral-Verdugo, 2010; Koltko-Rivera, 2004; Lima
& Castro, 2005).
Entretanto, as visões de mundo não se referem a qualquer aspecto da realidade. São
pressupostos referentes a temáticas abstratas; tais como vida, natureza, planeta, cosmo e
meio ambiente (Koltko-Rivera, 2004). Logo, é um constructo que pode ser estudado por
diversas áreas da Psicologia já que versa sobre diversos aspectos, sendo composto por

30
diversas dimensões a serem exploradas. Estas dimensões foram didaticamente divididas e
apresentadas por Koltko-Rivera (2004) em sua revisão bibliográfica sobre o assunto. Neste
estudo, tendo como base esta divisão, o foco da investigação é a dimensão
Homem/Natureza, que versa sobre a relação entre ambos (Koltko-Rivera, 2004).
Assim, as visões de mundo tratadas neste estudo correspondem às visões de
natureza (Lima e Castro, 2005), e que podem ser denominadas de visões ecológicas de
mundo (Hernández, et al., 2010), correspondendo justamente à forma pela qual o indivíduo
concebe e enxerga o meio ambiente, e como se relaciona com este. Nessa direção, a
presente pesquisa usa como base as quatro visões ecológicas de mundo apresentadas por
Lima e Castro (2005), que são: visão igualitarista; visão individualista; visão hierárquica e
visão fatalista.
Destas visões, aquelas que temem pela natureza, de acordo com estas autoras, são
as visões igualitárias e fatalista. De forma geral, pode-se dizer que as pessoas com visões
igualitárias tendem a ver a natureza como algo frágil e que necessita de proteção, igual a
todos os demais seres vivos, incluindo seres humanos. Pessoas com visões fatalistas
enxergam a natureza como imprevisível e incontrolável, considerando mais eventos
trágicos e catástrofes naturais. Visões hierárquicas tendem a relegar problemas da natureza
como responsabilidade de especialistas, e visões individualistas tendem a ver esta como
fonte de exploração, e resiliente às ações humanas (Lima & Castro, 2005). Estas quatro
visões serão investigadas pela Escala de Visões Ecológicas de Mundo (ou de Natureza)
proposta por Maria Luísa Lima e Paula Castro (2005).

1.3.4. Práticas de cuidado ambiental
O compromisso pró-ecológico associa-se ainda a disposição para se comportar em
prol do meio ambiente. Portanto, é interessante investigar se há ou não por parte da
população deste estudo ações de cuidado ambiental, entendidas como comportamentos em
prol do meio ambiente.
Vale frisar que autores como Corral-Verdugo (2001) e Kaiser (1998) parecem
apontar para conceituações distintas do comportamento pró-ecológico. O primeiro ressalta
a multidimensionalidade deste, ou seja, existem vários comportamentos em prol do meio
ambiente, que têm objetos distintos. Por exemplo, uma pessoa pode economizar água,
porém pode não reutilizar produtos plásticos. O segundo autor faz menção à existência de
um comportamento pró-ecológico geral, como uma postura que engloba várias ações em
prol do meio ambiente.
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Mencionar essa distinção e discuti-la é válido porque, quando se trata de mudanças
climáticas globais, problema abstrato nos níveis temporal e espacial, fica difícil imaginar
conceitualmente que a definição de comportamento pró-ambiental dada por CorralVerdugo (2001) irá dar conta do problema. Ele define esses comportamentos como “o
conjunto de ações deliberadas e efetivas que respondem a requerimentos sociais e
individuais e que resultam na proteção do meio” (p. 40).
Essa ressalva é no sentido de esclarecer que apesar de tratar de práticas de cuidado
ambiental com base em Corral-Verdugo (2001), estou ciente da dificuldade de fazer a
relação conceitual entre o que ele define como comportamento pró-ecológico e a
efetividade destes diante das MCGs. Apesar disso, e do debate sobre se existe ou não um
comportamento geral em prol do meio ambiente (Kaiser, 1998), o que nos interessa aqui é
verificar como a postura comportamental auto-relatada dos participantes irá se relacionar
com os demais componentes do compromisso pró-ecológico, e com o posicionamento
diante do aquecimento global.
Dito isto, além de como os adolescentes se posicionam diante das MCGs (o que
conhecem, como percebem e possíveis afetos), podemos resumir que este estudo investiga
o compromisso pró-ecológico dos adolescentes natalenses nos dia de hoje, entendendo suas
atitudes diante do meio ambiente, visões ecológicas de mundo que possuem, perspectiva
temporal de futuro, além de adesão auto-relatada a práticas de cuidado ambiental. Assim, o
capítulo seguinte irá se focar nos adolescentes, e em considerações a serem feitas sobre
estes, imersos no contexto do aquecimento global e pró-ambientalidade.
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2. A Adolescência e as mudanças climáticas globais
Estudos na área das interações entre as pessoas e seus ambientes que lidem com
atitudes, crenças, percepções e comportamentos em prol do meio ambiente são, hoje,
certamente bem mais numerosos do que alguns anos atrás, e possuem como amostra tipos
de sujeitos diversificados. Muitos estudos são feitos com estudantes universitários, ou com
moradores de bairros ou cidades, porém existem poucos estudos com populações mais
específicas como crianças ou adolescentes (Corral-Verdugo, 2001).
O presente estudo estende as questões levantadas acima, sobre mudanças climáticas
globais, à população adolescente, o que lhe fornece um caráter de pioneirismo. Segundo
Wray-Lake, Flanagan e Osgood (2010), existem poucos trabalhos de pesquisa que lidem
com as visões dos adolescentes em relação ao meio ambiente. E, pelo que pude perceber,
essas pesquisas não tratam diretamente do posicionamento dos adolescentes em relação às
MCGs.
Assim, estudos que se direcionem à população adolescente se tornam duplamente
relevantes, não só por contribuir para tornar esta área de estudo um campo mais fértil e
amplo em termos teóricos, mas também pelo fato de que estudar o adolescente no contexto
do meio ambiente é de extrema relevância social, na medida em que se tem o intuito de
possibilitar ações de cuidado ambiental a uma geração que irá, futuramente, assumir postos
de liderança e de reprodução do conhecimento.
E, ainda, o trabalho de educação ambiental é enriquecido com adolescentes porque
estes estão tendo, nesta fase da vida, a formação e consolidação de seus valores e visões de
mundo (Papalia, Olds, & Feldman, 2006; Wray-Lake et al., 2010), correspondendo a um
período em que os indivíduos estão mais abertos a forças das influências sociais (WrayLake et al., 2010), o que torna mais relevante projetos que instituam nestes a
conscientização sobre aspectos ambientais.
Diante disto, este capítulo tratará de tecer algumas considerações sobre a
adolescência em si, e sobre sua inserção no contexto do aquecimento global.

2.1. A adolescência
Discutir o significado da adolescência pode não ser algo simples, pois o conceito de
adolescer não tem margens bem delimitadas nem definições claras. A adolescência na
sociedade ocidental contemporânea, da qual fazemos parte, refere-se a um período de
transição no desenvolvimento entre a infância e a idade adulta que envolve grandes
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mudanças físicas, cognitivas e psicossociais (Papalia et al., 2006). Entretanto, esse período
de transição não possui um limite exato de início e término.
Para alguns autores (Papalia et al., 2006), a adolescência dura em torno de 10 anos,
iniciando-se por volta dos 11, 12 anos, e terminando por volta dos 19, 20. E, em geral, se
considera que o início da adolescência ocorre concomitantemente ao início da puberdade –
sendo esta definida como o processo que conduz à maturidade sexual (Cole & Cole, 2003)
– e seu fim se dá com a entrada no mundo adulto, representada pela maturação física ou
pelo aprendizado vocacional.
Entretanto, esse término da adolescência também é questionando e discutido.
Existem vários marcos e definições que correspondem à entrada na vida adulta. Existem
definições psicológicas, como criação dos próprios sistemas de valores e de
relacionamentos, independência destes em relação aos pais e descoberta de uma identidade
própria; existem definições sociológicas como casamento, independência financeira; e
existem até mesmo definições legais, como a “maioridade” (Papalia et al., 2006).
Todavia, não se deveria discutir marcos iniciais e finais da adolescência sem frisar
que esta fase, assim como a “invenção da infância”, representa também um ideal social,
cultural, que divide e organiza os indivíduos de acordo com aquilo que lhes foi reservado
pela estrutura social vigente (Calligaris, 2000). Nesta mesma direção, Nurmi (2005)
ressalta que cada fase, ou estágio de vida, possui requisitos sociais a serem cumpridos pelo
indivíduo e que são específicos a esta fase.
Assim, diante deste quadro de distinções conceituais e para os propósitos deste
trabalho, recorro a definições legais, às leis brasileiras, para tomar como base o período
considerado como adolescência por este estudo. Nesse sentido, recorro ao Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), que considera adolescentes as
pessoas que possuem entre doze e dezoito anos de idade (art. 2º); sendo esta, portanto, a
perspectiva conceitual adotada neste estudo, ainda que poucos participantes fujam desta
margem por apenas um ano.
Vale ressaltar, que se basear nessa definição política, significa fornecer uma
delimitação prática ao período da adolescência, superando a problemática conceitual que
reside na delimitação do início e término desta. Logo, isto não implica em prejuízos
conceituais ou metodológicos, tendo em vista que esta faixa etária, definida pelo Estatuto
(12 a 18 anos de idade), ou corresponde exatamente ou está dentro das faixas etárias
designadas por autores já citados da área de desenvolvimento humano, que apontam o fim
desta fase também por volta dos 19 anos.
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É indispensável, ao abordar o posicionamento dos adolescentes diante das
mudanças climáticas globais, que se discuta o seu desenvolvimento cognitivo e possíveis
formas do adolescente pensar e agir. Na adolescência ocorrem mudanças cognitivas,
ocorrem transformações no pensamento, sendo os adolescentes, agora, capazes de fazer
julgamentos morais sofisticados, além de poderem se projetar e planejar um futuro de
maneira mais realista (Papalia, Olds, & Feldman, 2006), tornando interessante saber o que
os adolescentes pensam a respeito de aquecimento global, e se eles consideram ou não as
conseqüências deste problema, que ocorrerão de forma mais intensa apenas futuramente.
A adolescência também compreende o período designado por Piaget de estágio das
operações formais (Papalia et al., 2006), correspondendo ao período de aquisição de certas
habilidades, como a capacidade de pensar em termos do que poderia ser, e não apenas do
que é. Os adolescentes já são capazes de refletir sobre possibilidades, gerar e testar
hipóteses, considerar diversas causas distintas para um problema. Essas capacidades
cognitivas fazem com que suas percepções sobre a realidade se tornem mais complexas.
Eles aumentam sua rede social, e interagem com uma esfera maior do meio que os rodeia
(Gontijo-Salum, 2010) .
Estudar a percepção deles significa, então, abarcar essa complexidade que se inicia
na adolescência, e que vai se moldando ao longo dos anos. Por isso, é importante conhecer
a percepção sobre questões do meio ambiente, de forma que se possa trabalhá-las, por meio
de educação ambiental, a fim de promover conscientização, para que se tornem adultos, ao
menos, mais informados a respeito da problemática ambiental.
Vale ressaltar então, que o estágio das operações formais é caracterizado pela
presença do raciocínio hipotético-dedutivo, correspondendo a uma nova estrutura lógica de
pensamento, agora mais sistemática e projetiva. Essa capacidade de pensar de maneira
abstrata e hipotética adquirida na adolescência tem grandes implicações emocionais e
comportamentais. Agora o adolescente compreende sentimentos e também os fornece não
só a figuras concretas, como pais e amigos, mas também a entidades abstratas, como aos
conceitos de liberdade, exploração, violação (Papalia et al., 2006), sendo assim, porque não
supor e estimular afetos também pelo planeta?
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O presente estudo não tem como ambição criticar as definições e delimitações dos
estágios cognitivos propostos por Piaget. Na verdade, se baseia nestes no intuito de
compreender as concepções dos adolescentes a respeito às MCGs, e identificar eventuais
falhas neste entendimento, no sentido de, como já dito, poder elaborar propostas de
educação ambiental que intentem corrigir tais falhas.
De qualquer forma, há o consenso entre alguns autores (Papalia, et al., 2006; Cole
& Cole, 2003) de que o pensamento dos adolescentes já possui capacidade de ser
hipotético, dedutivo, sistemático e metacognitivo (refletir sobre os próprios pensamentos).
Esses adolescentes também podem planejar e se projetar no futuro, considerando-o de
alguma maneira, além de já pensarem sobre os limites convencionais (Cole & Cole, 2003),
fazendo uso de suas capacidades cognitivas para pensarem sobre política, religião,
moralidade e (porque não?) meio ambiente.
Nesse sentido, outra questão muito importante ao se tratar de adolescentes envolve
o desenvolvimento do raciocínio moral. Segundo teoria de Lawrence Kohlberg (Cole &
Cole, 2003), o raciocínio moral, apresentado também por Papalia, Olds, e Feldman (2006),
progride através de três níveis (com dois estágios cada) durante a infância e a adolescência.
Estes níveis e estágios podem ser apresentados da seguinte forma:
Nível pré-convencional (estágio 1 – moralidade heterônoma / estágio 2 –
moralidade instrumental): neste nível, o raciocínio moral não se baseia em convenções
sociais, nem em leis, ou regras. Na verdade o julgamento se dá com base nos próprios
desejos e medos, sendo errado, por exemplo, o que prejudica a si mesmo, como uma
punição, e correto o que promove benefícios. É o nível comum em crianças de 4 a 10 anos.
Nível convencional (estágio 3 – moralidade do bom garoto / estágio 4 – moralidade
da lei e da ordem): neste nível, o raciocínio moral já considera convenções sociais, regras e
padrões do que é certo e errado. Julgamentos neste nível são aqueles que mantêm a ordem
social. Ou seja, é o nível que se refere à moralidade conforme padrões e papéis
convencionais, e é alcançado, geralmente, a partir dos 10 anos, e pode ser o estágio de
permanência de pessoas mesmo na fase adulta.
Nível pós-convencional (estágio 5 – raciocínio do contrato social / estágio 6 –
princípios da ética universal): o raciocínio moral aqui se torna mais complexo, no sentido
de que, neste nível, o julgamento vai além das convenções, pensando de forma mais
abstrata e considerando diversas possibilidades. Corresponde à moralidade de princípios
autônomos, que reconhece ou julga a moralidade de acordo com a relatividade das
situações, em termos de imparcialidade e justiça, mesmo que destoem do que é
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convencionalmente estabelecido. Este nível já pode ser alcançado na adolescência, porém,
em contrapartida, também pode nunca ser atingido.
Bataglia, Morais e Lepre (2010) lembram que existem sub-estágios, ou estilos, de
cada um destes níveis de julgamento moral proposto por Kohlberg, que são o estilo
heterônomo e o estilo autônomo. Estes estilos se relacionam com a ação, com a conduta
moral. Ou seja, o estilo heterônomo se baseia em normas, regras e autoridade – o outro me
diz o que é correto. O estilo autônomo se baseia em princípios mais amplos, que englobam
igualdade, reciprocidade e justiça. Um indivíduo com postura autônoma será mais
comprometido com a ação moral do considerado justo, do que um indivíduo heterônomo.
Essas considerações podem ser pensadas junto às motivações para o compromisso
pró-ecológico,

sendo

possível pressupor

que o

compromisso

pró-ecológico

e

sustentabilidade se associariam à moralidade autônoma, e não a heterônoma. Esta poderia,
por exemplo, ser associada à práticas de cuidado ambiental se houvessem leis, fiscalização,
ou terceiros que estipulassem como regra, ou norma, o cuidado com o meio ambiente.
Além disso, pode-se acrescentar a estas idéias as discussões feitas por Koller e Bernardes
(1997) referentes ao comportamento pró-social. Estas autoras afirmam que o raciocínio
moral auto-focado e/ou egoísta pode ser entendido como sendo moralmente imaturo. O
bem-estar dos outros seria percebido a partir do nível intermediário do julgamento moral, e
no nível mais avançado se observaria a consideração por princípios abstratos.
Essa exposição sumária dos níveis do raciocínio moral serve de panorama para
pensar o adolescente diante de questões mais polêmicas da vida, como a consideração de
questões ambientais e os valores por trás dessas considerações.
O que se tem a partir disso, é que as pessoas vão, ao longo do desenvolvimento,
evoluindo nesses estágios, porém, muitas ficam “presas” ao nível convencional (Papalia et
al., 2006). Mesmo assim, existem adolescentes que já se encontram com raciocínio moral
no estágio pós-convencional (Cole & Cole, 2003).
De todo modo, pressupomos que as formas como os adolescentes julgam os
problemas ambientais, como raciocinam sobre estes, estão relacionadas com suas ações,
como eles vão se comportar a respeito. Ou seja, se acham que é correto cuidar do meio
ambiente, pode haver a possibilidade de adoção de comportamentos condizentes.
Porém, não necessariamente o discurso do jovem irá condizer com suas ações. Isso
nem sempre acontece pela existência da chamada hipocrisia aparente, característica do
pensamento do adolescente descrita por David Elkind (1998, citado por Papalia et al.,
2006). Ou seja, o adolescente pode achar correto ter práticas de cuidado ambiental, porém
não necessariamente ter. Essa hipocrisia é no sentido de que, muitas vezes, eles não
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reconhecem a diferença entre expressar um ideal e fazer os sacrifícios necessários para
viver de acordo com esse ideal. Mesmo assim, promover um ideal de compromisso e
respeito com o meio ambiente é sem dúvida um primeiro passo à ação a ser estimulada.
Essas considerações feitas sobre a adolescência são necessárias, pois a partir delas é
que se pode pensar o adolescente diante das mudanças climáticas. Afinal de contas, para
entender como esses adolescentes vão se posicionar em relação a este tema, é preciso
entender a forma como eles pensam e as possibilidades de julgamento que fazem a
respeito. Assim, na próxima seção, esclareceremos algumas relações que podem ser
traçadas entre os adolescentes, meio ambiente e as mudanças climáticas globais.

2.2. Adolescentes, meio ambiente e mudanças climáticas globais
As transformações cognitivas, pelas quais passam os adolescentes, merecem
atenção em um estudo como esse. Afinal, como mencionado, o posicionamento deles
diante das MCGs e o compromisso pró-ecológico se atrelam à maneira de pensar destes.
Ao considerar o desenvolvimento do raciocínio moral desses adolescentes, pode-se
ficar atento a algumas questões, tais como a chamada “desejabilidade social”, discutida,
por exemplo, por Kaiser, Oerke e Bogner (2007), como uma possível explicação para os
resultados encontrados por seu estudo, que investigava atitudes ambientais com
adolescentes por meio de auto-relato. Essa desejabilidade corresponde ao fato de que os
adolescentes podem relatar possuir ações de cuidado simplesmente porque consideram
como o correto a ser dito, ou acham que é o que a sociedade espera como moralmente
aceitável, dando respostas que concluem serem as esperadas por quem lhes pergunta,
porém não necessariamente condizentes com a prática deles.
Discutir sobre isso possibilita uma atenção para o tema, a fim de identificar
possíveis vieses no processo de pesquisa, evitando confundir como os adolescentes se
posicionam realmente diante do aquecimento global, com o que eles acham que deve ser
dito, ou respondido, a partir de uma perspectiva social do que é bom, certo, desejado. Essa
questão corresponde a uma problemática até comum em estudos de meio ambiente, já que
“cuidar do entorno e da natureza” ganhou uma conotação social de “bom mocismo”, de
ação correta.
Alguns autores (Cole & Cole, 2003; Wray-Lake et al., 2010) apontam para
evidências de que adolescentes costumam ser socialmente engajados em questões
ambientais, ou ao menos se dispõem a ações pró-sociais e ambientais (Nurmi, 2005). Eles
se mostram, devido às transformações qualitativas no pensamento, capazes de pensar em
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ideologias e questionar as ideologias vigentes; tornando importante discutir questões
ambientais com os mesmos, estimulando saída do discurso para ações reais.
Biaggio, Vargas, Monteiro Souza e Tesche (1999) realizaram um estudo com
adolescentes que se propunha a promover atitudes ambientais por meio de debates de
dilemas com conteúdo ecológico, com base na teoria de julgamento moral de Kohlberg.
Estes autores ressaltam que os adolescentes se encontram em uma fase de mudança
corporal, social e psicológica que pode impedir o pensamento em questões mais abstratas,
tendo atingido ou não o estágio das operações formais. Eles admitem que os adolescentes
participantes ainda poderiam estar no estágio das operações concretas, ficando muito
“presos” às suas emoções e ao próprio corpo.
Biaggio et al. (1999) ressaltam ainda que a discussão destas temáticas não se baseia
apenas em informação ou doutrinamento. Ou seja, não se trata apenas de fornecer o
conhecimento ou modelar comportamentos, mas sim, trata-se de despertar a
conscientização; e entendo que isto inclui aspectos éticos e afetivos sobre meio ambiente e
preservação, equivalendo à necessidade de fortalecimento de uma educação ética. A ética,
neste sentido, pode ser definida como uma instância crítica e propositiva sobre o dever das
relações humanas em vista de nossa plena realização como seres humanos (Guareschi,
1998), envolvendo muito mais um conjunto de pressupostos e princípios pessoais do que é
correto, do que costumes, valores e tradições culturais, pois estas se associariam muito
mais ao conceito de moral (Figueiredo & Guilhem, 2008).
Renaud-Dubé, Taylor, Lekes, Koestner e Guay (2010) estudaram as motivações
ambientais de adolescentes em relação ao engajamento em comportamentos próambientais, como reciclagem e reutilização de papel. Estes autores encontram que a maior
motivação e consideração pelo meio ambiente se associavam sim às práticas de cuidado
com o meio, discutindo ainda, que durante a adolescência começa-se a haver uma maior
internalização de valores, e assim, a motivação ambiental pode se associar a interesses
próprios, e não apenas em o que dizem ser correto e errado. Logo, pressuponho que os
adolescentes já possam considerar as questões ambientais a partir de princípios éticos, que,
porque não, podem ser trabalhados também no ambiente escolar.
Um estudo realizado com adolescentes norte-americanos (Wray-Lake et al., 2010)
revelou que a consideração com o meio ambiente dos adolescentes aumentou nos anos
noventa, porém eles vêem como maior responsável os governos, e não necessariamente se
incluem como responsáveis por problemas ambientais. Mesmo assim, há indícios de que os
adolescentes têm muito a contribuir em relação aos cuidados com o meio ambiente, e
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devem ser levados mais em consideração por pesquisas da área, pois, entre outros aspectos,
são os “futuros adultos”.
Neste sentido, a consideração de futuro e as mudanças climáticas acabam sendo
uma associação extremamente interessante ao pensar o adolescente diante destas questões.
Isto porque as conseqüências das mudanças climáticas só irão ocorrer, de maneira mais
evidenciada, em um futuro que pode ser alcançado e vivido por estes adolescentes de hoje
em dia, que se tornarão adultos em um mundo de problemáticas ambientais mais
acentuadas. Logo, torna-se relevante investigar se estes adolescentes consideram, de algum
modo, o futuro e as conseqüências futuras de seus comportamentos imediatos em relação
ao meio ambiente.
Nurmi (2005) ressalta que todos consideram o futuro, afinal, estamos sempre
elaborando novas metas a serem alcançadas e criando novas projeções. Este autor discorre
sobre o fenômeno que ele denomina de orientação de futuro, propondo que a cada fase de
vida são postos aos indivíduos requisitos sociais a serem alcançados, e que organizam a
elaboração de metas e projeções futuras. A orientação de futuro é, então, um fenômeno
psicológico complexo, composto por processos cognitivos, afetivos e motivacionais, que se
forma e se transforma de acordo com as exigências sociais específicas a cada momento da
vida.
Com base nisto, algumas das principais preocupações do adolescente da sociedade
ocidental contemporânea correspondem à carreira e ao emprego (Nurmi, 2005). Ainda que
haja a disposição para se considerar questões ambientais, como já explicitado acima, talvez
a grande problemática existente, e que anda na contramão da sustentabilidade, seja a
consolidação do imediatismo exigida pela sociedade. Em outras palavras, talvez seja o
planejamento de um futuro próximo considerando apenas ganhos imediatos (salário e
acúmulo de bens materiais, por exemplo) que dificulte a consideração de futuro ampla, que
leve em conta o meio ambiente e a solidariedade inter-geracional, um dos pilares da
sustentabilidade (Corral-Verdugo, 2010). Nesta mesma direção, Wray-Lake et al. (2010)
ressaltaram que os adolescentes nos dia de hoje estão imersos na cultura do acúmulo de
bens e consumo, desenvolvendo e considerando mais os valores materiais.
Os adolescentes encontram-se preocupados, então, com aspectos impostos, com os
requisitos que eles devem atender (Nurmi, 2005); assim, se as questões ambientais não
forem tratadas com os mesmos , explicitadas, conhecidas, fica difícil tornar o meio
ambiente objeto de atenção, de modo a desenvolver um compromisso pró-ecológico.
As instituições educacionais acabam tendo um papel extremamente importante no
treino da orientação de futuro. Esta poderia ser muito mais contextualizada, considerando
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aspectos morais, éticos e ambientais, e não apenas considerando questões de carreira e
emprego (ou apenas de preparação para o vestibular).
Orientar-se para o futuro, portanto, parece ser algo positivo, e a perspectiva
temporal de futuro parece ser necessária ao pensar em questões ambientais e em
sustentabilidade (Corral-Verdugo, 2010; Joireman, 2005; Nurmi, 2005). Afinal, como Held
(2001) evidencia, considerar o futuro significa também respeitar a diversidade temporal
(Geissler, 2002), o tempo alheio, como por exemplo, o tempo de recuperação e resiliência
dos ecossistemas planetários.
É esta perspectiva temporal de futuro que deveria ser trabalhada nas escolas
brasileiras, e não tenho certeza de que, de fato, seja, pelo menos não na maior parte dessas
instituições. Nesta direção, Biaggio et al (1999) recomendam que atividades como as de
promoção de atitudes ambientais sejam incorporadas ao dia-a-dia escolar, por meio, por
exemplo, dos professores de ciências, ainda que estes sejam treinados por psicólogos que
trabalhem com a temática do desenvolvimento moral, meio ambiente e aprendizagem.
Estes autores ressaltam a dificuldade desta inserção no ambiente escolar, tanto pelo
currículo tal como se encontra atualmente, com metas a serem cumpridas em um curto
espaço de tempo, como pela falta de capacitação dos professores na área de educação
ambiental.
Ainda sobre a moral e perspectiva temporal, Lewin (1970/1948) ressalta que ao
pensar no futuro, podem existir dois constructos psicológicos que são a esperança e o
desespero, estas reações vão depender do quadro que se faz do futuro, afetando a
disposição e ação naquele momento. Lewin ressalta ainda que ambas as posições podem
levar à inação e paralisia diante dos eventos, seja pela esperança de que tudo se resolverá
algum dia, seja pelo desespero de que tudo estará perdido e nada pode ser feito; posições
extremadas retomadas por Al Gore (2006) quando este discute, em seu documentário, a
respeito das MCGs.
Assim sendo, a moral, em termos de valores vigentes e costumes (Figueiredo &
Guilhem, 2008) depende de uma perspectiva temporal total, incluindo passado, presente e
futuro. Lewin (1970/1948) define moral a partir da tenacidade e persistência, sendo estas
características dependentes da perspectiva temporal psicológica de cada indivíduo, e/ou
grupo.
Moral envolve ser tenaz diante de uma adversidade, e o conceito de adversidade
depende das características temporais de cada um; uma situação pode ser desagradável
para um, e não para outro que veja nela um caminho para atingir objetivos futuros, por
exemplo. Do mesmo modo, moral envolve persistência, mas esta depende do valor dos
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objetivos traçados e da perspectiva de futuro a partir de um sacrifício presente, mas no caso
de um objetivo carregado de valor, o esforço para alcançá-lo não corresponderia a
sacrifício. O compromisso pró-ecológico tratado aqui corresponde a esta visão positiva,
uma moral de proteção ao meio, realista, ativa e que não envolve esforços caracterizados
como sacrifícios.
Quando a sustentabilidade e conservação forem tidas como objetivos de alto valor,
e a condição da vida humana e do planeta for considerada de acordo com o transcorrer do
tempo, pode-se imaginar que haverá espaço para persistência na elaboração de ações de
prevenção, mitigação e adaptação frente aos problemas ambientais. Principalmente ao
considerar à problemática das mudanças no clima, cujos riscos são considerados eminentes
(ver seção 1.1); isto pressupondo que o grau em que é sentido o perigo de um evento
determina os objetivos e a ação do grupo diante deste evento (Lewin, 1970/1948).
Existem algumas características das MCGs que dificultam a ação individual e
coesão grupal para mitigação. Uma destas características é o caráter de incerteza sobre o
tema, e quais os prováveis efeitos e sua gravidade; o problema disto é que a insegurança e
a ignorância sobre um tema possuem efeitos paralisadores diante do planejamento a longo
prazo (Lewin, 1970/1948). Muitos debocham dos efeitos das MCGs, não os vêem como
ameaça à vida humana; outros suspeitam, mas relegam as responsabilidades a outrem; e
outros tentam implementar ações de prevenção mesmo que sem apoio dos demais. Uma
coesão grupal e adesão generalizada aos comportamentos de mitigação só irão começar a
ocorrer, com base nas idéias de Lewin apresentadas, com a propagação mais certa dos
potenciais riscos, com a diminuição de incertezas, e com uma perspectiva temporal de
futuro realista, mas que envolva solidariedade inter-geracional e elaboração de objetivos
sustentáveis.
Este estudo refere-se a adolescentes residentes em Natal/RN, com preocupações
pontuais exigidas pelo contexto social em que se encontram, o que não impede que estas
discussões sejam traçadas almejando o estímulo ao compromisso pró-ecológico. Mas, é
importante que se atente para as condições locais, atuais e de vida em que estes
adolescentes estão imersos, pois a partir deste contexto é que projetos de educação
ambiental podem ganhar em efetividade.
Ao considerar o contexto espacial e temporal como constituinte do espaço de vida
do indivíduo, Lewin (1970/1948) ressalta que as experiências passadas de uma pessoa
fomentam a sua persistência e moldam objetivos a serem traçados. Assim, é possível
pressupor que a história de vida de cada um, desde as experiências infantis, vai moldar os
comportamentos e perspectivas de futuro de cada um. Por isso, uma história de vida
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atrelada ao contato com a natureza, ao cuidado ambiental, às noções de interdependência
pode levar a formação de pessoas mais compromissadas pró-ecologicamente. Este
pressuposto aumenta a importância do contexto escolar como contribuinte na formação
deste cidadão compromissado pró-ecologicamente, considerando que estas experiências
escolares podem, com base nestas idéias, influenciar na formação de valores, e em tomada
de decisões futuras.
A perspectiva temporal é algo, então, que vai sendo desenvolvido ao longo dos
anos; as crianças, por exemplo, vivem imersas no tempo psicológico do presente, com
metas de curto prazo a serem cumpridas, como uma ida à casa da avó no fim de semana
(Nurmi, 2005). Vivem também em um embaçado jogo entre fantasias e desejos, sem ter
claro suas expectativas e o que fazer para alcançá-las. Com o amadurecimento estes
campos vão sendo diferenciados, e o espaço de vida do indivíduo já reconhece diversos
campos de realidade e diversos campos de desejo e expectativas (Lewin, 1970/1948).
Assim, o adolescente começa a ter noção de globalidade, ideologias e projeções
futuras realistas, e é a perspectiva temporal realista e de longo alcance que se vincula a
iniciativas e a planejamento organizado, o contrário disto vincula-se a uma inatividade e
enquistamento (Lewin, 1970/1948). Duas características que não condizem com a
necessidade de mudança, de ações e de imagens de mundo, em direção à conduta
sustentável em indivíduos e grupos (Olson, 1995).
Em relação às MCGs, a situação de conhecimento confuso, incertezas, e difícil
concepção territorial por ser um problema global e não apenas local, torna mais complexa
a compreensão deste problema inclusive por adultos. Mesmo assim, estudos mostram que
os adolescentes parecem se preocupar com o problema e apoiar ações governamentais de
redução da emissão de gases do efeito estufa, apesar de não possuírem um claro
conhecimento a respeito do problema, e de suas conseqüências futuras (Wray-Lake et al.,
2010).
Neste sentido, outro ponto a ser destacado refere-se à familiaridade de uma situação
e o quanto esta é conhecida pelo adolescente. Essa familiaridade pode influenciar
grandemente na sofisticação do seu raciocínio (Papalia et al., 2006); por isso, é necessário
estar atento ao que essa população conhece a respeito de aquecimento global, e se
percebem implicações deste problema para suas localidades, para sua situação diária, local,
cotidiana. Logo, é possível pressupor que a visão ecológica de mundo que esses
adolescentes possuem, pode estar relacionada às predisposições desses adolescentes a
respeito das mudanças no clima, e se eles concebem ou não a tradução deste problema do
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âmbito global para o local. Por isso, a investigação, não só da consideração do futuro, mas
também das visões de mundo é incentivada por estudos do tema (Wray-Lake et al., 2010).
Estas idéias embasaram e configuraram, portanto, a proposta deste estudo
apresentada a seguir, que tenta compreender como os adolescentes percebem o
aquecimento global, como eles lidam com esse problema ambiental, como se sentem e
como se comportam a respeito, visando ainda, compreender o compromisso pró-ecológico
destes adolescentes, e como este se relaciona com o posicionamento a respeito das MCGs.
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3. Proposta de estudo
Nos últimos anos têm-se ressaltado o agravamento e aumento das mudanças
climáticas globais (MCGs), mais conhecidas no senso comum como aquecimento global,
por via da ação humana. Um problema que ameaça a sustentabilidade da civilização como
nós a conhecemos, e, conseqüentemente, a própria sobrevivência, ou ao menos, a
qualidade da vida humana no planeta. Devido a isso, esforços que visem à compreensão e
modificação de condutas de risco e à implementação de condutas de preservação do meio
ambiente se fazem necessários; possibilitando, ainda, o direcionamento de ações de
educação

ambiental

e

conscientização,

que

sejam

pautadas

em

intervenções

contextualizadas e baseadas nas reais percepções do público adolescente.
A presente pesquisa, de caráter exploratório, se propõe a investigar o
posicionamento dos adolescentes diante das MCGs, entendendo este posicionamento como
o conhecimento que se tem a respeito do problema, e a partir disto, como eles percebem o
problema, que concepções possuem a respeito. O objetivo central do estudo, portanto, foi
investigar como os adolescentes se posicionam diante das mudanças climáticas globais; e
os primeiros objetivos específicos da presente pesquisa a serem pontuados são:
A) Compreender qual a percepção e conhecimento que os adolescentes possuem sobre
mudanças climáticas globais (MCGs), e sobre as implicações destas para suas
localidades;
B) Investigar se há diferenciações entre o posicionamento dos adolescentes a respeito
das MCGs de acordo com a idade;
C) Investigar se há diferenciações entre o posicionamento dos adolescentes a respeito
das MCGs de acordo com o tipo de escola (particular ou pública);

O estudo visava também investigar possíveis relações entre o posicionamento dos
adolescentes frente às MCGs e o seu compromisso pró-ecológico cujos indicadores foram:
a prática de cuidado ambiental auto-relatada; os ambientalismos ecocêntrico e
antropocêntrico, a consideração ou não de futuro, e as visões ecológicas de mundo. A
análise proposta para o primeiro desses indicadores gerou os seguintes objetivos
específicos:
D) Investigar se os adolescentes praticam ou não ações de cuidado ambiental;
E) Verificar possíveis diferenciações entre o auto-relato da prática de cuidado
ambiental de acordo com o tipo de escola (particular ou pública);
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F) Verificar possíveis associações entre o posicionamento diante das MCGs e as
práticas de cuidado ambiental.

O próximo indicador empregado no estudo se baseia na escala de Ambientalismos
Ecocêntrico e Antropocêntrico, e apatia, de Thompson e Barton (1994). Estas autoras
esperavam poder compreender melhor os comportamentos pró-ecológicos, na medida em
que portadores de um ambientalismo ecocêntrico valorizam a natureza por seu valor
intrínseco, enquanto que o ambientalismo antropocêntrico pressupõe um caráter utilitário,
com os seres humanos se beneficiando com a conservação dos ambientes. Desse modo, os
objetivos específicos relacionados a esses indicadores são:
G) Verificar como se apresentam o ambientalismo ecocêntrico, o antropocêntrico e
apatia nos adolescentes participantes;
H) Investigar possíveis relações entre os tipos de ambientalismos exibidos e os demais
indicadores de compromisso pró-ecológico investigados (a prática de cuidado
ambiental auto-relatada; consideração de conseqüências futuras; e visões ecológicas
de mundo);
I) Investigar possíveis relações entre os tipos de ambientalismos exibidos e o
posicionamento dos adolescentes a respeito das MCGs;

As MCGs são um problema atual, mas também futuro, e que necessariamente
possui conseqüências que irão ser sentidas em longo prazo, fatos que tornam de extrema
relevância a investigação da consideração de futuro por parte dos adolescentes. Neste
estudo, esse indicador foi investigado com base no trabalho de Strathman e colaboradores
(1994), visando cumprir os seguintes objetivos específicos:
J) Verificar como se apresentarão os índices (scores) dos adolescentes na Escala de
Consideração de Conseqüências Futuras (CCF);
K) Investigar possíveis relações entre os índices na CCF e os demais indicadores de
compromisso pró-ecológico (a prática de cuidado ambiental auto-relatada;
ambientalismos ecocêntrico e antropocêntrico; e visões ecológicas de mundo);
L) Investigar possíveis relações entre os índices na CCF e o posicionamento dos
adolescentes a respeito das MCG;

E, por fim, o último ponto a ser mencionado aqui, diz respeito à identificação das
visões ecológicas de mundo (ou da natureza) dos participantes, o que foi feito com base no
trabalho de Lima e Castro (2005). Nesta investigação, torna-se interessante analisar
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possíveis relações entre os tipos dessas visões e as demais variáveis indicadoras do
compromisso pró-ecológico. Por exemplo, pessoas antropocêntricas teriam visões de
natureza individualistas ou não? Será que haveria relações entre índices na CCF e tipos de
visões de mundo? E assim por diante, incluindo a relação com o posicionamento diante das
MCGs. Até onde foi possível apurar, essas relações nunca foram antes investigadas
considerando uma população adolescente, o que reforça ainda mais o caráter pioneiro e
exploratório deste estudo. Portanto, os demais objetivos específicos desta pesquisa são:

M) Verificar como se dispõem as visões ecológicas de mundo dos adolescentes
participantes;
N) Investigar possíveis relações entre os tipos de visões de mundo e os demais
indicadores de compromisso pró-ecológico (a prática de cuidado ambiental autorelatada; ambientalismos ecocêntrico e antropocêntrico; e a consideração de
conseqüências futuras);
O) Investigar possíveis relações entre os tipos de visões ecológicas de mundo e o
posicionamento dos adolescentes a respeito das MCGs.
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4. Método
A fim de melhor estudar o compromisso pró-ecológico de adolescentes e o
posicionamento destes diante das MCGs, me inspiro no uso de uma abordagem
multimetodológica (Sommer & Sommer, 1997), ou de um pluralismo metodológico (Stern
et al., 1992). Tal abordagem é indicada para que se possa abarcar a complexidade que
permeia os estudos das interações entre as pessoas com seus ambientes (Gunther, Elali &
Pinheiro, 2008).
A coleta de dados da pesquisa correspondeu à aplicação de um questionário, que
será mais detalhado a seguir. Este questionário foi composto por questões formuladas a
partir de estudos-piloto realizados, bem como por escalas psicológicas tradicionais nesta
área de estudo.
É importante ressaltar novamente que se trata de uma pesquisa exploratória, por ser
um tema novo de pesquisa, e que só recentemente tem atraído atenção por parte da
Psicologia, fato que pode ser exemplificado pelo recém publicado relatório da APA (Swim
et al., 2009). Além disso, a despeito dos trabalhos que já vem sendo realizados nesta
temática das Mudanças Climáticas Globais (MCGs), não se tem feito estudos que se
direcionem à população adolescente como este estudo se propõe, e que por isso, possui um
caráter exploratório e correlacional.

4.1. Participantes
Tomaram parte nesta pesquisa 348 adolescentes, selecionados em 2 escolas
privadas e em 3 escolas públicas da cidade de Natal.
A fim de obter certa padronização do ambiente de aplicação e minimizar variáveis
intervenientes, estabeleceu-se que a coleta de dados ocorreria em dois bairros distintos da
referida cidade. Os bairros foram: Alecrim e Mirassol; selecionados por possuírem escolas
públicas (Estaduais) e privadas muito próximas umas das outras. A coleta de dados ocorreu
em turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, e em turmas da 1ª e da 2ª série do Ensino
Médio, sendo uma turma de cada nível por escola. Estas séries foram delimitadas a partir
de estudo-piloto realizado que será explicitado adiante.
No Alecrim, participaram 2 escolas públicas porque, neste bairro, os níveis de
ensino eram divididos por escola: uma delas é destinada apenas ao ensino médio, e a outra
é destinada apenas para ensino fundamental. Esta situação não se repetiu em Mirassol, cuja
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escola Estadual possuía ambos os ensinos, do mesmo modo que ocorreu nas duas escolas
particulares selecionadas em cada bairro.
Portanto, participaram da pesquisa 5 escolas, sendo uma turma de cada série,
totalizando 12 turmas. As escolas e turmas participantes são detalhadas na Tabela 1.
Tabela 1
Escolas e séries participantes, por bairro e tipo da instituição
Públicas
Alecrim

Mirassol

Particulares

Instituto Padre Miguelinho (1ª e 2ª)

Instituo Reis Magos (9º,

Escola Estadual Calazans Pinheiro (9º)

1ª e 2ª)

Escola Estadual Desembargador Floriano Cavalcanti –

Centro

FLOCA (9º, 1ª e 2ª)

Integrada, CEI-Mirassol

de

Educação

(9º, 1ª e 2ª)

Houve a realização do estudo-piloto visando a testagem de adequação do
instrumento. Para isto, selecionou-se uma escola privada ao acaso, que disponibilizou uma
turma do 8º e do 9º ano do ensino fundamental, bem como uma turma de 1ª e uma de 2ª
série do ensino médio. Por esta aplicação, evidenciou-se que os alunos do 8º ano, talvez
pela pouca idade (média de 12 anos), demonstraram muitas dificuldades com o
instrumento utilizado (a ser detalhado na sessão seguinte), o que não ocorreu com as
demais turmas, que responderam bem ao questionário. Por causa da não confiabilidade das
respostas dos alunos do oitavo ano, esta série foi excluída da participação da pesquisa.
Isso só corrobora a relevância e necessidade de que se leve em consideração, no
momento da elaboração de um questionário, os binômios população-alvo/amostra e
conceito/item, além de ressaltar a importância do estudo-piloto para verificar se o
instrumento é mesmo adequado à amostra pretendida (Günther, 2003); aspectos, estes, que
buscam garantir que o instrumento e seus itens sejam de fato bem compreendidos pela
população-alvo e, desta maneira, possa atingir seus objetivos.
As turmas foram selecionadas de acordo com escolha do coordenador responsável,
e o critério principal de indicação para turmas participantes foi a ocorrência de horários
livres, devido, por exemplo, à ausência de professor. A Tabela 2 apresenta o quantitativo
exato de participantes, por série e escola.
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Tabela 2
Quantitativo de participantes por instituição e turma
Turma

9º ano

1ª série

2ª série

Total de alunos

Escola Estadual Calazans Pinheiro

29

_

_

29

Instituto Padre Miguelinho

_

24

25

49

Instituto Reis Magos

34

27

28

89

Escola Estadual Des. Floriano Cavalcanti

33

18

31

82

Instituição

Centro Integrado de Ensino - CEI

34

32

33

99

Total de alunos participantes

130

101

118

348

Participaram do estudo 210 adolescentes do sexo feminino, e 138 adolescentes do
sexo masculino. A média geral da idade dos participantes foi de 15,03 anos. Estas
informações podem ser observadas na Tabela 3, que ressalta ainda a média de idade dos
participantes de acordo com o gênero. A idade mínima foi de 12 anos, a máxima de 19
anos, e a mediana correspondeu a 15.
Tabela 3
Média de idade dos participantes e descrição de acordo com o gênero
Gênero

Média de Idade

Total de Participantes (N)

(DP)
Feminino

14,88

210

(1,310)
Masculino

15,28

138

(1,333)
Total

15,03

348

(1,332)

Sobre o desenho da família dos participantes, pode-se afirmar que a média de
número de irmãos que os respondentes possuem é de 1,63 (DP = 1,223). E a maior parte
dos respondentes (N = 153; 44%) possui apenas um irmão. Os graus de instrução das mães
dos respondentes variaram bastante, mas a maior parte possui Ensino Superior Completo
(N = 109; 31%); seguido de Ensino Médio Completo (N = 97; 28%). Tendência seguida
também pelos graus de instrução dos pais dos respondentes, cuja maioria corresponde ao
Ensino Superior Completo (N = 116; 33%), seguido do Ensino Médio Completo (N = 79;
22,7%).
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4.2. Instrumentos
O questionário aplicado foi criado especificamente para este estudo, com base em
instrumento já trabalhado pelo grupo de pesquisa Inter-Ações Pessoa-Ambiente.
Este questionário foi dividido em duas partes. A primeira parte (ou primeiro
caderno: expressão utilizada somente neste texto, e não na situação de aplicação, para
evitar ambigüidades) continha, inicialmente, perguntas referentes aos dados sóciodemográficos. Depois, questionava-se, de forma aberta, a respeito da adoção ou não de
práticas destinadas ao cuidado ambiental, e finalmente, questionava-se, também por meio
de uma pergunta aberta, a respeito das MCGs (ver Apêndice A). Outros estudos também
adotaram questionários como forma de coletar informações a respeito das percepções das
pessoas sobre MCGs (Cabecinhas et al., 2006), e por meio, também, de utilização de
questões abertas (Dunlap, 1998).
Alguns motivos contribuíram para a escolha de uma questão aberta para essa
investigação. Um desses motivos é o fato de que pouco se tem construído a respeito na
literatura da ciência psicológica, sendo as MCGs um tema recente de exploração. E, em
situações de pesquisas desta natureza, exploratória, em que não se conhece a abrangência
de variabilidade de respostas, as perguntas abertas se fazem necessárias (Günther, 2003).
Além disso, devido ao grande número de participantes esperados, tornou-se viável apenas
uma questão desta natureza, pressupondo também que os respondentes poderiam seguir,
em suas respostas, a direção que preferissem, evidenciando percepções e raciocínio sobre o
tema.
E, ainda, antes da elaboração final deste primeiro caderno, vários estudos-piloto
foram realizados, intencionando uma elaboração mais adequada do instrumento. No
primeiro piloto realizado existiam quatro perguntas abertas relacionadas à investigação das
MCGs. As respostas eram repetitivas e tornou-se cansativo para o respondente, fornecendo
mais indícios de que o ideal seria apenas uma pergunta aberta para a investigação desta
temática. Depois desta decisão, um estudo-piloto final foi realizado, como já citado acima
e que definiu a população participante desta pesquisa, definindo também a redação final
desta questão aberta sobre MCGs, bem como a redação de todo primeiro caderno, que se
encontra na íntegra no Apêndice A.
A questão sobre as MCGs recebeu um formato específico dentre vários outros
testados, por ter recebido respostas mais completas, e por ter gerado menos dúvida entre os
participantes. O caráter “projetivo” da questão, ou melhor, “imaginativo”, que pede que o
jovem se imagine explicando a temática para um colega, pareceu ser adequado para se
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lidar com a população adolescente, que reagiu mais positivamente e amigavelmente a este
formato do que quando simplesmente se pediu diretamente que eles explicassem o
aquecimento global.
O segundo caderno, ou segunda parte do questionário (ver Apêndice B) contém
escalas psicológicas tradicionais na área do estudo das interações pessoa-ambiente, e
intencionam mensurar os constructos psicológicos que representam o compromisso próecológico investigado por este estudo. Estes constructos são o ambientalismo ecocêntrico e
antropocêntrico, a consideração ou não das conseqüências futuras nas ações presentes, e a
visão de mundo que estes adolescentes possuem. A seguir apresento, de maneira concisa,
as escalas utilizadas.

4.2.1. Escala de ambientalismo ecocêntrico e antropocêntrico (AEA)
Thompson e Barton (1994), autoras que propuseram tal instrumento, partiram do
pressuposto de que o compromisso pró-ecológico existiria sim nas pessoas, entretanto, este
poderia ser oriundo de motivações distintas. Ou seja, elas sugerem que podem existir
vários tipos de atitudes e crenças positivas perante questões ambientais, mas sugerem que
há pelo menos duas motivações diferentes que dão suporte a essas atitudes e crenças. Estas
duas motivações (ou valores) seriam o ambientalismo ecocêntrico e ambientalismo
antropocêntrico (Thompson & Barton, 1994).
Ecocêntricos são aqueles indivíduos que se importam com o meio ambiente pelo
bem-estar e equilíbrio da própria natureza e dos ecossistemas. Já os antropocêntricos se
importam com a preservação do meio ambiente considerando-o como fonte de recursos,
que mantém a qualidade e conforto da vida humana. Assim, o propósito do instrumento
construído é verificar entre indivíduos as diferentes atitudes referentes aos dois tipos de
ambientalismo, bem como verificar a apatia, esta representando a não consideração, ou não
importância, em relação às questões ambientais (Thompson & Barton, 1994).
A escala AEA teve seus itens desenvolvidos considerando a mensuração do
ecocentrismo, antropocentrismo e apatia em relação às questões ambientais. São doze itens
referentes

ao

ambientalismo

ecocêntrico,

doze

referentes

ao

ambientalismo

antropocêntrico, e outros nove refletindo apatia geral ou falta de interesse em questões
ambientais, totalizando 33 itens, apresentados em uma escala Likert de “1 a 7” pontos, em
que 1 equivale a discordo muito, e 7 equivale a concordo muito (ver Apêndice B).
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4.2.2. Escala de consideração de conseqüências futuras (CCF)
A Consideração de Conseqüências Futuras é um constructo que se refere ao grau
de consideração, por parte das pessoas, das conseqüências futuras de seus comportamentos
presentes. Logo, pressupõe que há diferenças individuais nesta consideração, existindo
pessoas que optam por comportamentos imediatos considerando se haverá malefícios ou
benefícios futuros, e, pessoas que executam suas ações considerando apenas o presente,
sem levar em conta o futuro (Strathman et al., 1994). A escala CCF é composta por 12
itens, também apresentados em escala Likert, variando de “1 a 7” pontos. O valor de 1,
para o respondente, equivale a bastante inaplicável e 7 equivale a bastante aplicável. O
uso do rótulo aplicável, em detrimento de característico, como consta na versão original
em língua inglesa, é decorrência da validação semântica desse instrumento para nossa
realidade cultural, realizada em estudos anteriores de nosso grupo de pesquisa (Diniz,
2010; Sousa, 2009).
Esta escala previa a mensuração de um único fator, a partir de seus 12 itens. Os
escores mais altos representavam maior consideração das conseqüências futuras, e os
escores mais baixos representavam a não consideração destas conseqüências. Todavia,
alguns autores discutem a estruturação da escala e propõem novos formatos.
Petrocelli (2003) propõe uma versão mais curta desta, utilizando apenas oito itens
que compuseram um único fator mais consistente (α = 0,82). Porém, esta proposição surge
a partir de evidências que sugerem a existência de dois fatores distintos mensurados pela
CCF, e não apenas de um fator; ainda que, neste caso, este segundo fator tenha apresentado
uma menor consistência interna (α = 0,48), levando à sugestão de retirada destes itens da
escala por este autor (Petrocelli, 2003).
Outros autores (Joireman, Balliet, Sprott, Spangenberg, & Schultz, 2008)
corroboraram a bidimensionalidade da escala CCF, e apresentaram o fator 1 como
referente ao Imediatismo, CCF-I (α = 0,87), e o fator 2 referindo-se à consideração com o
futuro, CCF-F (α = 0,78). Os itens da escala componentes do primeiro fator são: 3, 4, 5, 9,
10, 11, 12; e os itens componentes do segundo fator são: 1, 2, 6, 7, 8 (Joireman et al.,
2008). Nesta mesma direção, Rappange, Brouwer e Van Exel (2009) reportaram também
uma estrutura multifatorial, tendo como participantes adolescentes entre 11 e 15 anos. Com
base nisto, a presente pesquisa, também inspirada por estudos anteriores de nosso grupo de
pesquisa, que já encontravam dificuldade com a estrutura unifatorial, considerou estes
novos estudos indicando a bifatorabilidade da escala CCF.
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4.2.3. Escala de visões ecológicas de mundo (VEM)
A fim de medir as quatro visões de mundo e de natureza, utilizou-se a escala de
avaliação de Visões Ecológicas de Mundo (Lima & Castro, 2005). Esta escala contém 14
itens, 4 correspondentes ao igualitarismo, 4 correspondendo ao individualismo, 4
correspondendo ao hierárquico e 2 itens correspondendo ao fatalismo.
Como já foi anteriormente explicitado, as visões igualitárias correspondem às
pessoas que se percebem como iguais à natureza, considerando-a frágil e que necessita de
proteção para equilíbrio dos ecossistemas. Pessoas com visões fatalistas percebem a
natureza como imprevisível e incontrolável, e por isso, podem ser mais temerosas em
relação aos riscos, considerando mais catástrofes naturais. Pessoas com visões hierárquicas
são aquelas que relegam problemas da natureza aos de especialistas e cientistas,
considerando-os únicos responsáveis por soluções, e, finalmente, pessoas com visões
individualistas concebem a natureza sob o viés do utilitarismo, sendo esta fonte de recursos
e resiliente às ações humanas.
A escala VEM também é apresentada aos respondentes em uma escala Likert de
sete pontos, em que o valor “1” representa discordo totalmente e "7" representa concordo
totalmente.
Estas foram as três escalas apresentadas aos participantes no segundo caderno, que
pode ser visto na íntegra no Apêndice B. Elas já haviam sido empregadas em outros
estudos de nosso grupo de pesquisa, que efetuaram sua validação semântica (Diniz, 2010;
Sousa, 2009); as análises fatoriais exploratórias específicas para os respondentes deste
estudo são detalhadas em seção seguinte (4.4). A escala de resposta de sete níveis foi
adotada para as três escalas a fim de favorecer maior variabilidade das respostas e
assegurar uma padronização que facilitasse o seu uso pelo participante.

4.3. Procedimentos
A coleta de dados correspondeu à aplicação dos dois cadernos do questionário, em
um horário de aula disponibilizado pela escola, com duração de cinqüenta minutos.
O primeiro caderno foi apresentado com as instruções de resposta, que foram lidas
em voz alta para toda turma. Foi solicitado que, após o término do seu preenchimento, o
respondente erguesse a mão indicando a finalização, para que fosse recolhido o primeiro
caderno, e entregue o segundo. O momento de apresentação durou por volta de dez
minutos, e o preenchimento do questionário, referente aos dois cadernos, durou por volta
de trinta e cinco minutos por turma.
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É importante ressaltar que o projeto de pesquisa referente a este estudo foi
submetido ao Comitê de Ética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEPUFRN), tendo sido aprovado por este, e, por conseguinte, obedeceu a todos os critérios
exigidos, por este comitê, para pesquisa com adolescentes.

4.4. Análise de Dados
A análise dos dados da pesquisa foi feita a partir de várias ferramentas distintas e
realizada de acordo com a natureza do instrumento, como detalhado a seguir.
As respostas ao item referente às MCGs, no primeiro caderno do questionário,
foram digitadas em um arquivo de texto e submetidas à análise de conteúdo temática,
conforme Bauer (2002) e Sommer e Sommer (1997). Para isto, foi tomado como base tanto
o referencial teórico utilizado, quando leituras subseqüentes do material, a fim de delimitar
os tópicos que se repetiam, formulando categorias de respostas.
As categorias e subcategorias evidenciadas foram, inicialmente, estabelecidas de
acordo com os temas mais freqüentemente relacionados às MCGs e apontados por outros
estudos, ainda que com abordagens metodológicas distintas (Cabecinhas et al., 2006;
Dunlap, 1998; Sundblad, Biel, & Gärling, 2009; Uzzel, 2000). Subseqüentemente, houve a
leitura e releitura do material para finalizar as categorias de acordo com o conteúdo
exposto pelos adolescentes participantes; assim foi formulado o sistema de categorização
desta pesquisa que visava abarcar o significado geral de cada categoria nas respostas dos
participantes.
Percebe-se então que a análise de conteúdo, técnica para descrição sistemática do
conteúdo de determinado material escrito ou falado (Sommer & Sommer, 1997), permite a
aplicação simultânea de técnicas qualitativas e quantitativas, pois a partir deste processo
qualitativo de categorização pode-se estabelecer as categorias representativas dos tópicos
abordados que podem ser mensuradas, e relacionadas com outras variáveis (Bauer, 2002).
A análise de conteúdo incluiu uma análise das categorias por juízes externos, para
evitar vieses oriundos de componentes afetivos e subjetivos da pesquisadora (Bauer, 2002;
Sommer & Sommer, 1997). Foram convocados cinco juízes externos, todos alunos da
graduação do curso de Psicologia e membros do Grupo de Estudos Inter-Ações PessoaAmbiente, que foram treinados no sistema de codificação estabelecido, para avaliar e
categorizar uma amostragem de 50 respostas não-identificadas dos respondentes.
Essas respostas foram escolhidas obedecendo ao critério de 10 respostas por escola
participante, considerando, ainda, as cinco que continham mais categorias e as cinco que
continham menos categorias, de acordo com o sistema classificatório inicial. Os

55
julgamentos foram apresentados, discutidos, e o índice de fidedignidade obtido a partir da
concordância entre juízes e pesquisador foi de 0,93, índice considerado muito alto, o que
indica um sistema de codificação claro (Bauer, 2002). Este sistema de codificação utilizado
para categorização das respostas encontra-se no Apêndice C, no qual também se encontram
exemplos de respostas completas dos adolescentes.
As respostas categorizadas foram inseridas em banco de dados no programa
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), junto com as respostas de dados sóciodemográficos, de prática de cuidado ambiental, e das respostas às escalas supracitadas. A
análise envolveu estatística descritiva, uni e multivariada, incluindo correlação e análise
fatorial exploratória (AFE), detalhada abaixo.
A realização da AFE, para as três escalas utilizadas, levou em conta a adequação ao
conjunto de participantes. Segundo critérios sugeridos por Laros (2005), é interessante
contar com o mínimo de 10 participantes por item/ variável de uma escala, neste caso, a
maior escala possui 33 itens, sendo necessário o uso de, no mínimo, 330 sujeitos. O
presente estudo contou com a participação de 348 respondentes, possuindo, portanto,
quantidade suficiente de respondentes para realização da AFE. Além disso, outros autores
ressaltam como aceitável ao menos sete participantes, ou no mínimo cinco por item
(Freitas & Borges-Andrade, 2004), e outros consideram, como regra geral, um mínimo de
300 participantes (Tabachnick & Fidell, 1996).
Para estas análises utilizou-se o método de extração de Componentes Principais,
escolhido por ser adequado para reduzir um grande conjunto de variáveis em um conjunto
menor de índices sumários que tenham máxima variabilidade e fidedignidade. Utilizou-se a
rotação ortogonal Varimax, procedimento padrão e mais utilizado, a fim de maximizar a
variância das cargas fatoriais por meio da maximização das cargas altas e diminuição das
cargas baixas, gerando matriz de correlação entre as variáveis observadas e os fatores; e
adotou-se o critério de cargas fatoriais mínimas de 0,40, considerando que valores abaixo
destes representam cargas fatoriais pobres, que podem ser excluídas para realização de
nova análise fatorial (Laros, 2005), apesar de o mínimo de 0,30 corresponder a um valor de
carga fatorial aceitável (Tabachnick & Fidell, 1996).
Os critérios adotados para extração de fatores, além da perspectiva teórica adotada,
foram o de valores próprios (eigenvalue) superiores a 1; a visualização do gráfico de
sedimentação (scree plot); a porcentagem de variância explicada; e a saturação das cargas
fatoriais dos itens nos fatores (Tabachnick & Fidell, 1996). Como o estudo se caracterizava
por uma postura exploratória, esses critérios – nem sempre convergentes entre si – foram
incluídos ou desconsiderados na solução fatorial adotada ao final, realizando-se AFEs

56
específicas para o grupo de respondentes, de modo a assegurar que os escores fatoriais
assim obtidos fossem os mais adequados teórica e empiricamente às características dos
participantes. A fatorabilidade das matrizes de cada instrumento foi verificada pelo índice
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), tendo sido aceitos índices iguais ou superiores a 0,60, e o
teste de esfericidade de Bartlett com nível de significância inferior a 0,05 (Tabachnick &
Fidell, 1996).
Finalmente, a partir das soluções fatoriais obtidas para cada escala, foram
calculadas medidas de consistência interna de cada fator, por meio do Alfa de Cronbach, e
foram gerados escores para cada uma das soluções por meio do cálculo da média
ponderada: soma das multiplicações de cada item pela respectiva carga fatorial encontrada,
dividida pelo número de itens pertencentes ao fator. Estes escores, então, puderam ser
investigados em associação com os demais indicadores deste estudo. Para verificar as
possíveis relações entre os diversos tipos de indicadores e variáveis empregadas no estudo,
foram utilizados ainda: Prova de Qui-quadrado, Prova U de Mann Whitney e coeficientes
Pearson de correlação.
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5. O compromisso pró-ecológico dos adolescentes de Natal
O presente capítulo e os seguintes se destinam à apresentação dos resultados e
subseqüente discussão dos mesmos. Tal apresentação corresponde, inicialmente, a este
capítulo 5, que contempla os indicadores do compromisso pró-ecológico, quais sejam:
práticas de cuidado ambiental (5.1), ambientalismos ecocêntrico e antropocêntrico (5.2),
consideração de conseqüências futuras (5.3), visões ecológicas de mundo (5.4), bem como
uma análise desse compromisso por meio das associações entre esses indicadores (5.5);
posteriormente, apresento os resultados referentes às respostas dos adolescentes a respeito
das MCGs, e possíveis associações delas com as variáveis sócio-demográficas (capítulo 6);
e, por fim, apresento os resultados de possíveis

associações entre as MCGs e os

indicadores de compromisso pró-ecológico (capítulo 7).

5.1. Práticas de cuidado ambiental
As práticas de cuidado ambiental investigadas referem-se às atividades realizadas
pelas pessoas que se destinam à proteção do meio ambiente, tal como proposto por
investigações anteriores (Pinheiro & Pinheiro, 2007). Questionou-se se o participante
praticava (ou já havia praticado antes) alguma atividade de cuidado ambiental. Em caso
afirmativo, solicitava-se uma descrição sumária dessa prática. Entretanto, considerando
objetivos explicitados, esta dissertação não se deterá nestas descrições; elas foram
requisitadas somente como mecanismo de controle da veracidade nas respostas: as
respostas afirmativas que não foram acompanhadas de tal descrição sumária foram
consideradas como negativas.
Com o presente levantamento, observou-se que 55% (191/348) dos adolescentes
participantes disseram não praticar atividades de cuidado ambiental, e 45% (157/348)
afirmaram que praticam.
Alguns resultados encontrados por outros estudos (Diniz, 2010; Gurgel, 2009;
Pinheiro & Pinheiro, 2007), que também realizaram esta investigação a respeito de
cuidado, indicaram a tendência oposta. A maior parte dos respondentes naqueles estudos
(compostos por adolescentes adultos e adultos) afirmava praticar ações de cuidado
ambiental.
Em contrapartida, uma pesquisa, realizada pelo grupo de estudos Inter-Ações
Pessoa-Ambiente, investigou as práticas de cuidado ambiental com adolescentes no
contexto escolar (Sousa & Pinheiro, 2008) e encontrou resultados semelhantes aos desta

58
dissertação. Em ambos os casos, os adolescentes afirmaram, em sua maioria, não praticar
ações de cuidado ambiental. Seria esta uma tendência típica a adolescentes?
Certamente mais estudos são necessários para esclarecer porque os adolescentes,
em sua maioria, se auto-afirmaram não-cuidadores. Uma possibilidade para isto é
considerar que estes adolescentes possuem novos requisitos sociais a serem atendidos, e
apesar de se interessarem por questões ambientais (WrayLake et al., 2010), possuem outras
preocupações que demandam atenção e ação nesta fase da vida, como escolhas
profissionais e relacionamentos (Nurmi, 2005).
As relações entre práticas de cuidado ambiental com as variáveis de gênero (sexo
feminino e masculino), idade, série (9º ano, 1ª e 2ª séries), grau de instrução do pai e da
mãe, e número de irmãos, não foram significativas.
Por outro lado, a associação entre as práticas de cuidado e o tipo de escola em que o
adolescente estuda (particular ou pública) foi significativa (χ² = 10,772; gl = 1; p ≤ 0,005).
Os resultados evidenciaram que os alunos de escola particular tendem a ser mais
cuidadores, ao afirmarem que praticam ações de cuidado ambiental mais do que os alunos
de escola pública, o que fica evidenciado pela Tabela 4.

Tabela 4
Frequência absoluta (f) e frequência esperada (fe) das associações entre prática de
cuidado ambiental e o tipo de escola
Tipo de Escola

Tem/teve cuidado c/ ambiente?
Sim
f (fe)

Total

Não
f(fe)

Pública

57 (72,2)

103 (87,8)

160

Particular

100 (84,8)

88 (103,2)

188

Total

157

191

348

p ≤ 0,005

É comum a idéia de que, ao menos na realidade natalense, a escola particular acaba
fornecendo uma educação mais completa e sólida do que a escola pública (no caso,
estadual), diante de vários desafios que esta última enfrenta, como a falta de professores e
de estrutura, por exemplo. Esta idéia pôde ser constatada durante a realização desta
pesquisa, que encontrou muita facilidade em realizar a coleta de dados nas escolas
estaduais, justamente pela grande quantidade de horários livres, pela falta de professores de
determinadas disciplinas. Desta maneira, pode-se pressupor que os alunos de escola
particular possuem mais conhecimento a respeito de práticas ambientais devido à formação
escolar que recebem, e talvez por isto tenham apresentado a tendência de ser mais
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cuidadores. Um cuidado, entretanto, que pode muito mais estar vinculado à realidade do
dia-a-dia escolar, do que à realidade cotidiana dos adolescentes junto às suas famílias e
amigos.
Este dado sugere também, como Sommer (1979/1972) evidencia, que o
conhecimento, apesar de não ser suficiente para desencadear conscientização é necessário.
Outros autores mencionam o papel do conhecimento como facilitador para emergência de
práticas de proteção com o meio, e mencionam que a inação de cuidado com este pode ser
reflexo de confusão conceitual (Bord, Fisher, & O´Connor, 1998; Cabecinhas, Lázaro, &
Carvalho, 2006; Corral-Verdugo, 2001; Oppenheimer & Todorov, 2006; Sundblad, Biel, &
Gärling, 2009).
A presente investigação questionava ainda qual seria o grau de influência (de 0 a 6
pontos) atribuída pelo respondente para a prática de cuidado exercida. As possíveis fontes
de influência constantes no questionário foram: a família; a escola; a igreja; o contato
direto com a natureza e amigos (rede social).
Por meio da prova U de Mann Whitney, evidenciou-se que todos os tipos de
influência se associaram significativamente às práticas de cuidado ambiental: Família (U =
10037,0; z = -5,419; p ≤ 0,005); Escola (U = 11496,0; z = -3,824; p ≤ 0,005); Igreja (U =
12123,0; z = -3,130; p ≤ 0,005); Natureza (U = 10834,0; z = -4,490; p ≤ 0,005); Rede
social (U = 10516,0; z = -4,980; p ≤ 0,005). A Tabela 5 evidencia esta associação, e as
médias e desvios-padrão dos graus de influência recebidos dessas fontes na opinião dos
respondentes.
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Tabela 5
Médias (M) e desvios-padrão (DP) dos tipos de influências recebidas para a prática de cuidado
ambiental em associação com o relato de cuidado ambiental
Práticas de Cuidado
Tipo de Influência
Recebida

Sim
M
(DP)

Não
M
(DP)

Familia

3,9*
(1,7)

2,7
(2,0)

Escola

4,2*
(1,8)

3,3
(2,1)

Igreja

2,4*
(2,1)

1,7
(2,0)

Natureza

3,5*
(2,1)

2,4
(2,0)

Rede social

2,5*
(1,9)

1,56
(1,7)

* p ≤ 0,005

Os respondentes que afirmaram que praticam ações de cuidado com o meio
ambiente, consideraram mais, independentemente do tipo, as prováveis influências para
tais práticas, afinal, os graus de influência mais altos foram associados às práticas de
cuidado, em todos os tipos de influência.
Estes resultados fazem sentido, tendo em vista que a questão pedia que os
adolescentes marcassem influências para ações de cuidado ambiental que fossem
praticadas; então, quem não pratica ações pode ter entendido que possui menor influência,
ou não possui influência alguma, baixando a média destes graus nas respostas dos
adolescentes não-cuidadores.
Além disso, a Tabela 5 revela, mais uma vez, a importância da escola na opinião
destes adolescentes, que marcaram maiores graus de influência desta para o
comportamento de cuidado com o meio (M = 4,2). É relevante considerar que os dados
foram coletados em sala de aula, o que pode ter favorecido respostas de maior influência
da escola. Ainda assim, esta é uma indicação que deve ser considerada, favorecendo a
atenção por parte das instituições de ensino às questões ambientais.
Ao considerar que houve uma menor influência relatada da natureza, alguns
questionamentos podem ser feitos: Será que o contato com a natureza não tem influência
no cuidado ambiental? Ou será que, na realidade, estes adolescentes, nos dias de hoje,
estão tendo pouco contato com o meio ambiente?
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Provavelmente está ocorrendo esta segunda alternativa. Atualmente, com a intensa
virtualização, meios de comunicação de alta tecnologia que evitam até a saída de casa para
solução de problemas, além da pressa contemporânea e com o excesso de atividades aos
quais os adolescentes se submetem (Southerton, 2003), não é difícil imaginar que estes
adolescentes deixam de ter contato com a natureza, e pior, deixam de estabelecer vínculos
afetivos com a mesma, o que pode gerar mais inibição de práticas de cuidado com o meio
ambiente.

5.2. Ambientalismos ecocêntrico, antropocêntrico e apatia (AEA)
A análise da fatorabilidade dos dados indicou adequação de banco de dados para
realização da análise fatorial (KMO = 0,813; Teste de Esfericidade de Bartlett: χ2 =
2363,737; gl = 528;

p ≤ 0,001). Inicialmente, foi realizada uma análise fatorial

exploratória, considerando os valores próprios (eigenvalues) maiores que um. Esta gerou
uma solução de dez fatores, que, apesar de um bom índice de variância explicada
(55,753%) não condizia com as bases teóricas.
A extração seguinte obedeceu à perspectiva teórica adotada, que sugere a existência
de três fatores (Thompson & Barton, 1994). O gráfico de sedimentação (scree plot) desta
extração corroborou esta tridimensionalidade, pois, indicou a existência de três fatores
destacáveis em relação aos demais (Figura 1). Porém, interessavam-nos cargas fatoriais
acima de 0,40, critério que levou à exclusão de itens que possuíam cargas abaixo deste
limite (itens 3, 5, 7, 8, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 29). Nas duas extrações seguintes os itens que
não atingiram cargas superiores a 0,40 foram também excluídos (1; 13, 31 e 32).
Essas extrações parciais são apresentadas no Apêndice D e a solução fatorial final
se encontra na Tabela 6, contemplando denominação dos fatores, itens, respectivas cargas
fatoriais e comunalidades (h²), além da informação sobre número de itens por fator, valores
próprios (eigenvalues), percentuais de variância explicada e coeficientes Alfa de Cronbach.
Essa solução fatorial final para a escala AEA correspondeu a 18 itens, que mantiveram a
fatorabilidade como adequada (KMO = 0,78; Teste de esfericidade de Bartlett: χ2 =
1185,892; gl = 153; p ≤ 0,001), e variância explicada de 41,055%.
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Figura 1
Gráfico de Sedimentação da primeira extração fatorial realizada, a partir dos 33 itens da escala de
Ambientalismo Ecocêntrico e Antropocêntrico.
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Tabela 6
Estrutura fatorial da Escala de Ambientalismos Ecocêntrico e Antropocêntrico – AEA (Thompson & Barton, 1994), com
itens, cargas fatoriais, comunalidades (h²), número de itens, valores próprios, percentuais de variância e coeficientes
Alfa de Cronbach
Fatores
1
2
3
h²
Itens
Conteúdo
23
19

10

14
09
15

06
20

17
04

Uma das melhores coisas sobre a reciclagem é que se
economiza dinheiro.

0,619

-0,105

0,225

0,444

0,605

0,193

0,192

0,440

Para mim é difícil estar muito preocupado pelos temas
ambientais.

0,584

-0,240

-0,014

0,399

O que mais me preocupa a respeito do desmatamento é que
não haverá madeira para as gerações futuras.

0,569

0,126

0,154

0,363

Eu acho que o problema do esgotamento dos recursos
naturais não é tão ruim como se diz.

0,568

0,062

-0,129

0,343

Acho que os seres humanos não dependem da natureza
para sobreviver.

0,492

0,024

-0,202

0,284

A maioria dos ambientalistas é pessimista e um tanto
paranóica.

0,485

0,121

0,009

0,250

Sou contra programas para preservar os lugares selvagens,
para reduzir a contaminação e para conservar os recursos.

0,443

-0,013

-0,222

0,245

A maioria dos problemas ambientais se resolverá por conta
própria se lhes for dado tempo suficiente.

0,440

-0,149

0,020

0,217

0,411

0,259

0,095

0,245

0,015

0,855

0,079

0,738

0,153

0,814

0,106

0,698

0,055

0,745

0,074

0,653

-0,152

0,659

0,333

0,568

Uma das razões mais importantes para manter lagos e rios
limpos é que as pessoas tenham um local para se divertir na
água.

A pior coisa a respeito da perda das florestas tropicais é que
o desenvolvimento de novos medicamentos será
prejudicado.

16

Quando me sinto triste encontro conforto na natureza.

12

Preciso passar algum tempo junto à natureza para ser feliz.

02

Gosto de passar algum tempo em ambientes naturais pelo
simples fato de estar em contato com a natureza.

28

Estar na natureza é um grande redutor de stress para mim.

33

Seres humanos também fazem parte do ecossistema, assim
como outros animais.

-0,075

0,115

0,644

0,434

Uma das razões mais importantes para a conservação
ambiental é a preservação de áreas selvagens.

0,129

0,077

0,624

0,412

-0,108

0,097

0,616

0,401

0,113

0,107

0,567

30
26

A natureza é valiosa, independentemente de qualquer coisa.

27

Precisamos preservar os recursos para manter uma alta
qualidade de vida.
Valores Próprios

3,23

2,71

1,44

Percentual de Variância
15,938
14,742
10,375
Percentual de Variância Acumulada
15,938
30,680
41,055
Alfa de Cronbach
0,712
0,805
0,531
Fator 1: Apatia-Antropocêntrica; Fator 2: Ecocentrismo Emocional; Fator 3: Ecocentrismo Racional.

0,346
-

É importante mencionar que se reconhece uma queda na variância explicada
quando se comparam as primeira e última extrações (de aproximadamente 55% para 41%).
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Todavia, além de manter os critérios de fatorabilidade adequados, a solução fatorial
apresentada acima é corroborada pelo referencial teórico adotado, o que deve ser levado
em conta para geração de estrutura fatorial (Laros, 2005). Portanto, nesta análise, o
primeiro fator refere-se a Apatia-Antropocêntrica (ApAn). Isto porque este fator agrupou
10 itens, que se referiam na escala original à apatia ambiental (6 itens nesta análise) e
ambientalismo antropocêntrico (4 itens nesta análise).
A idéia destas autoras pressupõe a existência de um compromisso pró-ecológico de
cunho antropocêntrico (cuidar do meio ambiente para interesse próprio do homem), como
sugerem os itens 23 - Uma das melhores coisas sobre a reciclagem é que se economiza
dinheiro; e 19 - Uma das razões mais importantes para manter lagos e rios limpos é que as
pessoas tenham um local para se divertir na água, com as maiores cargas fatoriais
observadas neste fator ApAn (0,619 e 0,605 respectivamente).
Entretanto, estes itens apareceram mesclados com itens referentes à apatia ambiental,
que diz respeito a uma não consideração de questões ambientais, como pode ser evidenciado
pelos itens 10 (0,584) - Para mim é difícil estar muito preocupado pelos temas ambientais; e
9 (0,568) - Eu acho que o problema do esgotamento dos recursos naturais não é tão ruim
como se diz.
Na presente análise, tais itens formaram um só fator. Isto levanta questões
relevantes sobre a real existência do compromisso pró-ecológico por interesses próprios,
antropocêntricos, lucrativos. Esta análise sugere que pensar no meio ambiente de maneira
antropocêntrica pode se associar na verdade a não consideração de fato das questões
ambientais. Apatia e antropocentrismo andariam juntos na contramão do compromisso próecológico. Seria isto? Certamente, análises mais aprofundadas sobre o tema, e que
considere uma população diferenciada devem ser levadas em conta, principalmente pelo
caráter inédito deste resultado encontrado.
Já o fator do ambientalismo ecocêntrico, apresentado por Thompson e Barton
(1994), que diz respeito ao interesse por questões ambientes devido a preservação da
natureza por si, e de todo ecossistema humano e não-humano, apresentou uma ramificação
nesta análise, resultado também com caráter de ineditismo.
O segundo fator, então, refere-se ao Ambientalismo Ecocêntrico Emocional
(EcoEm), e os 4 itens que o formaram se referiam também ao ecocentrismo considerado
pela escala original. Este teve as cargas fatoriais mais altas da análise, variando de 0,659 a
0,855. Os itens 16 - Quando me sinto triste encontro conforto na natureza e 12 - Preciso
passar algum tempo junto à natureza para ser feliz, exemplificam bem o caráter emocional
presente neste fator.
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O terceiro fator foi denominado de Ambientalismo Ecocêntrio Racional, pois os
itens, em sua maioria, também se referiram à preocupação com a natureza por si mesma, tal
como sugerido pela escala original; porém, tais itens possuem um caráter de racionalização e
lógica, sem os aspectos de emoção representados acima. Os itens 33 (0, 644) - Seres
humanos também fazem parte do ecossistema, assim como outros animais, e 30 (0, 624) Uma das razões mais importantes para a conservação ambiental é a preservação de áreas
selvagens exemplificam esta racionalização do interesse pelo meio ambiente.
É interessante destacar que este terceiro fator agrupou um item considerado, pela
escala original, antropocêntrico. Este item é o 27 (0,567) - Precisamos preservar os recursos
para manter uma alta qualidade de vida. Entretanto, os dados fazem sentido considerando
que “alta qualidade de vida” não se refere necessariamente apenas à qualidade da vida
humana, portanto este item pode ser entendido como ecocêntrico racional, como foi o caso.
Esta análise sugere, portanto, a existência de motivações distintas para o cuidado com
o meio ambiente, como também sugerem Thompson e Barton (1994). Contudo, estas
motivações distintas residiriam em dimensões cognitivas e emocionais para o compromisso
pró-ecológico, refletidas na distinção do ambientalismo ecocêntrico racional e emocional, e
não na distinção entre antropocentrismo e ecocentrismo. Estes dados sugerem que o
antropocentrismo e a apatia parecem ser uma coisa só, que não se refere à um interesse pela
natureza. Com esta análise, fica explicitada a necessidade de mais investigações sobre as
atitudes diante do meio ambiente, e motivações para tal, focando-se em aspectos emocionais
e racionais para o cuidado com o meio ambiente.
Foram calculados ainda, a partir da média ponderada (como já explicado no
capítulo anterior), os escores de cada fator. Estes foram relacionados com a prática de
cuidado ambiental auto-relatada, por meio da Prova U de Mann Whitney.
Apenas a relação entre o fator apatia-antropocêntrica e tais práticas apresentou
significância (U = 11529,0; z = -3,624; p ≤ 0,005), evidenciando que as pessoas que não
praticam ações de cuidado com o meio ambiente obtiveram escores mais altos no fator
ApAn, como apresentado pela Tabela 7 a seguir.
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Tabela 7
Médias (M), desvios-padrão (DP) e mediana (Md) dos fatores da escala de AEA para a variável
prática de cuidado ambiental
Fatores
Tem/teve cuidado c/ ambiente?
Sim

Não

M (DP)

Md

M (DP)

Md

Apatia-Antropocêntrica

1,38* (0,48)

1,29

1,58* (0,53)

1,53

Econcentrismo
Emocional

3,66 (1,10)

3,75

3,54 (1,21)

3,58

Ecocentrismo Racional

3,50 (0,54)

3,52

3,51 (0,59)

3,66

* p ≤ 0,005

Este resultado embasa e condiz com as questões levantadas acima, ressaltando que
apatia-antropocêntrica corresponde a não consideração do meio ambiente, ao não cuidado
com este. Logo, faz sentido que pessoas tidas como apáticas-antropocêntricas afirmem não
praticar ações de proteção ambiental.
Este estudo diferentemente do original (Thompson & Barton, 1994), não encontrou
relações significativas entre os fatores de ecocentrismo emocional e racional com as
práticas de cuidado ambiental, talvez porque o estudo original não tivesse adolescentes
como participantes, ressaltando ainda que, no presente estudo, houve um menor auto-relato
de cuidado ambiental por parte desta população, como também evidenciado por outro
estudo que investigou práticas de cuidado ambiental com adolescentes (Sousa & Pinheiro,
2008). Todavia, a média do escore de ecocentrismo emocional foi maior para os
cuidadores do que para os não-cuidadores, ainda que não tenha representado uma diferença
significativa, o que pode ser um indício de que as práticas de cuidado ambiental caminham
junto a um ecocentrismo de base afetiva. Ao mesmo tempo, o ecocentrismo de base
racional não teve praticamente diferença entre os dois grupos, reforçando tendência
observada em outros estudos de uma provável influência da desejabilidade social. De todo
modo, estes resultados ressaltam a importância de se atentar para as motivações de cuidado
com o meio, sejam elas de bases racionais ou afetivas, evidenciando a necessidade de mais
estudos sobre o assunto.
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5.3. Consideração de conseqüências futuras (CCF)
Com base em estudos mencionados, que indicavam a bifatorabilidade da escala
CCF (Joireman, Balliet, Sprott, Spangenberg, & Schultz, 2008; Petrocelli, 2003), esta
pesquisa realizou uma análise fatorial exploratória (AFE) requisitando a extração de dois
fatores. A análise da fatorabilidade dos dados indicou adequação do banco de dados para
realização da análise fatorial (KMO = 0,762; Teste de Esfericidade de Bartlett: χ2 =
627,262; gl = 66; p ≤ 0,001). Esta análise explicou 39,207% da variância. O item 5, por ter
atingido cargas fatoriais acima de 0,30 em ambos os fatores, foi excluído da análise, sendo
realizada nova AFE. Essa extração inicial e cargas fatoriais completas encontram-se no
apêndice E.
A solução fatorial final se encontra na Tabela 8, contemplando denominação dos
fatores, itens, respectivas cargas fatoriais e comunalidades (h²), além da informação sobre
número de itens por fator, valores próprios (eigenvalues), percentuais de variância
explicada e coeficientes Alfa de Cronbach. Essa solução fatorial para a escala CCF
correspondeu a 11 itens, que mantiveram a fatorabilidade como adequada (KMO = 0,760;
Teste de esfericidade de Bartlett: χ2 =570,111; gl = 55; p ≤ 0,001), e variância explicada de
40,777%.
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Tabela 8
Estrutura fatorial da Escala de Consideração de Conseqüências Futuras - CCF (Strathman et al.,1994), com itens,
cargas fatoriais, comunalidades (h²), número de itens, valores próprios, percentuais de variância e coeficientes Alfa de
Cronbach.
Fatores
1

2

h²

0,761

-0,079

0,586

0,687

-0,102

0,482

Eu acho que se sacrificar agora é em geral desnecessário já que se pode
lidar com acontecimentos futuros em um momento posterior.

0,625

-0,092

0,399

Eu só faço coisas para atender meus interesses imediatos, pois o futuro
será o que tiver de ser.

0,596

-0,174

0,385

0,592

-0,078

0,356

O meu comportamento só é influenciado pelas conseqüências imediatas
de minhas ações (ou seja, em questão de dias ou semanas).

0,525

0,211

0,320

Eu penso sobre como as coisas podem vir a ser no futuro, e tento
influenciá-las com minhas ações do dia-a-dia (cotidiano).

-0,156

0,674

0,479

Eu estou disposto a sacrificar minha felicidade ou bem-estar imediatos a
fim de alcançar conseqüências futuras.

0,195

0,665

0,480

É comum eu me envolver em alguma ação para conseguir resultados que
podem demorar muitos anos a aparecer.

0,049

0,629

0,398

-0,221

0,476

0,275

-0,328

0,466

0,325

2,83

1,65

-

Itens

Conteúdo

11

Eu acho que se sacrificar agora é em geral desnecessário já que se pode
lidar com acontecimentos futuros em um momento posterior.

9

10
3
12

4

1

6
2
8

7

Em geral, eu ignoro avisos sobre possíveis problemas futuros, pois eu
acho que os problemas serão resolvidos antes de atingirem o nível de uma
crise.

Já que meu trabalho cotidiano tem conseqüências específicas, ele é mais
importante para mim do que ações que tenham resultados distantes no
tempo.

Eu acho que é mais importante praticar uma ação com conseqüências
importantes e distantes no tempo, do que uma ação com conseqüências
menos importantes e próximas no tempo.
Eu acho que é importante levar a sério avisos sobre resultados negativos,
mesmo que o resultado negativo não vá acontecer por muitos anos.
Valores próprios
Percentual de Variância

24,036

16,741

-

Percentual de Variância Acumulada

24,036

40,777

-

Alfa de Cronbach

0,716

0,547

-

Fator 1: Imediatismo; Fator 2: Consideração de Futuro.

Nesta análise o primeiro fator destacado foi o do Imediatismo (CCF-I), composto
pelos itens: 3, 4, 9, 10, 11, 12; e o segundo fator corresponde à Consideração de Futuro
(CCF-F), composto pelos itens: 1, 2, 6, 7, 8; resultados que seguiram a mesma direção dos
apresentados por Joireman et al. (2008) e Petrocelli (2003).
Os itens componentes do fator I possuem sentido negativo, eles não afirmam o
imediatismo, mas sim negam o futuro. Nas análises que extraiam apenas 1 fator, estes itens
tinham seus escores revertidos; o que necessariamente causava um viés metodológico,
afinal este conteúdo de negação de consideração de futuro representa um outro tempo: o
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imediatismo. Atentar para isto, e optar pela bidimensionalidade do instrumento,
corresponde a um ganho para este, que se torna mais flexível ao explicitar uma diversidade
temporal (Geissler, 2002), contida no instrumento e que é importante para compreensão
das dimensões da sustentabilidade.
Com relação ao Alfa de Cronbach do segundo fator, pode-se afirmar que ele é
baixo (α = 0,55), inferior ao encontrado por Joireman et al. (2003). Todavia, Petrocelli
(2003) também apresentou um alfa baixo (α = 0,48) para este fator referente ao futuro.
Além disso, o fator CCF-I atingiu cargas fatoriais mais altas do que o fator CCF-F, o que
pode ser reflexo de uma dificuldade para se conceituar e mensurar o futuro.
Neste sentido, Petrocelli (2003) e Rappange et al. (2009) afirmam também que a
estrutura e conteúdo do fator CCF-F são confusos, e talvez isso se deva não apenas ao
pequeno número de itens componentes deste fator (cinco), mas também à noção de que o
futuro, e a consideração deste, representam um constructo pouco claro e pouco pesquisado
por parte da Psicologia. O futuro é algo distante, que está “lá”: longe de nossos olhos e
toque; e por não ser algo concreto é passível de má compreensão e de difícil
conceitualização. Como já foi dito, Nurmi (2005) define a „Orientação de Futuro‟ como
um conceito presente em todas as pessoas, afinal, estamos sempre especulando, fazendo
previsões, planejamentos e se projetando rumo a algum futuro. O problema parece ser a
existência de uma visão embaçada deste – ou miopia, de acordo com a qual enxergamos o
imediato próximo e não o futuro distante (Held, 2001).
Provavelmente, estes adolescentes, como a sociedade no geral, vivem com base em
um imediatismo, oriundo da aceleração do ritmo atual de vida a que estamos submetidos
(Geissler, 2002; Ladner, 2009; Southerton, 2003). Isso colaboraria para um
“encurtamento” das projeções e metas para um futuro mais próximo, com conseqüências
mais imediatas; o que fornece sentido a estes resultados e a boa consistência do fator do
imediatismo.
Evidentemente, adolescentes estão iniciando suas habilidades de projeção e
organização de futuro (Papalia et al., 2006), e suas preocupações são dirigidas a uma curta
distância de tempo, ou seja, correspondem a metas com conseqüências de curto ou médio
prazo (Nurmi, 2005), tais como preocupações com estudo, vestibular, ou até mesmo com o
salário no fim do mês, no caso de adolescentes trabalhadores. Os resultados desta pesquisa
podem ser reflexo, então, desse caráter de imediatismo do desenvolvimento psicológico e
social do jovem.
Entretanto, como pontuado por estes mesmos autores, os adolescentes começam
também, além de cumprir tais exigências e requisitos sociais de curto/médio prazo, a se
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preocupar com temáticas abstratas, como política e meio ambiente. Por isso, apesar deste
verificado imediatismo e visão embaçada do futuro, torna-se interessante que a “orientação
de futuro” seja trabalhada com estes adolescentes, e talvez isso seja, também, papel de
nossas instituições educacionais, e familiares.
Além destas reflexões, considero que o compromisso pró-ecológico, e os
comportamentos em prol do meio ambiente, bem como a própria noção de sustentabilidade
envolvem a dimensão temporal, sendo a consideração do futuro uma dimensão
componente da conduta sustentável (Corral-Verdugo et al., 2009; Pinheiro & CorralVerdugo, 2010). Por isso, um dos objetivos específicos traçados por esta pesquisa
correspondia a verificação de associações entre as práticas de cuidado ambiental e os
escores relativos aos dois fatores da escala CCF.
A Tabela 9 evidencia as médias, desvios-padrão e mediana dos escores obtidos para
cada fator, em relação à variável de práticas de cuidado ambiental, e revela que os
adolescentes não-cuidadores obtiveram escores mais altos no fator Imediatismo, e os
cuidadores obtiveram escores mais altos no fator de Consideração de Futuro. A relação
entre práticas de cuidado ambiental e o fator de Imediatismo foi significativa (U de Mann
Whitney = 12084,0; z = -3,116; p ≤ 0,005), como também foi significativa a relação destas
práticas com o fator de Consideração de Futuro (U de Mann Whitney = 12176,5; z =3,017; p ≤ 0,005).
Tabela 9
Médias (M), desvios-padrão (DP) e mediana (Md) dos fatores da escala de CCF
para a variável prática de cuidado ambiental
Fatores
Tem/teve cuidado c/ ambiente?
Sim

Não

M (DP)

Md

M (DP)

Md

Imediatismo

1,61* (0,72)

1,46

1,87* (0,79)

1,77

Consideração de Futuro

2,78* (0,61)

2,79

2,57* (0,68)

2,52

* p ≤ 0,005
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Estes resultados ressaltam e reafirmam os pressupostos de que as atividades
protetoras do meio ambiente envolvem uma perspectiva temporal, bem como um mínimo
de consideração de futuro, conforme proposto por diversos estudos e autores (CorralVerdugo et al., 2009; Joireman, 2005; Joireman, Van Lange, & Van Vugt, 2004; Pinheiro,
2002b). Parece haver, portanto, uma situação atual de miopia (Held, 2001) perante os
eventos, por meio da qual se ressalta o imediatismo e torna o futuro confuso, dificultando a
emergência de práticas de cuidado ambiental, tendo em vista que estas se associam de
algum modo a consideração de conseqüências futuras. A grande questão, então, é elaborar
medidas de treino da “orientação de futuro”, como proposto por Nurmi (2005), de modo a
favorecer um “desembaçamento” deste, e a emergência do compromisso pró-ecológico,
pois, como afirma Held (2001), a noção de desenvolvimento sustentável é inerentemente
temporal.

5.4. Visões ecológicas de mundo (VEM)
A análise da fatorabilidade dos dados indicou adequação do banco de dados para
realização da análise fatorial (KMO = 0,673; Teste de Esfericidade de Bartlett: χ2 =
548,819; gl = 91; p ≤ 0,001).
Inicialmente, foi realizada uma análise fatorial exploratória, considerando os
valores próprios (eigenvalues) maiores que um. Esta gerou uma solução de 4 fatores, com
variância explicada de 48,149%. Entretanto, apesar deste número de fatores
corresponderem ao número sugerido pelas autoras da escala (Lima & Castro, 2005), a
disposição de seus itens não condizia com as bases teóricas, além disso, itens do terceiro
fator carregaram em mais de um fator. Assim, a extração seguinte requisitou apenas 3
fatores, eliminando este fator em que se observou tal saturação e considerando a
distribuição de itens, além de carga fatorial acima de 0,40, critério que levou à exclusão do
item 8, e realização de nova AFE.
Essa extração parcial é apresentada no Apêndice F, e a solução fatorial final se
encontra na Tabela 10, contemplando denominação dos fatores, itens, respectivas cargas
fatoriais e comunalidades (h²), além da informação sobre número de itens por fator, valores
próprios (eigenvalues), percentuais de variância explicada e coeficientes Alfa de Cronbach.
Essa solução fatorial final para a escala VEM correspondeu a 13 itens, que mantiveram a
fatorabilidade como adequada (KMO = 0,667; Teste de esfericidade de Bartlett: χ2 =
504,397; gl = 78; p ≤ 0,001), e variância explicada de 42,121%.
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Tabela 10
Estrutura fatorial da Escala de Visões Ecológicas de Mundo (Lima & Castro, 2005), com itens, cargas fatoriais,
comunalidades (h²), número de itens, valores próprios, percentuais de variância e coeficientes Alfa de Cronbach
Fatores
Itens

1

Conteúdo

2

3

h²

1

A humanidade ainda aprenderá o suficiente a respeito de como a
natureza funciona a ponto de poder controlá-la.

0,703

,160

-,136

0,538

13

É possível evitar a catástrofe ecológica se os problemas ambientais
forem manejados por experts e cientistas.

0,611

0,150

0,006

0,396

5

O ambiente é bastante adaptável e se recuperará de qualquer dano
causado por nós.

0,587

-0,307

0,076

0,445

3

Durante os últimos anos muito foi feito para proteger o ambiente

0,569

-0,137

0,166

0,369

9

Os seres humanos foram predestinados a controlar o resto da
natureza.
Não precisamos nos preocupar com os problemas ambientais
porque a ciência e a tecnologia serão capazes de resolvê-los

0,492

0,087

0,224

0,299

0,426

-0,412

0,148

0,373

14

Se as coisas continuarem no seu curso atual, logo veremos uma
grande catástrofe ecológica.

-0,170

0,669

0,185

0,511

2

O ambiente é frágil, e a interferência humana pode causar desastres
inesperados.

-0,075

0,654

-0,053

0,436

7

Para evitar desastres ambientais é necessário prestar mais atenção
às recomendações dos especialistas.

0,127

0,562

0,160

0,357

10

O equilíbrio da natureza é muito delicado e facilmente perturbável.

-0,027

0,541

-0,229

0,346

4

Os problemas ambientais só poderão ser controlados se as pessoas
forem forçadas a mudar radicalmente seu comportamento.

0,236

0,504

0,066

0,314

12

Não importa o que façamos, é imprevisível o que irá acontecer com
o ambiente.

0,069

0,085

0,741

0,561

6

Não sabemos se os problemas ambientais irão se agravar, ou não.

0,119

-0,024

0,718

0,530

11

Valores próprios

2,37

1,99

1,15

-

Percentual de Variância

16,034

16,030

10,058

-

Percentual de Variância Acumulada

16,034

32,064

42,121

-

0,61

0,57

0,34

-

Alfa de Cronbach
Fator 1: Individualismo; Fator 2: Igualitarismo; Fator 3: Fatalismo.

A escala VEM é passível de questionamentos, tanto pela sua inerente dificuldade
conceitual, como pelo recente uso com população brasileira e com adolescentes. Estes
aspectos podem ter influenciado na qualidade das respostas e por isso é preciso admitir
limitação dos resultados.
Desta forma, posso começar a discussão pelo fim, no sentido de evidenciar o baixo
índice de consistência interna do terceiro fator (α = 0,34). Todavia, este fator 3,
denominado de Fatalismo (Fat), possui algumas características interessantes que justificam
sua permanência nesta análise. Primeiramente, além de este estudo possuir um caráter
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exploratório, o fator 3 foi o único fator que não teve seus itens modificados nas outras
extrações previamente realizadas, apresentando as cargas fatoriais mais altas desta análise.
Além disso, seus itens correspondem aos mesmos considerados pela escala original como
medidas de fatalismo (Lima & Castro, 2005), e outro estudo, realizado com estudantes
universitários, encontrou, por meio da realização de AFE semelhante, um fator que
continha também estes dois mesmos itens, 6 e 12 (Diniz, 2010).
Neste caso, talvez o pequeno número de itens (apenas 2) seja responsável pelo
baixo índice de consistência interna, e sejam necessários mais itens para afirmarmos com
mais certeza ou rigor que tal fator corresponde a uma visão ecológica de mundo fatalista,
ou seja, que considera a natureza como imprevisível e fatídica. Ainda assim, é importante
ressaltar essa constância dos resultados, evidenciando que estes itens tendem a uma mesma
direção, e que, portanto, representam uma visão de mundo diferenciada dos outros dois
fatores.
O segundo fator contém os 4 itens que compuseram na escala original, o que as
autoras chamaram de Igualitarismo (Igualit), ou visão igualitária da natureza (Lima &
Castro, 2005); seriam os itens: 2, 4, 14 10, e podem ser exemplificados pelo item 14 e 2, de
maiores cargas fatoriais 0,669, 0,654, respectivamente: Se as coisas continuarem no seu
curso atual, logo veremos uma grande catástrofe ecológica; O ambiente é frágil, e a
interferência humana pode causar desastres inesperados.
Nesta análise, o item 7 compôs este fator. Este item era considerado pela escala
original como representativo da visão de mundo hierárquica: Para evitar desastres
ambientais é necessário prestar mais atenção às recomendações dos especialistas (carga
fatorial = 0,562); porém, este item também possui um caráter de cuidado com o meio
ambiente, evidenciado pela forma de se evitar catástrofes ambientais.
Assim, uma questão importante em relação a esta escala refere-se à adequação dos
termos representativos das visões de mundo em questão. Visão igualitária, neste caso, não
pressupõe apenas que o indivíduo se considere como sendo igual aos outros animais e a
todo ecossistema. Diniz (2010) usa o termo Visão de Natureza Frágil para se referir ao
fator correspondente ao igualitarismo. Portanto, a visão igualitária corresponderia também
ao temor/ cuidado com a natureza pela sua fragilidade (Lima & Castro, 2005). O
igualitarismo abordado aqui se refere à visão de que a natureza precisa de cuidados, assim
como humanos, talvez muito mais do que apenas enxergar o homem como igual a outros
animais.
Já o primeiro fator é formado por itens componentes das visões individualista (itens
1, 5, 9 e 11) e hierárquica (13, 3) (Lima & Castro, 2005), e é denominado de

74
Individualismo (Indiv). Este fator, de acordo com escala original, refere-se ao domínio e
subjugação da natureza aos interesses humanos, podendo ser entendido sob a ótica do
utilitarismo, e com a possibilidade de controle: mesmo caráter conceitual dos itens
referentes à visão hierárquica (3 e 13). Logo, faz sentido que estes dois itens supostamente
hierárquicos se atrelem a este fator.
Nesta análise, a visão hierárquica não se constituiu em um fator específico, tendo se
diluído em dois fatores, e o fatalismo poderia ser excluído com base no baixo valor do Alfa
de Cronbach. Nesta situação hipotética, teríamos duas visões consideradas opostas: o
Igualitarismo e o Individualismo. Esta dualidade é considerada por Lima e Castro (2005);
elas consideram possível que estas quatro visões se resumam em dois posicionamentos
mais gerais: o daqueles que temem pelo meio ambiente (igualitaristas e fatalistas) e o
daqueles que não consideram às questões ambientais (individualistas e hierárquicos). Esse
resultado sugere que novos estudos sejam feitos a fim de verificar justamente tais
posicionamentos.
A esta dissertação interessava verificar se estas visões de mundo diferenciadas, aqui
analisadas (individualismo, igualitarismo e fatalismo) se associariam, e como se
associariam, às práticas de cuidado ambiental. No entanto, nenhuma destas associações foi
significativa. Ainda assim, a associação de individualismo e práticas de cuidado se
aproximou da significância (U de Mann Whitney = 13413,5; z = -1,692; e p = 0,091),
sugerindo que os adolescentes não-cuidadores sejam mais individualistas. A Tabela 11
apresenta as médias, desvios-padrão e mediana dos escores dos fatores da escala VEM
relativos à prática de cuidado ambiental.
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Tabela 11
Médias (M), desvios-padrão (DP) e mediana (Md) dos fatores da escala de VEM para a variável
prática de cuidado ambiental
Fatores
Tem/teve cuidado c/ ambiente?
Sim

Não

M (DP)

Md

M (DP)

Md

Individualismo

1,80* (0,48)

1,77

1,93* (0,68)

1,92

Igualitarismo

3,30 (0,59)

3,42

3,34 (0,58)

3,45

Fatalismo

2,37 (1,14)

2,20

2,56 (1,32)

2,55

* p = 0,091*

5.5. Compromisso pró-ecológico: uma síntese
Com o intuito de explorar o compromisso pró-ecológico – indicado nesta pesquisa
pelas práticas de cuidado ambiental, ambientalismos antropocêntrico e ecocêntrico,
consideração de futuro e visões ecológicas de mundo – foi gerada uma matriz de
correlação a partir das oito variáveis resultantes dos escores fatoriais das três escalas
utilizadas. A partir desta matriz, evidenciada na Tabela 12, foi possível identificar as
associações entre essas variáveis, e assim, descrever como se apresenta o compromisso
pró-ecológico dos adolescentes natalenses participantes desta pesquisa.
Tabela 12
Matriz de correlação (Pearson) entre os escores fatoriais das escalas AEA, CCF e VEM
Fatores / siglas

ApAn

EcoEm

EcoRac

CCF-I

CCF-F

Indiv

Igual

Apatia-Antropocêntrica

1

Ecocentrismo Emocional

0,089

1

Ecocentrismo Racional

0,090

0,321(**)

1

0,436(**)

-0,043

-0,067

1

-0,100

0,306(**)

0,307 (**)

-0,188 (**)

1

0,446(**)

0,162(**)

0,125(**)

0, 370 (**)

0,049

1

-0,042

0,148 (**)

0,347 (**)

-0,114 (*)

0,228 (**)

-0,058

1

0,337 (**)

0,072

0,006

0,291 (**)

-0,041

0,214 (**)

0,065

Imediatismo
Consideração de Futuro
Individualismo
Igualitarismo
Fatalismo
** p ≤ 0,01 (teste bicaudal)
* p ≤ 0,05 (teste bicaudal)
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As correlações significativas estão marcadas em negrito, e as marcadas com o grife
cinza indicam os valores mais altos de correlação nesta análise, acima de 0,30. Os
coeficientes atingidos foram, em sua maioria, significativos e condizentes com as
expectativas teóricas, apesar dos valores baixos ou moderados.
Assim, esperava-se que as associações se apresentassem da seguinte maneira:
apatia-antropocêntrica se relacionaria com o imediatismo, e com o individualismo, de
modo que os ecocentrismos (emocional e racional) se relacionariam com a consideração de
futuro e igualitarismo. As relações com as práticas de cuidado ambiental foram adiantadas
nas seções anteriores, mas serão retomadas nesta discussão, apresentando-se a Tabela 13,
ao fim desta seção, com as médias destes 8 fatores (das 3 escalas) em relação às práticas de
cuidado.
A ApAn se associou, como previsto, ao imediatismo (r = 0,436), e ao
individualismo (r = 0,446), estes dois últimos também se associaram significativamente (r
= 0,370); o que sugere que os adolescentes apáticos-antropocêntricos tendem a considerar
menos as conseqüências futuras de seus comportamentos imediatos, e vêem o meio
ambiente subjugado à ação e controle humano. Estes três indicadores também foram
associados ao não-exercício de práticas de cuidado ambiental (ver Tabela 13), condizendo
com estudos anteriores que ressaltam os pressupostos de que a apatia-antropocêntrica, além
de uma visão de mundo individualista, bem como a não consideração de futuro não
correspondem ao cuidado com a natureza, nem aos ideais de sustentabilidade (CorralVerdugo, 2010; Held, 2001; Joireman, 2005; Joireman, Van Lange, & Van Vugt, 2004;
Lima & Castro, 2005; Thompson & Barton, 1994).
O ecocentrismo emocional e racional se associaram como esperado à consideração
de futuro (r = 0,306; r = 0,307, respectivamente), e esta se associou significativamente ao
igualitarismo (r = 0,228); As pessoas que consideram a natureza, que gostam de estar junto
a ela por prazer, bem como as que se consideram parte dela racionalmente, parecem
também considerar as conseqüências futuras de seus comportamentos presentes. Os
ecocentrismos também se associaram significativamente ao igualitarismo, principalmente o
EcoRac que apresentou uma correlação de valor mais alto (r = 0,347). Contudo, estas
variáveis não se relacionaram significativamente com as práticas de cuidado ambiental (ver
Tabela 13). E ainda, ambos os ecocentrismos se associaram significativamente, apesar da
fraca correlação, ao individualismo (r = 0,162 para EcoEm; r = 0,125 para EcoRac).
O ecocentrismo emocional refere-se a consideração do meio ambiente por razões
afetivas. É um fator composto por itens tais como: Quando me sinto triste encontro
conforto na natureza; ou: estar na natureza é um grande redutor de estresse pra mim.
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Estes itens, de fato, possuem um caráter de individualismo. Além disso, tanto cuidadores
do meio ambiente quanto não cuidadores podem encontrar na natureza um reduto que
proporciona bem-estar; afinal, quem nunca viu propagandas de SPA ou Resorts artificiais
que prometem contatos com a natureza? Já o EcoRac pressupõe aquele discurso do “bommocismo”, do que estes adolescentes consideram correto dizer. Ao considerar o estágio da
moralidade convencional, fica difícil discordar de itens deste fator tais como: Seres
humanos também fazem parte do ecossistema, assim como outros animais. Seria difícil que,
mesmo adolescentes individualistas, discordassem desta afirmação considerada verdade, e
aprendida em aulas de biologia.
Logo, faz sentido que ambos os ecocentrismos tenham se relacionado com o
individualismo, sugerindo que por si só, a medida de ecocentrismo pode não predizer o
compromisso pró-ecológico. Todavia, é importante ressaltar que os adolescentes que se
auto-afirmaram cuidadores apresentaram médias nos escores de ecocentrismo emocional
maior do que os não-cuidadores (ver Tabela 13). Isso significa que, provavelmente, os
aspectos afetivos podem predizer mais a prática efetiva do cuidado com o meio ambiente,
associado à consideração de futuro e igualitarismo, do que os aspectos racionais,
contaminados de desejabilidade social.
Outro ponto que corrobora a perspectiva teórica utilizada foi a correlação negativa
entre imediatismo e igualitarismo (r = -0,114), pessoas imediatistas tendem, então, a não
ser igualitárias. E por fim, com relação ao fatalismo, foram observadas associações
significativas deste indicador com a apatia-antropocêntrica (r = 0,337), bem como com o
imediatismo (r = 0,291).
Lima e Castro (2005) pressupunham que o fatalismo corresponderia a uma visão de
mundo que temeria pela natureza, no sentido de preservação e cuidado. Todavia, nesta
análise, esta visão foi associada com a ApAn e ao imediatismo, indicando que os
adolescentes apáticos-antropocêntricos e imediatista, que não consideram muito as
questões ambientais, foram também fatalistas. De certo modo, o fatalismo, e a crença de
imprevisibilidade da natureza – característica dos itens deste fator – podem levar,
justamente, a uma inação por parte das pessoas, afinal, não importaria o que estas fizessem,
a natureza seria incontrolável e imprevisível. Assim, é lógico que este fator se associe ao
imediatismo e a apátia-antropocêntrica e não ao ecocentrismo, e que não tenha obtido
relações significativas com as práticas de cuidado ambiental (ver Tabela 13).
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Tabela 13
Médias (M) dos fatores das 3 escalas utilizadas para a variável prática de cuidado ambiental.
Fatores

Tem/teve cuidado c/ ambiente?
Sim

Não

M (DP)

M (DP)

Apatia Antropocêntrica

1,38* (0,48)

1,58* (0,53)

Econcentrismo Emocional

3,66 (1,10)

3,54 (1,21)

Ecocentrismo Racional

3,50 (0,54)

3,51 (0,59)

Imediatismo

1,61* (0,72)

1,87* (0,79)

Consideração de Futuro

2,78* (0,61)

2,57* (0,68)

Individualismo

1,80 (0,48)

1,93 (0,68)

Igualitarismo

3,30 (0,59)

3,34 (0,58)

Fatalismo

2,37 (1,14)

2,56 (1,32)

* p≤ 0,005 (teste bicaudal)

De forma resumida, evidencia-se que o compromisso pró-ecológico dos
adolescentes participantes, parece estar associado a atitudes ecocêntricas, afetivas e
igualitárias, ainda que este estudo não tenha obtido associações significativas entre estas
variáveis; porém, certamente tal compromisso se associa à perspectiva de futuro destes
adolescentes. Além disso, este estudo ressaltou que este compromisso pró-ecológico anda
na direção contrária à apatia-antropocêntrica, ao imediatismo e às visões de mundo
individualistas, ou seja, características que não constituem dimensões da conduta
sustentável (Corral-Verdugo, 2010; Held, 2001).
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6. MCGs na visão de adolescentes natalenses
Este capítulo destina-se à apresentação dos resultados referentes à categorização
das respostas sobre as mudanças climáticas globais (MCGs), evidenciando freqüência de
categorias, bem como as associações destas com as variáveis de idade e tipo de escola,
conforme objetivos traçados por esta dissertação.
Dos 348 estudantes participantes, 25 não responderam ao item referente às MCGs
no questionário; portanto, para as análises que se seguem 323 alunos tiveram suas
respostas categorizadas segundo a análise de conteúdo realizada (ver Apêndice C). As
categorias não eram excludentes, o que implica que a resposta de cada participante poderia
conter uma ou mais categorias. A Tabela 14 evidencia a freqüência absoluta de ocorrência
de cada categoria e as correspondentes porcentagens: em relação ao total de categorias
mencionadas e ao total dos 323 participantes.
Tabela 14
Freqüência absoluta e percentual de ocorrência das categorias estabelecidas
Freqüência de ocorrência
Categorias

Absoluta

Percentual do total de
Categorias
Participantes
(N = 567 )
(N = 323)

Causas

173

30%

54%

Mensagens de Conservação

139

25%

43%

Responsável

92

16%

28,5%

Conseqüências

88

15%

27%

Situação Futura

43

8%

13%

Soluções

32

6%

10%

A maior parte dos respondentes (173 respostas das 323) apontou causas do
problema. Por outro lado, 88 escreveram a respeito das suas conseqüências, e 32
escreveram a respeito de possíveis soluções. Interessante é notar que apesar de poucos
terem mencionado soluções, mais adolescentes mencionaram responsáveis pelo problema
(92 respostas). Isto porque, apesar de a categoria “atribuição de responsabilidade” poder se
referir tanto ao causador do problema quanto se referir ao “responsável por solucioná-lo”,
todas as respostas que indicaram “responsáveis” os relacionaram às causas e culpabilidade,
ou seja, todas se referiram ao responsável como o culpado pelo problema.
A maior presença de causas nas respostas do que de conseqüências foi também
evidenciado por outros autores. Sundblad, Biel e Gärling (2009) discutem as possibilidades
para isto, ressaltando que as causas do aquecimento global são muito mais divulgadas, e
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são representadas pela narrativa midiática mais facilmente do que as conseqüências, atuais
ou futuras, o que facilita o aprendizado de tais causas. Já as conseqüências costumam ser
divulgadas por meio de números, bem como de probabilidade e estatística, o que torna
difícil sua tradução para a realidade das pessoas, principalmente quando se trata das
conseqüências que ocorrerão em um futuro incerto (Sundblad, et al., 2009).
Outro resultado a ser destacado é a grande quantidade de respostas que forneceram
mensagens de conservação, ou seja, da necessidade de proteção ao meio ambiente. Estas
mensagens se referiam a um cuidado generalizado com a natureza, e não se dirigiam à
problemática das MCGs (139 respondentes de 323), e podem estar relacionadas à
desejabilidade social, ou seja, à expectativa dos adolescentes do que seria “correto”,
“bonito”, escrever sobre o meio ambiente.
A seguir, apresento mais detalhadamente cada categoria com as respectivas
subcategorias, seguindo não a ordem de freqüência obtida (como na Tabela 14), mas sim
do encadeamento lógico apresentado pelo apêndice C: tipos de causa (6.1); tipos de
conseqüência (6.2); tipos de soluções (6.3); responsáveis (6.4); menção à situação futura
(6.5) e tipos de mensagens de conservação (6.6), finalizando o capítulo com as associações
entre estas visões e a idade e o tipo de escola (6.7). É importante frisar que as
subcategorias foram estabelecidas de maneira a contemplar o discurso explícito do
respondente, e visavam apreender o significado geral da subcategoria, não havendo
sobreposição do significado de uma subcategoria e de outra. A formulação destas se
baseou em outros estudos que também abordaram a temática das MCGs (Cabecinhas,
Lázaro, & Carvalho, 2006; Dunlap, 1998; Sundblad et al., 2009).
Apresento, ainda, trechos das respostas dos adolescentes que se referem às
categorias e a subcategorias. Os nomes adotados para identificar cada trecho de resposta
são fictícios e escolhidos ao acaso, e são expostos apenas para referenciar o gênero do
autor da resposta. O apêndice C apresenta, também, a título de ilustração, respostas
completas dos participantes.
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6.1. Categoria Causas
As causas apontadas foram categorizadas conforme os critérios decorrentes da
análise de conteúdo realizada (ver Apêndice C), com base no discurso dos respondentes e
em estudos anteriores que categorizaram tipos de causa mencionados (Dunlap, 1998). A
Tabela 15 apresenta as subcategorias estabelecidas e a porcentagem destas.
Tabela 15
Freqüência absoluta e percentual de ocorrência de subcategorias de causa
Freqüência

% (n = 173)

Poluição por outros problemas ambientais

45

26%

Destruição da camada de ozônio

38

22%

Poluição do ar

34

20%

Definição vaga

26

15%

Efeito estufa

24

14%

Outras

6

3%

Subcategorias de Causa

A ressalva feita acima a respeito da não sobreposição de subcategorias pode ser
exemplificada por estas relativas à causa. A causa sendo o efeito estufa poderia pressupor
nas respostas a indicação da “emissão de gases”, da mesma forma que a poluição do ar, ou
a destruição da camada de ozônio, porém esta emissão estaria vinculada a um destes
significados mais amplos. Assim, como dito, objetiva-se a apreensão do significado geral
da subcategoria, de modo que quem respondeu poluição do ar como causa do aquecimento
global, não mencionou efeito estufa, e estes não mencionaram camada de ozônio, e assim
por diante.
A questão não pedia uma causa única, mas, ainda assim, elas foram apresentadas
isoladamente nas respostas destes participantes; tendência semelhante à discutida por
Dunlap (1998), cujo estudo ressaltou que, embora os participantes pudessem indicar duas
causas pelo problema, muitos indicaram apenas uma.
Com relação aos resultados deste estudo, observa-se que, segundo manuais
especializados (ver seção 1.1), a resposta que pode ser considerada mais completa e que se
refere à causa direta do aquecimento global seria as que considerassem o fenômeno do
Efeito Estufa. Porém, apenas 24 respondentes, dos 173, definiram a causa do aquecimento
global nesta direção. A causa mais apontada (45 respostas) foi: a poluição do meio
ambiente por outros problemas ambientais quaisquer, como lixo ou desmatamento; o que
não condiz necessariamente com a possível causa direta do problema das MCGs.
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Esse mesmo resultado também foi encontrado por outros estudos semelhantes.
Cabecinhas et al. (2006) discutem que as causas reais do problema são pouco conhecidas
pela população em geral, e há muita confusão conceitual sobre estas. Estas autoras
encontraram, do mesmo modo, que a poluição geral e a poluição do ar são mencionadas
como causas freqüentes; e muito se confunde a destruição da camada de ozônio com as
mudanças climáticas; estas se associariam, na realidade, ao agravamento do efeito estufa
(mesmo que todas pressuponham emissão de gases), mesmos resultados encontrados pelo
estudo realizado por Dunlap (1998). A Tabela 16 contém trechos de respostas referentes
às subcategorias mencionadas, possibilitando melhor visualização das respostas dos
adolescentes e seu entendimento sobre as causas do problema.
Tabela 16
Trechos de respostas referentes às causas, de acordo com subcategorias
Tipos de causas mencionadas

Trechos das Respostas
“O aquecimento global está acontecendo devido a grande quantidade de fumaça

Poluição do ar

que as indústrias “jogam” no ar...” Lara (15 anos).
Poluição por

outros problemas

“O aquecimento global está ocorrendo muito por um grande acúmulo de lixos e

ambientais:

estragos...” Rafaela (16 anos)

Destruição da camada de ozônio

“Os gases poluentes furam a camada de ozônio deixando os raios ultravioletas
entrarem diretamente na terra, causando o aquecimento global.” Renata (16
anos).

Causado por (é o) efeito estufa

“O aquecimento global é causado pela intensificação do efeito estufa. Já este é
um fenômeno natural, no qual possivelmente não existiria vida em nosso
planeta se não fosse por ele, porém as ações antrópicas, como a emissão de
gases poluentes por diversas indústrias, [...] ocasiona o conhecido e tão falado
aquecimento global.” Andressa (16 anos)

Definições vagas

“O aquecimento global é um grave problema do planeta.” Danilo (15 anos)

Outras

“ Não seria mais um evento climático natural da Terra?” Arthur (15 anos)
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6.2. Categoria Conseqüências

As próximas subcategorias apresentadas referem-se às Conseqüências do problema.
Estas não foram indicadas isoladamente, e cada resposta continha um ou mais tipos de
conseqüências, que também podem se relacionar umas com as outras (ex: derretimento de
gelo leva ao aumento do nível do mar, etc.). A Tabela 17 apresenta: os tipos de
conseqüências mencionados; as freqüências de ocorrência desses tipos nas 88 respostas
que mencionaram conseqüências; e a porcentagem destes.
Tabela 17
Freqüência absoluta e percentual de ocorrência de subcategorias de Conseqüência
Freqüência

(%) n = 161

Derretimento de geleiras

41

25,4%

Aumento da temperatura global

30

18,6%

Prejuízo aos ecossistemas

23

14,2%

Desastres

19

12%

Mudança de clima (chuvas, secas)

14

9%

Aumento do nível do mar

12

7,4%

Aumento da temperatura local

12

7,4%

Prejuízo a qualidade de vida humana

10

6%

Conseqüências

É interessante ressaltar que as conseqüências mais lembradas pelos participantes
foram o derretimento de geleiras (com 41 indicações, nas 88 respostas) e o aumento da
temperatura referindo-se à temperatura mundial, do planeta (com 30 indicações, nas 88
respostas). Porém, o aumento da temperatura citado em referência às próprias localidades
dos adolescentes (cidade) correspondeu a um tipo de conseqüência pouco mencionada (12
indicações em 88 respostas), este tipo de conseqüência correspondeu à única tradução das
conseqüências globais para o local, e referiram-se ao calor na cidade de Natal, no Rio
Grande do Norte.
Cabecinhas et al. (2006) afirmaram, diferentemente de Sundblad et al. (2009), que
os participantes de seu estudo focaram mais nos efeitos do que nas causas das mudanças
climáticas. Mesmo assim, ambos os estudos mostraram que as conseqüências mais
conhecidas são relacionadas ao clima, e ao derretimento das geleiras, corroborando os
resultados encontrados por esta dissertação.
As conseqüências em relação à saúde humana foram menos apontadas pelos
adolescentes, representada pela subcategoria Prejuízo à qualidade de vida humana (10/87),
resultado também evidenciado por Sundblad et al. (2009), que sugerem que a sociedade
tem prestado menos atenção a estas questões. Este parece ser um grave problema, tendo em
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vista que a ignorância em relação aos malefícios do aquecimento global à vida humana
pode levar à inação, dificultando a percepção do problema e embaçando a dimensão
comportamental diante dele (Urbina-Soria & Fernández, 2006; Uzzel, 2000). A Tabela 18
apresenta alguns trechos referentes à categoria conseqüência, e em negrito estão algumas
das principais subcategorias encontradas, respectivamente, nestes trechos.
Tabela 18
Trechos referentes às conseqüências e tipos de conseqüências mencionados nestes
Tipos de Conseqüências

Trechos referentes à Conseqüências

Derretimento de gelo

“Como conseqüência dessa destruição, os raios UV passam de forma
mais direta para a terra, e gera alguns problemas como o
derretimento das calotas polares.” Viviane (13 anos).

Prejuízo ao ecossistema e derretimento de

“Este problema está se agravando a cada dia, causando a morte e a

Gelo

extinção de algumas espécies, além do derretimento das geleiras.”
Natália (14 anos).

Aumento de temperatura local

“o calor que estamos sentindo ultimamente aqui é conseqüência do
aquecimento global.” Ana (17 anos)

Derretimento de gelo; Aumento do nível do

“Conseqüências como o derretimento das geleiras, aumento no

mar; prejuízo aos ecossistemas; e mudanças

nível do mar; mortalidade de animais (que não estão adaptados a

no clima.

conviver com altas temperaturas) e aumento no nível pluviométrico
são acarretadas pelo aquecimento global.” Ângela (16 anos)

Aumento da temperatura; Aumento do nível

“acarreta muitos problemas como o aumento da temperatura, o

do mar; e desastres.

aumento do nível dos oceanos, e provoca enchentes.” Fernando (16
anos)

Derretimento de gelo e Prejuízo a Qualidade

“O aquecimento global ocasiona o derretimento das calotas polares

de Vida.

e aumenta cada vez mais o câncer de pele.” Pedro, (16 anos)
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6.3. Categoria Soluções
Foram 32 adolescentes que apontaram algum tipo de solução para as MCGs. As
subcategorias de soluções também não foram isoladas em cada resposta. A Tabela 19
apresenta os tipos de soluções indicadas pelos respondentes, freqüência, e porcentagem
com base no número total de subcategorias mencionadas.
Tabela 19
Freqüência absoluta e percentual de ocorrência de subcategorias de soluções
Freqüência

(%) n = 44

Preservação de ecossistemas

16

36%

Campanhas e movimentos

13

30%

Redução de poluentes

13

30%

Regulamentação

2

4%

Tipos de Soluções

Talvez uma das principais e possíveis ações para mitigação do problema seja a
regulamentação de emissão de carbono, leis e fiscalização destas (ver seção 1.1),
entretanto, a regulamentação foi uma solução praticamente não mencionada pelos
participantes; ações de mitigação, como esta, também foram pouco mencionadas em outros
estudos (Cabecinhas et al., 2006). Isso talvez se deva ao fato de que a regulamentação foge
da capacidade de ação direta destes adolescentes, o que pode dificultar o conhecimento
deste sobre esta possível solução.
Os adolescentes mencionaram muito mais a preservação generalizada do meio
ambiente como solução para o problema do aquecimento global. Esta preservação
generalizada envolvia medidas comuns de cuidado com o meio ambiente como solução
para as MCGs, tais como não jogar lixo na rua, não poluir, não desmatar. Também se
relaciona com o tipo de causa mais citada, que foi a poluição geral por outros problemas
ambientais, como o excesso de lixo nas ruas.
É importante frisar que o discurso dos adolescentes que mencionaram solução pode
estar vinculado a desejabilidade social; possibilidade destacada também por Kaiser, Oerke
e Bogner (2007). Isto também pode se associar a moralidade convencional como citada
anteriormente (ver seção 2.1), mais precisamente a moralidade do “bom-garoto”. É um
discurso muito reproduzido, desde cedo, o de que não se deve jogar lixo nas ruas, nem
desmatar a floresta, e o discurso contrário a isto é considero feio, ruim.
Além disso, talvez pela confusão conceitual típica às MCGs explicitada por vários
autores (Cabecinhas et al., 2006; Oppenheimer & Todorov; 2006; Stern, 2004; Sundblad et
al., 2009; Swim et al., 2009; Uzzell, 2000;), estes adolescentes não saibam quais são as
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soluções mais eficazes, pelo desconhecimento tanto do que é o problema quanto do que
pode ser feito a respeito. Então, talvez estas possíveis soluções, ou ações de mitigação,
envolvam mais uma moralidade de obediência às leis, como as de regulamentação de
emissão de gases por veículos, por exemplo, do que envolvam o “feio” ato de jogar lixo
nas ruas.
Ações que extrapolem estas de obediência às leis, tais como pensar no uso de
bicicleta considerando emissão de gases e amenização de MCGs, provavelmente
correspondem a níveis de moralidade pós-convencional, que envolvem princípios éticos,
de justiça, igualdade, e afeto pelo meio ambiente; estágio que pode não ter sido alcançado
pela maior parte dos respondentes. Certamente, pesquisas nestas áreas de meio ambiente e
moralidade com adolescentes devem ser mais estimuladas, com fins à educação ambiental.
A Tabela 20 expressa alguns discursos referentes às soluções, e neles encontram-se grifados os
tipos de soluções mais mencionados.
Tabela 20
Trechos referentes a soluções e tipos de soluções mencionadas nestes
Tipos de Solução
Preservação dos ecossistemas.

Trechos das respostas referentes às soluções
“A melhor maneira de tentarmos salvar o planeta do aquecimento
global é não jogar lixo na rua, não desmatar árvores, não
poluir, etc.” Breno (14 anos)

Preservação dos ecossistemas; Campanha e

“podemos diminuir os efeitos com preservação do meio-

movimentos.

ambiente, com projetos de conscientização nas escolas, diminuir
o acúmulo de lixo e poluição que começa na nossa própria casa.
Clara (15 anos)

Redução de poluentes

“nós temos que parar de emitir gases poluentes, dos carros que
liberam fumaça, e fábricas.” Hugo (16 anos)

Regulamentação

“eu acho que o governo devia fazer uma reforma, com leis pra
diminuir gases, pois, nossa atmosfera está cheia de gás carbônico.
Ricardo (14 anos)
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6.4. Categoria Atribuição de responsabilidade
Cada adolescente que atribuiu responsável ao problema indicou apenas um
responsável. A Tabela 21 evidencia os tipos de responsáveis mencionados, freqüência, e
porcentagem destes.
Tabela 21
Freqüência absoluta e percentual de ocorrência de subcategorias de atribuição de
responsabilidade
Freqüência

(%) n = 92

Nossa

42

46%

Ação humana

42

46%

Governantes

8

8%

Responsável

Nossa e Ação humana receberam o mesmo número de menções e apesar de serem,
ambas, responsabilidades antrópicas, compuseram dois tipos distintos, porque a ação
humana representa certa isenção de responsabilidade própria do respondente, ao contrário
da responsabilidade como sendo nossa (por meio da qual o participante se inclui como
responsável).
Os adolescentes apontaram mais responsáveis do que apontaram possíveis soluções,
por exemplo. Nesta direção, Cabecinhas et al. (2006) afirmam que percepções de
responsabilidade por ações de mitigação têm sido encontradas em estudos referentes às
MCGs, e indicam que as pessoas estão dispostas a fazer algum sacrifício para implementar
tais ações (o que talvez justifique os 46% de atribuição ao tipo de responsabilidade Nossa);
porém, estas autoras afirmam ainda que as pessoas parecem não apoiar políticas que
interfiram significativamente em suas vidas diárias, e no conforto destas.
Kaiser e Shimoda (1999) apontam que a percepção de responsabilidade moral (ou
de sentimentos de culpa) pode ser considerada um preditor de comportamentos próambientais, o que poderia ser encarado como algo positivo a partir de uma perspectiva de
sustentabilidade, se não, é claro, houvesse essa culpabilização de outrem, sem uma maior
clareza do quê e de quem pode fazer algo a respeito do problema. Isto pôde ser percebido
pela indicação de responsabilidade à ação humana (42/323), que representa praticamente
uma entidade abstrata, e que não explica ao certo quem e como pode fazer algo a respeito
para amenizar a situação.
E ainda, pouquíssimos mencionaram Governantes como responsáveis pelo
problema (8/323); evidenciando maior noção de culpabilidade individualizada, centrada
em si próprio, como no caso do tipo de responsabilidade Nossa, que obteve mais
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indicações. Este resultado pode estar atrelado ao desconhecimento de soluções como
regulamentação (mencionada por 2 dos 323 adolescentes) e redução de poluentes
(mencionada por 13 dos 323) que se atrelam a uma noção mais conceitual e globalizada do
problema, envolvendo noções de políticas públicas e não somente ação individual. A
Tabela 22 retrata trechos de respostas dos adolescentes que indicaram estes 3 tipos de
responsável.
Tabela 22
Trechos referentes à responsabilidade e tipos de responsáveis mencionados nestes
Tipo de Responsável

Trechos das respostas
“A única certeza que tenho [sobre aquecimento global] é que a culpa é

Nossa

nossa”. Pedro (16 anos)
Ação do homem

“E ele ocorre devido, principalmente, a ação do homem.” Érica (15 anos)

Governantes

“O maior problema é que isso só tende a aumentar, pois e os governos,
responsáveis por isso, não fazem nada pois só se preocupam com o dinheiro”
Gabriela (15 anos)

6.5. Categoria Situação futura
Para a categoria de menção à situação futura, houve uma distinção entre
adolescentes que consideravam o futuro próprio e de suas gerações futuras, como filhos e
netos, e os adolescentes que consideraram a situação futura de maneira mais generalizada,
considerando todas as gerações futuras e o futuro do planeta. A Tabela 23 ressalta estas
diferenciações.
Tabela 23
Freqüência absoluta e percentual de ocorrência de subcategorias de situação de futuro
Freqüência

(%) n = 43

Futuro próprio

17

40%

Futuro do planeta

26

60%

Situação Futura

Apenas 43 dos 323 adolescentes explicitaram em suas respostas alguma
consideração com o futuro (seja o próprio, ou de todo planeta). Isto ressalta a importância
de se trabalhar com os adolescentes a orientação de futuro, como explicitado acima (ver
seção 2.2), principalmente quando se fala em MCGs, cujas conseqüências só ocorrerão
mais claramente em um futuro de proximidade ainda incerta.
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Talvez justamente por esta nebulosidade do futuro, o caráter de incerteza dos
efeitos das MCGs, associado às atuais preocupações dos adolescentes e requisitos sociais
que exigem atenção do jovem (Nurmi, 2005), é que a consideração desta situação acaba
sendo prejudicada; ou talvez não entendida e não conceituada claramente, tal como
proposto por Held (2001) por meio do uso do termo miopia: enxerga-se o presente e o que
está perto com mais clareza e consideração, do que se enxerga o futuro e o que está longe.
A Tabela 24 apresenta trechos de respostas que exemplificam esta consideração de futuro
nas respostas dos adolescentes.
Tabela 24
Trechos referentes à situação de futuro e tipos de considerações mencionados nestes
Menção à Situação Futura
Futuro próprio

Trechos das Respostas
“O aquecimento global está ai e nos temos que refletir essa história, porque
se não no futuro próximo não teremos nada para nossos filhos.” Igor (15
anos)

Futuro do planeta

“Essa intensificação de efeito sem o dito “pensamento sustentável”, não
pensa nas gerações futuras e nas conseqüências que estes atos trará a elas.”
Natalie (15 anos).

6.6. Categoria Mensagem de conservação

As respostas da categoria “mensagem de conservação” correspondem a recados,
com componentes aparentemente afetivos, e que versam sobre a necessidade de se cuidar
da natureza de maneira generalizada. Estas respostas/ mensagens não se referiam ao
problema do aquecimento global, mas sim a toda problemática do meio ambiente. Foram
encontradas mensagens de conservação com conteúdo fatalista, englobando aspectos de
julgamento pessimistas e negativos, e mensagens com conteúdo de bem-estar, envolvendo
aspectos de julgamento otimistas e positivos. A Tabela 25 evidencia como esta divisão se
apresentou nas respostas dos adolescentes.
Tabela 25
Freqüência absoluta e percentual de ocorrência de subcategorias de mensagens de conservação
Freqüência

(%) n = 139

Conteúdo fatalista

46

33%

Conteúdo de bem-estar

93

67%

Cuidado Ambiental
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Houve predomínio de mensagens de conservação positivas, referindo-se à
importância de ser cuidar da natureza pelo bem-estar de todos, e pelas maravilhas e belezas
que esta proporciona, ou porque esforços deste tipo devem ser feitos para que a natureza
permaneça conservada. As mensagens de conteúdo fatalistas eram negativas e referiam-se
à necessidade de cuidar do meio-ambiente porque se não “tudo se acabaria”, nada
sobreviveria, ou porque a situação atual era catastrófica. Os trechos na Tabela 26
exemplificam tais discursos.
Tabela 26
Trechos das respostas de MCGs que continham mensagens de conservação
Tipos de Mensagens de conservação
Conteúdo fatalista

Trechos das Respostas
“Amigo nós precisamos cuidar do meio ambiente porque se não
todos nós vamos morrer antes do tempo.” Alice (14 anos)

Conteúdo de bem-estar

“O mundo precisa de ajuda, vamos ajuda-lo cada um fazendo a sua
parte, podemos ter um mundo melhor mais bonito.” Tales (14 anos)

Muitos adolescentes responderam que “devemos cuidar do meio ambiente”
(139/323), sendo esta a segunda categoria mais mencionada. Ao considerar que a pergunta
do questionário era aberta, e se dirigia diretamente ao aquecimento global, torna-se
interessante perceber como muitos adolescentes resolveram passar o recado de “proteja a
natureza”, seja positivamente ou negativamente.
Um fato que não é estranho, levando em conta não só a difícil conceituação das
MCGs, mas também levando em conta que se trata de adolescentes, em formação de
valores (Wray-Lake et al., 2010) e de princípios morais (Papalia, Old & Feldman, 2006),
inseridos no contexto escolar. Este contexto promove o discurso já mencionado do “bommocismo”, do que é correto ou não. Logo, não é difícil pressupor que este ambiente escolar
contribua para respostas desta natureza, afinal, como já explicitado, desde cedo se aprende
na escola que se deve proteger o meio ambiente, e não jogar o lixo na rua.
O único receio, neste sentido, é o de que esta educação seja descontextualizada e
desvinculada da realidade do adolescente. Tal pressuposto parte de indícios fornecidos por
este estudo, que encontrou nas respostas poucas indicações a respeito das conseqüências do
aquecimento global para a localidade destes adolescentes. Esta falta de tradução do global
para o local pode ser reflexo de uma educação ambiental desconexa com a vivência dos
adolescentes, de modo que, certamente, estudos destas dimensões espaciais em relação à
problemática ambiental ganham relevância.
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Em resumo, por estes posicionamentos diante das MCGs fica claro que os
adolescentes associam este problema a poluição, e equivocadamente ao buraco na camada
de ozônio, ressaltando um conhecimento escasso e confuso sobre o tema; resultados
também encontrados por Cabecinhas et al. (2006), sugerindo que o mal entendimento do
aquecimento global pode ser algo generalizado entre leigos. Estas autoras evidenciaram,
também, que o aquecimento global tem os efeitos associados a outras problemáticas
ambientais, às questões de geleiras e clima, e que não são associados ao bem-estar e a
questões de saúde, o que também foi encontrado por este estudo. Por fim, ainda de acordo
com estas autoras, o papel da ação humana como algo que afeta o equilíbrio da natureza
parece estar nas mentes dos adolescentes, mas não existem indícios de engajamento em
ações individuais que se destinem a ações de mitigação.

6.7. Idade e tipo de escola influindo no posicionamento sobre MCGs
Outros objetivos específicos estipulados correspondiam à investigação do
posicionamento diante das MCGs de acordo com a idade e com o tipo de escola. Por meio
da Prova U de Mann Whitney, não foram evidenciadas relações significativas entre a
variável idade dos participantes e as indicações de categorias de percepção das MCGs nas
respostas destes. A Tabela 27 apresenta as médias e desvios-padrão de idade de acordo
com as seis categorias e com base nas 323 respostas válidas.

Tabela 27
Médias e desvios-padrão da variável idade em relação às seis categorias sobre MCGs
Categoria
Mencionaram?
Sim

Não

M(DP)

M (DP)

Causa

15,01 (1,21)

15,01 (1,44)

Conseqüência

14,88 (1,73)

15,06 (1,37)

Soluções

15,09 (1,08)

15,00 (1,34)

Responsável

14,96 (1,31)

15,03 (1,32)

Situação futura

15,14 (1,28)

15,03 (1,32)

Mensagem de conservação

15,10 (1,44)

14,94 (1,21)

A pequena variação de idade entre os participantes pode ter contribuído para que
associações significativas não tenham sido encontradas. E, apesar de evidências teóricas
fomentarem pressupostos de diferenças no raciocínio entre adolescentes mais novos e mais
velhos, a idade mínima e máxima neste estudo representou uma freqüência extremamente
baixa: 3 participantes com 12 anos e 3 participantes com 19; logo, os respondentes deste
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estudo apresentaram faixas de idade muito próximas, entre 14 e 16 anos (média geral =
15,03; N = 348).

No que diz respeito à variável tipo de escola, não foram evidenciadas associações
significativas entre essa variável e as categorias de soluções do problema e de menção à
situação futura, por meio da Prova de Qui-quadrado. Todavia, as demais categorias (causa,
conseqüências, atribuição de responsabilidade e mensagens de conservação) apresentaram
associações significativas com o tipo de escola, e são detalhadas a seguir.
A categoria causa se associou significativamente ao tipo de escola (χ² = 14,698; gl
= 1; p ≤ 0,005), evidenciando a tendência de que os alunos de escola particular
mencionaram mais a causa do problema nas respostas dadas do que alunos de escola
pública. Dos 173 adolescentes que indicaram causa, 66% eram da escola particular, e 34%
eram da escola pública. Estes resultados são apresentados na Tabela 28.
Tabela 28
Freqüência absoluta (f) e freqüência esperada (Fe) das associações entre a categoria causa e o
tipo de escola
Tipo de Escola

Mencionaram Causa

Total

Sim
f (Fe)

Não
f(Fe)

Pública

59 (76,1)

83 (65,9)

142

Particular

114 (96,9)

67 (74,2)

181

Total

173

150

323

* p ≤ 0,005

A categoria de conseqüências também se associou significativamente (χ² = 4,785;
gl = 1; p ≤ 0,05) ao tipo de escola. A Tabela 29 indica a mesma tendência apontada acima,
e com a mesma porcentagem: os alunos de escola particular mencionaram mais
conseqüências (66% de 88) do que os alunos de escola pública (34% de 88); ainda que as
menções a conseqüências tenham sido em número menor do que a causas.
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Tabela 29
Freqüência absoluta (f) e freqüência esperada (Fe) das associações entre a categoria conseqüência
e o Tipo de escola
Tipo de Escola

Mencionaram Conseqüências

Total

Sim
f (Fe)

Não
f(Fe)

Pública

30 (38,7)

112 (103,3)

142

Particular

58 (49,3)

123 (131,7)

181

Total

88

235

323

* p ≤ 0,05

A categoria de atribuição de responsabilidade, do mesmo modo, se associou
significativamente ao tipo de escola (χ² = 16,686; gl = 1; p ≤ 0,005) e também seguiu a
mesma tendência. Os alunos de escola particular mencionaram mais os responsáveis pelo
problema (74% de 92) do que os alunos de escola pública (26% de 92), como mostra a
Tabela 30.
Tabela 30
Freqüência absoluta (f) e freqüência esperada (Fe) das associações entre a categoria atribuição de
responsabilidade e o tipo de escola
Tipo de Escola

Mencionaram Responsável

Total

Sim
f (Fe)

Não
f(Fe)

Pública

24 (40,4)

118 (101,6)

142

Particular

68 (51,6)

113 (129,4)

181

Total

92

231

323

* p ≤ 0,005

Em contrapartida,

a

categoria

mensagens

de

conservação

se

associou

significativamente (χ² = 16,686; gl = 1; p ≤ 0,005) ao tipo de escola, indicando tendência
contrária as expostas acima: os alunos de escola pública forneceram em suas respostas
mais mensagens de conservação (61% de 139) do que os alunos de escola particular (39%
de 139), conforme é apresentado pela Tabela 31.
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Tabela 31
Freqüência absoluta (f) e freqüência esperada (fe) das associações entre a categoria mensagens de
conservação e o tipo de escola
Tipo de Escola

Mencionaram Mensagens de
Conservação
Sim
f (fe)

Total

Não
f(fe)

Pública

85 (61,1)

57 (80,9)

142

Particular

54 (77,9)

127 (103,1)

181

Total

139

184

323

* p ≤ 0,005

Os resultados destas associações, e das que estão por vir, devem ser considerados
com ressalvas, tendo em vista o pequeno número de menções que algumas das categorias
receberam nas respostas destes adolescentes. Por outro lado, a própria ausência destas
categorias sugere indícios do pouco conhecimento que os adolescentes possuem a respeito
desta temática.
Por meio destes resultados, é possível questionar, mais uma vez, a diferença entre o
ensino de escolas particulares e públicas. Isto porque os adolescentes de escola pública
mencionaram menos características do problema; e ainda, talvez também por menor
conhecimento das especificidades do aquecimento global, forneceram mais mensagens de
conservação do meio ambiente, ou seja, frisaram mais que é importante cuidar da natureza
de maneira generalizada, do que forneceram informações específicas que caracterizam as
MCGs, como causas, conseqüências ou responsáveis.
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7. MCGs e o compromisso pró-ecológico dos adolescentes
Este capítulo destina-se a apresentação das associações entre as categorias de
MCGs e os indicadores de compromisso pró-ecológico. Trata-se de uma reunião das
variáveis apresentadas até então, e compilação de resultados, a fim de evidenciar como o
posicionamento dos adolescentes a respeito das MCGs se apresenta em relação ao
compromisso pró-ecológico destes. Primeiramente, apresento os resultados entre as
percepções das MCGs e às práticas de cuidado ambiental, e depois, apresento as
associações entre tais categorias e os instrumentos utilizados (EAE; CCF e VEM).

7.1. Mudanças climáticas globais e práticas de cuidado ambiental
É importante mencionar que, nesta análise, o cálculo de cuidadores e nãocuidadores se baseia no total de 323 participantes, que mencionaram respostas ao item
referente às MCGs; excluindo os 25 que não responderam a esse item. Assim, desses 323,
174 responderam que não cuidam do meio ambiente (54%), e 149 afirmaram que praticam
ações de cuidado ambiental (46%).
As categorias causa, conseqüências, soluções, atribuição de responsabilidade,
menção à situação futura, e mensagens de conservação não apresentaram associações
significativas com as práticas de cuidado ambiental, por meio da Prova de Qui-quadrado.
Ou seja, o discurso a respeito do posicionamento diante das MCGs não se associou ao
exercício auto-relatado de práticas de cuidado ambiental. Por isso, a Tabela 32 apresenta a
freqüência absoluta de cada categoria de acordo com a variável de prática de cuidado, e a
porcentagem que esta representa com base no total de respondentes que mencionaram a
respectiva categoria.
Tabela 32
Freqüência absoluta e porcentagem de indicações dos tipos de percepção sobre MCGs para cuidadores e nãocuidadores
Mencionaram a Categoria:
Cuidadores
Não-cuidadores Total de indicações das
f (%)

f (%)

categorias f (%)

Causa

84 (49%)

89 (51%)

173 (100%)

Conseqüência

40 (46%)

48 (54%)

88 (100%)

Solução

17 (53%)

15 (47%)

32 (100%)

Responsável

50 (54%)

42 (46%)

92 (100%)

Situação Futura

23 (53%)

20 (47%)

43 (100%)

Mensagens de Conservação

58 (42%)

81 (58%)

139 (100%)

96
Este resultado pode ser reflexo de várias circunstâncias. Primeiro, temos que
considerar, como já dito, o baixo número de indicações que a maior parte destas categorias
atingiu. Além disto, principalmente por se tratar de adolescentes, existem questões como a
hipocrisia aparente (Papalia et al, 2006), a qual ressalta que muitas vezes o discurso
engajado do adolescente não corresponde ao sacrifício para exercício de práticas
condizentes (ver seção 2.1), possibilidade que é acentuada pelas questões de desejabilidade
social e de moralidade características a temas relativos ao meio ambiente, como já foi
discutido. Outra circunstância a ser ressaltada é o fato das MCGs corresponderem a um
problema humano-ambiental global; logo, pode haver uma descrença na ação individual e
localizada como capaz de gerar ações de mitigação (Urbina-Soria & Fernández, 2006).
E ainda, estes resultados podem ser reflexo do conhecimento confuso que existe
sobre a questão das MCGs, pois, mesmo as categorias de causa e conseqüência, que
indicam um conhecimento mais detalhado da questão, não se relacionaram com as práticas
de cuidado. Vários autores afirmam que a confusão conceitual existente a respeito das
MCGs contribui para que estas questões sejam deixadas de lado, afinal, não se sabe muito
bem o que pode ser feito a respeito (Bord, Fisher & O´Connor, 1998; Cabecinhas et al.,
2006; Oppenheimer & Todorov, 2006; Sundblad et al., 2009); tanto é, que poucos
adolescentes mencionaram possíveis soluções.
A categoria de atribuição de responsabilidade foi a única que se aproximou do nível
de significância estabelecido (p ≤ 0,05), com χ² = 3,496; gl = 1; p = 0,062. Esse resultado,
de os cuidadores mencionarem mais responsáveis pelo problema do que os não-cuidadores,
estaria de acordo com a associação entre responsabilidade percebida e a prática de tipos de
comportamentos pró-ambientais (Corral-Verdugo, 2001; Kaiser, Ranney, Hartig & Bowler,
1999), ainda que, neste caso, esteja se falando especificamente de MCGs, e que poucos
adolescentes tenham mencionado responsáveis pelo problema, e menos ainda tenham se
percebido como responsáveis.
Outro ponto a ser mencionado refere-se à categoria de mensagens de conservação.
Apesar de esta categoria não ter se associado significativamente com as práticas de
cuidado ambiental, a freqüência de indicações destas mensagens foi maior por parte dos
adolescentes não-cuidadores.
É importante lembrar que esta categoria também foi associada às respostas dos
alunos de escola pública. E estes alunos também se mostraram, significativamente, menos
cuidadores do que os alunos de escola particular (ver seção 5.1). Tem-se uma contradição
estabelecida: os alunos de escola pública foram menos cuidadores, apesar de mencionar
mais, nas respostas de MCGs, recados referentes à necessidade de conservação. Esta
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contradição também pode estar associada à desejabilidade social e ao pouco conhecimento
do problema, afinal, estes alunos também indicaram menos causas e conseqüências. Logo,
podemos pressupor que quanto menor o conhecimento, mais se reproduz um discurso
pronto típico à moralidade convencional: ter o discurso de que “devemos cuidar do meio
ambiente” é bom e correto, mesmo que não se conheça bem o problema, ou que não haja
ações concretas de cuidado com o meio.

7.2. MCGs e os ambientalismos ecocêntricos e antropocêntricos
Foram analisadas as associações entre as seis categorias de percepção das MCGs e
os escores dos três fatores encontrados para a escala de Ambientalismo Ecocêntrico e
Antropocêntrico (Thompson & Barton, 1994). A verificação da significância estatística das
diferenças entre escores – tanto nesta como nas outras escalas apresentadas a seguir – foi
feita por meio da Prova U de Mann Whitney, como já explicado no capítulo de Método.
A Tabela 33 apresenta as médias e os desvios-padrão dos escores dos fatores
encontrados para a escala EAE para cada uma das seis categorias de percepção das MCGs,
bem como o valor da Prova U de Mann Whitney e de significância para as associações que
foram significativas. As categorias que apresentaram tais associações com os fatores
foram: causa, conseqüência, atribuição de responsabilidade e mensagens de conservação.
As categorias de situação futura e soluções não apresentaram relações significativas com
os fatores da AEA.
Os

resultados

evidenciaram

que

as

pessoas

apáticas-antropocêntricas

e

ecocentricamente emocionais mencionaram menos causas. Do mesmo modo, estes mesmos
respondentes mencionaram menos conseqüências, e, ainda, os apáticos-antropocêntricos
mencionaram menos o responsável pelo problema.
Já com relação às mensagens de conservação, observou-se que apáticosantropocêntricos e ecocêntricos emocionais indicaram mais, em suas respostas, este tipo de
mensagem. Estes dados podem ser melhor visualizados por meio da referida Tabela 33.
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Tabela 33
Médias (M), desvios-padrão (DP) dos fatores da escala de AEA para cada categoria de percepção das MCGs (N =
323)
Categorias e
quantidade de respondentes
Sim (n = 173)

Causas

Mensagens de Conservação

Responsáveis

Conseqüências

Situação futura

Soluções

Fatores encontrados para a Escala AEA
Apatia
Ecocentrismo
Ecocentrismo
Antropocêntrica
Emocional
Racional
M (DP)
M (DP)
M (DP)
1,37 (0,45)

Não (n = 150)

1,56 (0,53)

Sim (n = 139)

1,57 (0,54)

Não (n = 184)

1,38 (0,44)

Sim (n = 92)

1,28 (0,44)

Não (n = 131)

1,53 (0,50)

Sim (n = 88)

1,39 (0,49)

Não (n = 235)

1,49 (0,50)

a
a

f
f

3,42 (1,16)
3,74 (1,15)
3,91 (1,11)
3,30 (1,13)

b

3,53 (0,52)

b

3,45 (0,64)

g

3,46 (0,61)

g

3,52 (0,55)

e

3,45 (1,24)

3,50 (0,54)

e

3,62 (1,13)

3,50 (0,60)

c
c

3,33 (1,24)
3,65 (1,12)

d

3,48 (0,51

d

3,50 (0,60)

Sim (n = 43)

1,43 (0,47)

3,48 (0,99)

3,48 (0,45)

Não (n = 280)

1,46 (0,50)

3,58 (1,19)

3,49 (0,60)

Sim (n = 32)

1,34 (0,38)

3,81 (1,20)

3,50 (0,56)

Não (n = 291)

1,47(0,51)

3,54 (1,16)

3,49 (0,71)

(a) U = 10077,5; z = -3,375; p ≤ 0,005
(b) U = 10744,0; z = -2,666; p ≤ 0,05
(c) U = 8916,5; z = -1,761; p = 0,078
(d) U = 8787,5; z = -2,078; p ≤ 0,05
(e) U = 7435,0; z = -4,167; p ≤ 0,005
(f) U = 10101,0; z = -3,163; p ≤ 0,005
(g) U = 8829,5; z = -4,764; p ≤ 0,005

Os resultados concernentes aos apáticos-antropocêntricos fluíram na direção
esperada. A perspectiva teórica sugere que estes não se importam com questões
ambientais, não consideram e “não ligam” para estes temas (Thompson & Batrton, 1994).
Diante disto, esperava-se que tais respondentes não escrevessem a respeito do aquecimento
global fornecendo suas características, afinal, esta temática não lhes seria importante, tendo
conhecimento a respeito ou não. Por outro lado, não era esperado que estes respondentes
indicassem, em suas respostas, mensagens de conservação, justamente pela não
consideração de problemas ambientais; porém, observou-se que estes respondentes
indicaram mais tais mensagens. Isto sugere, portanto, a influência da desejabilidade social
em suas respostas, referente ao que é “correto” escrever sobre o meio ambiente de forma
generalizada e superficial.
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Já em relação aos ecocêntricos emocionais, era esperado que estes mencionassem
recados com componentes afetivos diante de temáticas do meio ambiente, o que é
característico a este fator. E isto pode justificar a presença de recados sobre como é “bom”
cuidar da natureza, ou seja, justificar a maior indicação de mensagens de conservação, que
neste caso, não se atrelam tanto à desejabilidade social, mas sim ao prazer de proteger e
conservar a natureza que se reflete em seus discursos.
Em contrapartida, estes respondentes também mencionaram menos causas e
conseqüências, sendo possível questionar se isto não seria reflexo da falta de conhecimento
a respeito do problema. O conhecimento poderia estar atrelado ao ecocentrismo racional,
todavia este não apresentou associações significativas com as percepções diante das
MCGs, não embasando afirmativas de que pessoas com escores mais altos neste fator
teriam mais conhecimento a respeito do problema. Assim, de modo geral, o ecocentrismo
pode não discriminar bem quando cruzado com algumas variáveis de interesse, o que
sugere que este fator pode representar algo considerado como "da boca para fora".
Estes resultados esclarecem, então, que parece, na verdade, haver pouco e confuso
conhecimento a respeito do problema, corroborando resultados encontrados por outros
estudos (Cabecinhas, et al., 2006; Dunlap, 1998; Sundblad et al., 2009). E mais, chama a
atenção para a presença da desejabilidade social como marcante nas temáticas de meio
ambiente, pois, até quem não considera questões ambientais escreveu sobre esta
necessidade de conservação da natureza, aparentemente “vazia”.

7.3. MCGs e a consideração de futuro ou imediatismo
Foram analisadas as associações entre as seis categorias de percepção das MCGs e
os escores dos dois fatores encontrados para a escala de Consideração de Conseqüências
Futuras. Os resultados evidenciaram que as categorias de soluções, situação futura e
mensagens de conservação não apresentaram relações significativas com os fatores de
imediatismo e de consideração de futuro. As categorias de causa e atribuição de
responsabilidade atingiram significância, e a categoria de conseqüências se aproximou do
valor de significância aceito (p = 0,084). A Tabela 34 apresenta os valores da Prova U de
Mann Whitney, valores de significância, médias e desvios-padrão dos escores dos dois
fatores, de acordo com a percepção diante das MCGs. A tendência observada foi de que os
adolescentes imediatistas indicaram menos, em suas respostas, as causas, conseqüências e
os responsáveis pelo problema.
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Tabela 34
Médias (M), desvios-padrão (DP) dos fatores da escala CCF para cada categoria de percepção das
MCGs (N = 323)
Categorias e
quantidade de respondentes
Causas

Sim (n = 173)
Não (n = 150)

Mensagens de Conservação

Responsáveis

Conseqüências

Situação Futura

Soluções

Fatores encontrados pela escala CCF
Consideração de
Imediatismo
Futuro
M (DP)
M(DP)
1,59 (0,65)
1,80 (0,79)

a

2,64 (0,65)

a

2,70 (0,67)

Sim (n = 139)

1,69 (0,65)

2,73 (0,66)

Não (n = 184)

1,68 (0,65)

2,63 (0,65)

Sim (n = 92)

1,43 (0,55)

Não (n = 131)

1,79 (0,76)

b

2,73 (0,70)

b

2,65 (0,64)

Sim (n = 88)

1,54 (0,59)

2,62(0,61)

Não (n = 235)

1,74 (0,77)

2,70(0,68)

Sim (n = 43)

1,69 (0,75)

2,79 (0,49)

Não (n = 280)

1,68 (0,72)

2,65 (0,67)

Sim (n = 32)

1,50 (0,61)

2,80 (0,65)

Não (n = 291)

1,71 (0,74)

2,66 (0,66)

(a) U = 11154,0; z = -2,176; p ≤ 0,05
(b) U = 7725,5; z = -3,829; p ≤ 0,005

Os pressupostos teóricos levaram à pressuposição de que as pessoas que
consideram as conseqüências futuras, na CCF, fariam mais, em suas respostas, menções
sobre a situação futura relativa ao aquecimento global. Apesar desta associação não ter
atingido significância estatística, as médias dos escores revelam que pareceu, ao menos,
haver uma concordância entre o discurso de se mencionar a situação futura e considerar as
conseqüências futuras de seus comportamentos presentes (M: 2,79 > 2,65).
Com os resultados, observou-se ainda que os adolescentes mais imediatistas
conceituaram menos as MCGs, não indicando as causas do problema, nem as
conseqüências ou os responsáveis por isso; sendo possível pressupor que, da mesma
maneira e em correspondência com os apáticos-antropocêntricos, os imediatistas não
indicaram estas percepções, ou por não conhecer o problema e/ou por não se importarem
com as questões ambientais. A correlação significativa (r = 0,436; p ≤ 0,005; ver Tabela
12) encontrada entre estes dois fatores (apatia-antropocêntrica e imediatismo) sugere que
os imediatistas também parecem não se importar com o problema.
Os imediatistas consideram os ganhos imediatos em detrimento das conseqüências
(maléficas ou benéficas) futuras. Wray-Lake et al. (2010) chamam a atenção para os
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valores materialistas que os adolescentes possuem atualmente, colaborando para posturas
imediatistas e sem planejamento futuro. Lewin (1970/1948) ressalta, então, que não possuir
uma perspectiva de futuro real e equilibrada equivale à inação e paralisia diante dos
eventos, principalmente se as evidências de potencial perigo não são certas e claras, o que
é o caso das conseqüências das MCGs. Assim, faz sentido que não havendo essa
perspectiva de futuro em seus posicionamentos, houvesse uma não consideração das
MCGs refletida pela não indicação de características do problema, como causas,
conseqüências ou responsáveis.
E, enfim, estes resultados sugerem que consideração de futuro, portanto, como
anteriormente discutido, parece ser algo positivo e necessário ao pensar em questões
ambientais, em sustentabilidade, e principalmente em MCGs (Corral-Verdugo, 2010;
Joireman, 2005; Nurmi, 2005; Uzzel, 2000), afinal, a situação futura do planeta e,
principalmente, da condição de vida humana depende do andamento e do desenrolar deste
problema, de suas causas e conseqüências, e de como elas influenciarão na qualidade de
todo ecossistema.

7.4. MCGs e as visões ecológicas de mundo
Foram analisadas as associações entre as seis categorias de percepção das MCGs e
os escores dos três fatores encontrados para a escala de avaliação de visões ecológicas de
mundo (Lima & Castro, 2005). A categoria soluções não se associou significativamente
aos fatores da escala VEM, e a categoria de conseqüências apenas se aproximou do valor
de significância aceito (p = 0,097). Já as categorias de causa, atribuição de
responsabilidade, situação futura e mensagens de conservação obtiveram relações
significativas, demonstradas pela Tabela 35, que apresenta ainda: os valores da Prova U de
Mann Whitney, valores de significância, médias e desvios-padrão dos escores dos três
fatores da VEM, de acordo com as percepções a respeito das MCGs.
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Tabela 35
Médias (M), desvios-padrão (DP) dos fatores da escala VEM para cada categoria de percepção das MCGs (N =
323)
Categorias e
quantidade de respondentes
Sim (n = 173)

Causas

Mensagens de Conservação

Responsáveis

Conseqüências

Situação futura

Soluções

Fatores encontrados para a Escala VEM
Individualismo
Igualitarismo
Fatalismo
M (DP)
M (DP)
M (DP)
1,76 (0,56)

Não (n = 150)

1,91 (0,67)

Sim (n = 139)

1,92 (0,68)

Não (n = 184)

1,77 (0,56)

Sim (n = 92)

1,64 (0,53)

Não (n = 131)

1,91 (0, 63)

a

3,22 (0,58)

2,35 (1,19)

a

3,32 (0,59)

2,52 (1,31)

c

3,33 (0,59)

2,47 (1,34)

c

3,32 (0,58)

2,40 (1,18)

b

3,85 (0,51)

2,22 (1,15)

b

3,30 (0,60)

2,51 (1,28)

Sim (n = 88)

1,73 (0,55)

3,35 (0,53)

2,50 (1,34)

Não (n = 235)

1,87 (0,64)

3,31 (0,60)

2,40 (1,22)

Sim (n = 43)

1,64 (1,70)

3,23 (0,54)

2,01 (0,97)

d

Não (n = 280)

1,85 (0,62)

3,33 (0,59)

2,49 (1,28)

d

Sim (n = 32)

1,83 (0,49)

3,34 (0,55)

2,30 (1,15

Não (n = 291)

1,83 (0,63)

3,32 (0,59)

2,45 (1,30)

(a) U = 11125,0; z = -2,210; p ≤ 0,05
(b) U = 8086,0; z = -3,353; p ≤ 0,005
(c) U = 10984,0; z = -2,171; p ≤ 0,05
(d) U = 4812,0; z = -2,123; p ≤ 0,05

Os resultados evidenciam que os adolescentes individualistas indicaram menos
causas, menos responsáveis, e sugerem que indicaram também menos conseqüências do
problema; em contrapartida estes adolescentes indicaram mais mensagens de conservação.
Os adolescentes fatalistas indicaram, em suas respostas, menos considerações a respeito da
situação futura diante do aquecimento global.
Os individualistas não temeriam à natureza, ou seja, não se importariam, com
questões ambientais, segundo Lima e Castro (2005). Logo, da mesma maneira que se dá
com os apáticos-antropocêntricos e imediatistas, faz sentido que os individualistas também
não considerem às características do aquecimento global, atendendo apenas às expectativas
sociais do que é correto (por terem mencionado mais mensagens conservacionistas); mas
leva-se em conta, ainda, que o conhecimento embaçado sobre a temática parece ser algo
comum à todos os participantes, e pode justificar as poucas menções às características do
problema, e grande indicação de mensagens de necessidade de conservação.
Em relação ao fatalismo, pode-se afirmar que o resultado encontrado condiz, de certa
forma, com a perspectiva teórica adotada (Lima & Castro, 2005), tendo em vista que o
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fatalismo se refere à visão de que os acontecimentos do mundo, e da natureza são
imprevisíveis, e não podem ser controlados; portanto, não se tem controle sobre os
acontecimentos futuros. Por isso, pressupunha-se que os fatalistas não fossem mencionar
considerações a respeito da situação de eventos futuros diante do aquecimento global.
Além disso, este estudo encontrou correlação significativa entre o fatalismo e o
imediatismo (r = 0,291; p ≤ 0,05), reforçando o pressuposto de que fatalistas não
consideram o futuro.

Em resumo, ao relacionar o posicionamento dos adolescentes diante das mudanças
climáticas globais com o seu compromisso pró-ecológico, foi possível evidenciar que os
adolescentes que forneceram respostas mais pobres conceitualmente (não delimitando
causa, nem conseqüências ou responsável) foram os menos compromissados com o meio
ambiente, de acordo com os indicadores utilizados; foram os mais individualistas,
imediatistas e apáticos-antropocêntricos. Isto ressalta as pressuposições de que estes
adolescentes não se importam com questões ambientais, apesar de estes mesmos terem
mencionado mais mensagens de conservação.
Esta reprodução de um discurso pronto, o do “vamos, precisamos ou devemos,
ajudar a natureza”, representa a desejabilidade social apontada por Kaiser et al. (2007).
Fenômeno que parece, também, representar a reprodução de um discurso da moralidade
convencional de estilo heterônomo (Bataglia et al., 2010), ou seja, parece representar o
discurso do que os “outros” consideram correto, ou do discurso que é aprendido na escola,
não se relacionando com iniciativas próprias, mas sim com as normas alheias.
Os ecocêntricos emocionais também forneceram menos características específicas
às MCGs, e mais mensagens de conservação. Era esperado, por este fator, mais recados
desta natureza conservacionista, não por um discurso do desejável, mas por um
pensamento típico ao afeto com a natureza, algo de cunho mais “autônomo” (Bataglia et
al., 2010), de iniciativa e raciocínios próprios.
Todavia, entra em cena, mais uma vez, a questão do conhecimento embaçado a
respeito desta temática, que parece justificar não só a baixa indicação de certas
características do problema por parte destes ecocêntricos, como também a alta indicação de
mensagens conservacionistas por parte dos indicadores de não-compromisso. Este
conhecimento confuso interfere na elaboração de juízos sobre o problema, como também
interfere na elaboração de medidas para sua mitigação, como vem sendo discutido.
Tal quadro conceitual confuso parece ser generalizado para os adolescentes, próecologicamente compromissados ou não. O que justificaria, por exemplo, a não associação
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entre ecocentrismo racional e uma maior indicação de causa ou conseqüência, como seria
esperado deste fator, já que é considerado mais intelectual ou técnico.
Além disso, os adolescentes igualitários e os que consideram o futuro,
características que aparecem atreladas ao compromisso pró-ecológico de acordo com a
literatura, por exemplo, não se relacionaram significativamente com o posicionamento
diante das MCGs, e uma das possíveis razões para isso é justamente essa confusão
conceitual, que se reflete, também, nas baixas indicações das percepções das MCGs.
Portanto, além do conhecimento confuso generalizado, o que parece claramente
evidenciado por este estudo é que os indicadores de não-compromisso pró-ecológico se
associaram a uma conceituação mais pobre a respeito do tema, reflexo, então, não só de tal
conhecimento impreciso (comum a todos os adolescentes), mas também, neste caso,
reflexo da não consideração destas questões, e não-importância dada a estas, referente a
um, porque não pressupor, descaso com questões ambientais.
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8. Considerações Finais
As mudanças climáticas globais (MCGs) correspondem a um problema humanoambiental complexo, e com características diferentes de vários outros problemas pontuais e
conhecidos pelas pessoas, como o acúmulo de lixo em bueiros, por exemplo. Estas
características específicas foram discutidas ao longo desta dissertação como obstáculos à
informação e ao conhecimento por parte da população. As mudanças climáticas não são
traduzidas pelo sistema sensorial humano, e possíveis conseqüências concretas não
possuem conexão clara com o problema; que é global e não apenas localizado (Dunlap,
1998; Uzzel, 2000). É um problema silencioso, mas com potenciais riscos estrondosos,
que, infelizmente, ainda são pouco confirmados, de modo a fornecer um caráter de
previsibilidade para o que poderiam ser certezas de cientistas.
Diante deste cenário, de incertezas e complexidade conceitual, este estudo teve
como objetivo central a investigação do posicionamento de adolescentes natalenses a
respeito das MCGs: como estes as percebiam e o que conheciam sobre tal problemática.
Nesta direção, o presente estudo constatou que os adolescentes possuem uma percepção
genérica e superficial a respeito das mudanças climáticas globais, comparando-as a outros
problemas ambientais mais pontuais, como a poluição pelo lixo, ou poluição do ar.
Vale ressaltar que as MCGs se relacionam sim com outros problemas, porém estas
relações não foram bem compreendidas pelos adolescentes, que as confundiram, ainda,
com a destruição da camada de ozônio. É inegável a interdependência do ecossistema que
funciona em uma cadeia de acontecimentos, em que eventos afetam outros, e assim
sucessivamente; e, para exemplificar esta idéia, é possível citar as atividades de
desmatamento como influência na intensificação do problema, mas não como causa direta.
Todavia, estas associações não foram claras para os adolescentes, que pouco mencionaram
o agravamento do efeito estufa e o mecanismo desse agravamento como causa das MCGs.
Além desta percepção genérica, este estudo constatou a ausência de um
conhecimento claro a respeito do problema, pois, além destas confusões conceituais, os
adolescentes pouco indicaram causas e conseqüências do problema e, menos ainda,
possíveis soluções. Neste sentido, é importante ressaltar que a temática das MCGs foi
introduzida à população, seja por veículos midiáticos ou escolares, recentemente. Havia,
antes deste intenso debate, a discussão de outras problemáticas ambientais já presentes no
cotidiano da população, problemas tais como a poluição, o desmatamento e a extinção da
fauna e flora. Assim, é esperado que o novo assunto (aquecimento global) seja apreendido
e entendido conforme conhecimentos prévios existentes, o que justificaria tanta confusão
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conceitual a respeito do tema, tido genericamente como qualquer outro problema ambiental
(Dunlap, 1998).
Diante disto, seria interessante que professores de ciências, geografia, ou
educadores ambientais, que fossem ensinar a respeito de problemáticas ambientais,
esclarecessem melhor tais diferenças entre os problemas diversos, como eles se conectam,
e o que pode ser feito diante disto, não só por governantes, mas também por cada
indivíduo; intencionando uma educação ambiental mais coerente com as realidades de cada
adolescente e que esclareça a interdependência dos ecossistemas do planeta.
Ainda assim, o conhecimento sobre uma questão pode não ser suficiente para
desencadear conscientização a respeito (Sommer, 1979/1972). Nesta direção, Dunlap
(1998) ressalta que o conhecimento mais preciso e detalhado sobre as MCGs, por parte de
leigos, pode não ser traduzido em ações de mitigação, e que, talvez mais importante do que
este detalhamento conceitual, seja a implementação institucional e governamental de
medidas e políticas públicas para mitigação do problema, como metas de redução de
carbono. Estas ações seriam mais eficazes para combater o problema do que a ação
individual e localizada. Entretanto, estas idéias podem co-existir, afinal, principalmente em
regimes democráticos, o apoio e adesão populacional a leis desta natureza também podem
ser facilitados com aparato informacional mais claro, coeso e com menos incertezas e
discórdias entre especialistas.
O conhecimento impreciso observado por este estudo pode justificar, ainda, não só
o pouco relato de potenciais riscos oriundos do aquecimento global, como também pode
justificar a presença de um grande número de recados sobre a necessidade de conservação
e proteção da “natureza generalizada”, não sendo estes recados vinculados às MCGs.
Estas mensagens de conservação sugerem que os adolescentes buscaram atender certas
expectativas sociais de respostas, ao afirmarem “que não devemos maltratar a natureza e
sim protegê-la, pois precisamos dela”. Este discurso é considerado correto e bonito, e é
aprendido nas escolas desde cedo. O contrário deste discurso é algo feio e errado, como
seria o ato de jogar lixo no chão ou maltratar animais, por exemplo. Portanto, o grande
número destas mensagens ressalta a influência da desejabilidade social, pressupondo que
esta possa ser mais “forte” no estágio da moralidade convencional, em que o “correto” é
aquilo que o outro diz ser, seja este outro um professor ou normas e leis.
A partir destes resultados surgem reflexões a respeito do conhecimento como
variável imprescindível para adoção de comportamentos pró-ecológicos e para fomentar a
existência de um compromisso pró-ecológico na população, afinal, sem o conhecimento a
respeito de um problema não se sabe também o que pode ser feito para resolvê-lo. Diante
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disto, este estudo também objetivou investigar possíveis relações entre este
posicionamento dos adolescentes a respeito das MCGs e o compromisso pró-ecológico dos
mesmos. E, assim, evidenciou-se que os indicadores do compromisso pró-ecológico
utilizados neste estudo não se associaram ao posicionamento diante das MCGs, sugerindo
que, em concordância com o que foi discutido acima, o conhecimento deste problema
pelos adolescentes é impreciso, confuso e pouco definido, de modo a não se relacionar com
as predisposições contidas naqueles indicadores.
Outro complicador no caso das MCGs é a impossibilidade de serem vistas, tocadas,
o que possivelmente acentua o conhecimento confuso amplamente relatado por estudos a
respeito do tema (Bord et al., 1998; Cabecinhas et al., 2006; Oppenheimer & Todorov,
2006; Sundblad et al., 2009). A falta de percepção fisiológica e sensorial dificulta a
percepção de existência do problema (Uzzel, 2000), e isso pode embaçar considerações
sobre este, até mesmo por parte de pessoas consideradas ecologicamente compromissadas.
Afinal, a existência de um problema que não é notado não gera disposição para sua
solução, já que não se enxerga tal problema, ou ainda, não se sabe que ele existe. Portanto,
faz sentido, ao considerar esta abstração das MCGs associada ao conhecimento confuso
sobre o tema, que este estudo não tenha encontrado relações entre o posicionamento diante
destas e o compromisso pró-ecológico destes adolescentes, pois estas características
vinculadas a tal problemática parecem contribuir para que se predomine uma má
compreensão a respeito, inação e não emergência de medidas que possam resolvê-la, ou no
caso, mitigá-la.
Por outro lado, é importante ressaltar que este estudo encontrou associações entre o
posicionamento a respeito das MCGs e os indicadores de não-compromisso pró-ecológico.
De maneira geral, os adolescentes mais apáticos-antropocêntricos, imediatistas e
individualistas, indicadores que se associam a não consideração de questões ambientais,
indicaram menos causas, conseqüências ou responsável pelo problema; estas associações
encontradas sugerem então que, além do conhecimento confuso constatado, esses
adolescentes não se importam com a problemática das MCGs posicionando-se de maneira
mais “pobre”, ou seja, incompleta, diante desta questão.
Todavia, estes mesmos indicadores de não-compromisso foram associados às
respostas que apresentaram mais recados de conservação. Aparentemente têm-se
estabelecida certa contradição: os indicadores de não-compromisso se associaram ao
posicionamento mais pobre e não-consideração das MCGs, porém se associaram ao
discurso de que devemos cuidar do meio-ambiente. Isto sugere que estes adolescentes nãocompromissados forneceram mais recados conservacionistas apenas para atender às
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expectativas de alguém que lhes perguntava a respeito de meio-ambiente, e não porque de
fato consideram importante praticar ações de cuidado ambiental; considerando ainda que a
ausência auto-relatada de cuidado ambiental se associou com os demais indicadores de
não-compromisso (apatia-antropocêntrica, imediatistas e individualistas).
Esta expectativa identificada sobre o que eles acharam correto responder
corresponde a desejabilidade social, já mencionada. Torna-se interessante investigar, como
pontuado, se esta se atrelaria à moralidade tipicamente convencional, e as possíveis
associações entre esta (e entre os demais estágios do desenvolvimento do raciocínio moral)
e o posicionamento a respeito das MCGs, bem como, a respeito do compromisso próecológico, de maneira geral.
Neste sentido, as iniciativas educacionais e informacionais ganham relevância e
destaque para a reprodução do conhecimento a respeito desta problemática aos
adolescentes. Isto porque, a consideração e o interesse pelas MCGs, problema abstrato e
necessariamente

inter-geracional,

parecem

não

se

associar

a

uma

educação

descontextualizada em que se aprende apenas o discurso típico reproduzido pelo meio.
Este interesse parece se atrelar muito mais ao desenvolvimento de princípios éticos de
igualdade, justiça e solidariedade intra e inter-geracional característicos aos estágios de
moralidade pós-convencional (Papalia et al., 2006), e que, me arrisco dizer, são pouco
trabalhados pelo contexto educacional atual.
Por isso, é pertinente ressaltar que a educação ética proveniente de instituições
escolares pode e deve ser ampliada. Parece ser necessário que esta explicite as redes
sociais existentes e interdependentes, e como um ato localizado possui conseqüências
nestas redes globais, além de como um ato presente possui conseqüências no futuro, não
necessariamente próximo. A dificuldade maior da educação, a meu ver, além de informar a
inter-relação dos fenômenos do planeta, é também fazer com que os adolescentes se
importem com isso, é favorecer o surgimento do que Pinheiro (2007) chamou de afeto
planetário, um compromisso com o meio ambiente que vai além do conhecimento e atinge
esferas afetivas.
Um dado, que não se refere diretamente às MCGs, mas que considero importante
ressaltar é que este estudo encontrou associação entre a consideração de futuro e o cuidado
ambiental auto-relatado, corroborando diversos estudos que mencionam a perspectiva de
futuro como uma dimensão da sustentabilidade e do compromisso pró-ecológico (CorralVerdugo, 2010; Held, 2001; Joireman, 2005; Pinheiro, 2002b). Isto se torna relevante ao
considerar as MCGs, porque, como dito, suas conseqüências ocorrerão mais
acentuadamente em um futuro não necessariamente próximo. Todavia, a situação de futuro
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diante do aquecimento global foi pouco mencionada nas respostas dos adolescentes,
ressaltando, ainda mais, que a perspectiva de futuro também pode ser trabalhada em sala de
aula, seja em relação aos problemas ambientais globais, como as MCGs, seja em relação
aos problemas ambientais mais localizados.
É, portanto, interessante perceber que na vida humana, como ressaltam Hellström e
Hellström (2003), o presente acaba sendo menos que o futuro. Isso porque sempre nos
orientamos para um futuro, e o presente se torna função dessas projeções e expectativas. O
problema é que temos feito com que esse jogo de ir-e-vir no tempo se enrijeça, tornando o
presente a base central de nossas decisões. O imediatismo parece prevalecer na sociedade e
no modelo educacional de forma que as projeções para o futuro referem-se a um futuro
curto e hedonista. Para quem deseja encontrar futuramente uma sociedade mais justa,
pautada em uma moral de coletividade e com ideais de sustentabilidade, certamente pode
encontrar na educação, principalmente de crianças e adolescentes, o ponto de partida para
efetivação deste sonho, talvez utópico.
A nós, psicólogos, cabe o desafio de trabalhar com temáticas globais de relevância
social e ambiental, seja por meio de pesquisas de aspectos sociais e psicológicos
envolvidos em medidas de prevenção de riscos, seja na elaboração de ações e projetos de
adaptação às novas circunstâncias causadas pelas mudanças climáticas, como adaptação ao
redesenho ambiental de locais mais nitidamente atingidos pelos efeitos do problema (Swim
et al. 2009).
No caso deste estudo, é importante considerar que os adolescentes estão pensando
em suas vidas, carreira, família e amigos (Gifford, 2008; Nurmi 2005), e não
necessariamente nas mudanças do clima. Mas ainda assim, Dunlap (1998) e Wray-Lake et
al. (2010) evidenciam que a consideração por problemas ambientais parece existir em
leigos e nesta população, ainda que muito timidamente e sem conexão com o
conhecimento sobre os problemas em questão, o que pôde ser percebido por este estudo.
Por isso, outro desafio é possibilitar que os adolescentes comecem a pensar
ativamente nas MCGs, além de fornecer informação e estimular adesão a políticas e
projetos que visem à mitigação destas. Nesse sentido, os psicólogos podem servir como
elemento de ligação entre os indivíduos e políticas públicas, avaliando a aceitabilidade
destas e estruturação para colocá-las em prática, além da avaliação do impacto destas nas
mudanças de hábito, comportamentos, bem-estar, estresse e na qualidade de vida da
população (Gifford, 2008).
Reconheço, sobretudo, que este estudo lidou com uma população pequena de
adolescentes, e uma investigação mais ampla poderia fornecer indicadores mais sólidos
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com vistas à elaboração de projetos de educação ambiental. Além disso, pesquisas que se
destinem à investigação destas percepções por meio de entrevistas em profundidade,
grupos focais ou com áreas atingidas pelo problema ganham relevância, de forma a
verificar os resultados obtidos por este estudo, que se baseia no auto-relato dos
participantes.
De todo modo, é possível concluir que apesar do conhecimento não ser suficiente
para motivar, ou desencadear, o compromisso pró-ecológico diante das MCGs, ele é
necessário para que os adolescentes possam entender o problema, o que pode ser feito a
respeito e por quem, e ainda, como eles podem contribuir para amenizar a situação, mesmo
tendo claro que existem limitações da ação individual. Seja esta ação direta, ao usar
bicicleta para diminuir emissão de gases oriundos dos veículos, por exemplo, seja
indiretamente como adesão a políticas públicas ou por meio de opção de voto e escolha de
candidatos governamentais que tenham propostas concernentes à mitigação do problema.
Assim, diante deste contexto de problemáticas globais, os estudos que visem
entender as relações entre estas e a tradução psicológica e comportamental de suas
conseqüências para as realidades locais ganham relevância. Isto tanto no entendimento da
percepção de risco, de ações de prevenção e de adaptação, quanto no entendimento do
compromisso pró-ecológico e da emergência de condutas sustentáveis como estilos de
vida.
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APÊNDICE A
1º Caderno do Questionário
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Data de hoje: ____/_____/____
Nas questões a seguir, assinale uma opção ou escreva sua resposta (use o verso, se necessário):
1.- Colégio: _______________________________________ Série: ___________

2.- Quantos anos você tem?

3.- Sexo:

[

_________

] Feminino

4.- Você tem irmãos?

[ ] Não

[

] Masculino

[

] Sim. Idades deles (mesmo que aproximadamente): ____

No quadro abaixo, assinale a opção que se aplicar:
Sem
Instrução

Fundamental
Incompleto

Fundamental
Completo

Médio
Incompleto

Médio
Completo

Superior
Incompleto

Superior
Completo

5- Grau de instrução de sua mãe
6- Grau de instrução de seu pai

7. Você pratica (ou já praticou) qualquer tipo de atividade ou ação de cuidado com o meio
ambiente? (use o verso, se necessário)
[

] Não

[

] Sim. Se sim, descreva-a resumidamente:

_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ _______
_____________________________________________________________________________________________________

O enunciado a seguir refere-se às questões 8 a 13.
Marque o grau de influência que você acha que recebe (ou recebeu) para a atividade de cuidado
ambiental. Se você considera que não recebeu influência marque zero.
Pouca

Muita

8. Sua família, ou algum familiar, em particular.

0

1

2

3

4

5

6

9. A escola, ou algum professor, em particular.

0

1

2

3

4

5

6

10. A igreja que freqüenta, ou já freqüentou.

0

1

2

3

4

5

6

11. Contato direto com a natureza.

0

1

2

3

4

5

6

12. Amigos, colegas (rede social).

0

1

2

3

4

5

6

13. Outra. Qual? _______________________________

0

1

2

3

4

5

6
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14. O Aquecimento Global é um assunto muito comentado por todos. Imagine, então, que você
está explicando este assunto para um colega, o que você diria a ele?
(use o espaço margeado desta folha, como preferir, para fornecer sua explicação, o mais completa possível.)

Fim da primeira parte.

123

APÊNDICE B
2º Caderno do questionário
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Abaixo aparecem várias frases sobre temas relacionados com o meio ambiente.
Assinale o número que melhor expressa sua opinião para cada uma das frases.
Por favor, assinale TODAS.
(Se achar que marcou errado, risque a resposta incorreta e volte a marcar a resposta correta.)
Discordo Muito
1

Concordo Muito
2

3

4

5

6

7

t 1. Uma da piores coisas da superpopulação é que muitas áreas naturais
estão sendo destruídas pelo desenvolvimento.

1

2

3

4

5

6

7

t 2. Gosto de passar algum tempo em ambientes naturais pelo simples
fato de estar em contato com a natureza.

1

2

3

4

5

6

7

t 3. Ameaças ambientais tais como o desmatamento e a diminuição da
camada de ozônio têm sido exageradamente divulgadas.

1

2

3

4

5

6

7

t 4. A pior coisa a respeito da perda das florestas tropicais é que o
desenvolvimento de novos medicamentos será prejudicado.

1

2

3

4

5

6

7

t 5. É entristecedor ver as matas serem destruídas para uso da agricultura
e pecuária.

1

2

3

4

5

6

7

t 6. A maioria dos ambientalistas é pessimista e um tanto paranóica.

1

2

3

4

5

6

7

t 7. Prefiro as reservas naturais aos zoológicos.

1

2

3

4

5

6

7

t 8. O melhor de acampar é que é uma forma barata de passar as férias.

1

2

3

4

5

6

7

t 9. Eu acho que o problema do esgotamento dos recursos naturais não é
tão ruim como se diz.

1

2

3

4

5

6

7

t 10. Para mim é difícil estar muito preocupado pelos temas ambientais.

1

2

3

4

5

6

7

t 11. Me preocupa que os seres humanos fiquem sem sua reserva de
petróleo.

1

2

3

4

5

6

7

t 12. Preciso passar algum tempo junto à natureza para ser feliz.

1

2

3

4

5

6

7

t 13. Ciência e tecnologia resolverão nossos problemas de poluição, de
superpopulação e de recursos naturais cada vez mais limitados.

1

2

3

4

5

6

7

t 14. O que mais me preocupa a respeito do desmatamento é que não
haverá madeira para as gerações futuras.

1

2

3

4

5

6

7

t 15. Acho que os seres humanos não dependem da natureza para
sobreviver.

1

2

3

4

5

6

7

t 16. Quando me sinto triste encontro conforto na natureza.

1

2

3

4

5

6

7

(continua)

(continuação da página anterior)
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Discordo Muito
1

Concordo Muito
2

3

4

5

6

7

t 17. A maioria dos problemas ambientais se resolverá por conta própria se
lhes for dado tempo suficiente.

1

2

3

4

5

6

7

t 18. Os problemas ambientais não me importam.

1

2

3

4

5

6

7

t 19. Uma das razões mais importantes para manter lagos e rios limpos é
que as pessoas tenham um local para se divertir na água.

1

2

3

4

5

6

7

t 20. Sou contra programas para preservar os lugares selvagens, para
reduzir a contaminação e para conservar os recursos.

1

2

3

4

5

6

7

t 21. Fico triste ao ver o ambiente natural destruído.

1

2

3

4

5

6

7

t 22. A razão mais importante para a conservação ambiental é a
sobrevivência humana.

1

2

3

4

5

6

7

t 23. Uma das melhores coisas sobre a reciclagem é que se economiza
dinheiro.

1

2

3

4

5

6

7

t 24. A natureza é importante porque pode contribuir para o prazer e bemestar humanos.

1

2

3

4

5

6

7

t 25. Dá-se ênfase excessiva à conservação.

1

2

3

4

5

6

7

t 26. A natureza é valiosa, independentemente de qualquer coisa.

1

2

3

4

5

6

7

t 27. Precisamos preservar os recursos para manter uma alta qualidade de
vida.

1

2

3

4

5

6

7

t 28. Estar na natureza é um grande redutor de stress para mim.

1

2

3

4

5

6

7

t 29. Uma das razões mais importantes para conservar o ambiente é
assegurar um padrão de vida bom e contínuo.

1

2

3

4

5

6

7

t 30. Uma das razões mais importantes para a conservação ambiental é a
preservação de áreas selvagens.

1

2

3

4

5

6

7

t 31. O uso contínuo das terras para agricultura é uma boa idéia desde que
isso não interfira na qualidade de vida.

1

2

3

4

5

6

7

t 32. Às vezes os animais me parecem quase humanos.

1

2

3

4

5

6

7

t 33. Seres humanos também fazem parte do ecossistema, assim como
outros animais.

1

2

3

4

5

6

7
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Instruções
Para cada uma das sentenças abaixo, por favor, indique o quanto a afirmação se aplica a você, ou não.
Se a afirmação não tem nada a ver com você (é muito diferente do seu jeito de ser), assinale o número "1".
Se a afirmação tem tudo a ver com você (é bastante característica do seu jeito de ser), assinale o "7". Use os
números intermediários se o seu caso está entre os extremos. Baseie-se na seguinte escala:
Bastante
Inaplicável
1

Bastante
Aplicável
2

3

4

5

6

7

f 1. Eu penso sobre como as coisas podem vir a ser no futuro, e tento
influenciá-las com minhas ações do dia-a-dia (cotidiano).

1

2

3

4

5

6

7

f 2. É comum eu me envolver em alguma ação para conseguir resultados
que podem demorar muitos anos a aparecer.

1

2

3

4

5

6

7

f 3. Eu só faço coisas para atender meus interesses imediatos, pois o
futuro será o que tiver de ser.

1

2

3

4

5

6

7

f 4. O meu comportamento só é influenciado pelas conseqüências
imediatas de minhas ações (ou seja, em questão de dias ou semanas).

1

2

3

4

5

6

7

f 5. A minha própria conveniência é um fator importante nas decisões
que eu tomo ou nas ações que eu pratico.

1

2

3

4

5

6

7

f 6. Eu estou disposto a sacrificar minha felicidade ou bem-estar
imediatos a fim de alcançar conseqüências futuras.

1

2

3

4

5

6

7

f 7. Eu acho que é importante levar a sério avisos sobre resultados
negativos, mesmo que o resultado negativo não vá acontecer por
muitos anos.

1

2

3

4

5

6

7

f 8. Eu acho que é mais importante praticar uma ação com conseqüências
importantes e distantes no tempo, do que uma ação com
conseqüências menos importantes e próximas no tempo.

1

2

3

4

5

6

7

f 9. Em geral, eu ignoro avisos sobre possíveis problemas futuros, pois
eu acho que os problemas serão resolvidos antes de atingirem o nível
de uma crise.

1

2

3

4

5

6

7

f 10. Eu acho que se sacrificar agora é em geral desnecessário já que se
pode lidar com acontecimentos futuros em um momento posterior.

1

2

3

4

5

6

7

f 11. Eu só faço coisas para atender meus interesses imediatos, pois
posso dar conta em algum momento posterior dos problemas futuros
que possam acontecer.

1

2

3

4

5

6

7

f 12. Já que meu trabalho cotidiano tem conseqüências específicas, ele é
mais importante para mim do que ações que tenham resultados
distantes no tempo.

1

2

3

4

5

6

7
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A seguir apresenta-se uma série de afirmações frente às quais você deve expressar o quanto está de acordo
ou em desacordo. Para tanto, utilize a escala de resposta indicada ao lado de cada frase, assinalando a
alternativa (o número) que melhor indica sua opinião.

Frases

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

m 1. A humanidade ainda aprenderá o suficiente a respeito de como
a natureza funciona a ponto de poder controlá-la.

1

2

3

4

5

6

7

m 2. O ambiente é frágil, e a interferência humana pode causar
desastres inesperados.

1

2

3

4

5

6

7

m 3. Durante os últimos anos muito foi feito para proteger o
ambiente.

1

2

3

4

5

6

7

m 4. Os problemas ambientais só poderão ser controlados se as
pessoas forem forçadas a mudar radicalmente seu
comportamento.

1

2

3

4

5

6

7

m 5. O ambiente é bastante adaptável e se recuperará de qualquer
dano causado por nós.

1

2

3

4

5

6

7

m 6. Não sabemos se os problemas ambientais irão se agravar, ou
não.

1

2

3

4

5

6

7

m 7. Para evitar desastres ambientais é necessário prestar mais
atenção às recomendações dos especialistas.

1

2

3

4

5

6

7

m 8. Os problemas ambientais são controlados, mas o governo
deveria produzir leis indicando claramente o que podemos e
o que não podemos fazer.

1

2

3

4

5

6

7

m 9. Os seres humanos foram predestinados a controlar o resto da
natureza.

1

2

3

4

5

6

7

m 10. O equilíbrio da natureza é muito delicado e facilmente
perturbável.

1

2

3

4

5

6

7

m 11. Não precisamos nos preocupar com os problemas ambientais
porque a ciência e a tecnologia serão capazes de resolvê-los.

1

2

3

4

5

6

7

m 12. Não importa o que façamos, é imprevisível o que irá
acontecer com o ambiente.

1

2

3

4

5

6

7

m 13. É possível evitar a catástrofe ecológica se os problemas
ambientais forem manejados por experts e cientistas.

1

2

3

4

5

6

7

m 14. Se as coisas continuarem no seu curso atual, logo veremos
uma grande catástrofe ecológica.

1

2

3

4

5

6

7
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Apêndice C
Sistema de codificação adotado para categorização de respostas ao item sobre MCGs
e exemplos de respostas completas.
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C1- Sistema de Categorização.
As categorias foram estabelecidas conforme análise de conteúdo realizada (ver seção
4.4), e foram submetidas à análise de juízes a fim de garantir que o sistema de codificação
estivesse o mais claro e coeso possível. Abaixo, estão listadas as categorias evidenciadas,
seguindo ordem de encadeamento lógico dado ao texto. As subcategorias foram
estabelecidas com base no significado geral da resposta, e indicavam o tipo principal
mencionado pelo respondente.

Categoria Causa
Esta essa categoria foi assinalada sempre que a resposta continha trechos de explicação
de causalidade do problema, ou quando havia a definição deste problema em termos de
suas causas.
Subcategorias referentes aos principais tipos de causa:
Poluição do ar

Subcategoria assinalada quando se mencionava apenas a poluição pela emissão de gases
tóxicos (proveniente de indústrias, automóveis, entre outros) como a causa do problema.

Poluição

por

outros

Subcategoria assinalada quando a causa do problema foi referente a outros problemas

problemas ambientais

ambientais, como lixo e desmatamento.

Camada de ozônio

Subcategoria mencionada quando a principal causa do problema foi a destruição da
camada de Ozônio (mesmo que a resposta tenha relacionado à esta destruição os
aspectos de poluição, não configurando tal poluição como causa das MCGs).

Efeito estufa:

Subcategoria assinalada quando a resposta mencionava o efeito estufa como causa
principal do aquecimento global, ou quando este era definido em termos deste efeito.

Definição vaga

Subcategoria assinalada quando as causas ou definição do problema eram dadas de
forma pouco explicativa, ou vaga.

Outras

Subcategoria assinalada quando as causas mencionadas não correspondessem a
nenhuma causa principal supracitada.
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Categoria Conseqüências
Esta categoria foi assinalada quando os respondentes forneceram os efeitos,
conseqüências, do problema.
Subcategorias referentes aos principais tipos de conseqüência.
Desastres

Subcategoria assinalada quando havia a descrição de catástrofes naturais, como
terremotos, enchentes e deslizamentos de terra.

Derretimento de geleiras

Referente ao derretimento das geleiras ou de gelo, das calota polares.

Aumento do nível do mar

Subcategoria referente ao aumento do nível do mar, avanço do mar, do oceano.

Aumento de temperatura global

Aumento de temperatura, calor não especificado, temperatura alta do planeta.

Mudança no clima

Subcategoria assinalada quando se referiam à mudança no clima, como
aumento de chuvas, ou de secas.

Prejuízo ao ecossistema

Prejuízo ao meio ambiente, como extinção de espécies, morte de animais,
prejuízos à conservação.

Prejuízo a qualidade de vida

Subcategoria referente promoção de doenças, e ameaça a sobrevivência

humana

humana.

Aumento da temperatura local

Calor e aumento de temperatura na cidade de Natal no Rio Grande do Norte.

Categoria Soluções
As soluções foram listadas quando o respondente mencionava ações que afirmavam
resolver o problema, ou amenizar e melhor a situação.
Subcategorias referentes aos principais tipos de soluções.
Preservação de ecossistema

Subcategoria referente a ações de cuidado com o meio ambiente e manutenção do
ecossistema, como solução pelo problema: plantar árvores, não desmatar, não
jogar lixo na rua.

Campanhas e movimentos

Subcategoria referente à realização de mutirões, campanhas, palestras como
solução do problema.

Redução de poluentes

Subcategoria assinalada quando o respondente descrevia formas do dia-a-dia de
reduzir gases poluentes como maneira de solucionar o problema.

Regulamentações

Subcategoria que também se refere a solução de âmbito legislativo, por meio do
estabelecimento de políticas públicas, refere-se às leis e fiscalização.
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Categoria Situação futura
Categoria assinalada quando o respondente mencionava a consideração por
situações futuras diante do aquecimento global.
Subcategoria referente aos principais tipos de situações futuras consideradas.
Futuro próprio

Consideração pela situação de futuro próprio, ou de sua própria geração, como filhos e
netos.

Futuro do planeta

Consideração pela situação futura da qualidade de vida humana e de todo escossistema e
planeta.

Categoria Atribuição de responsabilidade
Categoria assinalada quando o respondente mencionava o responsável pelo
problema.
Subcategoria referente aos principais tipos de responsáveis mencionados.
Nossa

Subcategoria assinalada quando trechos das respostas assinalavam que a responsabilidade
pelo aquecimento global era “nossa” (sua e minha).

Ação humana

Subcategoria assinalada quando trechos das respostas relegavam a responsabilidade pelo
problema aos “homens”, à ação humana.

Governantes

Subcategoria assinalada quando o responsável era os governantes, ou interesses
econômicos nacionais e internacionais.

Categoria Mensagens de conservação
Esta categoria se referia aos recados deixados nas respostas sobre a necessidade de
conservação do meio ambiente, e de proteção da natureza, mas que não estavam vinculadas
ao tema do aquecimento global.
Subcategoria dos tipos de Mensagens de Conservação mencionados.
Conteúdo fatalista

Subcategoria assinalada quando o conteúdo das mensagens de conservação eram
associadas a um discurso fatalista, ou avaliação catastrófica da situação atual do
meio ambiente; expressões que afirmavam que se nada for feito pela natureza tudo
se acabará, ficará ruim.

Conteúdo de bem-estar

Subcategoria referente às expressões de necessidade de conservação da natureza
por ser bom cuidar, ajudar a natureza e preservar a qualidade de vida, pelo bemestar de todos.
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C2 - Exemplos de respostas completas fornecidas pelos adolescentes.
São apresentadas 12 respostas, referentes às 12 turmas participantes deste estudo: 4
respostas do 9º ano do Ensino Fundamental; 4 da 1ª série e 4 da 2ª série do ensino médio.
Além disso, de cada uma destas séries, foram extraídas as duas respostas com um
menor número de indicações (totalizando 6 respostas expostas), e duas resposta com um
maior número de categorias indicadas (totalizando as outras 6 respostas expostas).
Exemplos de respostas com duas categorias indicadas ou menos.
Série

Respostas Completas com duas ou menos categorias de percepção de MCGs

9º ano

Amigo nós precisamos cuidar do meio ambiente porque se não todos nós vamos morrer antes do tempo.
Pense e não polua. (Alana, 14 anos)

Para explicar o aquecimento global, eu diria que ele é causado pela emissão de gases poluentes que destrói a
camada de ozônio, isso facilita a entrada de raios ultravioletas, causando o aumento de temperatura, o que
pode ser prejudicial a saúde e um fator para derretimentos das calotas polares, causaria aumento do nível do
mar e ondas gigantes. (Henrique, 15 anos)

1ª série

O aquecimento global está diretamente ligado com o efeito estufa, este que está sendo formado devido ao
excesso da emissão de gases poluentes (quando lançados em grande quantidade) forma uma camada que,
quando a radiação solar passa através dela com sentido a terra e atinge-a, quando ela deveria voltar ao
espaço, ela está ficando refletida aqui, o que está elevando a temperatura e acarretando uma série de
problemas como o derretimento das geleiras, que acarreta mais problemas ainda (Helena, 15 anos)
Está ocorrendo devido aos maus tratos em que nós seres humanos submetemos o meio ambiente.
(Jales, 15 anos)

2ª série

Os gases de efeito estufa lançados em maior quantidade por carros, motos, ônibus, indústrias, aerossóis,
captam a radiação infravermelha refletida pela terra. Esse fenômeno é natural da terra, mas com o aumento de
gases estufa na atmosfera, maior radiação será captada aumentando fatalmente a temperatura do planeta
(Paulo, 16 anos)

O aquecimento global está provocando muitas conseqüências ruins para a sociedade. As pessoas estão
jogando lixo nas ruas, é uma das causas do problema. A conseqüência mais conhecida é a alta temperatura.
(Lívia, 16 anos).
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Exemplos de respostas indicadas com três categorias ou mais.
Série
9º ano

Respostas Completas com três ou mais categorias de percepção de MCGs
EU: Você sabe o que é aquecimento global?
AMIGO: Não, o que é?
EU: É um fenômeno que pode causar grande destruição no planeta, que nós mesmos estamos causando.
AMIGO: Mas como estamos causando?
EU: Ao jogarmos lixo nas ruas, sujando as águas...
AMIGO: E como podemos amenizar a situação?
EU:Plantando árvores, fazendo mutirões na sua comunidade e limpando seu bairro, entre outras coisas.
AMIGO: Há, agora que já sei, tenho como me prevenir. (Érick, 17 anos)
O aquecimento global está cada dia pior, ele é causado pela poluição, que nós mesmos somos os responsáveis
emitindo e que faz uma camada impedindo que os raios solares saiam, entre suas graves conseqüências estão
o derretimento das calotas polares e ocorrências freqüentes de doenças graves de pele, como o câncer.
(Jéssica, 14 anos)

1ª série

O aquecimento global está ocorrendo muito por um grande acúmulo de lixos e estragos, que nós mesmos
causamos. Isso dá um grande aumento na temperatura, além das mudanças climáticas que ocorrem
frequentemente, ocasionando assim, em um grande problema ambiental. (Adriana, 16 anos)
O aquecimento global é causado pela poluição, sendo nós mesmos o responsável por isso, e por causa disso
as geleiras estão derretendo, e com isso a temperatura está aumentando, por isso está tão esse calor que nós
sentimos. (Emanoel, 16 anos)

2ª série

O aquecimento global está se tornando cada vez mais intenso nos dias de hoje. Isso deve-se a poluição do ar,
ao acúmulo de gases (liberados por atividades humanas) na atmosfera terrestre que impedem que as radiações
emitidas pela superfície ultrapassem essa camada de gás retendo o calor apenas nas região terrestre,
proporcionando o seu intenso aquecimento. Esse fenômeno vem se mostrando como ponto negativo no que
diz respeito à vida. Conseqüências como o derretimento das geleiras (aumento no nível do mar); mortalidade
de animais (que não estão adaptados a conviver com altas temperaturas) e a grande evaporação de água
(aumento

no

nível

pluviométrico)

são

acarretadas

pelo

aquecimento

global.

É necessário que sejamos conscientes e revertamos esse quadro, por meio de campanhas e mutirões para. É
necessário conscientizar a todos para solucionar o problema. (Ana, 16 anos)

O aquecimento global é um fenômeno indispensável para a vida no planeta, pois consiste em mantê-lo sob
temperaturas adequadas ao desenvolvimento da vida humana. Porém, ele vem se intensificando de tal
maneira que pode chegar a prejudicar a vida (o que já está acontecendo e tende a piorar), por causa da
emissão de gases de efeito estufa. Essa intensificação de efeitos são conseqüência exclusivamente da ação
humana exagerada, sem o dito “pensamento sustentável”, sem pensar nas gerações futuras e nas
conseqüências que estes atos trará a elas. Para a mudança desse quadro, mais uma vez, depende-se apenas da
ação humana, se dispondo a reduzir poluentes e pensando no bem-estar de todos.
(Larissa, 15 anos)
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Apêndice D
Histórico de eliminação dos itens da Escala de Ambientalismos Ecocêntrico e
Antropocêntrico
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Tabela D1
Cargas fatoriais dos 33 itens nos três fatores da Escala de Ambientalismos Ecocêntrico e Antropocêntrico
Fatores
Itens

Conteúdo

23

Uma das melhores coisas sobre a reciclagem é que se economiza
dinheiro.
Para mim é difícil estar muito preocupado pelos temas ambientais.

10
19
14
09
6
15
13
20
17
31
04
3
11
16
12
2
28
32
24
8
25
33
30
29
27
26
1
5
21
18
22
7

Uma das razões mais importantes para manter lagos e rios limpos é
que as pessoas tenham um local para se divertir na água.
O que mais me preocupa a respeito do desmatamento é que não
haverá madeira para as gerações futuras.
Eu acho que o problema do esgotamento dos recursos naturais não
é tão ruim como se diz.
A maioria dos ambientalistas é pessimista e um tanto paranóica.
Acho que os seres humanos não dependem da natureza para
sobreviver.
Ciência e tecnologia resolverão nossos problemas de poluição, de
superpopulação e de recursos naturais cada vez mais limitados.
Sou contra programas para preservar os lugares selvagens, para
reduzir a contaminação e para conservar os recursos.
A maioria dos problemas ambientais se resolverá por conta própria
se lhes for dado tempo suficiente.
O uso contínuo das terras para agricultura é uma boa idéia desde
que isso não interfira na qualidade de vida.
A pior coisa a respeito da perda das florestas tropicais é que o
desenvolvimento de novos medicamentos será prejudicado.
Ameaças ambientais tais como o desmatamento e a diminuição da
camada de ozônio têm sido exageradamente divulgadas. *
Me preocupa que os seres humanos fiquem sem sua reserva de
petróleo. *
Quando me sinto triste encontro conforto na natureza.
Preciso passar algum tempo junto à natureza para ser feliz.
Gosto de passar algum tempo em ambientes naturais pelo simples
fato de estar em contato com a natureza.
Estar na natureza é um grande redutor de stress para mim.
Às vezes os animais me parecem quase humanos.
A natureza é importante porque pode contribuir para o prazer e
bem-estar humanos. *
O melhor de acampar é que é uma forma barata de passar as férias.
*
Dá-se ênfase excessiva à conservação. *
Seres humanos também fazem parte do ecossistema, assim como
outros animais.
Uma das razões mais importantes para a conservação ambiental é a
preservação de áreas selvagens.
Uma das razões mais importantes para conservar o ambiente é
assegurar um padrão de vida bom e contínuo. *
Precisamos preservar os recursos para manter uma alta qualidade de
vida.
A natureza é valiosa, independentemente de qualquer coisa.
Uma da piores coisas da superpopulação é que muitas áreas naturais
estão sendo destruídas pelo desenvolvimento.
É entristecedor ver as matas serem destruídas para uso da
agricultura e pecuária. *
Fico triste ao ver o ambiente natural destruído. *
Os problemas ambientais não me importam. *
A razão mais importante para a conservação ambiental é a
sobrevivência humana. *
Prefiro as reservas naturais aos zoológicos. *

* Itens excluídos da análise subseqüente.

1

2

3

0,611

-0,019

0,124

0,588

-0,142

-0,157

0,550

0,264

0,105

0,525

0,168

0,083

0,488

0,116

-0,212

0,460

0,144

-0,052

0,428

0,070

-0,342

0,427

-0,105

0,082

0,425

0,042

-0,301

0,425

-0,102

-0,061

0,404

0,269

0,208

0,400

0,247

0,159

0,364

0,024

0,155

0,359

-0,078

0,296

-0,058
0,058

0,845
0,806

0,067
0,074

-0,012

0,712

0,052

-0,146

0,631

0,292

0,165

0,447

0,273

0,346

0,388

0,245

0,326

0,378

0,031

0,229

0,306

0,094

0,004

0,104

0,555

0,191

0,125

0,545

0,324

0,258

0,504

0,176

0,123

0,480

-0,069

0,171

0,456

-0,069

-0,009

0,403

-0,003

0,042

0,399

-0,109
0,352

0,324
-0,153

0,367
-0,360

0,317

0,108

0,328

0,011

0,230

0,303
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Tabela D2
Cargas fatoriais dos 22 itens da Escala de Ambientalismos Ecocêntrico e Antropocêntrico após a eliminação dos itens
indicados na Tabela C1
Fatores
Itens

Conteúdo

23

Uma das melhores coisas sobre a reciclagem é que se economiza
dinheiro.
Uma das razões mais importantes para manter lagos e rios limpos
é que as pessoas tenham um local para se divertir na água.
Para mim é difícil estar muito preocupado pelos temas ambientais.

19
10
14
9
15
6
20
17
04
31
13
16
12
2
28
32
33

O que mais me preocupa a respeito do desmatamento é que não
haverá madeira para as gerações futuras.
Eu acho que o problema do esgotamento dos recursos naturais não
é tão ruim como se diz.
Acho que os seres humanos não dependem da natureza para
sobreviver.
A maioria dos ambientalistas é pessimista e um tanto paranóica.
Sou contra programas para preservar os lugares selvagens, para
reduzir a contaminação e para conservar os recursos.
A maioria dos problemas ambientais se resolverá por conta
própria se lhes for dado tempo suficiente.
A pior coisa a respeito da perda das florestas tropicais é que o
desenvolvimento de novos medicamentos será prejudicado.
O uso contínuo das terras para agricultura é uma boa idéia desde
que isso não interfira na qualidade de vida.
Ciência e tecnologia resolverão nossos problemas de poluição, de
superpopulação e de recursos naturais cada vez mais limitados.
Quando me sinto triste encontro conforto na natureza.
Preciso passar algum tempo junto à natureza para ser feliz.
Gosto de passar algum tempo em ambientes naturais pelo simples
fato de estar em contato com a natureza.
Estar na natureza é um grande redutor de stress para mim.
Às vezes os animais me parecem quase humanos.

Seres humanos também fazem parte do ecossistema, assim como
outros animais.
30
Uma das razões mais importantes para a conservação ambiental é
a preservação de áreas selvagens.
26
A natureza é valiosa, independentemente de qualquer coisa.
27
Precisamos preservar os recursos para manter uma alta qualidade
de vida.
1
Uma da piores coisas da superpopulação é que muitas áreas
naturais estão sendo destruídas pelo desenvolvimento. *
* Itens excluídos da análise subseqüente.

1

2

3

0,608

-0,086

0,169

0,593

0,212

0,143

0,591

-0,200

-0,084

0,559

0,127

0,105

0,531

0,095

-0,179

0,476

0,055

-0,264

0,471

0,123

-0,033

0,449

0,003

-0,224

0,438

-0,129

0,005

0,414

0,246

0,140

0,406

0,217

0,285

0,406

-0,125

0,173

-0,007

0,853

0,075

0,130

0,811

0,097

0,036

0,738

0,058

-0,152

0,658

0,310

0,192

0,411

0,361

-0,041

0,105

0,651

0,171

0,088

0,617

-0,097

0,136

0,544

0,132

0,106

0,512

-0,082

0,026

0,372
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Tabela D3
Cargas fatoriais dos 21 itens da Escala de Ambientalismos Ecocêntrico e Antropocêntrico após a eliminação dos itens
indicados na Tabela C2
Fatores
Itens

Conteúdo

23

Uma das melhores coisas sobre a reciclagem é que se economiza
dinheiro.
Para mim é difícil estar muito preocupado pelos temas ambientais.

10
19
14
9
15
6
20
17
04
13
31
16
12
2
28
33
30
26
27
32

Uma das razões mais importantes para manter lagos e rios limpos
é que as pessoas tenham um local para se divertir na água.
O que mais me preocupa a respeito do desmatamento é que não
haverá madeira para as gerações futuras.
Eu acho que o problema do esgotamento dos recursos naturais não
é tão ruim como se diz.
Acho que os seres humanos não dependem da natureza para
sobreviver.
A maioria dos ambientalistas é pessimista e um tanto paranóica.
Sou contra programas para preservar os lugares selvagens, para
reduzir a contaminação e para conservar os recursos.
A maioria dos problemas ambientais se resolverá por conta
própria se lhes for dado tempo suficiente.
A pior coisa a respeito da perda das florestas tropicais é que o
desenvolvimento de novos medicamentos será prejudicado.
Ciência e tecnologia resolverão nossos problemas de poluição, de
superpopulação e de recursos naturais cada vez mais limitados. *
O uso contínuo das terras para agricultura é uma boa idéia desde
que isso não interfira na qualidade de vida. *
Quando me sinto triste encontro conforto na natureza.
Preciso passar algum tempo junto à natureza para ser feliz.
Gosto de passar algum tempo em ambientes naturais pelo simples
fato de estar em contato com a natureza.
Estar na natureza é um grande redutor de stress para mim.
Seres humanos também fazem parte do ecossistema, assim como
outros animais.
Uma das razões mais importantes para a conservação ambiental é
a preservação de áreas selvagens.
A natureza é valiosa, independentemente de qualquer coisa.
Precisamos preservar os recursos para manter uma alta qualidade
de vida.
Às vezes os animais me parecem quase humanos *

* Itens excluídos da análise subseqüente (final).

1

2

3

0,596

-0,082

0,195

0,589

-0,219

-0,008

0,584

0,214

0,175

0,551

0,134

0,132

0,545

0,096

-0,150

0,489

0,042

-0,199

0,475

0,125

-0,008

0,462

-0,006

-0,174

0,439

-0,129

0,024

0,412

0,267

0,121

0,394

-0,122

0,188

0,379

0,200

0,347

-0,009

0,852

0,082

0,128

0,811

0,108

0,034

0,738

0,069

-0,175

0,648

0,323

-0,086

0,099

0,647

0,125

0,075

0,642

-0,143

0,110

0,585

0,094

0,095

0,531

0,164

0,397

0,398
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Apêndice E
Histórico de eliminação dos itens da Escala de Consideração de Conseqüências
Futuras
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Tabela E1
Cargas fatoriais dos 12 itens nos dois fatores da Escala de Consideração de Conseqüências Futuras
Fatores
Itens

Conteúdo

11

Eu acho que se sacrificar agora é em geral desnecessário já que se pode
lidar com acontecimentos futuros em um momento posterior.
Em geral, eu ignoro avisos sobre possíveis problemas futuros, pois eu
acho que os problemas serão resolvidos antes de atingirem o nível de uma
crise.
Eu só faço coisas para atender meus interesses imediatos, pois o futuro
será o que tiver de ser.
Eu acho que se sacrificar agora é em geral desnecessário já que se pode
lidar com acontecimentos futuros em um momento posterior.
Já que meu trabalho cotidiano tem conseqüências específicas, ele é mais
importante para mim do que ações que tenham resultados distantes no
tempo.
O meu comportamento só é influenciado pelas conseqüências imediatas
de minhas ações (ou seja, em questão de dias ou semanas).
Eu penso sobre como as coisas podem vir a ser no futuro, e tento
influenciá-las com minhas ações do dia-a-dia (cotidiano).
Eu estou disposto a sacrificar minha felicidade ou bem-estar imediatos a
fim de alcançar conseqüências futuras.
É comum eu me envolver em alguma ação para conseguir resultados que
podem demorar muitos anos a aparecer.
Eu acho que é importante levar a sério avisos sobre resultados negativos,
mesmo que o resultado negativo não vá acontecer por muitos anos.
A minha própria conveniência é um fator importante nas decisões que eu
tomo ou nas ações que eu pratico. *

9
3
10
12
4
1
6
2
7
5

1

2

0,760

-0,060

0,687

-0,086

0,628

-0,098

0,609

-0,111

0,578

-0,091

0,517

0,233

-0,191

0,642

0,153

0,630

-0,016

0,539

-0,310

0,525

0,340

0,517

-0,236

0,470

8

Eu acho que é mais importante praticar uma ação com conseqüências
importantes e distantes no tempo, do que uma ação com conseqüências
menos importantes e próximas no tempo.
Fator 1: Imediatismo; Fator 2: Consideração de Futuro.
* Item excluído na análise subseqüente (final).
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Apêndice F
Histórico de eliminação dos itens da Escala de Visões Ecológicas de Mundo
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Tabela F1
Cargas fatoriais dos 14 itens da Escala de Visões Ecológicas de Mundo, com a extração de 3 fatores
Fatores
Itens
14
2
7
10
4
8

1

Conteúdo
Se as coisas continuarem no seu curso atual, logo veremos uma grande
catástrofe ecológica.
O ambiente é frágil, e a interferência humana pode causar desastres
inesperados.
Para evitar desastres ambientais é necessário prestar mais atenção às
recomendações dos especialistas.
O equilíbrio da natureza é muito delicado e facilmente perturbável.
Os problemas ambientais só poderão ser controlados se as pessoas
forem forçadas a mudar radicalmente seu comportamento.
Os problemas ambientais são controlados, mas o governo deveria
produzir leis indicando claramente o que podemos e o que não
podemos fazer. *

3

A humanidade ainda aprenderá o suficiente a respeito de como a
natureza funciona a ponto de poder controlá-la.
É possível evitar a catástrofe ecológica se os problemas ambientais
forem manejados por experts e cientistas.
O ambiente é bastante adaptável e se recuperará de qualquer dano
causado por nós.
Durante os últimos anos muito foi feito para proteger o ambiente

9

Os seres humanos foram predestinados a controlar o resto da natureza.

11

Não precisamos nos preocupar com os problemas ambientais porque a
ciência e a tecnologia serão capazes de resolvê-los

13
5

12
6

Não importa o que façamos, é imprevisível o que irá acontecer com o
ambiente.
Não sabemos se os problemas ambientais irão se agravar, ou não.

Fator 1: Individualismo; Fator 2: Igualitarismo; Fator 3: Fatalismo.
* Item Excluído na análise subseqüente (final).

1

2

3

0,648

-0,185

0,145

0,643

-0,083

-0,065

0,585

0,132

0,200

0,521

-0,025

-0,277

0,505

0,243

0,043

0,319

0,280

0,228

0,144

0,690

-0,125

0,132

0,608

-0,030

-0,307

0,586

0,085

-0,130

0,558

0,214

0,080

0,481

0,227

-0,425

0,426

0,110

-0,011

0,108

0,734

0,064

0,048

0,687

