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Resumo 

Silva, W. G. (2013). A Floresta Amazônica está aqui e lá: um estudo sobre a percepção 

ambiental com universitários de Manaus e Recife. Dissertação de Mestrado. 

Departamento de Psicologia Cognitiva. Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

As imagens mentais atuam na construção da percepção ambiental, possibilitando o 

indivíduo organizar e representar as informações do meio ambiente de duas formas: 1) 

pelos órgãos dos sentidos, o qual a pessoa apresenta uma maior experiência com o meio 

ambiente; 2) pelos meios de comunicação, internet e socialização, neste caso, apresentam 

uma menor experiência. Em outras palavras, as imagens mentais permitem que populações 

com maior ou menor experiência sobre um determinado ambiente possam evocar 

informações e gerar representações, repercutindo em valores (avaliação ambiental) e 

atitudes (manifesta em ações ou não). Tal processo permitiu investigar como os 

universitários, Manaus e Recife, percebem a Floresta Amazônica. Participaram, ao total, 

475 universitários, 181 da cidade de Manaus e 294 de Recife. Foram aplicados três 

instrumentos: questionário sócio demográfico, questionário com perguntas abertas 

referentes à Floresta Amazônica e Escala de Consciência Ambiental. O estudo constatou: a 

presença de três dimensões de consciência ambiental, consumo consciente, preocupação 

com poluição e militância; verificou que mesmo os participantes de Recife não 

vivenciarem em seu cotidiano a presença da Floresta Amazônica, mostrou resultados 

semelhantes ao de Manaus na produção de imagens mentais, conhecimento ambiental e 

valores ecológicos; e, por fim, a presença de uma hipercultura como facilitador do 

processo da percepção ambiental e da consciência ambiental. 

 

Palavras-Chave: Floresta Amazônica, percepção ambiental, imagens mentais.  
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Abstract 

Silva, W. G. (2013). The Amazon Rainforest is here and there: a study on environmental 

perception with university students from Manaus and Recife. Master's Dissertation. 

Department of cognitive psychology. Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

The mental images work in the construction of environmental perception, enabling the 

individual to organize and represent the environment in two ways: 1) by sense organs, 

which the person has a greater experience with the environment; 2) by the media, internet 

and socialization, in this case, have less experience. In other words, the mental images 

enable populations with greater or lesser experience about a particular environment can 

evoke information and generate representations, reverberating in values (environmental 

assessment) and attitudes (manifested in actions or not). This process made it possible to 

investigate how students, Manaus and Recife, realize the Amazon rainforest. Participated 

to the total, 475 students, 181 of the city of Manaus and Recife, 294. Three instruments 

were applied: socio-demographic questionnaire, the questionnaire with open questions 

regarding the Amazon rainforest and environmental awareness. The study found: the 

presence of three dimensions of environmental awareness, conscious consumption, 

pollution concerns and activism; It was found that even the participants not reef experience 

in their daily lives the presence of the Amazon rainforest, showed similar results to 

Manaus to produce mental images, environmental knowledge and ecological values; and, 

finally, the presence of a hipercultura as a facilitator of the process of environmental 

perception and environmental awareness. 

 

Keywords: Amazon Rainforest, environmental perception, mental images. 
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Introdução 

 

 O ano de 2013 iniciou com tragédias ambientais em grande escala, com temporais 

que atingiu o lar das pessoas com enchentes e deslizamentos de terra, até a perda de filhos, 

pais, irmãos. Com certeza, são fatalidades que marcam a vida das pessoas, de uma cidade, 

de um país.   

A natureza está enfurecida, apenas respondendo as ações de descuido dos seres 

humanos para com o meio ambiente. Estudiosos buscam soluções para as pessoas 

desenvolverem relações saudáveis com o meio ambiente físico e social, e assim, 

estabelecer um equilíbrio.  

Ao longo dos anos, o meio ambiente proporcionou diferentes relações com as 

pessoas. No princípio, as pessoas tinham uma relação saudável com seu entorno, pois sabia 

usufruir os recursos naturais oferecidos pela natureza. Os mesmos usavam técnicas 

rudimentares, mas não agrediam o meio ambiente natural. Com o tempo, esta relação 

mudou, o dinheiro começou a imperar na sociedade e com isto, veio a degradação 

ambiental.  

A crise ambiental é decorrente de vários fatores, como a organização política e 

econômica da sociedade. Contudo, o primeiro equívoco da humanidade consistiu na 

deturpação da concepção ética das relações do ser humano com a natureza, que ao invés de 

estabelecer uma relação de integração, acabou criando uma relação de dominação (Moroni, 

1978 citado por Sato, 1997). 

A devastação das florestas ilustra a dominação do ser humano sobre o meio 

ambiente e a falta de valorização ao longo da história. A primeira ação dos colonos que 

migraram para a Amazônia foi derrubar as árvores ao redor de suas casas para afastar a 

floresta e assim, reduzir o “perigo” que representava, perigo de onças, de cobras, de 
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macacos, de árvores enormes que pudessem cair sobre suas casas em uma tempestade, 

além do perigo do não conhecido, do inconcebível (Moran, 2010). 

A intervenção humana acelerou o desequilíbrio dos ecossistemas florestais, pelo 

fato da crescente capacidade humana transformar as áreas da natureza por meio da 

agricultura, das construções de represas e estradas do surgimento de cidades (Moran, 

2010). 

Leff (2008) afirma que este processo é característica da racionalidade econômica. 

Para o autor, tal racionalidade baniu a natureza e gerou processos de destruição, 

estabelecendo o distanciamento das pessoas com o ambiente natural. Este ambiente que 

por décadas, ofereceu recursos naturais que propiciaram a sobrevivência do homem.  

A apropriação capitalista do homem sobre a natureza engendrou no esquecimento 

dos valores ambientais, e favoreceu a implantação da busca insaciável de riqueza 

econômica. “[...] a natureza perde cada vez mais o seu valor como conjunto de 

singularidades, para adquirir valor como depósito de fatores de produção” (Weigel, 2009, 

p.71).    

 A literatura nos mostra que o desenvolvimento econômico mudou pensamentos e a 

forma como as pessoas agiam sobre o meio ambiente. O homem esqueceu que depende da 

natureza, do seu ecossistema para estabelecer um equilíbrio entre o homem e o ambiente 

natural (Tuan, 1980; Mariano, Scopel, Peixinho & Souza, 2011; Branco, 1997; Hess, 

2011).  

 Os resultados do Censo (2010), realizado pelo IBGE, ilustram esse distanciamento 

entre o homem e ambiente natural, apresentados na falta de arborização nas capitais 

brasileiras. Segundo o estudo, a Região Norte é apontada como a mais carente em áreas 

verdes. A Capital do Amazonas, Manaus, apresenta um dos piores índices em arborização, 

apenas uma árvore para cada quatro domicílios.  
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A Floresta Amazônica é um bioma que sofre desde a década de 70 com a 

construção da estrada Transamazônica, obra fracassada e inacabada que acarretou diversos 

problemas socioambientais, os principais são o desflorestamento, as práticas agropecuárias 

de forma insustentável e o desenvolvimento de cidades sem infra-estrutura. (Magnoli, 

2010; Vesentini, 2003; Albuquerque, Bigotto & Vitiello, 2010). 

 Ittelson, Proshansky, Rivlin & Winkel (1974) afirmam que a habilidade do homem 

modificar seu entorno para servir as necessidades humanas, modifica a si próprio. Partindo 

desta visão a Psicologia Ambiental, o qual busca compreender numa totalidade como as 

pessoas interagem com os ambientes, e vice-versa. Para isso, é necessário verificar como 

as pessoas percebem, vivenciam e valoram o ambiente em que estão inseridos, sendo estas 

informações de suma importância para os gestores de políticas públicas para planejar e 

atender as demandas sociais (Kuhnen, 2011).  

A percepção ambiental é uma possibilidade de estudo da Psicologia Ambiental que 

pode contribuir para identificar os aspectos cognitivos, afetivos, socioculturais e 

econômicos de determinados ambientes, a fim de promover projetos no âmbito das 

políticas públicas e em programas de educação ambiental. 

 O processo da percepção ambiental é composto por cinco elementos: motivação, 

percepção, cognição, avaliação ou julgamento e conduta. Embora, a cognição tenha um 

papel principal no processo, pois é ele que permite o indivíduo organizar, armazenar e usar 

o conhecimento (Del Rio, 1991, 1996; Higuchi, Kuhnen & Bomfim, 2011).  

 A cognição atua por meio de imagens mentais e, permite as pessoas reconstruírem 

um determinado ambiente, independe se a relação com este é próxima, ou seja, está 

presente no cotidiano das pessoas, ou distante, transmitidas pelas informações por meio da 

socialização, aprendizagem, escola, livros, meios de comunicação, por palavras escritas ou 

verbais (Del Rio, 1991, 1996; Tuan, 1983; Machado, 1996).   
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 Piaget (1963/2010) nos diz que a imagem mental é uma imagem interiorizada, 

resultado da função simbólica. A imagem mental consiste num símbolo do objeto e, 

permite a pessoa evocar a representação dos significados.  

 Graças a esta habilidade cognitiva, o estudo presente tornou-se viável investigar a 

percepção ambiental da população de Manaus e Recife sobre a Floresta Amazônica. Pois, a 

população de Manaus possui uma maior experiência com a Floresta Amazônica, já a 

população de Recife possui uma menor experiência. Contudo, ambos podem apresentar 

uma percepção ambiental sobre este ambiente natural, já que as imagens mentais permitem 

as pessoas evocarem imagens de ambientes e objetos, independente da experiência. 

  O estudo buscou ampliar a literatura acerca do tema, já que os estudos apresentam 

resultados com base nos pressupostos da Escola Trasancional, o qual defende a percepção 

ambiental como decorrente da interação direta e imediata sobre um determinado ambiente.  

 Isto não significa que a investigação buscou romper com este conceito, pelo 

contrário, buscou-se apresentar que habilidade da imagem mental é um processo básico da 

percepção ambiental, e por conta deste, pessoas com maior ou menor experiência sobre um 

determinado ambiente podem evocar informações e por isso, pode ser caracterizado como 

uma forma de perceber o ambiente.   

 O leitor terá a possibilidade de aprofundar sobre o assunto ao longo dos capítulos. 

O capítulo 1 consiste no aporte teórico, apresentado nos principais subcapítulos: A relação 

do ser humano com o ambiente natural; O cenário da Floresta Amazônica; Percepção 

ambiental e cognição. 

 Capítulo 2 apresenta o caminho metodológico utilizado na pesquisa: objetivos, 

participantes do estudo, instrumentos, procedimentos realizados na coleta de dados e nas 

análises. O capítulo 3 apresenta os resultados da pesquisa e o capítulo 4 ilustra a discussão 
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teórica com os resultados alcançados no estudo. Por fim, é apresentado as considerações 

finais e as referências bibliográficas. 

 Espera-se que o estudo possa motivar novas pesquisas, dialogando no campo da 

Psicologia Ambiental e Psicologia Cognitiva. A fim de buscar respostas e possibilidades 

que possa desenvolver uma sociedade comprometida com as causas socioambientais.  
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1. Aporte Teórico 
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                                                         “É triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve”. 

Victor Hugo 

1.1 A Relação do Ser Humano com Ambiente Natural 

 

1.1.1 Biofilia. 

A história humana iniciou a milhões de anos, em que os homens viviam em bandos 

como caçadores e coletores. Estes períodos de evolução deixaram marcas no 

funcionamento fisiológico, na mente e nos padrões do comportamento (Wilson, 1993; 

Heerwagen, 2009). 

Esta evolução biocultural possibilitou a formação de uma cultura a partir das 

tendências hereditárias aprendidas, isto é, parte da herança genética desenvolveu a 

natureza humana (Wilson, 1993; Heerwagen, 2010).   

Partindo desta lógica evolutiva, Wilson (1993) afirma que ao longo do processo 

evolutivo, o homem estava intimamente envolvido com a natureza, o qual dependia de um 

conhecimento dos aspectos naturais para manuseá-las, estabelecendo, assim, regras de 

aprendizagem, que por sua vez, geravam respostas adaptativas aos estímulos naturais. A 

citação de Heerwagen (2009, p.39) ilustra a experiência de nossos ancestrais com a 

natureza: 

Para a grande maioria da existência humana, a paisagem natural forneceu recursos 

necessários para a sobrevivência humana, principalmente a comida, água, luz solar, 

comida animal e vegetal, materiais de construção, abrigo, vistas, e fogo. O sol 

forneceu calor e luz, bem como informações sobre a hora do dia. Árvores de grande 

porte forneceu abrigo do sol do meio-dia e lugares para dormir à noite para evitar 

predadores terrestres. Flores e vegetação sazonal forneceram alimentos, materiais e 

tratamentos medicinais. Rios e cisternas forneceram o fundamento para a vida - 

água para beber e tomar banho, peixes e outros recursos animais para alimentação. 

Também forneceu um meio de navegação para chegar a terras distantes. 

 

Esta base evolucionária é pontuada por Wilson (1993) como elemento chave no 

desenvolvimento da Biofilia. Para o autor, Biofilia é uma filiação emocional inata com a 

http://pensador.uol.com.br/autor/victor_hugo/
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natureza. Assim, o ser humano tem necessidade básica de ter contato com a natureza 

(Heerwagen, 2010). 

Para Wilson (1993), mesmo que os seres humanos retirem-se do ambiente natural, 

a aprendizagem biofílica não é substituída por versões modernas, pelo fato das regras de 

aprendizagem ser transmitidas de geração em geração.  

Por outro lado, Kellert (1997) afirma que a Biofilia não se enquadra apenas como 

uma tendência biológica, pois, a espécie evoluiu junto com os valores da natureza, 

aumentando a capacidade do homem sobreviver e prosperar fisicamente, emocionalmente 

e intelectualmente. O autor ainda explica que para filiar-se a natureza são necessários 

elementos, como, sentimentos, pensamentos e comportamentos, ou seja, uma gama de 

valores humanos e expressões que refletem uma padronização de crenças e disposições 

para agir em relação ao mundo natural. 

Ainda que o homem possua uma herança biológica, tem capacidade de exercer a 

vontade livre de escolha em busca de inclinações básicas para se filiar ao mundo natural. 

Dessa maneira, a Biofilia pode estar enraizada no conteúdo biológico, mas se toma forma a 

partir da experiência individual e influência cultural, sua vida não se reduz as tendências 

inatas. Isto mostra que condições sociais e biológicas compõem os aspectos da Biofilia 

(Kellert, 1997). 

A sociedade possui um efeito grande sobre o conteúdo, intensidade e direções de 

uma tendência inata para se filiar a natureza. As deconexões da natureza com o homem 

caracteriza a vida moderna, pois, não se reconhece a importância dos laços ricos e 

saudáveis que o homem pode estabelecer com a diversidade natural (Kellert, 1997).  

Assim, inicia-se um “(...) ciclo vicioso: como negar a importância do processo 

natural e conexões incentiva a apatia e excesso destrutivo, alienando ainda as pessoas de 
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sua dependência fundamental física e mental em um ambiente saudável” (Kellert, 1997, 

p.8).  

Ainda que nós, tenhamos uma tendência inata, desenvolvida ao longo do processo 

evolutivo, este componente não é suficiente para nos filiarmos com uma diversidade 

natural. Aspectos de ordem cultural e social são inerentes no processo de aproximação ou 

distanciamento da natureza.  

Contudo, vivencia-se nos dias atuais uma dualidade: de um lado, busca-se proteger 

os recursos naturais e desenvolver comportamentos ambientalmente responsáveis, por 

outro lado, a modernidade nos insere num mundo novo, com tecnologia avançanda, nos 

proporcionando conforto e praticidade, mas não oferece oportunidades suficientes para que 

desperte a tendência inata de o homem se filiar com a natureza. Aqui, nos deparamos com 

o seguinte conflito: como despertar a minha tendência inata em sentir necessidade de estar 

próximo da natureza, se os valores imersos em nossa cultura estão focados no consumo, na 

praticidade, na rapidez, nas casas e prédios luxosos sem arborização?  

Leff (2008) nos diz que com o crescimento e a globalização econômica, 

degradaram o meio ambiente, e com isto, contribuiu na desintegração de valores culturais, 

identidades e práticas produtivas das sociedades tradicionais. 

A cultura ecológia, a qual está enraizada em racionalidades culturais, constituídas 

por diferentes formas de organização simbólica e produtiva dos povos indígenas e 

comunidades camponesas, assimiliram processos de aculturação e mudança tecnológica, 

repercutindo na transformação dos traços identitários das culturas autóctones (Leff, 2008). 

O autor nos pontua que a crise do crescimento econômico, desencadeou 

desequilíbrios ecológicos em escala planetária, a destruição da diversidade biótica e 

cultural, a perda de práticas e valores culturais, o empobrecimento de uma população em 

crescimento e a degradação da qualidade de vida das pessoas. 
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Assim, as relações do homem com o mundo natural foram desintegradas, junto com 

seus valores. Isto significa, que a cultura da boa relação com a diversidade natural ficou no 

passado e foi assumida por uma cultura contemporânea, advinda com o crescimento e a 

racionalidade econômica.   

Nos últimos anos, viu-se a necessidade de recuperar o que foi destruído ao 

ambiente natural. Mas, apesar dos esforços e desafios para alcançar as metas de 

desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, ainda se vive uma crise ecológica. Reparar 

os danos ambientais é uma dívida difícil de recuperar, mas, o grande desafio é reconstruir 

uma cultura que dê voz ao respeito, a cooperação, a solidariedade e ao cuidado com o 

ecossistema. 

 

1.1.2 Processo de distanciamento com o ambiente natural. 

 O ser humano possui uma base biológica desenvolvida ao logo do processo de 

evolução do Homo Sapiens. Ao longo deste processo, o homem tinha uma relação próxima 

com ao mundo natural, constituindo sua formação inata para filiar-se com a natureza. Esta 

formação, denominada de Biofilia, consiste numa das necessidades básicas do homem ter 

contato com a natureza.  

 Contudo, a base biológica não se reduz nas respostas dos comportamentos 

humanos. Condições de ordem sociais e culturais interferem na escolha de o homem filiar-

se ou não ao ambiente natural.  

 Testemunhamos, atualmente, o crescente distanciamento do homem com o 

ambiente natural. Este ambiente, por sua vez, nos permite entender como sendo uma 

realidade que perteceu na época dos nossos acentrais, mas que não faz mais parte de 

nossas vidas.  
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A instauração do desenvolvimento da modernidade mudou drasticamente as 

relações com o ambiente natural. Hoje em dia, é possível observarmos a falta de 

arborização nas ruas, nos parques, nas casas. O que antes, era visto como um recurso rico, 

hoje é visto como um nada. 

É difícil imaginarmos que a relação do homem da sociedade com a natureza, algum 

dia, foi equilibrada. Pois, o que se identifica, é uma ação desequilibrada da sociedade com 

a natureza (Guerra & Souza, [s.d]). 

Os processos industriais e tecnológicos criado pelo homem conseguiram 

contaminar o ar, a água, o solo, os rios, a destruição das florestas e os habitats animais. 

Além disso, afastou o homem do mundo natural, de tal forma, como se não fizesse parte 

dele (Berry, 2001). 

 Segundo Leff (2008), a crise ambiental impulsionou o crescimento econômico, 

disseminando uma falsa ideia de que a civilização moderna está em progresso. Contudo, a 

racionalidade econômica negou a natureza, gerando processos de destruição ecológica e 

degradação ambiental.  

 A racionalidade econômica gerou forças produtivas que ignoraram as condições 

ecológicas de sustentabilidade da vida no planeta. A devastação da natureza não foi a única 

consequência deste processo, mas também a transformação e destruição de valores 

humanos, culturais e sociais (Leff, 2008). 

Kellert (1997, p.7) ainda pontua que a destruição do ambiente natural pode afetar 

no desejo do homem estabelecer uma relação com a natureza: 

 

Um ambiente degradado nunca pode apagar o desejo humano de filiar-se a natureza 

e a vida. Mas pode diminuir a apreciação do papel da diversidade natural no 

desenvolvimento humano. Sem aprendizagem adequada e experiência, os vários 

impulsos para se conectar com a natureza pode se tornar frustrado e atrofia.   
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Sem a interação com a natureza, os sentidos básicos do homem como instinto, 

emoção e espiritualidade se perdem (Carreteiro, 2003; Berry, 2001) 

Houve uma configuração no conceito de ambiente, de uma modernidade conduzida 

pelo predomínio do desenvolvimento tecnológico sobre a natureza. Assim, a racionalidade 

social, orientada para o progresso e eficiência, busca de status, lucro, prestígio e poder, 

acarretou na desvalorização da natureza e degradação dos valores humanos como: o 

sentido de enraizamento, equilíbrio, pertença, coesão social, cooperação, convivência e 

solidariedade (Leff, 2008).  

 O processo de dominação da natureza não promoveu bem-estar e felicidade para os 

seres humanos. O pensamento racional do homem não considerou as inter-relações entre 

os ciclos e as esferas do universo, e sim, buscou sistematizar para regular, compreender, 

explicar e dominar o mundo físico e natural (Hess, 2011).  

 Hess (2011) afirma que o avanço tecnológico é uma forma de substituir os 

benefícios que os ecossistemas fornecem, pois, a única coisa que interessa ao sistema são 

os consumidores, aumentando seus gastos para que o sistema funcione. Contudo, o 

crescimento ilimitado num meio ambiente fininito leva ao desastre.  

 O autor supracitado esclarece que pelo fato da crise ambiental ter um núcleo 

econômico, não está se afirmando que os povos e as pré-civilizações não prejudicavam o 

meio ambiente com o sistema que utilizavam para o uso dos recursos naturais. Mas, o nível 

tecnológico era adequado para a realidade, eram utilizados instrumentos e energias não 

poluentes, sem necessidade de transformar materiais em estruturas automáticas que 

precisam de energia extra para seu funcionamento.   

 Sparemberguer e Silva (2005) afirmam que para sobreviver, o homem precisava 

retirar seu sustento da natureza, para isso iniciou-se a utilização de ferramentas que com o 

aperfeiçoamento das tecnologias dos meios de produção foram degradando o meio 
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ambiente. Assim, este processo, permitiu que o ser humano acumulasse os produtos 

retirados da natureza (recursos naturais) e conversetesse em capital. 

  

[...] é impossível considerar factível a industrialização em nível mundial, pois as 

tecnologias não foram repassadas em sua totalidade aos pré-industrializados e/ou 

subdesenvolvidos. Consistiram em técnicas obsoletas e descartadas nos países de 

origem e que conscientemente não estavam culturalmente, técnica e socialmente 

preparados para recebê-las, originando caos e desordem, aumentando os problemas 

ambientais, sociais e econômicos (Hess, 2011, p.26). 

  

A expansão do crescimento econômico gerou mudanças psicossociais, culturais e 

ambientais. A evolução da sociedade e cultura pode mudar as atitudes das pessoas para 

com o meio ambiente (Tuan, 1980).  

Contudo, Sparemberguer e Silva (2005) afirmam que não se pode culpar a 

tecnologia por gerar a crise ambiental, o causador da crise é o modo como o homem utiliza 

a teconologia.  

 O grande problema da civilização moderna, industrial e tecnológica foi, de não ter 

assimilado de que depende da natureza. O homem depende da existência de uma natureza 

rica, complexa e equilibrada em torno de si, pois, os ecossistemas naturais constituem o 

seu meio ambiente (Mariano, Scopel, Peixinho & Souza, 2011; Branco, 1997). 

Capra (1996) nos diz que a desavença entre a economia e ecologia deriva da falta 

de visão de que a natureza é cíclica, enquanto os sistemas industriais são lineares. Para o 

autor, isto significa que as atividades comerciais extraem os recursos naturais, 

transformam-nos em produtos e resíduos e, vendem para consumidores que descartam os 

produtos após serem consumidos. Assim, para atingir um padrão sustentável de produção e 

de consumo, é necessário imitar os processos cíclicos da natureza.  

O autor ainda pontua que o meio ambiente natural é tratado como se consistisse em 

partes separadas, exploradas comercialmente, por diferentes grupos, a fim de ter benefício 
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próprio. Essa visão fragmentada se estendeu para as pessoas, o meio ambiente e a 

sociedade, alienando as pessoas da natureza e dos companheiros humanos.  

O homem possui uma habilidade de modificar o seu entorno para servir as 

necessidades humanas, e ao modificá-lo, o seu comportamento se acomoda a um 

ecossistema em constante em mudança. Quando o homem modifica seu mundo, modifica a 

si próprio (Ittelson, Proshansky, Rivlin & Winkel, 1974). 

Boff (2009) afirma que o ser humano faz parte da natureza e participa do processo 

evolução junto com as forças diretivas da Terra. Partindo desta visão, Capra (1996) nos diz 

que sociedade e indivíduos estão, todos, encaixados em processos cíclicos da natureza, os 

quais são dependentes desses processos. Dessa forma, o mundo não é uma mera coleção de 

objetos isolados, mas consiste numa rede de fenômenos que estão interconectados e 

interdependentes. 

Capra (1996) defende que os sistemas vivos, em todos os níveis, são redes que 

interagem com outras redes.  Dessa forma, as comunidades ecológicas (ecossistemas) são 

sistemas vivos e apresentam os mesmos princípios básicos de organização das 

comunidades humanas.  

“Trata-se de redes que são organizacionalmente fechadas, mas abertas aos fluxos 

de energia e de recursos; suas estruturas são determinadas por suas histórias de mudanças 

estruturais; são inteligentes devido às dimensões cognitivas inerentes aos processos da 

vida” (Capra, 1996, p.231). 

O homem e planeta terra fazem parte de uma totalidade, ou seja, faz parte de um 

ecossistema global, e neste, a participação de todos os organismos são necessários para seu 

equilíbrio, principalmente, os seres humanos. O homem precisa sair da ilusão de que é 

mais importante do que outros animais e vegetais, pois assim, estaria consolidando uma 
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visão de que o homem não é soberano ao ambiente natural, mas sim, faz parte desse 

grande ecossistema (Lira & Ferraz, [s.d]). 

Independente da relação do homem ser próxima ou distante de um determinado 

ambiente natural, sua ação pode causar um desequilíbrio no ecossistema, uma vez que está 

inserido nessa totalidade. A citação a seguir ilustra este posicionamento: 

Eu reajo as suas ações, ser humano. Quando você vai entender que é Terra 

também? Você extermina minhas florestas, joga gás carbono (CO2) na atmosfera e 

eu fico mais quente. Você tem percebido que o calor e o frio estão ficando cada dia 

mais intenso? Que os ventos estão mais fortes? Que os furacões estão ocorrendo 

com mais frequência e com maior intensidade? [...] Acorda Homo Sapiens! (Lira & 

Ferraz, [s.d], p.5). 

 

O homem se sente como um elemento a parte do ambiente natural, estabelecendo 

uma relação distante, quase inexistente, com o ambiente natural. Esta relação acarreta 

numa falta de sensibilidade ambiental, nos dando a impressão de que não há um 

entendimento do sistema de relações entre homem e ambiente natural.  

A relação do homem com o ambiente natural é demonstrada através de uma teia de 

relações, na qual uma ação praticada irá repercutir além dos níveis espacial e temporal. Por 

exemplo, a simples compra de um móvel de madeira em qualquer lugar do Brasil, a qual é 

extraída da Floresta Amazônica, irá acarretar no desmatamento na Amazônia, na emissão 

de gás carbônico que por sua vez contribuirá nas mudanças climáticas. Assim, esta simples 

ação, se forma uma cadeia de conexões que irá atingir gerações contemporâneas e futuras 

de toda a Terra.  

O homem ao modificar seu ambiente pôs em movimento forças que só podem ser 

revertidas a partir de um esforço consciente e intencional, e só será bem sucedido na 

medida em que as implicações dos relacionamentos pessoa-ambiente sejam compreendidas 

(Ittelson et al, 1974). 
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Corroborando com o parágrafo anterior, Carreteiro (2003) defende que uma 

educação eficaz das pessoas em relação às árvores, florestas e manutenção dos recursos 

naturais, é necessário entender as crenças e percepções de várias comunidades e culturas. 

Ainda para o autor, é importante a compreensão das relações do homem com as árvores 

não apenas para um maior desenvolvimento científico, mas para a educação, motivação e 

aceitação social das mensagens de proteção dos recursos naturais.  

 

1.1.3 Os Brasileiros e as questões ambientais. 

 Em 2012, o Ministério do Meio Ambiente [MMA] publicou o relatório de pesquisa, 

“O que o Brasileiro pensa do meio ambiente e do consumo sustentável”. Este material 

compõe a 5ª edição da série, “O que o Brasileiro pensa do meio ambiente”, desenvolvida 

há 20 anos (1992, 1997, 2001, 2006 e 2012).  

 O objetivo do estudo foi mapear as percepções da população brasileira sobre as 

questões ambientais. Foram realizadas 2.201 entrevistas com a população adulta (a partir 

de 16 anos até 50 ou mais) residente em áreas urbanas e rurais do Brasil. 

 O perfil da amostra é composto por 51% do sexo masculino e 49% do sexo 

feminino. As idades dos participantes foram de 16-24 (22,5%), 25-34 (22,6%), 35-39 

(9,7%), 40-49 (17,5%), 50 ou mais (27,7%). Grau de instrução, “Analfabeto ou sabe ler e 

escrever, mas não frequentou a escola” (7%), “Ensino Fundamental” (44%), “Ensino 

médio” (39%), “Ensino Superior/Pós Graduação” (9%). Entrevistados por regiões, Centro-

Oeste (7,5%), Nordeste (28%), Norte (8%), Sudeste (42%), Sul (14,5%).   

 Esta pesquisa apresenta informações importantes dos brasileiros acerca dos 

problemas ambientais a nível nacional e municipal, o grau de informação pela temática, as 

principais motivações e soluções para resolução dos problemas ambientais e, o 

posicionamento sobre economia e meio ambiente.  
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 A princípio, o estudo constatou que 28% dos brasileiros veem a natureza como 

rica, bela e abundante, e isto faz com que sintam orgulho das riquezas naturais do Brasil. 

Em seguida, apontaram sentir orgulho do desenvolvimento socioeconômico (22%), da sua 

gente (20%), do pacifismo (13%) e da cultura (6%).  

 Devido à exaltação da beleza e riqueza dos recursos naturais que o Brasil oferece, 

os participantes expressam a importância do cuidado/proteção do meio ambiente 

necessária à nossa sobrevivência (65%), para um futuro melhor para humanidade, (15%), 

para conservação dos ambientais naturais para evitar a extinção da fauna e flora (8%), para 

prevenir catástrofes (4%), e por fim, para expressar as responsabilidades baseada numa 

visão socioambiental (1%). Ainda, 85% da população, concordam totalmente/em parte de 

que a “mudança que o ser humano causar na natureza, vai piorar as coisas”. 

 Ainda que a população demonstre valorizar as riquezas naturais brasileiras, 

também identificam o meio ambiente como um dos principais problemas do Brasil. De 

acordo com o estudo, os principais problemas do Brasil são: 1º lugar, Saúde/Hospitais 

(81%); 2º lugar, Violência/Criminalidade (65%); 3º lugar, Desemprego (34%). O meio 

ambiente ocupou a 6ª colocação como um dos principais problemas do Brasil (13%).  

Os estudos realizados nos anos anteriores, 1992, 1997, 2001 e 2006, o tema não era 

pontuado entre os dez problemas mais citados. Assim, foi constado que de 2006 para 2012 

houve um crescimento de 6% para 13%.  

A população identificou os principais problemas ambientais do Brasil, o 

“Desmatamento de florestas” ocupou a primeira posição, com 67%. O resultado atual 

comparado aos estudos nos anos de 1992, 1997, 2001 e 2006, mostra que este problema 

sempre esteve numa posição de destaque como um dos problemas ambientais presente no 

Brasil, com percentuais que variaram, ao longo da série de 46% a 67%. 
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Além deste, “Poluição de rios, lagos e outras fontes de água” (47%), “Poluição do 

ar” (36%), “Aumento do volume de lixo” (28%) e “Desperdício de Água” (10%), também 

foram apontados como um dos principais problemas ambientais no Brasil.  

 Dois pontos apresentaram aumento significativo ao logo dos 20 anos de pesquisa, 

“Aumento do volume de lixo” e “Desperdício de Água”. O primeiro ponto obteve aumento 

de 4% para 28%, o segundo, nos anos anteriores do estudo não apresentou índices 

significativos, mas, agora se destaca como um dos principais problemas ambientais do 

Brasil, com 10%. Embora seja um número inferior, apresenta uma evolução. 

Em relação ao grau de instrução, os participantes do estudo com baixo nível de 

escolaridade (34%) não identifica nenhum problema ambiental no Brasil. Ainda, 11% da 

população considera não existir este tipo de problema no Brasil ou não soube opinar. 

 Os problemas ambientais direcionados para cidade, os respondentes destacam: 

“Aumento do volume de lixo” (46,8%); “Poluição dos rios, lagos e outras fontes de água” 

(33,9%); “Poluição do ar” (30,5%); e “Desmatamento de florestas” cai para a quarta 

posição (23,3%). Assim, frente a estas problemáticas no espaço urbano, 80% das pessoas 

responderam estar dispostas a fazer algo para resolver os problemas apontados.   

As ações para resolução dos problemas seriam: “Abaixo assinado” (95%); 

“Participar de reuniões com outros moradores” (89,5%); “Participar de mutirão/grupo de 

trabalho da comunidade” (86%); “Disposição para contribuir com dinheiro” (43%). Ao 

analisar os resultados de 2012 com os anos anteriores, a população apresenta a mesma 

disposição para solucionar os problemas ambientais da cidade.   

Embora a população consiga identificar os problemas ambientais, quando os 

participantes da pesquisa avaliam seu nível de informação a respeito do meio ambiente, 

12,2% dizem estar “muito bem informados”, 57% “mais ou menos informados”, 23% “mal 
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informados”, 6% “muito mal informados”. A série do estudo mostra que desde 1992 até o 

estudo atual, o item “mais ou menos informado” teve uma variação de 53% a 57%.   

O MMA (2012) afirma que a pesquisa mostra uma evolução significativa na 

consciência ambiental dos brasileiros, devido ao fato de identificar os problemas 

ambientais do Brasil, de sua cidade ou bairro. Além disso, os porcentuais apresentados nos 

gráficos ilustram um nível crescente de que os brasileiros são capazes de identificar as 

consequências dos problemas ambientais e atribuir importância a seu enfretamento. 

Independente do gênero e da renda, as ações mais pró-ambiente é formado por pessoas 

mais escolarizadas e residentes de áreas urbanas. 

Contudo, embora os dados anteriormente mostrem uma visão otimista acerca do 

nível de consciência dos brasileiros. O estudo mostra que os participantes apontam os 

órgãos federais, estaduais e municipais, como responsáveis para resolução dos problemas 

ambientais. O Governo Estadual foi apontado como o mais responsável (61%), seguido do 

Governo Municipal (54%) e Federal (48%). 

 Os dados apresentaram resultados diferentes entre as regiões do Brasil. Na região 

Norte, 58% atribui as ações responsáveis das pessoas (“cada um de nós”). No Nordeste, 

aponta o Governo Estadual (64%) e Prefeitura (61%). Na região Centro-Oeste (52%) e 

Sudeste (67%), atribuem ao Governo Estadual. Por último, a região Sul (63%), emprega a 

Prefeitura. 

 A série do estudo apresenta mudanças dos principais responsáveis para solucionar 

os problemas ambientais. Na primeira edição do estudo, 1992, a população atribuía a 

responsabilidade ao Governo Federal (51%), e nos anos seguintes, esta ideia foi 

descentralizada para Prefeitura, e atualmente, a população atribui ao Governo Estadual.   

O MMA (2012) supõe que a população começou a compreender o valor e 

responsabilidade das instituições governamentais para sanar os problemas ambientais, e 
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por isso, o governo predomina no estudo como o responsável para resolução dos 

problemas que lhes concernem.  

Quando o tema é economia e meio ambiente, 65% discordam totalmente/em parte, 

que “o Brasil tem uma natureza tão rica que não precisa controlar a exploração de seus 

recursos naturais com outros países”. Comparando este elemento com os demais anos do 

estudo, constata-se que de 1997 até 2012, os dados apresentam resultados acima de 50%. 

Ainda sobre economia e meio ambiente, 82% da população discordam 

totalmente/em parte, que “o conforto que o progresso traz para as pessoas é mais 

importante do que preservar a natureza”. Comparando com os anos anteriores, desde 1997 

até 2012, há um crescimento da população em discordar totalmente de que o meio 

ambiente deve ser trocado pelo progresso.   

Os resultados relacionados a este tema, ainda mostram que 85% da população 

concordam totalmente/em parte que “um meio ambiente melhor traz benefícios para 

negócios Brasil”, 76,5% discordam totalmente/em parte de que “a preocupação com o 

meio ambiente no Brasil é exagerada” e 76% concordam totalmente/em parte de que “os 

países ricos são responsáveis pela destruição da natureza”. 

Assim, destaca-se que os brasileiros não consideram exagero a preocupação com 

meio ambiente no Brasil e, não demonstram disposição em ter mais progresso econômico à 

custa das depredações dos recursos naturais (MMA, 2012). 

 Os resultados apresentados pelo MMA (2012) apresentam um perfil positivo e 

otimista da população brasileira e as questões ambientais. Constatou-se ao longo de 20 

anos de estudo que as pessoas podem mudar sua postura em prol do meio ambiente, 

defendendo esta causa e exercendo sua cidadania.  



35 

 

Outro estudo intitulado, Juventude e Desenvolvimento Sustentável (Youth and 

Sustainable Development), também identificam as relações dos brasileiros e as questões 

ambientais, tendo como público alvo, jovens de 16 a 29 anos de idade.  

Esta pesquisa foi desenvolvida pela Nomadéis e Fondation Pour l'inovação 

Politique, a fim de confeccionar um relatório para ser apresentado para Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20).  

O estudo foi realizado em 2012, o qual participaram 30.000 mil jovens de 30 países 

(Brasil, Chile, Equador, México, Canadá, Estados Unidos, França, Espanha, Senegal, 

Inglaterra, Finlândia, Suíça, Polônia, Alemanha, Normandia, Rússia, Japão, China, Coréia 

do Sul, Austrália, Indonésia, Índia, Turquia, Israel, Itália, Quênia, Madagascar, África do 

Sul, Nigéria, Marrocos e Austrália). 

Os resultados mostram que os jovens têm noção da realidade dos problemas 

ambientais e 78% dos brasileiros concordam que o meio ambiente encontra-se numa 

situação ruim, e apenas 6% acreditam que a realidade da degradação do meio ambiente foi 

superestimada. 

Frente a esta consciência, 72% dos jovens brasileiros exprimem preocupação com o 

meio ambiente, e concordam totalmente que “a natureza é sagrada, e protegê-la é nosso 

dever”. Ainda, 92% concordam que é necessário “priorizar a proteção ao meio ambiente, 

mesmo que isso desacelere o desenvolvimento econômico”. 

Segundo o relatório do estudo, os jovens do mundo inteiro apresentam um forte 

sentimento de responsabilidade para com o meio ambiente e as gerações futuras. 

Acreditam que é preciso proteger a natureza para que transmitam às gerações futuras 

gerações (The ScenaRio, 2012). Nesse ponto, os brasileiros apresentaram um resultado de 

95%. 
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Estes dados do The ScenaRio (2012) também vão ao encontro dos resultados do 

MMA (2012), de que os brasileiros demonstram sentimento de preocupação e 

responsabilidade com o meio ambiente. Entretanto, diferente dos resultados do MMA 

(2012), em que os brasileiros avaliam o nível de informações acerca do meio ambiente 

como “mais ou menos informado”. Neste, constatou-se que os jovens brasileiros se 

consideram bem informados sobre a situação do meio ambiente, com resultado de 93%.  

Quando o assunto é sobre as questões econômicas e a proteção do meio ambiente, 

os jovens aprovam a ideia de que é possível associar o progresso econômico e proteger o 

meio ambiente. Neste ponto, 92% dos brasileiros estão de acordo com esta ideia.   

A maioria dos jovens atribui a responsabilidade da degradação do meio ambiente 

aos países desenvolvidos. Os jovens ainda veem a mundialização como uma oportunidade 

para proteger a natureza, inclusive os brasileiros, divide-se neste aspecto, pois, com 47% 

veem a globalização como uma ameaça, e o restante com 53% mostraram entusiasmados 

com esta perspectiva. Do mesmo modo, os resultados do MMA (2012) constatou que a 

mundialização é vista como predador dos recursos naturais.  

Os resultados dos estudos do MMA (2012) e The ScenaRio (2012) apresentam 

dados otimistas da população brasileira em relação as questões ambientais. Constataram 

que a população sente orgulho dos recursos naturais do Brasil, veem a necessidade de 

proteger e cuidar do meio ambiente, sentem-se motivados para resolver os problemas 

ambientais, e sabem da importância de cuidar e proteger os recursos naturais. 

Os resultados mostram que a temática ambiental está presente no cotidiano das 

pessoas, e mostram disposição para contribuir e mudar o cenário de destruição ao meio 

ambiente.   
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A base do comportamento humano é vista como uma solução para os problemas 

ambientais, ou seja, que seja capaz de realizar uma “promoção de mudanças 

comportamentais” (Steg & Vlek, 2009, p.314).  

Ainda, “o comportamento humano não pode ser compreendido sem referência a um 

sistema social e uma cultura, nem tampouco sem referência a seu meio ambiente terrestre” 

(Lang, 1987, p.80). Haja vista que a cultura condiciona a percepção e os valores 

ambientais das pessoas (Tuan,1980). 

Modificar as condutas humanas em busca de uma melhor relação das pessoas para 

com o meio ambiente físico e social é um desafio para qualquer profissional e pesquisador 

que atua no campo de estudos da Psicologia Ambiental [PA].  

A PA surge como um ramo da psicologia a fim de compreender numa totalidade 

como as pessoas interagem com os ambientes, e vice-versa. Para isso, é necessário 

verificar como as pessoas percebem, vivenciam e valoram o ambiente em que estão 

inseridos, sendo estas informações de suma importância para os gestores de políticas 

públicas para planejar e atender as demandas sociais (Kuhnen, 2011).  

Segundo Ittelson et al (1974) a PA adota uma orientação humanística quando se 

preocupa com os problemas sociais, pois quando o ser humano lida com o seu ambiente, 

está afetando não só a terra em que vive, mas de outras pessoas que compartilham o seu 

ambiente. Este campo estuda como processo básico o papel da percepção, sendo crucial no 

intercâmbio pessoa-ambiente. 

A Percepção Ambiental é uma possibilidade de estudo da Psicologia Ambiental 

que pode contribuir para identificar os aspectos cognitivos, afetivos, socioculturais e 

econômicos de determinados ambientes, a fim de promover projetos no âmbito das 

políticas públicas e, em programas de educação ambiental. 
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“Pela vida/Pelo sonho/Amem e abracem sua árvore hoje/ Para não colherem cinzas no amanhã”. 

Amazônia Ópera Divina – Boi Garantido 

 

1.2 O Cenário da Floresta Amazônica 

 

1.2.1 Os desafios da Floresta Amazônica.  

“O Brasil detém 65,7% do território amazônico e 58,7% do Brasil é Amazônia. 

Olhando para estas estatísticas é fácil entender porque a Amazônia é confundida com o 

Brasil e o Brasil é confundido com a Amazônia” (Higuchi et al, 2009, p.30). 

A Amazônia faz parte da Região Norte e chama atenção a nível mundial por sua 

exuberância em sua extensão que se estende para além da Região Norte, ocupando não 

apenas o território brasileiro, mas também, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, 

Guiana, Suriname e Guiana Francesa (Vesentini, 2003; Albuquerque, Bigotto & Vitiello, 

2010).                            

Além da sua extensão territorial, a Amazônia é marcada por traços marcantes por 

sua floresta, compondo uma rica e misteriosa biodiversidade. Esta riqueza natural é foco 

de inquietações entre pesquisadores que buscam cada vez mais investigar e descobrir na 

misteriosa Amazônia, espécies até então inexistentes no campo científico (Higuchi & 

Higuchi, 2004).  

O desenvolvimento da Amazônia, ao longo dos anos, lidou com a falta de 

conhecimentos que possibilitassem a abordagem socioeconômica de um ecossistema 

frágil, aliada a pouca disposição para acelerar a sua obtenção, criou situações 

socioambientais degradantes e de difícil reversão, que ainda hoje se reproduz na região.  

Até o presente, o desmatamento na Amazônia não a fez rica e, nem a transformou em 

celeiro do Brasil (Weigel, 2009; Higuchi et al, 2009). 
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 Filho (2000) afirma que o despertar da consciência ecológica nos países 

desenvolvidos, bem como o interesse nas riquezas provindas do aproveitamento industrial 

e comercial da biodiversidade da região, tornou a Amazônia, nos últimos anos, o centro da 

atenção e preocupação internacional. O autor ainda destaca que de um lado a Amazônia 

gerou o temor de um colapso ambiental universal, formando grupos internacionais 

militantes na causa ecológica para manter a Amazônia intocável, do outro lado, havia 

países interessados nos recursos naturais que a região oferecia, a fim de explorá-lo em 

benefício próprio. 

 Cabe ressaltar que o centro das atenções que a Amazônia recebe não é algo recente, 

segundo Magnoli (2010) desde 1940, o ex-Presidente Getúlio Vargas, com seu discurso 

Amazônico lançou  uma “conquista moderna”, anunciando a retomada da exploração da 

borracha natural para o fornecimento do produto aos Estados Unidos. Mas, foi apenas em 

1953 que o planejamento regional foi delineado com a criação da Superintendência do 

Plano de Valorização Econômica da Amazônia [SPVEA], que entre outros 

empreendimentos financiaria a construção da rodovia Belém-Brasília.  

Em 1966, no regime militar, a SPVEA foi substituída pela Superintendência para o 

Desenvolvimento da Amazônia [SUDAM], a qual teve apoio financeiro pelo Banco da 

Amazônia [BASA]. A Sudam foi designada para atuar na Amazônia Legal (Figura 03), 

esta, consiste na divisão regional, abrangendo uma área de 4,9 milhões de km2, que se 

estende pelos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins e 

abrange parte do Maranhão e do Mato Grosso (Magnoli, 2010; Albuquerque, Bigotto & 

Vitiello, 2010). 

Magnoli (2010) nos explica que o planejamento regional do Regime Militar 

considerou a Amazônia num sentido triplo: 
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 Fronteira demográfica: Atrair fluxos migratórios e válvula de escape de tensões sociais 

no campo, especialmente no Nordeste. Assim, em 1971 foi iniciada a Rodovia 

Transamazônica, que permitira a fixação de migrantes. 

 Fronteira econômica: Implantar projetos florestais, minerais e industriais para produção 

e exportação e, agropecuários. Os recursos naturais da Amazônia e os incentivos 

financeiros do Basa seriam os fundamentos da valorização econômica regional. 

 Fronteira geopolítica: Firmar o poder nacional nas áreas de fronteiras “mortas”, que 

consistiam nas faixas de limites internacionais pouco povoadas e, estava sujeita a pressões 

de estados estrangeiros, facções criminosas ligadas ao narcotráfico, ao contrabando e ao 

comércio ilegal de armas.                                     

A criação da Sudam desenvolveu diversos projetos voltados ao desenvolvimento 

econômico da Amazônia, acarretando no processo de desmatamento e degradação 

ambiental que vem ocorrendo em grande escala nessa região nas últimas décadas; 50% das 

áreas que foram destinadas a esses programas foram devastadas para introdução de 

atividades agrícolas e pecuárias; a extração madeireira atingiu áreas além das permitidas, 

devido a falta de fiscalização adequada, repercutindo em conflitos entre fazendeiros e 

seringueiros, latifundiários e índios, latifundiários e posseiros, garimpeiros e índios, índios 

e peões da agropecuária, povos da floresta e pecuaristas (Vesentini, 2003; Albuquerque, 

Bigotto & Vitiello, 2010). 

Magnoli (2010) afirma que o planejamento da época do Regime Militar é uma 

herança que pesa sobre a região, pois os eixos viários buscavam realizar a “conquista” da 

Amazônia, mas converteram-se em desflorestamento (desmatamento) e áreas de conflitos 

fundiários.  
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Conforme Albuquerque, Bigotto & Vitiello (2010), os principais problemas 

enfrentados atualmente pela região são oriundos dessa época, e consistem nos seguintes 

impactos ambientais: 

 Construção de barragens: As escolhas erradas dos terrenos na construção de barragens 

hidrelétricas, gerou gasto e tempo destinado para essas construções, não ofereceu 

benefícios nas condições socioeconômicas das populações e, ainda estimulou conflitos 

entre os povos e trabalhadores locais.   

 Construção de rodovias: Devastaram as áreas marginais e não promoveram uma 

ocupação planejada e ordenada para as populações residentes.  

 Mineração: Surgimento de cidades sem infraestrutura, com exploração de jovens para o 

trabalho e semiescravo e invasão de terras indígenas. 

 Introdução de práticas capitalistas nas atividades agrícolas: A criação de uma nova 

fronteira agrícola, a fim de solucionar os problemas sociais, estabeleceu algumas medidas: 

definição de que 50% das terras poderiam ser devastadas para as atividades agrícolas e 

pastoris (benfeitorias); permissão para o desenvolvimento da agricultura sem avaliar a 

sustentabilidade; permissão para o desmatamento em virtude da introdução de pastagens, 

subsidiadas pelo poder estatal, entre outros. 

 Urbanização da Amazônia: Desencadeou o modelo de industrialização e modelo 

agrário, ou seja, houve a expulsão da população do campo para a cidade. 

 A estratégia de colonização ao longo da Transamazônica fracassou, pois houve 

abandono de agrovilas isoladas em meio à mata, assim, a Amazônia tornou-se um fluxo 

migratório em torno dos eixos das rodovias Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém e Brasília-

Acre, permitindo o estabelecimento de fazendeiros, agricultores familiares e posseiros num 

arco abrangendo o sul e o leste do Pará, o norte do Mato Grosso, Rondônia e o sul do 

Acre, delineando o chamado “arco da devastação” (Magnoli, 2010). 
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Segundo Théry & Mello (2005, p.70), o “arco da devastação”:  

[...] é uma região em que a grande diversidade de ocupação e de atividades vem 

acarretando intenso processo de queimadas e desflorestamentos. As finalidades são 

a extração de madeira, a abertura de área para a pecuária ou para a agricultura 

(soja), etc. Trata-se de um grande cinturão que contorna a floresta, principalmente 

no limite com o cerrado. Também conhecido como arco do fogo, ou, mais 

recentemente, como arco de povoamento adensado, estende-se desde a 

desembocadura do Rio Amazonas até o oeste do Maranhão, leste e sudeste do Pará, 

Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. 

  

As florestas nessas regiões estão passando por alteração das chuvas, transformação 

das áreas em cerrados, devido as queimadas, acarretando no aumento da erosão e prejuízo 

à biodiversidade de região. As queimadas numa técnica rudimentar de cultivo, usada pelos 

agricultores para limpar o terreno e converter a mata derrubada em cinza, tendo como 

objetivo preparar a terra para o plantio e combater as plantas invasoras das pastagens 

(Théry & Mello, 2005; Noronha, 2003).  

Estes problemas acontecem, devido os elementos naturais da Amazônia serem 

bastante interdependentes. Isto significa que qualquer alteração em seu ciclo natural 

provoca modificações drásticas. Dessa forma, a vegetação desempenha papel importante 

no ecossistema, pois as árvores contribuem na proteção e nutrição do solo, e na umidade 

do ar, sendo esta última básica para a bacia hidrográfica amazônica. Com a destruição da 

floresta, pode acarretar na diminuição da umidade e nos índices de chuvas, além do 

empobrecimento dos solos, devido à perda da proteção e dos nutrientes que a vegetação 

fornece (Vesentini, 2003).  

Higuchi & Higuchi (2004) ainda apontam que as atividades antrópicas como o 

desmatamento e queimadas, têm comprometido esse ecossistema natural, que de alguma 

forma auxilia no balanço de emissões de gases de efeito estufa [GEEs] tão cruciais para 

nossa sustentabilidade no planeta.  
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As mudanças que a Floresta Amazônica vem sofrendo ao longo dos anos, 

repercutiram em mudanças em seu ecossistema, mas também gerou mudanças na 

população. Devido à corrida pelo crescimento econômico, o desmatamento entrou em cena 

e, repercutiu no distanciamento da população com o ambiente natural, que por sua vez, 

acarretou no esquecimento de valores ambientais e cidadania ambiental.  

Carreteiro (2003) nos diz que “as árvores têm sido e continuam a ser, símbolos 

universais. São alvo de admiração, medo, romance, e misticismo das pessoas que as 

rodeiam. (...) As árvores ocupam um lugar psicológico na consciência humana” ([s.d]).  

Dessa forma, Clement e Higuchi (2006) afirmam que a floresta Amazônica está 

sendo devastada devido ao baixo valor atribuído a ela, pois na percepção da sociedade 

brasileira atual, o único “valor” aceito é o econômico-financeiro presente, através da 

contabilidade do Produto Interno Bruto [PIB], pois, assim conseguiria reduzir a pobreza e 

daria ao Brasil o “status” de país desenvolvido, além de enriquecer os responsáveis pelo 

desmatamento. Os autores ainda destacam que os demais valores da floresta como, o valor 

estético que beneficia os moradores e ecoturistas, investimento em pesquisa e 

desenvolvimento para fazer uso da biodiversidade, os serviços ecológicos (conservação de 

água e solo, filtragem de poluentes, polinização, etc.) que não são contabilizados no PIB, e 

o valor ético, que visa os direitos à vida dos outros seres vivos da floresta, são valores que 

não são vistos como algo que beneficie de forma direta a sociedade.   

Brown (2009) nos alerta quando afirma que a Terra deve ser recuperada antes que a 

deterioração ambiental desencadeie em declínio econômico, como ocorreu com as 

civilizações antigas que violaram o limite da natureza e ignoraram seus prazos.  

As florestas sempre foram e são recursos naturais essenciais para todas as 

sociedades discutidas, e seu manejo ou desmatamento tem sido vital para o sucesso 

ou fracasso de cada sociedade (embora raramente tenha sido o principal motivo). 

Em grandes sociedades, como a do Brasil, o governo precisa tomar a iniciativa para 

organizar o manejo e a conservação das florestas [...] (Clement & Higuchi, 2006, 

p.44).   
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A natureza está baseada num sistema capitalista em que tudo o que é natural, 

rústico ou não modificado, é visto como um atraso, um obstáculo ao progresso, e isto tem 

refletido numa situação de risco à sobrevivência humana (Higuchi et al, 2009).  

A floresta amazônica está refém do capitalismo e, por isso, estudiosos buscam 

alternativas sustentáveis que possam proteger a floresta da degradação acelerada e, 

recuperar o que foi ao longo dos anos destruído. Além deste, a busca de soluções que 

resgatem a cidadania ambiental da população, tem lutado por seu espaço, para promover 

mudanças psicossociais e criar relações saudáveis entre o homem e o ambiente natural.   

 

1.2.2 Soluções para salvar a Floresta Amazônia.  

O compromisso social de cuidado ambiental é necessário para garantir a vida atual 

e das gerações futuras. Assim, é de suma importância que os gestores públicos, em 

particular, os governos locais estejam atentos para as questões da crise ambiental cuja 

compreensão é necessária para a manutenção da vida no Planeta (Higuchi et al., 2009). 

Segundo Fearnside (2005), o governo e as organizações internacionais têm 

interesse no combate ao desmatamento e, atuam com estratégias no monitoramento e 

repressão. Contudo, o autor destaca a presença de problemas para o desaceleramento do 

desmatamento:  

 Os índices de desmatamento na região parecem aumentar e diminuir 

independentemente dos programas de licenças, fiscalizações e multas, pois uma série de 

punições tem sido mal sucedidas. Por isso, devem ser repensadas e as causas devem ser 

tratadas.  

 A sonegação de impostos permite que os fazendeiros desmatem e possuam rendas não 

declaradas. Assim, o governo deve investir na aplicação da lei e no rastreamento de 

sonegação de impostos; o crédito agrícola subsidiado é um segundo agravante para o 
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desmatamento, pois o subsídio do governo tem baixas taxas de juros e prazos generosos, 

além disso, há as “anistias”, que perdoam as dívidas ou convertem em pagamentos 

simbólicos por longos períodos a juros baixos; as outras formas de subsídios aumentam 

com o lucro da agricultura e da pecuária, devido o governo assegurar o preço pago para o 

fazendeiro, independentemente da distância que os produtos agrícolas possam estar dos 

mercados.  

 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária [INCRA] exige que os novos 

assentamentos sejam alocados somente em áreas já desmatadas, para minimizar os 

impactos do desmatamento, contudo, novos assentamentos continuam se instalando em 

áreas florestais. Além deste problema, o INCRA “legaliza” os assentamentos que foram 

invadidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra [MST] e indeniza os 

fazendeiros pela terra perdida, o qual obtém vantagem, pois o preço é maior do que é 

oferecido pelo mercado de terra.  

 Dificuldade em encontrar formas de explorar os bens de consumo (madeira, minerais, 

produtos agrícolas, criação de gado, borracha natural e a castanha), para manter as 

atividades econômicas na Amazônia e o sustento da população humana.  

As dificuldades que impedem o desaceleramento do desmatamento seria uma 

oportunidade para criação de estratégias eficazes para a preservação e conservação da 

Amazônia e, para o Brasil como um todo. Frente este cenário, as políticas públicas podem 

contribuir na resolução dos problemas atuais da floresta amazônica.     

Clement e Higuchi (2006) apresentam soluções, a nível federal e estadual, para o 

desenvolvimento da Amazônia com a floresta de pé: 

 Estimular as empresas no setor madeireiro para buscar a certificação, pois este setor 

está isento da moratória. Esta ação se expandirá através do Ministério do Meio Ambiente 

[MMA], com o apoio da Presidência da República, do Ministério de Justiça [MJ, Polícia 
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Federal], do Ministério da Fazenda [MF, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal], e 

do Ministério de Defesa [MD, Serviço de Proteção da Amazônia – Sipam]. 

 Os Ministérios de Integração Regional, Agricultura, Pecuária e Abastecimento e MMA, 

podem convencer os estados a expandir a área destinada a floresta em todas as áreas 

originalmente florestadas. Estes órgãos ainda podem contribuir na identificação de 

ecossistemas numa situação crítica para a criação de unidades de conservação da 

biodiversidade da Amazônia.  

 Regularizar a titulação para garantia de empréstimos bancários e de agências de 

fomento e, certificação, irá impedir a ação dos grileiros em terras públicas e proteção aos 

direitos de propriedades particulares, florestas de produção, unidades de conservação, 

terras indígenas e outras terras públicas. Esta ação será realizada com a supervisão 

minuciosa dos cartórios da Amazônia Legal, assumida pelo Ministério da Justiça.  

 Atuação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

[SUFRAMA], Ministério de Integração Regional [SUDAM] e Ministério da Fazenda 

[BNDES, BASA], podem atuar no investimento da atividade florestal (pesca e 

aqüicultura). Estes investimentos se concentrarão na atualização tecnológica das empresas 

existentes para o desenvolvimento de novos empreendimentos, na criação de arranjos 

produtivos locais e, na produção florestal em geral. 

 Incorporar a tecnologia na indústria florestal (isso inclui equipamentos, técnicas e 

desenho industrial e comercial), para o desenvolvimento de boa qualificação da mão-de-

obra. Além disso, com as tecnologias de ponta, o desperdício de madeira irá reduzir, 

aumentando a eficiência das fábricas, reduzindo a geração de dejetos, e melhorando a 

razão custo/benefício da operação.    
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 Utilizar o modelo misto no manejo em florestas tropicais para utilizar espécies valiosas 

e conhecidas (ex: castanha do Brasil), aumentando assim, o volume comercial por unidade 

de área no primeiro ciclo de corte. 

 Processo de certificação podem gerar benefícios para Amazônia, como a exigência de 

fiscalização contínua e independente e redução da corrupção em relação aos projetos de 

manejo florestal na Amazônia. Tal processo deve incluir os componentes sociais e 

laborais.  

 Desenvolvimento de pesquisas para recuperação as áreas degradadas através de projetos 

de silvicultura. Dessa forma, as Embrapas da Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisas 

da Amazônia [INPA] e as universidades federais e estaduais incrementarão em suas 

pesquisas florestais estes objetivos.   

 O Ministério da Educação [MEC] e as Secretarias Estaduais de Educação precisam 

revisar as grades curriculares desde o ensino médio até a universidade, para que se tenha 

reflexão sobre a nova base da economia regional. 

Apesar das possibilidades de explorar a Floresta Amazônica de forma sustentável 

para o seu desenvolvimento sócio-político-econômico, através do incentivo de políticas 

públicas, estas não são suficientes. Conforme Higuchi et al (2009), as políticas públicas 

podem se dar através de medidas e normas reguladoras para o uso dos recursos ambientais, 

mas, também, se faz necessário o fomento de práticas educativas, a educação ambiental 

formal, não-formal e informal, para o desenvolvimento da cidadania ambiental. Esta, por 

sua vez, envolve a participação e a mobilização da população a favor da solução dos 

problemas ambientais.  

 

Como prática educativa, a Educação Ambiental [EA] é uma forma de se construir 

uma nova aliança ética e um novo comportamento ecológico de respeito e cuidado 

do nosso entorno, seja ele natural ou construído. Quando um gestor promove a EA 

e ações sociais tendo o ambiente como foco, esse gestor está valorizando a 
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formação de valores, hábitos e atitudes dos cidadãos [...] (Higuchi et al, 2009, 

p.79). 

  

 A gestão pública não pode descartar o envolvimento da população em prol do 

cuidado ambiental. A EA é uma possibilidade para as pessoas resgatarem e/ou construírem 

valores, atitudes e hábitos ambientais, atuando como cidadãos responsáveis para garantir a 

sustentabilidade socioambiental. 

 A EA age como mediadora entre a interação homem/natureza, com o compromisso 

de inserir a biodiversidade dentro da cultura (Sato, 1997). 

É importante lembrar que somente a educação não irá resolver os problemas da 

humanidade, é necessário que todos os setores elaborem estratégias e participem na 

construção do desenvolvimento (Sato, 1997 citado por Preti & Sato, 1996). As políticas 

públicas é a expressão de valores públicos e, por isso é vital lidar com os atributos 

percebidos, avaliação da população, atitudes, expectativas e condutas (Del Rio, 1991). 

 Frente aos desafios que a floresta amazônica enfrenta, faz-se necessário criar 

soluções eficazes no âmbito das políticas públicas e nas mudanças comportamentais cujo 

cuidado ambiental, permeado por valores, atitudes e hábitos ambientais, permite as pessoas 

expressarem seu papel de guardião em prol dos recursos ambientais de modo geral e, 

também em direção à floresta amazônica. 

 Há esperanças de que a Região Norte, muitas vezes excluída do cenário Brasileiro, 

mereça a atenção necessária em seu patrimônio natural para gerar mudanças no âmbito 

federal, estadual e municipal, em relação às políticas públicas e, também no resgate da 

cidadania ambiental, a partir de atividades em educação ambiental. Recuperando assim, 

aos poucos, a distância promovida pela racionalidade econômica entre o homem e o 

ambiente natural. 
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O homem não é um ser passivo do seu ambiente, mas um ser que age sobre o seu ambiente,  

o influenciado e sendo influenciado. (Ittelson et al, 1974). 

 

1.3 Percepção Ambiental e Cognição 

 

1.3.1 Os estudos iniciais da percepção. 

O estudo da percepção teve início com o desenvolvimento da psicofísica, situado 

como o estudo da relação entre a percepção de um estímulo e as dimensões físicas do 

estímulo percebido. A psicofísica, defendia a ciência da relação funcional ou de 

dependência entre a alma e o corpo, entre o mundo corporal e espiritual, físico e psíquico. 

O corpo era dividido entre o mundo corporal interno/fisiológico, neste caso seria a 

psicofísica interna, que tem como objeto de estudo a relação dos fenômenos psicológicos 

com os fenômenos fisiológicos; e o mundo corporal externo/físico, isto é, a psicofísica 

externa, que estudava as relações dos fenômenos psicológicos com os fenômenos físicos 

exteriores (Goodwin, 2005; Barbosa, 2006). 

No ano de 1820, os fisiólogos descobriram sobre as sensações visuais e auditivas. 

Ernst Weber (1795-1878) investigou sobre as sensações táteis deixando duas 

contribuições: o mapeamento da sensibilidade em vários locais da pele e a relação 

matemática entre o fator psicológico e físico (Lei de Weber) (Goodwin, 2005).  

Gustav Theodor Fechner (1801-1889), foi outro estudioso na área, e buscava 

entender a natureza dos sentidos táteis e musculares. Acreditava que as sensações 

poderiam ter mensuração exata e desenvolveu um raciocínio matemático baseado na lei 

logarítmica, criando assim, a Lei Logarítmica de Fechner.  

Wilhelm Wundt foi o fundador da primeira escola de psicologia, o Estruturalismo, 

em que concentrava seus estudos na estrutura da mente e percepções, abordando a 

percepção como o desmembramento de todos os elementos, enfatizava apenas os 
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elementos individuais. A percepção era analisada em termos de cores, formas geométricas, 

relações de tamanho que constituem o objeto, e assim por diante (Sternberg, 2008).  

Em contraste com as ideias de Wundt, os psicólogos Kurt Koffka (1886-1941), 

Wolfgang Köller (1887-1968) e Max Wertheimer (1880-1943) fundaram a Escola da 

Gestalt.  

 As mudanças trazidas pela Gestalt mostraram que a sensação não é um reflexo 

pontual ou uma resposta físico-fisiológica a um determinado estímulo externo; a percepção 

não é a síntese das sensações feita pelo pensamento; e, não há diferença entre sensação e 

percepção. A gestalt vê o homem numa totalidade, pois não se estuda um fenômeno 

isolado (Chauí, 2000; Freire, 2004).  

Os gestaltistas tinham como objetivo tratar os processos globais e holísticos 

envolvidos na percepção da estrutura no ambiente, diferente da Escola Estruturalista em 

que desmembrava os componentes elementares da percepção.  

Assim, para a Psicologia da Gestalt, os fenômenos psicológicos não podem ser 

desmembrados em partes menores, mas deve-se levar em consideração toda a experiência 

que a pessoa teve com algum fenômeno. Isto é, não se pode entender a percepção apenas 

com descrição de formas, cores e tamanhos, mas tem que se levar em consideração toda a 

experiência que a pessoa teve com o objeto (Sternberg, 2008). 

  Os conceitos da Gestalt, inicialmente, foram incorporados aos estudos da 

Percepção Ambiental. Mas, no final de 1940, Egon Brunswik, com a teoria probabilística, 

James J. Gibson com a teoria ecológica e, a escola transacional, propuseram uma nova 

visão da percepção ambiental, até então dominado pelos conceitos da Psicologia da 

Gestalt.    
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1.3.2 Percepção + ambiente = percepção ambiental. 

Frente às crises ambientais, é desenvolvida em 1960 uma disciplina designada 

Psicologia Ambiental. No Brasil, a disciplina é disseminada na década 80, defendendo a 

ideia que o ambiente não é apenas algo que afeta ou influência o comportamento, mas 

deve-se considerar a ação do comportamento humano sobre o ambiente (Soczka, 2005; 

Pinheiro, 1997). 

Moser (1998) afirma que a psicologia ambiental estuda não apenas as inter-relações 

entre pessoa e meio ambiente físico e social, mas envolve dimensões sociais e culturais na 

definição dos ambientes. O mesmo afirma que a partir da relação com o ambiente físico e 

social, a pessoa é capaz de perceber, avaliar e ter atitudes. 

Assim, a percepção ambiental situa-se como um dos estudos da psicologia 

ambiental. Apropriando-se, inicialmente, dos conceitos da escola gestaltistas e, depois 

abrangendo seus estudos a partir de novas correntes como a teoria probabilística de Egon 

Brunswik, teoria ecológica de James J. Gibson e, por fim, com a escola transacional.  

A teoria probabilística propõe o modelo de lente. Para este modelo, considera-se o 

meio ambiente uma realidade físico-objetivo localizado fora do indivíduo, bem como, o 

papel ativo do indivíduo. Assim, a realização do processo perceptual assume não apenas o 

nível cognitivo (por meio de julgamentos probabilísticos), mas também a ação do 

indivíduo no meio ambiente (Bonnes & Secchiaroli, 1995). 

A segunda abordagem, a teoria ecológica afirma que o fenômeno perceptivo 

consiste no resultado direto e imediato, e assim, as pessoas percebem padrões 

significativos nos estímulos ambientais. Para esta teoria, perceber é extrair informações do 

ambiente (Bonnes & Secchiaroli, 1995).  

A escola transacional indica a relação entre indivíduo e objeto da percepção. A 

realidade física é considerada como resultado e não como causa da percepção. Assim, o 
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ambiente é experienciado pelo indivíduo como um campo unitário, levando-se em 

consideração que o contexto físico em que as pessoas vivem e interagem, permitem 

perceber o total dos estímulos ambientais e responder ao ambiente (Bonnes & Secchiaroli, 

1995; Ittelson et al, 1974). Esta abordagem sobre a percepção ambiental é a mais aceita e 

disseminada na literatura.  

 Segundo Kuhnen (2010), a percepção ao ser complementada com o termo 

ambiental não determina apenas em única área do conhecimento, neste caso o ambiente, 

mas forma um conceito analítico, a fim de compreender o comportamento humano. A 

autora ainda destaca que não há um conceito claro do termo percepção ambiental, sendo 

utilizado em termos gerais como uma forma de pensar o ambiente.  

Ittelson et al (1974) nos diz que a percepção é um processo básico no intercâmbio 

pessoa-ambiente, uma vez que o mundo físico está mudado e implica em novas demandas 

sobre as percepções do indivíduo sobre o mundo.  

Contudo, vale ressaltar que, o homem não é um receptor passivo de estímulos, nem 

psicologicamente autônomo, mas tem uma tensão dialética com o seu meio, em que 

interage com ele, moldando o ambiente e sendo moldado por ele (Ittelson et al, 1974). 

Nesse sentido, a psicologia ambiental está interessada nos estímulos que afetam a 

percepção, as propriedades espaciais do ambiente que atingem os padrões de 

comportamento, as contingências que a pessoa precisa se adequar para ter uma relação 

congruente e, as relações sociais que são facilitadas através do uso do espaço (Ittelson et 

al, 1974).   

A percepção ambiental é um fenômeno que envolve o modo como a pessoa 

vivencia os aspectos ambientais na relação com o seu entorno, levando em consideração os 

processos psicossociais (cognição, afeto, preferências, etc.) socioculturais (significados, 

valores, estética), históricos (contextos políticos, economia etc.). Estes, permitem a pessoa 
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perceber, avaliar e ter atitudes sobre o ambiente físico e social, tornando possíveis algumas 

condutas ou inviabilizando outras, devido as especificidades ambientais (Pinheiro, 1997; 

Moser, 1998; Ittelson, 1978 citado por Kuhnen, 2010). 

A atuação da pessoa no mundo, ainda, permite construir sua subjetividade, a partir 

de processos de apropriação e identificação dos espaços e ambientes que possibilita o 

indivíduo interpretar e construir seus significados (Kuhnen, 2010).  

Marin (2008) vai ao encontro desta ideia, ao afirmar que o estudo sobre percepção 

ambiental deve ter como principal objetivo de analisar como o ser humano vivencia suas 

concretudes, como se relaciona com os problemas ambientais e, como tenta construir de 

forma coletiva um discurso autêntico que expresse seus modos de viver. 

Segundo Ittelson (1973), citado por Pinheiro (1997), a percepção ambiental se 

difere da percepção do objeto, pois este último investiga as características do estímulo, 

enquanto que a percepção ambiental assume o percebedor como parte da cena percebida, 

ou seja, como parte do meio ambiente. Melazo (2005, pp.43-44) nos diz que: 

O estudo da percepção ambiental se torna fundamental para que possamos 

compreender melhor as inter-relações entre o homem e o ambiente no qual vive, 

suas expectativas, satisfações e insatisfações, valores e condutas, como cada 

indivíduo percebe, reage e responde diferentemente frente às ações sobre o meio.  

 

Assim, o processo de interação mental do homem com seu meio ambiente, possui 

como viabilizador, a percepção. É por meio desta que a mente se conscientiza e processa a 

informação adquirida, seja por uma maior experiência, através dos sentidos, ou por uma 

menor experiência, através do imaginário, a socialização e o aprendizado (Del Rio, 1991; 

Tuan,1983; Machado, 1996).  

Conforme Del Rio (1991,1996), tal processo é composto por cinco elementos 

psicológicos básicos: 
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 Motivação: Está associada ao interesse de gerar o processo de interação com o 

ambiente, seja consciente ou inconsciente. A percepção depende da motivação, pois é o 

componente essencial para o aprendizado.  

 Percepção: Os sentidos captam informações do meio ambiente de maneira seletiva. Este 

mundo visual, refere-se ao percebido para além de estímulos sensoriais diretos, logo não 

há limites físicos objetivamente identificados.    

 Cognição: Processo do saber operativo permite a informação selecionada e apreendida, 

organização de representações simbólicas, conjuntos significativos, sistema de valores e 

tendências para determinados tipos de conduta. A memória é um componente presente na 

cognição, pois filtra os “inputs” para uma memória chamada de aquisição, que gera as 

funções, reconhece e conceitua as informações em representações. Além deste filtro, está 

sujeito a “filtros” psicológicos que estão ligadas ao sistema de interpretação pessoal, de 

valores e expectativas das pessoas.  

 Avaliação ou julgamento: Expressam os valores culturais, sociais e de grupo. Aqui o 

indivíduo expressa a identificação de atributos ambientais e julga a situação específica. 

Neste nível é possível identificar a formação de expectativas em função de imagens 

idealizadas.   

 Conduta: É o finalizador do processo. Compõe-se de respostas que a mente processa, 

seja por comportamentos, ou não, sob a forma de novas imagens mentais, atitudes ou 

opiniões. Reflete a escolha ou opção do indivíduo e, expressam-se as influências 

individuais afetivas e temporais (por exemplo, o humor). Contudo, tais influências não são 

fortes o suficiente para alterar os valores sociais ou de grupo expressos na preferência 

ambiental. A conduta gera a re-alimentação no processo de interação ambiental, causando 

alterações em todos os níveis.   
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Figura 01. Esquema teórico do processo perceptivo.  

Nota: Del Rio (1991, 1996). 

 

Segundo Proshansky (1974), Moore & Goodlege (1976), citados por Del Rio 

(1991), a percepção é subordinada a cognição. Este ponto é crucial no processo da 

percepção ambiental, pois, a cognição ambiental insere-se nesse cenário e, se faz 

necessária ao processo perceptivo com o meio ambiente.    

A cognição é um processo psicológico em que a pessoa organiza, armazena e usa o 

conhecimento, tendo a percepção e órgãos dos sentidos como mediadores (Higuchi, 

Kuhnen & Bomfim, 2011). 

A cognição ambiental consiste no “conhecimento, imagens, informação, 

impressões e crenças que os indivíduos e grupos têm acerca dos aspectos elementares, 

estruturais, funcionais, simbólicos do ambiente físico, real ou imaginário; sociais, 

culturais, econômicos e políticos” (Aragonés, 2002 citado por Higuchi, Kuhnen & 

Bomfim, 2011, p.106). 

Partindo deste conceito básico, Del Rio (1996) nos diz que a mente atua na 

construção da realidade percebida, capaz de organizar e representar a realidade a partir de 

esquemas perceptivos e imagens mentais. Para o autor, as imagens mentais são capazes de 

reconstruir um lugar.    
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O ambiente é organizado cognitivamente como um conjunto de imagens, em que as 

distorções perceptuais e as expectativas que as pessoas levam para o ambiente, afetam na 

forma como a pessoa desempenha cognitivamente sobre o ambiente (Ittelson et al, 1974). 

Graças a este desempenho cognitivo do ambiente que a pessoa é capaz de organizar o 

mundo de modo reconhecível e administrável. A pessoa está sempre corrigindo as distorções 

da realidade, sendo possível ordenar fisicamente a informação percebida, pois é capaz de 

codificá-la, estruturá-la e guardá-la fenomenologicamente. Dessa forma, o ambiente é 

internalizado, possibilitando a pessoa dar forma ao mundo visível (Ittelson et al, 1974).  

Ittelson et al (1974) afirma que o ambiente psicológico do ser humano é produto de 

sua própria criação e, este ambiente psicológico, é amplamente influenciado, tornando o 

estudo do intercâmbio pessoa-ambiente crucial. 

Oliveira (1996, 2004, 2005), discípula de Piaget, afirma que a noção de espaço e 

sua representação não deriva da percepção, mas o indivíduo, mediante a inteligência é 

capaz de atribuir significado aos objetos percebidos.  

A inteligência precede a percepção e, não as operações são abstraídas da percepção. 

A percepção está subordinada à presença do objeto e, fornece um conhecimento imediato. 

A inteligência é capaz de evocar os objetos em sua ausência, mediado por via simbólica, 

imaginária ou verbal e, mesmo em sua presença, pode ser interpretada por ligações 

mediatas, graças aos quadros conceituais (Oliveira, 2004, 2005). 

Assim, a autora nos diz que percepção e cognição estão atreladas à representação. 

Esta, por sua vez, se volta para elaboração e construção do espaço por imagens mentais. 

A percepção ambiental está ancorada na cognição, especificamente, na criação de 

imagens mentais sobre o meio ambiente, mediada pela construção simbólica. Dessa forma, 

permite o indivíduo “passear” em sua mente em ambientes de forma imediata e/ou ausente.  
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1.3.3 Imagens mentais. 

As representações visuais e mentais perpassam por duas ciências, a semiótica e 

ciência cognitiva. Neste estudo, nos detemos nas ciências cognitivas, ou seja, nas 

representações mentais, por acreditarmos que é o papel fundamental presente na percepção 

ambiental, nos permitindo estudar a percepção ambiental nas experiências de ordem direta, 

com a população de Manaus, e ordem indireta, com a população de Recife. 

Conforme Santaella e Nöth (2008), as imagens se dividem em representações 

visuais, que são objetos materiais, signos que representem o meio ambiente visual. Neste 

domínio abrange desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, 

televisivas, holo e infográficas. A segunda imagem são as imagens presente na mente. As 

imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, esquemas, modelos, ou como 

representações mentais. 

Os dois tipos de imagens estão inextricavelmente ligados a sua gênese. “Não há 

imagens como representações visuais que não tenha surgido de imagens na mente daqueles 

que as produziram, do mesmo modo que não há imagens mentais que não tenham alguma 

origem no mundo concreto dos objetos visuais” (Santaella & Nöth, 2008, p.15). 

Para ciência cognitiva, a representação mental desenvolve modelos do 

processamento das estruturas em processos cognitivos. No campo da semiótica, as 

representações cognitivas são signos e as operações mentais ocorrem na forma de 

processos sígnicos (Santaella & Nöth, 2008). 

A imagem mental consiste na reprodução ou representação mental de uma 

experiência perceptiva ausente. Isto é, podem representar objetos ou seres que não foram 

vistos pelos órgãos dos sentidos (Santaella & Nöth, 2008; Sternberg, 2008). 
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As imagens incluem representações mentais em qualquer nível sensorial, como 

audição, olfato ou paladar. Contudo, as pessoas têm maior consciência de imagens visuais 

do que as demais formas de imagens (Sternberg, 2008). 

Del Rio (1991) pautado nas ideias de Moore e Gooledge e, Lee, afirma que as 

informações mentais são representações ou construtos hipotéticos que permitem evocar 

simbolicamente realidades em sua ausência, o qual assume um papel na memória, no 

reconhecimento e podem ser adquiridas por experiências de ordem direta e indireta.  

Sternberg (2008) nos apresenta as principais teorias das imagens mentais. A 

primeira, temos a Teoria de Código Dual. Esta, afirma que o indivíduo usa códigos 

imaginados (códigos analógicos) ou verbais (códigos simbólico) para representar 

informações.  

As imagens mentais representam o conhecimento a partir de características 

perceptivas de tudo o que estiver sendo representado para os estímulos físicos que o 

indivíduo observa em seu ambiente. Por outro lado, as representações mentais representam 

o conhecimento escolhido aleatoriamente pelo indivíduo, para significar algo.  

 O autor, ainda, nos apresenta a Teoria Propositiva, o qual discorda da teoria 

anterior.  As pessoas não armazenam representações mentais sob a forma de imagens. As 

representações mentais parecem ser parecidas com a forma abstrata de uma proposição. A 

proposição é uma forma abstrata representando os significados subjacentes do 

conhecimento. As imagens são epifenômenos, ou seja, fenômenos secundários em que 

ocorrem como resultado de outros processos cognitivos. 

Por exemplo, a seguinte frase, “Um camundongo mordeu o gato”. A representação 

propositiva será: morder (ação), camundongo (agente da ação), gato (objeto). Informações 

imagéticas e verbais são codificadas e armazenadas como proposições.  
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As duas teorias descritas explicam as imagens mentais partindo da ausência de 

objetos, eventos ou ambientes para representação mental. Contudo, há estudos em que 

constatam que as imagens mentais podem ocorrer na presença de um determinado objeto e, 

o indivíduo é capaz de manipulá-las de forma semelhante aos perceptos físicos.       

A hipótese da equivalência funcional defende a ideia que embora a imagem visual 

não seja idêntica à percepção visual, o indivíduo constrói imagens com equivalência 

funcional aos perceptos (Sternberg, 2008). Segundo Peterson et al (1992), citado pelo 

autor, os processos envolvidos na construção e manipulação das imagens mentais são 

similares àqueles envolvidos em processos perceptivos. 

Ainda, as imagens mentais podem contribuir no entendimento da adaptação dos 

seres humanos ao ambiente. Neste caso, estamos falando dos Mapas Cognitivos, consistem 

em representações internas do ambiente físico. É possível formar mapas com base nas 

interações físicas e relações com o ambiente físico (Sternberg, 2008). 

O indivíduo, para sobreviver, precisa saber atuar no ambiente em que vive. Precisa 

se locomover de um lugar ao outro. Alguma vezes, para se deslocar entre dois pontos, 

precisa-se imaginar o percurso que tem de seguir (Sternberg, 2008). 

Edward Tolman foi um dos precursores na década de 30 em estudos sobre mapas 

cognitivos, em que realizou experimentos com ratos em labirintos. Em seguida, o 

planejador urbano, Lynch (1960), também estudou os mapas mentais das pessoas sobre a 

cidade.   

Para Lynch (1960) o processo de orientação no ambiente é mediado por imagens 

do meio ambiente. Para o estudioso, a imagem mental é produto da percepção imediata e 

da memória de experiência passadas em que a pessoa está habituada a interpretar 

informações e comandar ações.  
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As imagens do meio ambiente são resultado de um processo bilateral entre o 

observador e o meio. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador 

– com grande adaptação e à luz dos seus objetivos próprios – seleciona, organiza e 

dota de sentido aquilo que vê (Lynch, 1960, p.16).  

 

Higuchi, Kuhnen e Bomfim (2011) nos apresenta uma visão dos mapas cognitivos 

ou mapas mentais, que vai além do conceito descrito anteriormente. As autoras apontam os 

mapas cognitivos não apenas como um recurso que ajuda na orientação do indivíduo com 

o espaço, mas como compreendem, atuam e se relacionam com o ambiente. “Deve-se 

ressaltar o papel da interpretação e da construção do significado por parte daquele que 

apreende e constrói seu mapa mental” (p.114).   

Ao encontro desta visão, Boulding (1956/1961) nos fala de uma imagem do 

mundo, de um conhecimento subjetivo, que geralmente governa o comportamento do 

indivíduo. A imagem é construída a partir de experiências passadas e, conforme o ser 

humano se desenvolve, participa de outros ambientes. Por exemplo, na infância o mundo é 

uma casa, conforme cresce sua imagem do mundo se expande, ela se vê em uma cidade, 

um país, um planeta.  As mensagens chegam através dos sentidos e são mediadas por um 

sistema de valores e, cada vez que uma mensagem chega à pessoa, sua imagem é alterada e 

seus padrões de comportamento de forma correspondente.   

Para o autor, não existem apenas imagens de “fato”, mas imagens de “valor”. Há 

diferença entre a imagem que se tem dos objetos físicos, situados no tempo e espaço, e os 

valores que o indivíduo atribui aos objetos ou eventos que estão ao seu redor.    

A imagem de valor está ligada a escala de melhor ou pior em que a pessoa mede o 

seu entorno. Vale ressaltar que as escalas de valor mudam, conforme as mensagens, são 

recebidas e isto, determina um efeito para as imagens do mundo (Boulding, 1956/1961)  

Os trabalhos de Jean Piaget vão ao encontro de Boulding (1956/1961) em relação 

ao desenvolvimento da construção das imagens mentais para representação do meio 
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ambiente. Conforme Higuchi, Kuhnen e Bomfim (2011), Piaget foi pioneiro em investigar 

o conhecimento físico e às derivações lógico-matemáticas das relações entre objeto e 

espaço. 

Oliveira (1996) precursora das ideias de Jean Piaget, afirma que a imagem mental 

não é um elemento do pensamento, nem continuação da percepção, mas sim o símbolo do 

objeto, concebida como uma imitação interiorizada.  

 A ausência de objetos, eventos ou ambientes, exige do indivíduo um desenrolar 

cognitivo para evocar estes elementos. É por meio da imitação interiorizada, ou seja, das 

imagens mentais que permite tamanha façanha. A função simbólica, é responsável no 

desenvolvimento deste processo, tornando o indivíduo capaz para representar os objetos, 

os ambientes, etc. É sobre este assunto, que será tratado a seguir.  

 

1.3.4 As imagens mentais e o espaço representativo. 

Segundo Oliveira (2004) há vários espaços e, não apenas um espaço. Pode ser: 

ontológico, quando é um ser, um objeto, uma coisa; epistemológico, quando é um 

conteúdo e tem propriedades próprias; psicológico, quando é uma construção, um processo 

com participação efetiva do indivíduo; lógico, quando é uma relação, um sistema de 

referências ou sistema sociocultural. 

A autora ainda nos explica que a noção de espaço implica um elemento teórico e 

prático. A conceituação pode ser um conceito, neste caso um elemento teórico, entendido 

como substância (ser independente), propriedade (estados e alterações), relações (entre os 

objetos), e representação (das relações); o elemento prático consiste na vivência e, pode ser 

um espaço vivido de sobrevivência, relacionamento, atividades, movimentação, apreciação 

cultural ou organização.  
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As maneiras como o espaço pode se refletir são de forma absoluta, isto é, quando a 

coisa é em si mesma, tem existência independente da matéria; relativa, quando há 

estabelecimento entre objetos e depende da matéria; e, relacional, quando o objeto existe 

na medida em que contém e representa por si as relações com outros objetos. Entretanto, o 

espaço não é nenhum destas características, mas pode se transformar em um ou em outro, 

dependendo do interesse ou necessidades circunstanciais (Oliveira, 2004).  

O espaço, enquanto representativo, é simbólico e geométrico e, precisa ser 

mapeado e mensurado, pois o indivíduo representa como processo, reconstrução, 

representação mental e gráfico e, também, como imagem mental (Oliveira, 2004). 

A noção de espaço e sua representação não derivam apenas da percepção, pois é o 

indivíduo, mediante a inteligência que atribui significado aos objetos percebidos. Isto é, há 

uma interação funcional entre as duas estruturas (Oliveira, 1996) 

 A representação do espaço é construída na inteligência sensória-motora, que 

alcança a idade do nascimento até os dois anos de idade. Nesta etapa do desenvolvimento, 

o bebê não apresenta pensamento, nem afetividade associada às representações que 

permitam evocar pessoas ou objetos na ausência deles. A inteligência é essencialmente 

prática (Piaget & Inhelder, 1993).  

Este estágio caracteriza-se por sub-estágios, primeiramente com os 

reflexos/mecanismos hereditários, em que o recém-nascido se limita em exercícios através 

de reflexos, devido a presença inicial de tendências instintivas (nutrição). Em seguida, há 

os hábitos motores e organização das percepções, a criança começa a coordenar os 

movimentos dos braços com a sucção, que se tornam complexos conforme a integração de 

hábitos e percepções organizados, e, por fim, a inteligência senso-motora, quando há a 

manipulação dos objetos que a criança utiliza, ao invés do uso de palavras e conceitos, 
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percepções e movimentos, organizados em esquemas de ação (Piaget, 1950/1999, 

1947/2001, 1972/2002).  

  No final do estágio sensório-motor, por volta dos dois anos, há o aparecimento da 

natureza da invenção por combinação mental e da representação, ou seja, da função 

simbólica (Montoya, 2005).  

A função simbólica se explica pela formação das representações. O aparecimento 

desta função se dá quando ocorre a diferenciação dos significantes, sob a forma de 

símbolos (imagens) ou de signos (palavras), e dos significados, sob a forma de relações 

pré-conceituais ou conceituais (Piaget, 1978). 

Quando Piaget refere-se que o aparecimento da função simbólica ocorre pela 

diferenciação entre significante e significado, significa que a criança imita uma cena nova 

após esta ter ocorrido, e assim, inicia a representação e gesto imitativo. Este é o princípio 

do significante. Por exemplo, quando a criança finge dormir fechando os olhos e refaz o 

ritual que observa ao adormecer, ou quando faz seu urso de pelúcia dormir. Neste, o 

significante consiste no gesto imitativo, acompanhado de objetos que vão se tornar 

simbólicos. O significante diferenciado também se dar por imagem mental, onde ocorre a 

imitação interiorizada isto é, quando a representação se dá por pensamento e, não mais, 

como representação em atos materiais (Piaget & Inhelder, 1993a). 

A imagem mental consiste num símbolo do objeto (significante) e, permite evocar 

a representação dos significados. Por exemplo, a imagem visual é produto de imitação do 

objeto e da pessoa que pode ser pelo corpo inteiro ou movimentos oculares (Piaget, 1978).  

Em outras palavras, Piaget quer nos dizer que quando a criança é capaz de realizar 

uma imitação interiorizada, isto é, uma imagem mental. Nos mostra que a criança, a partir 

de suas atividades operatórias, manipula objetos ou acontecimentos em sua ausência. 
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Assim, imita a realidade percebida mentalmente, sem necessidade de imitar em forma de 

ações.  

Segundo Piaget (1978) a criança representa os dados percebidos de um modo 

distinto de como os percebe diretamente, pois corrige as coisas que vê, isto é, é capaz de 

evocar posições, deslocamentos ou objetos percebidos, em sua ausência. 

Isto significa que as atividades estruturantes, já não se apoiam em dados atuais da 

percepção e, pode dirigir-se na intepretação desses dados, a partir da evocação. Embora, 

vale ressaltar que a representação pode evocar os objetos em sua ausência, como, também, 

a representação duplica a percepção em sua presença (Montoya, 2005; Piaget, 1978; Piaget 

& Inhelder, 1993b). 

Piaget (1978) ressalta que a experiência mental não consiste na evocação 

mnemônica de imagens prontas, mas consiste num processo construtivo em que a 

representação é um ajudante simbólico. 

Os primeiros anos de vida da criança é egocêntrica e, por isso, define o espaço e a 

localização do objeto apenas em relação ao seu próprio corpo. Com o desenvolvimento da 

mesma, embora ainda egocêntrica, inicia o processo de construção de representações 

simbólicas muito simplistas sobre o meio ambiente imediato. Já na pré-adolescência, é 

capaz de conceber objetos independentemente de si, logo, o uso de referências para 

localizar objetos e lugares começa a ser mais refinada. Por último, na adolescência, é capaz 

de usar símbolos e abstrações para representar o espaço e, por isso, consegue formar 

mapas cognitivos abrangentes e unificados (Higuchi, Kuhnen & Bomfim, 2011). 

Partindo desta explanação, entendemos que a construção do espaço está presente 

desde o nascimento, iniciando com o espaço sensório-motor, o qual, trata-se de um espaço 

prático sem a função simbólica. Ao longo do desenvolvimento, na finalização deste 
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estágio, a função simbólica aparece, e este espaço prático desenvolve-se para um espaço 

representativo.   

 A função simbólica com a imitação de ações de objetos e acontecimentos ocorrem 

sobre um espaço e, a partir do momento em que a criança é capaz de manipular estas ações 

mentalmente (imagem mental) e representar o espaço. 

 Conforme Tuan (1983) espaço e lugar são elementos do meio ambiente inter-

relacionados, onde ocorrem experiências comuns. Para o autor, experiência é sinônimo de 

conhecimento e, está dividido em dois grupos a) direta e íntima; b) indireta e conceitual, 

mediada por símbolos. Embora, o indivíduo possa ter um conhecimento íntimo e 

conceitual de um lugar.    

Os dois tipos de experiência possibilitam maneiras de conhecer e construir a 

realidade. O primeiro tipo consiste em uma maior experiência, e está estreitamente ligado 

com o cotidiano das pessoas por meio da sensação e percepção, em que ocupa apenas uma 

parte do repertório do conhecimento; o segundo tipo, consiste em uma menor experiência, 

parece remotamente distanciado em que as informações se dão por meio da socialização, 

aprendizagem, transmitidas pelas pessoas, escolas, livros, meios de comunicação, por 

palavras escritas ou verbais, permite atingir um nível de simbolização (Tuan, 1983; 

Machado, 1996; Del Rio, 1991). 

Dessa forma, acredita-se que o termo objeto referido na função simbólica de Piaget, 

não possui um conceito claro e específico. Por isso, infere-se que objeto pode ser qualquer 

coisa, como os exemplos descritos na experiência indireta e conceitual.  

Os objetos descritos transmitem informações variadas ao indivíduo, os quais 

contribuem na evocação das mesmas, por meio de imagens mentais e atingir o nível de 

representação sobre essas informações. Inclusive a Floresta Amazônica, um bioma 



66 

 

brasileiro, é uma das informações presentes tanto pelos meios de comunicação, como na 

escola, através dos livros.  

Faz-se esta explanação, a fim de mostra que os estudos sobre a percepção 

ambiental, não deve se limitar apenas a uma determinada população que tem uma maior 

experiência com algum espaço. Acredita-se que uma determinada população, o qual, não 

tem esse tipo de experiência com qualquer ambiente, mas já recebeu informações sobre um 

determinado ambiente, por livros, pela escola, meios de comunicação, entre outros, 

possibilita evocar imagens mentais de um determinado ambiente e criar representações. 

 

1.3.5 Avaliação ambiental e conduta. 

Avaliação ambiental e conduta são elementos finalizadores no processo da 

percepção ambiental. A formação de imagens mentais, desenvolvidas na etapa anterior do 

processo serve de base para que o indivíduo possa avaliar o meio ambiente. 

A formação da avaliação ambiental se dá pela seleção e julgamento das imagens 

mentais que permite o indivíduo atribuir valores, identificar atributos ambientais e julgar a 

situação específica, e ainda, expressar expectativas. Esta etapa, permite a formação de 

conduta, isto é, atitudes ou formação de opiniões (ação não manifesta), ou ação manifesta 

sobre o ambiente (Del Rio, 1991, 1996). 

Assim, é possível entender que as imagens mentais são fundamentais no processo 

finalizador da percepção ambiental, ou seja, para a avaliação e conduta sobre um 

determinado ambiente. Neste caso, as imagens mentais agem como uma repercussão na 

avaliação, que por sua vez irá conduzir para uma ação manifesta ou não sobre o meio 

ambiente.     

Os valores (avaliação ambiental) e atitudes (conduta) estão ancorados na cognição 

(imagens mentais). Contudo, o autor ainda complementa que normas sociais e culturais 
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que a pessoa traz para seu ambiente, também, estão ancoradas na cognição (Ittelson et al, 

1974; Del Rio, 1991, 1996). Gouveia et al (2009, p.55) definem os valores como:  

 

(a) conceitos ou categorias; (b) sobre estados desejáveis de existência; (c) 

transcendem situações específicas; (d) assumem diferentes graus de importância; 

(e) guiam a seleção ou avaliação de comportamentos e eventos; e (f) representam 

cognitivamente as necessidades humanas.  

 

Em outras palavras, os valores consistem em metas ou normas que proporciona 

para pessoa um princípio-guia (Rokeach, 1968/1981; Schultz & Zelezny, 1999) citados 

por, Gouveia e Milfont (2006). 

Medeiros et al (2012) e Gouveia et al (2009) afirmam que as funções dos valores 

são definidas como aspectos psicológicos, dividida em dois aspectos, os valores que guiam 

os comportamentos em uma orientação social e pessoal. Nesta primeira função, é 

identificada a dimensão funcional, denominada tipo de orientação, com três possibilidades: 

valores sociais, valores centrais e valores pessoais. A segunda função dos valores 

expressam as necessidades humanas, a dimensão funcional deste chama-se tipo de 

motivador, podem ser valores materialistas (pragmáticos), estes, estão relacionados a 

ideias práticas e indica metas específicas e regras normativas, e, valores humanitários 

(idealistas), estão baseados em ideais e princípios mais abstratos. Essa segunda função 

representa o plano da cognição às necessidades humanas. 

 As duas dimensões funcionais (orientação e motivação) foram dois eixos: 

horizontal, em que representa a dimensão funcional tipo de orientação (valores sociais, 

centrais ou pessoais); vertical, em que corresponde à dimensão funcional tipo de motivador 

(valores materialistas ou humanitários). O cruzamento desses eixos, criam seis subfunções 

valorativas básicas, conforme o quadrante: social-materialista (normativa), social-idealista 

(interativa), central-materialista (existência), central-idealista (suprapessoal), pessoal-

materialista (realização) e pessoal-idealista (experimentação). Ainda, as seis subfunções 
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são distribuídas de forma equitativa em relação aos critérios de orientação: social 

(interativa e normativa), central (suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação e 

realização) (Medeiros et al, 2012; Gouveia et al, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Dimensões funcionais dos valores.  

Nota: Gouveia et al (2009, p.39). 

 

 Gouveia et al (2009, pp.42-43) apresentam um quadro resumido de cada 

subfunção, seus tipos de orientação e motivação, e os valores que compõem as subfunções:  
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Quadro 01. Subfunções valorativas e valores básicos 

Subfunções 

valorativas 

Motivadores e 

orientações 

Valores básicos e suas descrições 

 

 

Experimentação 

Motivador 

humanitário e 

orientação pessoal 

Emoção: desfrutar desafiando os perigos; buscar aventuras.  

Prazer: desfrutar a vida; satisfazer todos os seus desejos.  

Sexualidade: ter relações sexuais; obter prazer sexual. 

 

Realização 

 

Motivador 

materialistico e 

orientação pessoal 

Poder: ter poder para influenciar os outros e controlar decisões; 

ser chefe de uma equipe.  

Prestígio: Saber que muita gente o conhece e admira; quando 

velho, receber homenagem por suas contribuições.  

Êxito: obter o que se propõe; ser eficiente em tudo que faz. 

 

 

Existência 

 

Motivador 

materialístico e 

orientação central 

Saúde: preocupar-se com sua saúde antes mesmo de ficar 

doente; não estar enfermo.  

Estabilidade pessoal: ter certeza que amanhã terá tudo o que 

tem hoje; ter uma vida organizada e planificada.  

Sobrevivência: ter água e comida, e poder dormir bem todos os 

dias; viver em um lugar com abundância de alimentos. 

 

 

Suprapessoal 

 

Motivador 

humanitário e 

orientação central 

Beleza: ser capaz de apreciar o melhor da arte, música e 

literatura; ir a museus ou exposições onde possa ver coisas belas.  

Conhecimento: procurar notícias atualizadas sobre assuntos 

pouco conhecidos; tentar descobrir coisas novas sobre o mundo.  

Maturidade: sentir que conseguiu alcançar seus objetivos na 

vida; desenvolver todas as suas capacidades. 

 

 

Interacional 

 

Motivador 

humanitário e 

orientação social 

Afetividade: ter uma relação de afeto profunda e duradoura; ter 

alguém para compartilhar seus êxitos e fracassos.  

Convivência: conviver diariamente com os vizinhos; fazer parte 

de um algum grupo, como: social, religiosos, esportivo, entre 

outros.  

Apoio social: obter ajuda quando necessitar; sentir que não está 

só no mundo. 

 

 

Normativa 

 

Motivador 

materialístico e 

orientação social 

Obediência: cumprir seus deveres e obrigações do dia a dia; 

respeitar seus pais, os superiores e os mais velhos.  

Religiosidade: crer em Deus como o salvador da humanidade; 

cumprir a vondade de Deus.  

Tradição: seguir as normas sociais de seu país; respeitar as 

tradições de sua sociedade. 

 

Os valores estão associados às atitudes ambientais. Os valores humanitários e 

sociais guiam o indivíduo para atitudes de preservação; valores materialistas e pessoais, 

conduzem para atitudes utilitárias (Coelho, 2009). 

As atitudes ambientais consistem em expressar por uma avaliação favorável ou 

desfavorável em relação ao ambiente natural ou construído, que por sua vez, ajuda a 

pessoa estabelecer sua identidade e expressar seus valores (Coelho, 2009). 
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Contudo, o autor supracitado, inclui as emoções como elemento adicional na 

constituição de atitudes, defendendo a ideia de que o fator emocional é fundamental para 

moldar as atitudes, crenças e valores em relação ao ambiente construído ou natural.  

Para Coelho (2009), as emoções ambientais são a extensão de afetos vinculados ao 

mundo natural, que pode ocorre de duas maneiras, sentimentos positivos quando o 

indivíduo tem contato com o ambiente natural, e sentimentos negativos (distress) em 

relação à destruição ou degradação da natureza. Assim, o referente autor, propõe uma tese 

pautada no modelo hierárquico cognitivo emocional: Valores/Emoções → Atitudes → 

Comportamento, ou seja, uma interdependência nestes três elementos.  

“A forte reação emocional negativa de um indivíduo frente ao desperdício de 

recursos naturais implica em maior possibilidade de agir em prol do ambiente. [...] Quanto 

maior a implicação emocional com a situação do ambiente maior será o compromisso com 

condutas adaptadas e menos prejudiciais ao meio” (Coelho, 2009, p.95). 

 As decisões que o indivíduo toma, implica em uma avaliação e, por isso, são 

elementos-chave para compreender a decisão em agir de forma pró ou antiambiental. 

Assim, os valores podem ser ensinados no ensino fundamental, com o objetivo de 

socializar as crianças em princípios que destaquem a preservação e promoção do meio 

ambiente, favorecendo o desenvolvimento de atitudes ecocêntricas, repercutindo em 

comportamentos pró-ambientais (Coelho, 2009; Coelho, Gouveia & Milfont, 2006).  

Avaliação ambiental permite o indivíduo expressar seus valores e julgamentos, este 

último aspecto ocorre quando é possível identificar os atributos ambientais e, ainda, 

expressar suas expectativas sobre o meio ambiente.  

Os valores, nesta etapa do processo de percepção ambiental, auxilia o indivíduo na 

formação de suas atitudes ambientais. Este, consiste na última etapa do processo e permite 

que o indivíduo forme uma opinião favorável ou desfavorável sobre um determinado 
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ambiente, seja expresso por comportamentos de ordem anti ou pró-ambiental, ou, sem ação 

manifesta sobre o meio ambiente.  

Valores humanitários e sociais, possibilita atitudes de preservação e, valores 

materialistas e pessoas, conduz para atitudes utilitárias. Contudo, as emoções também 

fazem parte do processo na formação de atitudes ambientais que, por sua vez, também 

repercute numa ação manifesta sobre o meio ambiente. 

As duas últimas etapas da percepção ambiental, avaliação ambiental e conduta, são 

possíveis, graças ao desempenho cognitivo em que as imagens mentais, permitem o 

indivíduo explorar, criar e recriar determinado ambiente, seja de forma imediata e/ou 

ausente. Assim, o estudo em percepção ambiental mostra-se rico e não limitado, pois a 

cognição possibilita o indivíduo perpassar o seu próprio ambiente, e ir ao encontro de seus 

desejos e motivações.  
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2.1 O Estudo 

 O estudo teve como objetivo investigar a percepção ambiental dos universitários de 

Manaus e Recife sobre a Floresta Amazônica. A pesquisa propôs os seguintes objetivos: 

1) Avaliar o grau de consciência ambiental; 

2) Verificar o conhecimento ambiental dos universitários de Manaus e Recife sobre a 

Floresta Amazônica; 

3) Identificar a produção de imagens mentais e sua repercussão nos valores (avaliação 

ambiental) sobre a Floresta Amazônica; 

 Devido o estudo contemplar duas cidades, faz-se necessário investigar diferenças e 

aproximações significativas encontrados no estudo. 

 

2.1.1 Participantes.  

 Participaram 475 estudantes, sendo 181 universitários do Centro Universitário 

Luterano de Manaus e, 294 universitários de Recife da Universidade Católica de 

Pernambuco, de ambos os sexos e estudantes dos cursos de Arquitetura, Administração, 

Psicologia, Engenharia Química e Direito. A escolha da amostra foi por conveniência.  

   

2.1.2 Instrumentos. 

 Questionário sócio demográfico, composto por sexo, idade, curso, período em que 

se encontra no curso, estado civil e se possui filhos. Ainda foram incluídas três questões 

fechadas para assinalar “sim” ou “não” sobre o acesso a internet; três questões semi-

abertas em relação ao uso da internet e meios de comunicação que utilizam para 

acompanhar os noticiários e, o que costumam fazer em momentos de lazer; duas questões 

fechadas, para os participantes assinalarem se já visitaram algum parque zoo-botânico ou 
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zoológico e, se já participou de algum programa de educação ambiental, solicitando o local 

e tempo da participação das atividades.    

  Ainda, aplicou-se a Escala de Consciência Ambiental (Roazzi et al, no prelo; 

Roazzi & Silva, no prelo), do tipo Likert, composta por 20 afirmativas distribuídas em 

cinco graus de concordância: 1.Completamente em desacordo, 2.Parcialmente em 

desacordo, 3. Nem em desacordo, nem de acordo, 4.Parcialmente de acordo, 

5.Completamente de acordo 

 Por fim, questionário com perguntas abertas que contemplam a percepção 

ambiental sobre a Floresta Amazônica. As questões foram feitas a partir dos instrumentos 

de Del Rio (1991) e adaptação do questionário de Machado (1996) para a realidade do 

estudo, ou seja, a Floresta Amazônica.  

 

2.1.3 Procedimentos para coleta de dados. 

 A coleta de dados iniciou em Manaus, no Centro Universitário Luterano de 

Manaus, realizada em agosto de 2012. Posteriormente em Recife, na Universidade 

Católica de Pernambuco, o qual iniciou no mês de setembro e finalizou em novembro de 

2012.    

 A aplicação dos instrumentos aconteceu após o agendamento com os 

coordenadores dos cursos, em que a pesquisadora era encaminhada aos professores que 

aceitaram participar do estudo, cedendo seu tempo de aula. Após apresentação da pesquisa 

aos universitários, era distribuído o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

aos participantes para lerem e assinarem e, em seguida, distribuído os três instrumentos.    
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2.1.4 Procedimentos para análise dos dados. 

 As análises iniciaram com o questionário de perguntas abertas, o qual foi 

submetido à análise conteúdo, proposta por Bardin (1977). Cada item do questionário foi 

analisado a fim de identificar os temas, depois foram computados no software SPSS para 

verificar a frequência dos temas de cada questão. Após a geração das frequências dos 

temas, foi utilizado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e Teste Qui-Quadrado para 

verificar diferenças estatísticas em função da cidade, Manaus e Recife, e também, em 

função da Hipercultura (esta variável foi calculada a partir da média de uma série de 

variáveis do questionário sócio demográfico, como o acesso e uso da internet).  

 O questionário sócio demográfico foi submetido à estatística descritiva para 

verificar o percentual dos participantes, a fim de caracterizar os participantes do estudo. 

 A Escala de Consciência Ambiental foi submetida a análise Multivariada, 

utilizando a técnica de Escalonamento Multidimensional (MDS) para verificar as 

distâncias e similaridades das respostas, representados graficamente em uma estrutura 

bidimensional. Em seguida foram utilizadas as correlações de Spearman (Rho) das 

dimensões da consciência ambiental em função do questionário sócio demográfico.  
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3. Resultados 
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3.1 Perfil da Amostra 

Participaram do estudo 475 universitários da cidade de Manaus (n=181) do Centro 

Universitário Luterano de Manaus, e Recife (n=294) do Universidade Católica de 

Pernambuco. A distribuição por sexo são 289 (60,8%) do sexo feminino e 186 (39,2%) do 

sexo masculino.  

Os participantes estão distribuídos nos seguintes cursos: Arquitetura, total de 59 

(12,4%), 27 (Manaus) e 32 (Recife); Administração, total de 53 (11,2%), 20 (Manaus) e 33 

(Recife); Psicologia, total de 95 (20%), 35 (Manaus) e 60 (Recife); Engenharia Química, 

total de 112 (23,6%), 46 (Manaus) e 66 (Recife); Direito, total de 156 (32,8%), 53 

(Manaus) e 103 (Recife).  

 As idades dos universitários estão entre 17-20 anos (24,8%), 21-30 anos (57,1%), 

31-40 anos (12,2%), 41-50 anos (3,8%) e 51-62 anos (2,1%). Em relação ao estado civil, a 

maior parte dos estudantes é solteira (80,4%), o restante está distribuído em: casado 

(16,8%), separado (1,1%), divorciado (0,6%). Os dados perdidos, isto é, dados não 

respondidos em relação a este quesito foram de 1,1%.  

 

3.1.1 Acesso à internet. 

 Os universitários responderam que possui computador ou notebook próprio 

(98,74%), apenas 1,3% responderam que não possuem. Quanto ao acesso pela internet, 

97,9% afirmaram usar em casa e, 2,1% disseram que não. Outra forma alternativa para 

acessar a internet são as lan houses, mas 90,32% não frequentam o local, apenas 9,7% 

frequentam.  
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3.1.2 Uso da internet e meios de comunicação. 

A relação dos universitários com o uso da internet: 96% realizam pesquisas na 

internet, 88,2% utilizam as redes sociais (Facebook, Orkut, etc), 91,6% consultam o e-

mail, e 8,6% utilizam para entretenimento (ver vídeos, escutar música, ler blogs). 

Em relação a forma como os universitários acompanham as notícias locais e 

nacionais. Os meios de comunicação mais utilizados são: televisão (82,9%), internet 

82,1%), jornal/revistas (52,2%) e rádio (4%). 

 

3.1.3 Participação em atividades de educação ambiental. 

Em relação à participação de atividades de educação ambiental, 19% disseram que 

já participaram de algum tipo de atividade e, 81% disseram que não. Os locais das 

atividades ocorreram em diferentes espaços, na escola (6,5%), faculdade (3,8%), trabalho 

(2,3%), comunidade/bairro (1,9%), instituições ambientais (2,1%), outros (2,5%). O tempo 

de vida das atividades foram de até 2 semanas (7,9%), de 1 a 6 meses (5,2%), 1 ano (2,3%) 

e 2 anos ou mais (2,8%). 

Em relação à experiência em ambientes naturais que contemplem fauna e/ou flora. 

A maioria dos universitários disse ter visitado algum parque zoo-botânico ou zoológico, 

com 93,04%. Apenas 6,96% disseram que nunca visitaram. 

 

3.1.4 Lazer. 

A maior preferência de lazer dos universitários de Manaus e Recife é o cinema 

(76,2%) e internet (74,1%). Os demais tipos de lazer dividiram-se em leituras (49,5%), ir 

para praias (42,1%), ir para praças (29,5%), ir ao teatro (14,1%), ir para os museus (6,9%), 

praticar esportes (6,3%), frequentar festas/bares (3,8%), ir para igreja (1,1%), realizar 

passeios (2,3), dormir (0,4%) e visitar famílias e amigos (2,9%).  
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3.2 Dimensões da Consciência Ambiental  

 As análises da Escala de Consciência Ambiental foram submetidas ao escalonamento 

multidimensional (MDS) para verificar as distâncias e similaridades das respostas, 

representados graficamente em uma estrutura bidimensional (Espaço Euclidiano). Os itens 

da escala formam três dimensões de consciência ambiental: Militância, Preocupação com a 

poluição e Consumo Consciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. SSA da Escala de Consciência Ambiental 

 

Utilizou-se a solução baseada no algoritmo ALSCAL para confirmar a adequação 

para esta estrutura. Os indicadores da adequação apresentaram resultados positivos, S-

stress = <0,001000, Stress = 0,18248 e Coeficiente de Correlação Quadrado (RSQ) = 

0,86931, constatando que a distribuição das respostas e a distância entre eles estão bem 

adaptadas.  
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Conforme o gráfico abaixo, as respostas mostram maior proximidade com as 

dimensões consumo consciente e preocupação com a poluição, e distante de militância.  

A escala, composta por 20 itens foi submetida às análises de Alpha de Cronbach, a 

fim de avaliar a consistência interna dos itens. O instrumento apresentou consistência nas 

três dimensões de consciência ambiental: Consumo Consciente (0,678), Preocupação com 

poluição (0,654), Militância (0,60).  

 

Tabela 01. Itens correspondentes a cada tipo de consciência ambiental e coeficientes alpha 

Consciência Ambiental Itens da escala Alpha de Cronbach 

Consumo consciente C1CC, C5CC, C6CC, C7CC, C8CC, C9CC, 

C10CC, C19CC. 

0, 678 

Preocupação  

com poluição 

C3PP, C4PP, C12PP, C14PP, C16PP, 

C17PP, C18PP. 

0,654 

Militância C2MLL, C11MLL, C13MLL, C15MLL.  0,60 

 

A partir destas três dimensões da consciência ambiental, foram computadas 

correlações com variáveis do questionário sócio demográfico (cidade, sexo, idade, período 

do curso da faculdade, filhos, solteiro, uso da internet, uso dos meios de comunicação, 

lazer, visitas para parque zoo-botânico ou zoológico, participação em atividades de 

educação ambiental).  

Observou-se que Consumo Consciente, está correlacionado com as variáveis, 

cidade (rpb – correlação ponto-biserial=0,109, p=0,018), sexo (rpb =0,105, p=0,022), 

idade (rho=0,223, p=0,000), período do curso (rho =0,125, p=0,007), filhos (rho =0,110, 

p=0,017), solteiro (rho =0,121, p=0,008), acessam internet pela lan house (acesso à 

internet) (rpb=0,103, p=0,024), realizam pesquisas na internet (uso da internet) 

(rpb=0,096, p=0,037), ler jornal/revistas (uso dos meios de comunicação) (rpb =0,141, 

p=0,002), cinema (lazer) (rpb =0,097, p=0,035), visitar museus (rpb =0,144, p=0,002), 

festas/bar (rpb =0,096, p=0,034), participação em atividades de educação ambiental (rpb 



81 

 

=0,113, p=0,013), tempo de participação em atividades de educação ambiental (rho 

=0,115, p=0,013)   

O grupo Preocupação com poluição apresentou correlação com cidade (rpb=0,175, 

p=0,000), sexo (rpb=0,100, p=0,030), idade (rho =0,242, p=0,000), período do curso (rho 

=0,125, p=0,006), filhos (rho =0,125, p=0,006), solteiro (rho =0,152, p=0,001), ler 

jornal/revistas (uso dos meios de comunicação) (rpb =0,117, p=0,011), cinema (lazer) (rpb 

=0,104, p=0,023), visitar praças (lazer) (rpb =0,100, p=0,030), internet (lazer) (rpb =0,097, 

p=0,034). 

As correlações do grupo Militância são sexo (rpb=0,092, p=0,044), usa internet em 

casa (rpb=0,102, p=0,027), realiza pesquisas na internet (uso da internet) (rpb =0,100, 

p=0,029), redes sociais (uso da internet) (rpb=0,192, p=0,001), praia (lazer) (rpb=0,133, 

p=0,004). 

Foi calculada a partir da média de uma série de variáveis como ter 

computador/notebook, usar internet em casa e em lan house, pesquisar na internet, 

participar de redes sociais, consultar e-mail, usar internet para entretenimento (vídeos, 

blogs, músicas), sendo denominado como variável hipercultura, a fim de verificar as 

correlações desta com as três dimensões da consciência ambiental. Os resultados das 

correlações de Spearman (Rho) foram: Consumo Consciente (rho=0,003, p=0,952), 

Preocupação com poluição (rho=0,012, p=796) e Militância (rho=0,138, p=0,003). 
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Tabela 02. Correlações de Spearman e Ponto-Biserial (rpb - para variáveis dicotômicas) entre as três 

dimensões da Consciência Ambiental e variáveis sócio-demográficas 

 

   Militância 

Preocupação com 

poluição 

Consumo  

Consciente 

  
 

Corr. P N Corr. P N Corr. P N 

Cidade (1 Manaus - 2 Recife) .050 .279 475 -.175(**) .000 475 -.109(*) .018 475 

Sexo (1 Fem - 2 Masc) -.092(*) .044 475 -.100(*) .030 475 -.105(*) .022 475 

Idade -.046 .320 475 .242(**) .000 475 .223(**) .000 475 

Período do curso -.055 .228 475 .125(**) .006 475 .125(**) .007 475 

Filhos .033 .478 469 .204(**) .000 469 .110(*) .017 469 

Solteiro 
-.030 .508 475 -.152(**) .001 475 

-

.121(**) 
.008 475 

Vc tem comp./notebook?  .072 .117 475 -.065 .155 475 -.025 .592 475 

Usa internet em casa? .102(*) .027 475 .035 .451 475 .057 .213 475 

Usa internet em lan house?  .073 .110 475 .056 .225 475 .103(*) .024 475 

Pesquisas na internet  .100(*) .029 475 .088 .054 475 .096(*) .037 475 

Redes sociais .192(**) .000 475 -.037 .422 475 -.066 .150 475 

Consulta de e-mail .032 .481 475 .046 .316 475 .003 .945 475 

Entretenimento (vídeos, blogs, músicas) -.007 .881 475 -.033 .472 475 -.032 .484 475 

Televisão  .016 .735 475 .011 .812 475 .057 .219 475 

Jornal/Revistas  .071 .122 475 .117(*) .011 475 .141(**) .002 475 

Internet  -.027 .564 475 .044 .340 475 .002 .973 475 

Rádio -.039 .394 475 .025 .592 475 .017 .705 475 

Cinema (Lazer) -.063 .171 475 -.104(*) .023 475 -.097(*) .034 475 

Esportes (Lazer) -.002 .961 475 .014 .768 475 -.004 .936 475 

Teatro (Lazer) .042 .362 475 .021 .654 475 .083 .072 475 

Leitura (Lazer) .053 .250 475 -.024 .595 475 .084 .066 475 

Praças (Lazer) .080 .083 475 .100(*) .030 475 .081 .079 475 

Praia (Lazer) .133(**) .004 475 -.024 .605 475 .021 .653 475 

Museus (Lazer) .088 .056 475 .042 .359 475 .144(**) .002 475 

Festas/Bar (Lazer) -.046 .318 475 -.035 .442 475 -.098(*) .034 475 

Internet (Lazer) .017 .718 475 -.097(*) .034 475 -.042 .365 475 

Igreja (Lazer) .048 .293 475 .044 .341 475 .078 .092 475 

Passeios (Lazer) .011 .810 475 .000 .995 475 .008 .869 475 

Dormir (Lazer) -.048 .297 475 .079 .084 475 .047 .307 475 

Família/Amigos(Lazer) .010 .821 475 .051 .266 475 -.013 .773 475 

Já visitou algum parque zoo-botânico ou 

zoológico?  -.010 .823 474 -.008 .868 474 -.004 .932 474 

Já participou de algum programa de 

ed.ambiental?  .005 .916 475 .031 .506 475 .113(*) .013 475 

Quanto tempo?  .015 .745 470 .024 .609 470 .115(*) .013 470 

 

Nota: * p < .05  e ** p < .01 
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3.3 Sobre a Floresta Amazônica 

 O questionário com perguntas abertas referentes à Floresta Amazônica foi 

submetido à análise de conteúdo, a fim de levantar os temas das questões. Em seguida, os 

temas foram computados para verificar a frequência e, verificar a associação de tais em 

função da cidade (Manaus e Recife) e hipercultura (esta, foi calculada a partir da média 

das variáveis: possuir computador/notebook, usar internet em casa e lan house, pesquisar 

na internet, participar de redes sociais, consultar e-mail, usar internet para entretenimento 

(vídeos, blogs, músicas), a partir do teste não paramétrico Kruskal-Wallis). 

 Primeiro, identificou-se a frequência de imagens mentais referentes à Floresta 

Amazônica, acima de 5%, foram: Biodiversidade (21%), Desmatamento (19%), Vegetação 

(16%), Proteção (10%), Fauna (9%), Rios e Área Grande (8%), Flora (7%) e Beleza (5%). 

As associações abaixo de 5% foram: com 1%, Sustentabilidade, Descaso, Queimadas, 

Comunidades Ribeirinhas, Vegetação Fechada, Ar Puro, Qualidade de Vida, Ameaçada, 

Diversidade de Flora, Diversidade de Fauna; com 2%, Patrimônio; Preservado, Pulmão, 

Comunidades Indígenas, Equilíbrio Ambiental e Fonte de Recursos Naturais; e com 4%, 

Natureza. Na Tabela 03 estão apresentadas as % das produções e análise Kruskal-Wallis 

da produção das imagens mentais produzidas de acordo com a cidade dos participantes.  

Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas em relação às 

imagens mentais produzidas em função da cidade para os itens Desmatamento, Vegetação 

e Proteção. Em Manaus, Desmatamento (12%) e Vegetação (11%) apresentaram um 

percentual inferior ao de Recife, 22% para Desmatamento (
2 

= 7,849; g.l.=1 e p=0,005) e 

19% para Vegetação (
2 

=5,321; g.l.=1 e p=0,021). Já, quando se referiram a Proteção, 

Manaus apresentou percentual maior que Recife, 19% versus 4% (
2 

=29, 182; g.l.=1 e 

p=0,001).   
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Tabela 03. % e Kruskal-Wallis da produção de imagens mentais produzidas em resposta à pergunta “Qual a 

primeira coisa que vem em sua mente quando fala em Floresta Amazônica?” de acordo com a cidade dos 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Na Tabela 04 estão apresentadas as % das produções e análise Kruskal-Wallis da 

produção das imagens mentais produzidas de acordo com o grau de hipercultura dos 

participantes. Foram observadas diferenças estatisticamente significativas para o item Área 

Grande - 4% para hipercultura baixa e 11% para hipercultura alta (
2 

=5,590; g.l.=1 e 

p=0,018).  

 
Tabela 04. % e Krukal-Wallis da produção de imagens mentais produzidas em resposta à pergunta “Qual a 

primeira coisa que vem em sua mente quando fala em Floresta Amazônica?” de acordo com hipercultura dos 

participantes. 

 

 

 Para os universitários, os elementos que compõem a Floresta Amazônica, acima de 

5%, foram: Biodiversidade (47%), Grande (20%), Rios (15%), Vegetação (12%), Beleza 

(11%), Clima e Desmatamento (8%), Diversidade de fauna e Vegetação (6%). As 

associações abaixo de 5% foram: Biodiversidade desconhecida, Pesquisas, Equilíbrio 

Imagens 

mentais 

Manaus 

% 

Recife 

% 

Total 

% 


2
 P 

Biodiversidade 22 21 21 0,043 0,836 

Desmatamento 12 22 19 7,849 0,005 

Vegetação 11 19 16 5,321 0,021 

Proteção 19 04 10 29,182 0,001 

Fauna 08 09 09 0,298 0,585 

Rios 10 07 08 1,165 0,281 

Área Grande 08 09 08 0,007 0,934 

Flora 04 09 07 2.884 0,089 

Beleza 06 04 05 0,527 0,468 

Imagens mentais Hipercultura 

Baixa  

% 

Hipercultura 

Alta 

% 

Total 

% 


2
 P 

Biodiversidade 18 23 21 1,708 0,191 

Desmatamento 15 20 19 1,71 0,182 

Vegetação 16 16 16 0,004 0,950 

Proteção 12 09 10 1,484 0,223 

Fauna 10 08 09 0,401 0,527 

Área Grande 04 11 08 5,590 0,018 

Rios 07 09 08 0,749 0,387 

Flora 08 06 07 0,371 0,543 

Beleza 04 05 05 0,536 0,464 
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Ambiental, Habitat, Poluição, Queimadas, Ameaçada, Conflitos, Desconhecida, Ar Puro, 

Solo Fértil, Descaso, Perigosa, Natureza, Sons (natureza, pássaros e animais), com 1%; 

Comunidades Ribeirinhas, Vida, Proteção, Fonte de Recursos Naturais, com 2%. 

 

Tabela 05. % e Krukal-Wallis da produção de imagens mentais produzidas em resposta à pergunta 

“Como você imagina a Floresta Amazônica? Descreva” de acordo com a cidade dos participantes. 

 

 

 Os resultados mostram diferenças significativas entre as imagens mentais 

produzidas em função da cidade foram observadas para os itens, Vegetação e Diversidade 

de Fauna. Em Manaus, Vegetação (7%) e Diversidade de Fauna (1%) apresentaram 

percentual inferior ao de Recife, 15% para Vegetação (
2 

=7,931; g.l.=1 e p=0,005) e 8% 

para Diversidade de Fauna (
2 

= 12,291; g.l.=1 e p=0,000).  

 A Tabela abaixo, sobre hipercultura, apresenta a produção das imagens mentais 

referentes à descrição da Floresta Amazônica. Foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas para o item Área Grande, 15% para hipercultura baixa e 

22% para hipercultura alta (
2 

= 5,590; g.l.=1 e p=0,018).  

 

 

 

 

 

 

Imagens 

mentais 

Manaus 

% 

Recife 

% 

Total 

% 


2
 P 

Biodiversidade 52 45 47 2,160 0,142 

Área Grande 18 21 20 0,432 0,511 

Rios 12 17 15 2,257 0,133 

Vegetação 7 15 12 7,931 0,005 

Beleza 12 10 11 0,447 0,504 

Clima 7 9 8 0,734 0,392 

Desmatamento 9 8 8 0,159 0,690 

Fauna 6 6 6 0,013 0,911 

Div. de fauna 1 8 5 12,291 0,000 

Veg. Fechada 7 4 5 2,778 0,096 
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Tabela 06. % e Krukal-Wallis da produção de imagens mentais produzidas em resposta à pergunta  

“Como você imagina a Floresta Amazônica? Descreva” de acordo com hipercultura dos participantes.  

 

O conhecimento dos universitários sobre a Floresta Amazônica, acima de 5%, 

foram: Biodiversidade (28%), Grande (25%), Desmatamento (18%), Rios e Equilíbrio 

Ambiental (8%), Proteção e Não Sabe (6%), Ação Predatória, Cobiça e Recursos Naturais 

(5%) (ver Tabela 07). Associações abaixo de 5% foram: Preservada, Vegetação, Habitat, 

Diversidade de Fauna, Vida, Queimadas, Políticas Públicas, Conflitos, Localização, 

Beleza, Notícias e Extensão Territorial, com 1%; Disputa Econômica, Biopirataria, 

Equilíbrio do Clima, Clima, Biodiversidade Desconhecida, com 2%; Pesquisas e Pulmão, 

com 3%; Patrimônio, Descaso, Ameaçada, com 4%.   

 

Tabela 07. % e Krukal-Wallis da produção de conhecimento produzidas em resposta à pergunta “O que você 

sabe sobre a Floresta Amazônica?” de acordo com a cidade dos participantes. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagens mentais 

Hipercultura 

Baixa  

% 

Hipercultura 

Alta 

% 

Total 

% 

 


2
 

 

P 

Biodiversidade 45 49 47 1,708 0,191 

Área Grande 15 22 20 5,590 0,018 

Rios 10 17 15 0,749 0,387 

Vegetação 12 12 12 0,004 0,950 

Beleza 11 11 11 0,536 0,464 

Clima 6 9 8 1,896 0,168 

Desmatamento 6 10 8 1,784 0,182 

Fauna 6 6 6 0,401 0,527 

Div. De fauna 4 5 5 1,447 0,229 

Veget. Fechada 6 5 5 0,426 

 

0,514 

Conhecimento Manaus 

% 

Recife 

% 

Total 

% 


2
 P 

Biodiversidade 30 27 28 0,442 0,506 

Área Grande 28 23 25 1,661 0,198 

Desmatamento 8 24 18 17,092 0,000 

Rios 9 7 8 0,937 0,333 

Eq. Ambiental 10 7 8 1,179 0,278 

Proteção 7 5 6 1,661 0,198 

Não sabe 5 7 6 0,863 0,353 

Ação Predat. 2 6 5 5,263 0,022 

Cobiça 6 5 5 0,534 0,465 

Rec. Naturais 8 4 5 3,597 0,058 
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Diferenças estatisticamente significativa entre o conhecimento dos universitários 

em função da cidade foram observadas para o item Desmatamento. Em Manaus, 8% e 

Recife, 24% (
2 

= 17,092; g.l.=1 e p=0,000). 

 Na Tabela 08 estão apresentadas as % do conhecimento e análise Kruskal-Wallis 

do conhecimento sobre a Floresta Amazônica de acordo com o grau de hipercultura dos 

participantes. Os resultados mostram diferenças estatisticamente significativas para o item 

Biodiversidade, 22% para hipercultura baixa e 31% para hipercultura alta (
2 

=4,340; 

g.l.=1 e p=0,037); 

 

Tabela 08. % e Krukal-Wallis da produção de conhecimento produzidas em resposta à pergunta “O que você 

sabe sobre a Floresta Amazônica?” de acordo com a hipercultura dos participantes. 

 

 

As frequências dos itens de como os universitários identificam a Floresta 

Amazônica acima de 5% foram: Patrimônio (23%), Equilíbrio Ambiental (16%), 

Biodiversidade e Proteção (11%), Vida (6%), Beleza, Pulmão e Recursos Naturais (6%) 

(Tabela 09). Associações abaixo de 5% foram: Vegetação, Calmo, Dádiva, Descaso e 

Ameaçada, com 1%; Habitat, Ação Predatória, Bem Estar, Pesquisas, Qualidade de Vida, 

com 2%; Área Grande com 4%. 

 

 

 

Conhecimento 

Hipercultura 

Baixa  

% 

Hipercultura 

Alta 

% 

Total 

% 


2
 P 

Biodiversidade 22 31 28 4,340 0,037 

Área Grande 23 26 25 0,294 0,588 

Desmatamento 14 20 18 2,256 0,133 

Rios 8 7 8 0,088 0,766 

Eq. Ambiental 7 9 8 0,310 0,578 

Proteção 5 6 6 0,200 0,654 

Não sabe 7 5 6 0,439 0,508 

Ação predatória 3 5 5 1,176 0,278 

Cobiça 5 5 5 0,024 0,878 

Rec. Naturais 4 6 5 1,364 0,243 
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Tabela 9. % e Krukal-Wallis sobre a identidade da Floresta Amazônica produzidas em resposta à pergunta 

“O que é a Floresta Amazônica para você?” de acordo com a cidade dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

Diferenças estatisticamente significativa na maneira como os participantes 

identificam a Floresta Amazônica em função da cidade foram observadas para os itens 

Patrimônio e Equilíbrio Ambiental. Em Manaus, Patrimônio (19%) e Equilíbrio Ambiental 

(12%) apresentam um percentual inferior ao de Recife, 26% para Patrimônio (
2 

=4,340; 

g.l.=1 e p=0,037) e 18% para Equilíbrio Ambiental (
2 

=2,873; g.l.=1 e p=0,090).  

 Na Tabela 10 estão apresentadas as % das produções e análise Kruskal-Wallis dos 

itens que compõem a forma como os participantes identificam a Floresta Amazônica de 

acordo com o grau de hipercultura dos participantes. Foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas somente para os itens Patrimônio, 18% para hipercultura 

baixa e 26% para hipercultura alta (
2 

=3,404; g.l.=1 e p=0,065) e, para o item Proteção, 

7% para hipercultura baixa e 14% para hipercultura alta (
2 

=4,125; g.l.=1 e p=0,042).  

 

Tabela 10. % e Krukal-Wallis sobre a identidade da Floresta Amazônica produzidas em resposta à pergunta 

“O que é a Floresta Amazônica para você?” de acordo com a hipercultura dos participantes. 

 

Identidade Manaus 

% 

Recife 

% 

Total 

% 


2
 P 

Patrimônio 19 26 23 3,508 0,061 

Eq. Ambiental 12 18 16 2,873 0,090 

Biodiversidade 10 12 11 0,332 0,564 

Proteção 10 13 11 0,965 0,326 

Vida 10 9 9 0,165 0,658 

Beleza 6 6 6 0,037 0,848 

Pulmão 7 5 6 1,361 0,243 

Rec. Naturais 8 5 6 1,504 0,220 

Identidade Hipercultura 

Baixa  

% 

Hipercultura 

Alta 

% 

Total 

% 


2
 P 

Patrimônio 18 26 23 3,404 0,065 

Eq. Ambiental 17 16 16 0,034 0,854 

Biodiversidade 12 11 11 0,041 0,840 

Proteção 7 14 11 4,125 0,042 

Vida 11 8 9 1,384 0,239 

Beleza 4 7 6 1,212 0,271 

Pulmão 4 6 6 0,952 0,329 

Rec. Naturais 4 7 6 1,494 0,222 
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4. Discussão 
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4.1 Consciência Ambiental  

Foi constatado a partir da Escala de Consciência Ambiental, três dimensões de 

consciência entre os universitários de Manaus e Recife dos cursos de Arquitetura, 

Psicologia, Administração, Direito e Engenharia Química: consumo consciente, 

preocupação com poluição e militância. As respostam mostraram maior proximidade com 

as dimensões consumo consciente e preocupação com a poluição e, distante de militância. 

A partir destes resultados é possível constatar que os jovens apresentam uma 

consciência ambiental ancorada apenas em um modelo cognitivo, ou seja, apenas no 

campo do pensamento e, não da ação. Isto, reflete devido as respostas mostrarem distância 

em relação à militância, o qual, podemos considerar como um dos elementos mais 

importantes da escala, já que implica no engajamento dos participantes sobre o meio 

ambiente. 

 Contudo, mesmo sem ação efetiva dos jovens em prol do meio ambiente, foram 

encontrados indícios de que é possível transformar esse pensamento em uma conduta 

sustentável, já que demonstram preocupação com poluição e estão dispostos ao consumo 

consciente.  

 

4.1.1. Consumo consciente. 

Os universitários dispostos em relação ao consumo consciente, são aqueles que 

moram em Manaus e Recife, são do sexo feminino e masculino, são solteiros, com idade 

dos 17 aos 62, são do primeiro ao décimo segundo período, possuem filhos, acessam a 

internet para realizar pesquisas, leem jornais/revistas, frequentam cinema, museus, 

festas/bares e, já participaram de atividades de educação ambiental.  

Neste estudo, constatou-se a presença de um consumo consciente, mas não 

associado ao consumo responsável. Contudo, a noção dos impactos socioambientais na 
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escolha de produtos, mostra uma possibilidade de transformar o consumo responsável em 

ações.  

Os brasileiros lançam ao meio ambiente bilhões de embalagens e produtos e, isto, 

torna-se um problema ambiental sério, pois está difícil de encontrar espaços para a 

disposição desses materiais (Cortez, 2007).  

Para o autor, a liberdade de o indivíduo dizer o que pensa, o direito de ir e vir, entre 

outros, possui uma relação com o consumo e, está organizado em quatros pontos: a) o 

supermercado, com suas prateleiras abundantemente supridas que satisfazem a liberdade 

de consumo; b) o transporte próprio (por exemplo, o carro), o qual concede a liberdade do 

indivíduo se locomover; c) a televisão, como uma forma de induzir cada vez mais o 

consumo; d) ainda, temos as “liberdades” novas como o celular, a internet e e-mail.  

Assim, consumir significa liberdade e, o fato das pessoas descartarem produtos e 

embalagens traz uma sensação de bem estar ao ser humano, um sentimento de melhoria em 

seu padrão de vida. Em sua essência, o consumo está associada a ideia de poder, de status, 

e por isso novos produtos surgem com este intuito e assim, novas necessidades são 

recriadas. Afinal, a sociedade moderna avalia as pessoas pelo que consomem e não pelo o 

que possa ser necessário e útil na vida do cidadão, formando assim, uma “cultura do 

desperdício” (Cortez, 2007; Ortigoza, 2005). 

O debate sobre o consumo sustentável tem como desafio enfrentar questões sobre o 

quê e quanto consumir, além de afirmar a responsabilidade socioambiental dos 

consumidores e, também, dos governos e empresas. Logo, trata-se da necessidade de 

mudança de estilos de vida no plano de não apenas o que se consome, mas o quanto se 

consome (Lazzarini & Gunn, 2008). 

O consumo sustentável consiste no indivíduo reduzir o desperdício de água e luz, 

utilizar produtos que impactem menos o meio ambiente, entre outras formas. Contudo, 
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usa-se também o termo consumo responsável, em que o cidadão exerce sua capacidade de 

escolha e/ou produzir serviços e produtos que contribuam para qualidade de vida da 

sociedade e do meio ambiente (Ortigoza, Miguel & Nativio, 2005). 

Santos (2012) nos chama atenção para diferença entre consumo consciente e 

consumo responsável. Para o autor, consumo consciente é quando a pessoa tem noção da 

repercussão que seu consumo tem sobre a vida no planeta, mas isso não significa que a 

pessoa irá consumir de forma sustentável. Ou seja, a consciência dos impactos do consumo 

não acontece em forma de ação. Por outro lado, o autor nos diz que o consumo responsável 

consiste nas escolhas que a pessoa realizada durante a sua compra, ou seja, nas suas ações.  

Para atingir o nível de consumo responsável, a prática educativa faz-se necessária para 

formação de um consumidor-cidadão. É necessário mudanças de crenças e valores, isto é, 

mudanças que preservem o direito e liberdade de escolha, mas que as pessoas se 

preocupem com as gerações futuras e com os impactos do consumo no meio ambiente 

(Furriela, 2001; Ortigoza, 2005; Ortigoza, Miguel & Nativio, 2005). 

Ainda, para resolução do consumismo desenfreado, aposta-se na publicidade 

ecologicamente correta (Marketing Verde) como aliados na preservação do meio ambiente. 

Este tem como objetivos: desenvolver produtos que equilibrem a necessidade dos 

consumidores e preço viável e, com menor impacto sobre o meio ambiente; projetar uma 

imagem que envolva a preocupação ambiental (Cortez, 2007). 

 O consumo responsável apresenta-se um assunto vago no cotidiano, mas há 

intervenções que podem mudar a forma como as pessoas lidam com o consumo. A 

educação ambiental pode ser apontada como uma das principais soluções, pois irá lidar 

com mudanças de valores e crenças que irão refletir em comportamentos. Não é uma tarefa 

fácil, pois desapegar-se de hábitos antigos é um processo que exige uma prática educativa 
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a longo prazo, para que transformações no cotidiano aconteçam e, aos poucos, a sociedade 

consiga estabelecer uma relação saudável com o meio ambiente.    

 

    4.1.2 Preocupação com poluição. 

Universitários que apresentam preocupação com poluição moram em Manaus e 

Recife, são do sexo feminino e masculino, são solteiros, com idade dos 17 aos 62, são do 

primeiro ao décimo segundo período, possuem filhos, estão entre o primeiro período até o 

leem jornais/revistas, frequentam cinema, praças e usam a internet como lazer. 

O homem passou a se interessar pela poluição urbana, deixando de ser apenas 

objetos de discussões acadêmicas. Segundo a Lei Brasileira, a poluição consiste na 

degradação da qualidade ambiental que prejudiquem a saúde, segurança e bem-estar da 

população; criem condições adversas às atividades socioeconômicas; afetem as condições 

estéticas ou sanitárias do ambiente; lacem ao ambiente, matérias ou energia em desacordo 

com os padrões ambientais estabelecidos (Schivartche, 2005).  

A poluição pode ser da água, do solo e subsolo; poluição estética; poluição sonora; 

poluição do ar. A gestão inadequada causa consequências na saúde, no equilíbrio 

ecossistêmico e na renovação dos meios dos ecossistemas. Assim, a poluição representa 

um risco à saúde da população (Vieira, 2009; Schivartche, 2005). 

 A preocupação em torno das questões ambientais promoveram inúmeros eventos, a 

fim de encontrar soluções para a degradação ambiental. Os principais eventos são 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em 1972; Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1983 a 1986. Este encontro resultou 

na produção do Relatório Nosso Futuro Comum; A Rio-92 ou Eco-92, em 1992; A 

Conferência das Partes (COP3), em 1997. O encontro gerou o Protocolo de Quioto, 

documento que define os compromissos para redução da emissão de gases de efeito estufa; 
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Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), em 2002; 

Conferência de Bali (COP 13), em 2007; Conferência de Copenhague, 2009; Conferência 

do Clima da ONU de Durban, 2011; Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em 2012.  

A preocupação com o uso parcimonioso das matérias-primas escassas e não 

renováveis, o racionamento no uso da água e energia, o combate ao desperdício, 

convergiram para uma abordagem ampla e lógica do tema ambiental, isto é, a expressão 

qualidade ambiental (Valle, 2004). 

 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

[IBAMA] definem qualidade ambiental segundo o Glossary of Environment Statistic e 

com o European Environment Information and Observation Network. Segundo o instituto, 

qualidade ambiental é o estado das condições do meio ambiente. O termo pode se referir a 

características variadas, como pureza ou poluição da água e do ar, ruído, acesso aos 

espaços abertos, os efeitos visuais das áreas construídas e, como estas características 

podem ter efeito na saúde física e mental dos indivíduos. 

 Partindo desta dimensão da consciência ambiental, os universitários apresentam 

uma preocupação que inclui qualquer tipo de poluição (ar, estética, sonora e da água), e 

ainda, a repercussão que esta degradação ambiental pode ocorrer na saúde física e 

psicológica da população, ou seja, na qualidade de vida da sociedade. 

 

4.1.3 Militância. 

Os estudantes que apresentam consciência ambiental do tipo militância são aqueles 

que frequentam praias e acessam a internet para realizar pesquisas e, utilizam as redes 

sociais (Msn, Facebook, Orkut, etc). Aqui, trata-se do engajamento dos participantes em 

prol do meio ambiente, constando-se um baixo grau desta dimensão. 
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Vasconcellos (2006) afirma que prática da sustentabilidade apoia-se em três 

conceitos gerais:  

 Sustentabilidade ambiental, que está relacionada ao ambiente natural (terra, água, ar); 

 Sustentabilidade econômico-financeira, é a peça fundamental no discurso liberal 

dominante;   

 Sustentabilidade social, está associada às pessoas e seus direitos à vida.  

Conforme o autor, estes conceitos revelam um conflito sobre a eficiência e 

equidade, pois a sustentabilidade ambiental e econômico-financeiro tem sido privilegiados 

nas análises, ou seja, estes buscam a eficiência, que está focada na questão econômica da 

sociedade, associando a ideia do mercado como um meio para regular conflitos e alocar 

recursos. Por outro lado, a sustentabilidade social tem sido negligenciada, sendo esta uma 

busca de equidade em relação aos direitos que as pessoas têm na sua coletivamente.  

A definição sustentabilidade surgiu em 1980 por Lester Brown, o qual definiu a 

comunidade capaz de satisfazer suas próprias necessidades sem comprometer as 

oportunidades das gerações futuras.  

Alguns anos depois, a definição introduzida por Lester Brown circulou pelo mundo 

a fora como desenvolvimento sustentável, lançado no Relatório Brundtland, conhecido 

também como o Relatório Nosso Futuro Comum. Este relatório é produção das discussões 

que ocorreram na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1987, e defende a seguinte ideia:  

 

A humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável – de garantir que 

ele atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as 

gerações futuras atenderem também às suas. [...] o desenvolvimento sustentável é 

um [...] processo de mudança no qual a exploração dos recursos, a orientação dos 

investimentos, os rumos do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional 

estão de acordo com as necessidades atuais e futuras (Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, 1991, pp.9-10).   
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Dessa forma, o conceito da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (1991), busca o desenvolvimento da sociedade presente de forma 

saudável para não apresentar consequências futuramente, ou seja, propõe uma nova visão 

sobre o meio ambiente, mostrando que os recursos naturais não são infinitos e que podem 

acabar, caso não se encontre uma forma de exploração apropriada para preservar os 

recursos naturais.  

Partindo do conceito central, exigem-se mudanças em relação à responsabilidade 

das pessoas frente aos recursos naturais, ou seja, de seus comportamentos. Conforme 

Jacobi (2003), a participação da sociedade deve ser estimulada para que se sejam 

indivíduos ativos, capazes de estabelecer um conjunto que identifiquem os problemas, 

objetivos e soluções, pois existe uma consciência restrita da sociedade sobre as 

implicações do modelo de desenvolvimento em curso. 

 “A sustentabilidade (...) precisa estimular permanentemente as responsabilidades 

éticas, na medida em que a ênfase nos aspectos extra-econômicos serve para reconsiderar 

os aspectos relacionados com a eqüidade, a justiça social e a própria ética dos seres vivos” 

(Jacobi, 2003, p.195).  

Reigota (2007) diz que a sustentabilidade é um termo controverso, pois se 

confunde com desenvolvimento sustentável. Assim, Garcia (1999) citado por Reigota 

(2007) defende a ideia de que o desenvolvimento sustentável é o oposto da 

sustentabilidade, principalmente sobre a interpretação que prioriza o desenvolvimento de 

forma capitalista.  

Em outras palavras, compreende-se que a sustentabilidade deve ter como foco não 

apenas o contexto econômico, mas a possibilidade de mudança das pessoas, das suas 

atitudes e comportamentos. Deve-se levar em consideração que os impactos ambientais 
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não afetam apenas o meio ambiente físico, mas o social também é afetado e compõem os 

estados psicológicos do indivíduo.  

A sustentabilidade aplicada nas ações humanas apresenta-se na literatura com 

inúmeras denominações: comportamento pró-ambiental (Castro, 2001), compromisso pró-

ecológico (Gurgel & Pinheiro, 2011), comportamento ecológico (Pato & Campos, 2011), 

orientação pró-sustentável (Pro-Sustainability Orientation) (Corral-Verdurgo, Bonnes, 

Tapia-Fonllem, Fraijo-Sing, Frıas-Armenta & Carrus 2009), comportamento ambiental 

responsável (Lane, [s.d]), entre outros.  

De modo geral, tais conceitos apresentam o mesmo objetivo, identificar os fatores 

que impulsionam um comportamento saudável com o meio ambiente e, como estes podem 

contribuir para o desenvolvimento deste comportamento.   

 Ittelson el tal (1974) nos diz que a busca deste comportamento nos apresenta um 

novo homem, o homem ambiental. Este, não se limita apenas no uso funcional que se faz 

do ambiente, mas nos valores humanos que são expressos através da disposição em moldá-

lo a um objetivo ético, pois este homem, não se encontra apenas numa crise com o 

ecossistema, mas com seu próprio eu (self). 

A atuação psicológica está presente no comportamento ambiental, o qual está 

permeado por questões sociais, culturais, afetivas e cognitivas. Estas características, 

operam nas condutas sustentáveis das pessoas, sendo de suma importância compreender 

este processo a fim de que ocorra modificações no comportamento das pessoas, a fim de 

promover uma qualidade de vida coletiva. 

 

4.1.4 Hipercultura e consciência ambiental.  

Os participantes apresentam uma relação com a internet em seu cotidiano, os 

mesmos possuem computador/notebook e acessam a internet em suas casas. Utilizam para 
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realizar pesquisas, frequentar as redes sociais, consultar o e-mail e ainda, usam para 

acompanhar as notícias locais e nacionais. Ainda, a internet foi apontada como preferência 

em lazer, ficando atrás apenas em frequentar cinema.  

 Estes resultados mostram a presença constante de dispositivos computacionais no 

cotidiano dos jovens, permitindo-os estarem expostos a todos os tipos de notícias, sobre 

qualquer parte do mundo, independente do assunto que permeia a notícia. Assim, 

verificamos a presença da hipercultura na vida dos universitários de Manaus e Recife.  

 A hipercultura consiste na relação que o indivíduo estabelece com dispositivos 

computacionais e telecomunicações e, sua repercussão no pensamento humano (Souza & 

Roazzi, 2002; Souza, 2004, 2006).  

Foi possível constatar correlações significativas das três dimensões de consciência 

ambiental com a hipercultura: na dimensão consumo consciente, os universitários acessam 

internet pela lan house e realizam pesquisas na internet; preocupação com poluição, os 

universitários leem jornal/revistas e usam internet por lazer; militância, usam internet em 

casa, realizam pesquisas na internet e, utilizam as redes sociais. 

 Os resultados mostram a presença de dispositivos computacionais e/ou de 

telecomunicações que veiculam o acesso à internet (comunicação de massa), permite os 

universitários obterem informações de vários gêneros, inclusive de cunho ambiental. 

Para McLuhan (1964) “o meio é a mensagem”, isto é, a tecnologia cria aos poucos 

um ambiente novo, tornando-se uma extensão da vida das pessoas. Para o autor, as 

tecnologias desempenham mudanças psíquicas e sociais, pois abre as portas da percepção. 

Assim, “contemplar, utilizar ou perceber uma extensão de nós mesmos sob forma 

tecnológica implica necessariamente em adotá-la” (McLuhan, 1964, p.64). 

Tal extensão se dá pelos dos meios de comunicação, em que as mídias de massa 

possibilitam comunicar de formar aberta, à distância e para muitas pessoas em um curto 
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espaço de tempo. Os primeiros meios de comunicação foram os jornais, revistas, 

fonograma, cinema, rádio e, posteriormente, a televisão. Contudo, a comunicação em 

massa recebeu a complementação de novos meios de comunicação, a internet e a 

tecnologia móvel (McQuail, 2003). 

Estes novos meios de comunicação, também apontada como “novas mídias”, são 

compostas pelas tecnologias da informação e comunicação aos contextos sociais e 

relacionados a elas. As características destas comunicações são de interconexão, acesso a 

usuários individuais como emissores e/ou receptores, interatividade, multiplicidade de uso 

e caráter aberto, onipresença e deslocalização (McQuail, 2003).  

Lyra (2003) dá ênfase ao afirmar que os meios de comunicação são de ordem 

tecnológica, pois vêm permitindo que estes possam ser diversificado, rápido e 

compatibilizados entre si. Assim, McQuail (2003) nos diz que o meio mais importante com 

caráter de mídia de massa, é a internet.  

A rede converteu-se no computador, o qual é uma máquina altamente potente. A 

inteligência humana em rede contribui para criação de pensamento e conhecimento e, até 

uma consciência “internatizada” (Cébrian, 1998). Tal consciência é citada por Tapscott 

(1996) como a Era da Inteligência Interconectada. 

 

Consiste na interconexão de seres humanos pela tecnologia. Não é uma era de 

máquinas inteligentes, mas de seres humanos que, pelas redes, podem combinar sua 

inteligência, seu conhecimento e sua criatividade para avançar na criação de 

riqueza e desenvolvimento social. Não é apenas uma era de conexão de 

computadores, mas de interconexão da inteligência humana. (Cébrian, 1998, pp.18-

19).  

 

Conforme McLuhan (1964) qualquer meio ou tecnologia transmite uma mensagem 

que gera mudanças de escala, cadência ou padrão e introduz nas coisas humanas. Partindo 

desta interconexão que se estabelece entre indivíduo e os meios de comunicação, 
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principalmente, a internet. Souza (2002, 2004) nos apresenta a Teoria da Mediação 

Cognitiva.  

A cognição ocorre a partir da interação entre o indivíduo cognoscente e um objeto 

cognoscível com a ajuda de uma estrutura extracerebral processadora de informações 

localizados no ambiente. Este processo chama-se Mediação Cognitiva (Souza & Roazzi, 

2002).   

 A Teoria da Mediação Cognitiva defende a ideia que “(...) os seres humanos 

adquirem conhecimento acerca de objetos através da interação e por meio da ajuda de 

estruturas no ambiente que fornecem capacidade de processamento adicional aos do 

cérebro” (Souza & Roazzi, 2002, p.17).  

 

 

 

 

 

Figura 04. Processo de Mediação  

Nota: Souza (2004, p.64) 

 

As estruturas de processamento extracerebral de informações constituem 

mecanismos independentes do indivíduo. A mediação cognitiva ocorre se e somente se 

existirem mecanismos internos, os quais consistem quando o indivíduo detém, dentro de 

si, um conjunto de conhecimentos e habilidades que permitem o acesso e o uso de tais 

mecanismos externos (Souza & Roazzi, 2002; Souza, 2004). 

O indivíduo possui uma unidade interna de processamento que, através de 

mecanismos internos de mediação, acessa e faz uso de mecanismos externos de mediação 
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de modo a obter maior eficácia no processamento de informações acerca dos vários tipos 

de objeto (Souza & Roazzi, 2002). 

 A mediação externa precisa ocorrer de modo a realizar tarefas específicas: 

fornecimento de pressupostos para dar sentido a ill-defined problems; compreensão de 

dados, correção de erro e filtragem de ruídos; processamento auxiliar (entrada/saída, 

processamento lógico); Mediação interna precisa realizar funções de gerenciamento do 

acesso a mecanismos externos de mediação (mediação externa); codificação/decodificação 

de representações; Buffers de entrada e saída (Souza & Roazzi, 2002).  

 Segundo Souza (2004) cada vez mais, a população entra em contato com os 

computadores e a internet, tornando-os presentes em diversos aspectos da vida cotidiana e, 

implicando em mudanças significativas nas relações de produção, na sociedade e na 

cultura. Assim, se faz necessário estudar os impactos da tecnologia da informação no 

pensamento humano.  

A tecnologia da informação pode ser considerada uma mediação cognitiva, ou seja, 

uma Hipercultura. Os mecanismos externos de mediação incluem dispositivos 

computacionais e de telecomunicações e, seus impactos culturais; já os mecanismos 

internos, envolvem competências necessárias para uso de tais mecanismos externos. 

(Souza, 2006). 

 

Segundo o autor, o pensamento hipercultural possui as seguintes características: 

[...] uma lógica matemático-científica; representações visuais; formas elaboradas de 

classificação e ordenamento; estratégias eficazes para identificar o essencial e 

desprezar o resto; algoritmos eficientes para “varrer” ou “folhear” grandes 

conjuntos de informações e conhecimentos (Souza, 2004, p.86). 

 

Os computadores e a rede mundial de informações possibilitam ao indivíduo a 

aquisição, produção de conhecimento, quantidade e sofisticação nunca antes imaginada. 

(Souza & Roazzi, 2002).  
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 O autor constatou em seus estudos que os conhecimentos, comportamentos e 

hábitos relacionados à hipercultura, requerem um grau de experiência com a tecnologia da 

informação; a tecnologia da informação está associada a resolução de problemas e à 

preferência por representações mentais visuais; O tipo de software utilizado pela pessoa 

(gráfico, textual, matemático) está associado à sua auto-avaliação da habilidade 

semelhante a tal tipo (visual, verbal, numérico), isto indica que o contato com ferramentas 

digitais acompanha um padrão de pensamento semelhante a elas; a maior interação com a 

tecnologia da informação está relacionada a vários tipos de desempenho cognitivo, 

inteligência, criatividade e conhecimento, maiores escores em exames de QI, rendimento 

escolar e conhecimentos gerais, maior propensão a publicação de trabalhos científicos.  

Assim, (...) a Teoria da Mediação Cognitiva parece ser capaz de explicar as 

mudanças individuais e coletivas associadas à Revolução Digital de um modo bastante 

eficaz (...) (Souza, 2006, p.164). 

Podemos constatar a presença da hipercultura nas três dimensões da consciência 

ambiental dos universitários de Manaus e Recife: consumo consciente, preocupação com 

poluição e militância. O computador enquanto tecnologia da informação veicula uma gama 

de informações pela internet e, o homem, enquanto um ser com habilidades cognitivas, 

estabelece uma interconexão com tal sistema.  

Conforme Luft (2005) o estreitamento das relações entre homem e meio ambiente 

vem acontecendo graças às tecnologias da informação. A presença da hipercultura pode ser 

uma ferramenta que venha contribuir na formação não apenas de consciência ambiental, 

mas de ações sustentáveis.   

 Os resultados refletem um nível de consciência ambiental que predomina o 

discurso do desenvolvimento sustentável focado para questão econômica, negligenciando a 

importância da mudança nos comportamentos frente ao meio ambiente. Assim, as pessoas 
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se preocupam com o meio ambiente, com os problemas ambientais, mas se faz muito 

pouco para contribuir para o tão sonhado desenvolvimento sustentável em todos os 

âmbitos.  

Segundo Ittelson et al (1974), o homem tem a habilidade de modificar o ambiente 

para servir as necessidades humanas, em que a adaptação está presente para atingir um 

estado de conforto e sobrevivência. Entretanto, deve-se levar em consideração que as 

implicações econômicas e culturais não são os únicos aspectos incluídos, mas o nível 

psicológico faz parte deste fenômeno.  

Assim, compreende-se que a sustentabilidade deve ter como foco não apenas o 

contexto econômico, mas a possibilidade de mudança das pessoas, das suas atitudes e 

comportamentos. Deve-se levar em consideração que os impactos ambientais não afetam 

apenas o meio ambiente físico, mas o social também é afetado e compõem os estados 

psicológicos do indivíduo. 

Os resultados mostram a necessidade para desenvolver uma consciência ambiental 

prática, que seja aplicada em seu cotidiano, em seu ambiente. A esperança não deve ser 

extinta, pelo contrário, deve ser trabalhada naquilo que as pessoas têm em pensamento, 

para que mudanças a nível comportamental aconteçam. Acredita-se que a hipercultura seja 

uma possibilidade para atingir esse nível, haja vista que as pessoas estão cada vez mais 

“conectadas” no espaço cibernético.  

 

4.2 Percepção Ambiental  

 A percepção ambiental sobre Floresta Amazônica não apresentou diferença entre os 

universitários de Manaus e Recife em relação às imagens mentais, conhecimento 

ambiental e identidade sobre este bioma. Assim, foi possível verificar a presença de uma 

percepção ambiental em duas dimensões, com maior ou menor experiência em relação a 
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um determinado objeto. Neste caso, o primeiro tipo de experiência trata-se do contato 

direto e imediato do objeto, neste estudo, o objeto é configurado como a Floresta 

Amazônica. Já, o segundo tipo é mediado por objetos que transmitem informações, como 

os meios de comunicação, o acesso à internet, os livros, a escola, e até, pela socialização. 

 As duas dimensões de experiência tem como base cognitiva as imagens mentais, o 

que permite o indivíduo evocar imagens, independente de sua experiência ser maior ou 

menor sobre um determinado ambiente, e criar seus quadros conceituais. Assim, é possível 

identificar a inteligência como fator principal da percepção, pois o processo simbólico 

permite o indivíduo dar significado para objetos e ambientes.    

 

4.2.1 Imagens mentais sobre a Floresta Amazônica. 

As questões: Qual a primeira coisa que vem em sua mente quando fala em Floresta 

Amazônica? e Como você imagina a Floresta Amazônica? Descreva. São referentes à 

produção de imagens mentais dos universitários de Manaus e Recife sobre a Floresta 

Amazônica.  

A imagem mental é a base do processo da percepção ambiental, pois permite o 

indivíduo evocar imagens de um determinado ambiente, independente de ter uma maior ou 

menor experiência.  

A mente é capaz de atuar na construção de uma realidade percebida, organizando e 

representado a realidade por meio de esquemas perceptivos e imagens mentais. Assim, o 

ambiente é organizado pelo indivíduo como um conjunto de imagens (Del Rio, 1991, 

1996; Ittelson et al, 1974).  

Oliveira (1996, 2004, 2005), afirma que a noção de espaço e sua representação não 

derivam da percepção, mas o indivíduo, mediante a inteligência é capaz de atribuir 

significado aos objetos percebidos. Em outras palavras, percepção e cognição são 
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processos interdependentes na produção de imagens mentais sobre um determinado 

ambiente.  

A percepção está subordinada à presença do objeto e, fornece um conhecimento 

imediato. A inteligência é capaz de evocar os objetos em sua ausência, mediado por via 

simbólica, imaginária ou verbal e, mesmo em sua presença, pode ser interpretada por 

ligações mediatas, graças aos quadros conceituais (Oliveira, 2004, 2005). 

A função simbólica é imprescindível no desenvolvimento das imagens mentais 

sobre um ambiente. Segundo Piaget, a imagem mental (1978) consiste num símbolo do 

objeto (significante) e, permite evocar a representação dos significados.  

Tal função está presente em uma menor experiência sobre um determinado 

ambiente, em que as informações se dão por meio da socialização, aprendizagem, 

transmitidas pelas pessoas, escolas, livros, meios de comunicação, por palavras escritas ou 

verbais, os quais permitem atingir um nível de simbolização (Tuan, 1983; Machado, 1996; 

Del Rio, 1991). 

 Foi possível constatar nas duas questões que a frequência de imagens mentais 

sobre a Floresta Amazônica entre Manaus e Recife não apresentam diferenças, mesmo os 

participantes de Recife tendo uma menor experiência com este ambiente. O que mostra ser 

viável investigar a percepção ambiental de populações que não tem uma maior experiência 

com determinado ambiente.  

A função simbólica sobre um determinado ambiente ocorre a partir da interação do 

indivíduo com um determinado objeto. Neste estudo, foram levados em consideração os 

dispositivos computacionais e/ou de telecomunicações como veículos que transmitem 

informações e imagens sobre a Floresta Amazônica e, ainda, como objetos em que as 

pessoas estabelecem uma relação e, que isto repercute de forma significativa em seu 

pensamento, ou seja, capaz de criar representações sobre tais informações.  
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Neste caso, falamos da presença da hipercultura, isto é, da relação que as pessoas 

estabelecem com as tecnologias da informação e sua repercussão em seu pensamento. 

(Souza, 2002, 2004, 2006). Neste estudo foi possível verificar a presença deste elemento 

na produção de imagens mentais sobre a Floresta Amazônica.  

Assim, a hipercultura nos apresenta um elemento presente na percepção ambiental, 

já que este processo tem como elemento cognitivo a criação de imagens mentais dos 

ambientes transmitidos pela internet e/ou telecomunicações. Independente, se a pessoa 

conhece ou não um determinado ambiente. 

Segundo Del Rio (1991, 1996) e Machado (1996) a literatura, meios de 

comunicação, escola, histórias contadas e etc, são considerados meios de percepção e 

construção do conhecimento sobre um determinado ambiente. As informações a partir de 

imagens e avaliações dos textos, são transmitidas pela imprensa e “contribuem para 

formação de conhecimento, da imagem e de julgamentos sobre um lugar, muitas vezes de 

maneira decisiva” (Del Rio, 1996, p.11).  

Esta experiência em menor grau, também denominada como percepção indireta, é 

uma forma importante para as pessoas que pouco ou nunca estiveram num determinado 

lugar, além de influenciar e complementar a percepção de moradores e usuários que 

frequentam um determinado lugar (Del Rio, 1996).   

Conforme o autor, o aumento do conhecimento indireto específico sobre um 

ambiente, através de livros e jornais, pode influenciar nas avaliações e imagens mentais. 

Conforme Moore e Gooledge (1976) citado por Del Rio (1991), se o ambiente percebido 

transforma-se com a experiência e desenvolvimento intelectual, as representações 

cognitivas tornam-se cada vez mais próximas das reais, embora não a corresponda 

perfeitamente com a realidade.  
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Os universitários de Recife podem não conhecer nenhuma cidade da Região Norte, 

localizados em plena Floresta Amazônica. Mas, a hipercultura possibilita o contato do 

indivíduo com os dispositivos computacionais ou de telecomunicações, e assim, promover 

o processo de percepção ambiental.  

 

4.2.2 Conhecimento sobre a Floresta Amazônica. 

 A questão: O que você sabe sobre a Floresta Amazônica? Conduziu respostas para 

investigar o nível de conhecimento ambiental dos universitários sobre a Floresta 

Amazônica.   

 O conhecimento ambiental consiste em como as pessoas compreendem como o 

mundo funciona, o que é o ambiente e seus ecossistemas. Informações específicas ajudam 

na tomada de decisões e na compreensão de que determinadas ações provocam problemas 

ao meio ambiente (Smyth, citado por Higuchi et al, 2004). 

 A presença do item Desmatamento se apresenta com mais frequência nos 

universitários de Recife do que em Manaus e assim, nos mostra que as informações 

veiculadas pelos meios de comunicação de massa (internet, jornal, revistas, rádio), atua 

como facilitador na produção de conhecimento ambiental sobre a Floresta Amazônica.  

 Falar sobre o desmatamento da Floresta Amazônica nos mostra mais do que um 

simples conhecimento ambiental, nos apresenta uma sensibilização ambiental, o qual 

funciona como um alerta para as pessoas verem o que está ao seu redor. Contudo, por si só 

provoca pouca ou nenhuma mudança de comportamento, mas é o início do processo 

educativo (Smyth, citado por Higuchi et al, 2004). 

  Ainda, estes resultados corroboram os estudos de Silva e Higuchi (2010) com 48 

ex-participantes de um programa de educação ambiental. O estudo constatou que o 

conhecimento ambiental sobre um determinado ambiente vem acompanhado por uma 
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sensibilização ambiental e, são elementos de base para o desenvolvimento de uma 

responsabilidade ambiental, isto é, a formação ambiental que encaminhe para a cidadania 

ambiental das pessoas. 

Conforme Leff (2008) deve-se às pessoas uma visão da multicausalidade e das 

inter-relações dos diversos processos que integram o mundo do indivíduo, gerando um 

pensamento crítico e criativo, criação de novos valores e conhecimentos, vinculados à 

transformação da realidade para construir tal formação.  

    Os resultados mostram a presença de conhecimento e sensibilização ambiental nos 

universitários, ou seja, elementos iniciais para gerar mudanças em seu cotidiano através de 

ações socioambientais. Para isto, faz-se necessário o desenvolvimento de atividades de 

educação ambiental, já que os resultados mostram que 81% não participaram de atividades 

de educação ambiental.  

Os princípios da Educação Ambiental [EA] foram declarados na Conferência de 

Tbilisi, realizado em 1977. Segundo o documento, a EA consiste no seguinte processo: 

[...] de reconhecimento de valores e clarificação de conceitos, objetivando o 

desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes em relação ao meio, 

para entender e apreciar as interrelações entre os seres humanos, suas culturas e 

seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada com a 

prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhoria da 

qualidade de vida. 

 

 A EA propõe uma educação que não se limite apenas na transmissão de 

conhecimentos sobre a ecologia. Mas, é uma prática pedagógica que visa à participação 

dos cidadãos nas discussões e decisões sobre as questões ambientais (Reigota, 1994).  

Trata-se de uma função transformadora, em que a co-responsabilização das pessoas 

é essencial para mudar a degradação socioambiental. A EA é um ato político voltado para 

a transformação social, o qual deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona 

o homem, a natureza e o universo (Jacobi, 2003)  
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Assim, a EA situa-se em EA para a cidadania, pois incorpora a perspectiva dos 

sujeitos sociais, ou seja, sujeitos cidadãos. Cada pessoa deve ser portadora dos direitos e 

deveres, tornando-se co-responsável na defesa da qualidade de vida. O exercício da 

cidadania implica autonomia e liberdade responsável, em que a pessoa participa na esfera 

política democrática e na vida social (Loureiro, 2004; Jacobi, 2003, 2005). 

Higuchi et al (2004) afirmam que a EA é uma ferramenta de suma importância para 

construção da cidadania ambiental, o qual consiste em ações de participação e mobilização 

do poder público, instituições e população na busca de soluções aos problemas ambientais. 

É preciso investir na formação das pessoas, para comprometerem-se com mudanças 

necessárias à qualidade de vida no ambiente de forma autônoma e responsável. Assim, a 

EA tem um caráter formador, contribuindo para formação de pessoas críticas e reflexivas, 

capazes de (re)pensar suas práticas sociais, pois é um ato político e moral para a 

transformação social (Janke & Tozoni-Reis, 2008; Higuchi et al., 2004).  

 

4.2.3 A Identidade da Floresta Amazônica.  

 A questão: O que é para você a Floresta Amazônica? Propôs verificar como os 

universitários expressam sua avaliação sobre este ambiente natural, ou seja, consiste na 

expressão de valores culturais, sociais e de grupo, da identificação de atributos ambientais 

e de como julga a situação específica (Del Rio, 1991, 1996).  

 Avaliação ambiental é um dos processos da percepção ambiental e, ocorre após a 

criação de imagens mentais sobre um determinado ambiente. Segundo Ittelson et al (1974) 

os valores (avaliação ambiental) e atitudes (conduta) estão ancorados na cognição 

(imagens mentais). 
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 Esta etapa do processo é fundamental na formação da conduta do indivíduo em 

forma de atitudes manifestas, ou seja, para formação de opiniões, ou, para uma ação 

manifesta sobre o meio ambiente (Del Rio, 1991, 1996).   

 Os valores ecológicos correspondem parte dos valores humanos e, visam o 

equilíbrio e à sustentabilidade das relações entre os ecossistemas ou ambientes (Pato & 

Campos, 2011). Assim, a frequência dos temas identificados nesta questão encaminham 

respostas para que a Floresta Amazônica possa atingir um nível de equilíbrio e 

desenvolvimento sustentável. 

Os valores ecológicos fazem parte dos valores humanos, a dimensão funcional 

deste último pode ser de ordem social, central e pessoal. Assim, essas três possibilidades 

consistem no tipo de orientação. A segunda dimensão funcional é do tipo de motivador, e 

podem ser valores materialistas (pragmáticos), estes, estão relacionados a ideias práticas e 

indica metas específicas e regras normativas, e valores humanitários (idealistas), estão 

baseados em ideais e princípios mais abstratos (Pato & Campos, 2011; Medeiros et al, 

2012; Gouveia et al, 2009). 

O cruzamento das duas dimensões, orientação e motivador, criam seis subfunções 

valorativas básicas: social-materialista (normativa), social-idealista (interativa), central-

materialista (existência), central-idealista (suprapessoal), pessoal-materialista (realização) 

e pessoal-idealista (experimentação). Ainda, as seis subfunções são distribuídas de forma 

equitativa em relação aos critérios de orientação: social (interativa e normativa), central 

(suprapessoal e existência) e pessoal (experimentação e realização) (Medeiros et al, 2012; 

Gouveia et al, 2009). 

Conforme os resultados, os universitários enquadram-se na subfunção valorativa do 

tipo social-idealista (interativa), ou seja, possuem uma orientação de ordem social e 
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motivador do tipo humanitário. Assim, valores humanitários e sociais guiam os indivíduos 

para atitudes de preservação (Coelho, 2009). 

Segundo Santos (2012), a hipercultura influencia nos valores das pessoas. Assim, 

os resultados mostram que os itens mostram associação significativa em função da 

hipercultura.  

A partir de como os universitários avaliaram a Floresta Ambiental, foi possível 

constatar a presença de valores ecológicos e, a influência da hipercultura para tais valores. 

Foi possível verificar que tanto Manaus quanto Recife apresentam estes resultados, o que 

mostra que a distância de um determinado ambiente não significa ausência de valores 

ecológicos.    
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Considerações Finais 

 

O objetivo deste estudo foi investigar a percepção ambiental dos universitários de 

Manaus e Recife sobre a Floresta Amazônica. A princípio o estudo parecia ser inviável, 

mas a literatura mostrou ser possível estudar a percepção ambiental sem o contato direto 

de um população com um determinado ambiente (Del Rio, 1991, 1996; Tuan, 1983; 

Machado, 1996; Piaget; Piaget & Inhelder, 1993, 1993a).  

O estudo iniciou com a verificação de como os universitários se encontram frente 

às questões ambientais. Foram identificadas três dimensões de consciência ambiental dos 

participantes de Manaus e Recife: Consumo Consciente, Preocupação com Poluição e 

Militância.  

A partir de análises estatísticas, foi possível verificar que as respostas encontravam-

se mais próxima das primeiras dimensões da consciência. Assim, os universitários não 

atingiram o patamar da consciência ambiental, que é do tipo Militância, já que este, 

expressa as ações de cuidado do homem para com o meio ambiente.  

Ainda, foi identificada uma correlação com o acesso e uso da internet com as três 

dimensões da consciência ambiental, ou seja, existe a presença de uma hipercultura (Souza 

& Roazzi, 2002; Souza, 2004, 2006) entre os universitários associada com a consciência 

ambiental. 

A hipercultura consiste na interação que o homem estabelece com os dispositivos 

computacionais e/ou de telecomunicações, repercutindo em mudanças em seu pensamento. 

Isto é, a internet como um meio de comunicação em massa, veicula “n” informações sobre 

qualquer assunto, inclusive de jornalismo ambiental, a fim de desencadear uma 

sensibilização na população acerca dos problemas socioambientais. 
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Frente a estes resultados, questiona-se se a hipercultura é capaz de gerar mudanças 

não apenas no pensamento do homem, mas também em ações sustentáveis. Já que nos dias 

atuais, as pessoas estão cada vez mais “conectadas” com a internet e expostas a receber 

informações de cunho ambiental e repercutir em mudanças em seu cotidiano em prol do 

meio ambiente.  

Para este questionamento, é necessário estudos, a fim aprofundar essa questão entre 

hipercultura e ações sustentáveis. Assim, frente às constatações, é possível que a 

hipercultura possa ser utilizada como uma ferramenta de mudanças de comportamentos. 

A hipercultura, também, apresentou uma associação com a percepção ambiental 

dos universitários sobre a Floresta Amazônica. Foi constatado estatisticamente a relação 

deste com os itens que compõe as imagens mentais, conhecimento ambiental e valores 

ecológicos.   

A frequência das imagens mentais sobre a Floresta Amazônica foi: Biodiversidade, 

Desmatamento, Vegetação, Proteção, Fauna, Rios, Área Grande, Flora e Beleza. 

Apresentou diferença estatisticamente entre as cidades apenas Desmatamento, Vegetação e 

Proteção.  

Quando os universitários descreveram como imaginam a Floresta Amazônica, as 

frequências das imagens mentais foram: Biodiversidade, Grande, Rios, Vegetação, Beleza, 

Clima, Desmatamento, Diversidade de fauna e Vegetação. Apenas os itens Vegetação e 

Diversidade de Fauna apresentaram diferenças significativas entre Manaus e Recife.  

A produção de conhecimento entre os universitários de Manaus e Recife são: 

Biodiversidade, Grande, Desmatamento, Rios, Equilíbrio Ambiental, Proteção, Ação 

Predatória, Cobiça e Recursos Naturais. Foi possível verificar que este conhecimento 

ambiental veio acompanhado de uma sensibilização ambiental em relação à degradação 

ambiental.  
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Ainda, foi constatada a presença de valores ecológicos, os quais consistem na busca 

do equilíbrio e da sustentabilidade sobre o meio ambiente. A frequência dos itens: 

Patrimônio, Equilíbrio Ambiental, Biodiversidade e Proteção, Vida, Beleza, Pulmão e 

Fonte Recursos Naturais, direciona para esta visão.  

O estudo presente verificou que mesmo os participantes de Recife não terem em 

seu cotidiano a presença da Floresta Amazônica, apresentam resultados semelhantes aos 

participantes de Manaus, o que mostra a habilidade cognitiva, especificamente as imagens 

mentais, como fator primordial no processo da percepção ambiental.    

A imagem mental como base cognitiva do processo da percepção ambiental, 

permite a pessoa evocar imagens de objetos, situações e do ambiente, independe de ter ou 

não presenciado. Contudo, acredita-se que a hipercultura facilitou a formação dessas 

imagens, pois morar próximo ou distante de um determinado ambiente, não significa que a 

pessoa terá uma percepção ambiental superior às pessoas que não tem esse contato direto, 

pois, há experiências de ordem indireta, como o acesso e uso à internet possibilita a pessoa 

desenvolver suas imagens mentais e dar significados para as informações recebidas. 

 Assim, este estudo amplia a visão de que a percepção ambiental só acontece com a 

interação direta com o determinado ambiente. Pelo contrário, os estudos da percepção 

devem ampliar esta visão, a fim de verificar a percepção de outras populações sobre um 

determinado ambiente, pois a habilidade cognitiva está presente no processo e permite o 

ser humano criar, recriar, organizar, registrar, atribuir significados, desenvolver valores 

ecológicos sobre qualquer ambiente de ordem natural ou construído. 

 Contudo, cabe ressaltar que para acontecer esse processo, informações de um 

determinado ambiente devem ser disseminadas numa proporção maior, como neste estudo 

a Floresta Amazônica, que possui uma repercussão a nível nacional e internacional. E 
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ainda, é necessário que as pessoas tenham o acesso e uso da internet para receber as 

informações.  

 Acredita-se que este estudo, abre espaço para refletirmos a respeito de que o meio 

ambiente não é somente aquilo que está próximo do indivíduo. Por exemplo, atividades de 

educação ambiental realizadas em Manaus, podem estar limitadas apenas sobre a questão 

do desflorestamento da Amazônia, excluindo os problemas da seca da Região do Nordeste, 

por levantarem a ideia de que tal conteúdo não irá repercutir nas pessoas.  

Assim, atividades de educação ambiental não pode se limitar em apresentar os 

problemas e soluções socioambientais a partir do lugar, da cidade, do estado, da região, em 

que as atividades acontecem, e sim, disseminar uma visão macro do cenário 

socioambiental.  

Os resultados encontrados neste estudo é apenas o início na busca incansável para 

trazer melhorias para as questões socioambientais. Mudanças de comportamento, valores e 

crenças em relação ao meio ambiente é um desafio para qualquer pesquisador da 

Psicologia Ambiental. Mas, a o diálogo desta área com a Psicologia Cognitiva pode 

contribuir com a inovação de conceitos, ideias e técnicas que busque reinventar a relação 

das pessoas com o meio ambiente.  

Espera-se que este estudo desperte o interesse em investigar cada vez mais as 

habilidades cognitivas do ser humano relacionadas com temas socioambientais. Seria este 

diálogo, a criação de uma nova escola da Psicologia? A pergunta fica, neste momento, sem 

resposta, mas com esperança de que novos estudos irão construir um caminho sólido para 

resolução das crises socioambientais.  
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Instrumento da pesquisa 1 

QUESTIONÁRIO SÓCIO DEMOGRÁFICO 

 

Data:___/___/____ 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Idade: _____________ Sexo: (   ) M    (   ) F 

O que cursa na universidade? _____________________________________________ 

Período do curso: _____________ 

Estado civil: __________________   Filhos? (   ) SIM   (  ) NÃO     

 

 

Você tem computador/notebook? (   ) SIM   (  ) NÃO   

 

Usa internet em casa? (   ) SIM   (  ) NÃO   

 

Usa internet em lan house? (   ) SIM   (  ) NÃO   

 

O que costuma fazer na internet? (Pode marcar mais de 1 item)    

 

(    ) Pesquisas    (    ) Redes sociais (Msn, Facebook, Orkut, Twitter, etc.)  

(    ) Consulta de e-mail 

Outros: _______________________________________________________________ 

 

 

De que forma você acompanha os noticiários? (Pode marcar mais de 1 item)     

 

(    ) Televisão  (    ) Jornal impresso/revistas  (    ) Internet 

Outros:________________________________________________________________ 

 

O que você mais costuma fazer nas horas de lazer? (Pode marcar mais de 1 item)    

 

(    ) Cinema   (    ) Teatro   (    ) Leitura  (    ) Parques/praças (    ) Praia (     ) Museus 

(     ) Internet 

Outros:________________________________________________________________ 

 

Você já visitou algum parque zoo-botânico ou zoológico? (   ) SIM   (  ) NÃO  

 

Você já participou de algum programa de educação ambiental?    (      ) SIM     (    ) NÃO  

 

Se SIM, onde?__________________________________________________________ 

 

Quanto tempo?__________________________________________________________ 
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Instrumento da pesquisa 2 

QUESTIONÁRIO 

 

1) Qual a primeira coisa que vem em sua mente quando fala em Floresta Amazônica?  

2) Como você imagina a Floresta Amazônica? Descreva.  

3) O que você sabe sobre a Floresta Amazônica?  

4) O que é a Floresta Amazônica para você?  

5) Qual o significado que você atribui à Floresta Amazônica?  

6) Como a Floresta Amazônica se apresenta aos olhos de quem observa?  

7) Para que serve a Floresta Amazônica?  

8) Como a Floresta Amazônica deve ser cuidada?  

9) Quem deve cuidar da Floresta Amazônica? Por quê?  

10) Você quer que seus filhos e netos conheçam a Floresta Amazônica? Por quê?  

11) As pessoas devem usar a Floresta Amazônica de diferentes maneiras? Por quê?  

12) Você é de opinião que devam ser organizados passeios turísticos na Floresta 

Amazônica? Por quê? 
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Instrumento da pesquisa 3 

ESCALA DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Eu estaria disposto a andar de bicicleta ou a tomar ônibus para ir a escola ou ao 

trabalho, de maneira a contribuir para diminuição da poluição do ar. 

 

02. Nunca me filiaria à uma associação que se ocupa exclusivamente de problemas 

ecológicos 

 

03. Assusta pensar que as praias que frequentamos estão contaminadas por agentes 

poluentes  

 

04. Fico indignado ao pensar o pouco que o governo faz para reduzir a poluição.  

05. Acho que eu renunciaria a um passeio de carro se fosse o caso da poluição do ar  

superar o nível de poluição aceitável 

 

06. É indispensável entrar em contato com associações ecológicas para saber como 

contribuir com a luta contra a poluição 

 

07. Fico verdadeiramente indignado ao pensar no mal que a poluição faz à vida das plantas 

e dos animais 

 

08. Seria possível para mim renunciar a uma diversão e doar o dinheiro a uma fundação 

séria que se ocupa em melhorar o ambiente. 

 

09. Acredito ser útil escrever a políticos sérios sobre os problemas ecológicos.  

10. Trocaria de produtos por  razões  ecológicas.   

11. Não acredito que seja útil participar de uma campanha destinada a limpeza do bairro.   

12. Estou mais disposto em comprar produtos de empresas que mostram um compromisso 

sério com a questão ambiental. 

 

13. Nunca iria participar de uma distribuição de casa em casa de panfletos sobre a proteção 

do ambiente. 

 

14. Acho que o problema da poluição não deve ser levado tão a sério  

15. Acho não adianta em nada participar de conferências sobre ecologia.  

16. Acho muito importante que danos contra o meio ambiente sejam punidos com 

severidade. 

 

17. Qualquer tipo de desperdício (eletricidade, água, etc.) me incomoda.  

18. Acho importante que a educação ambiental seja incluída no currículo oficial do ensino 

fundamental.  

 

19. Estou muito mais disposto em comprar produtos embalados com materiais 

biodegradáveis, mesmo pagando um pouco mais caro.  

 

20. As autoridades públicas deveriam investir mais no reflorestamento.  

A seguir listamos uma série de afirmações apresentando atitudes face ao meio ambiente; leia 

atentamente cada afirmação e identifique como esta se relaciona com  a sua opinião utilizando a escala 

a seguir: 

1. COMPLETAMENTE EM DESACORDO      2. PARCIALMENTE EM DESACORDO    

3. NEM EM DESACORDO, NEM DE ACORDO 

4. PARCIALMENTE DE ACORDO          5. COMPLETAMENTE DE ACORDO 

* Escolha somente uma resposta e escreva o número  correspondente na coluna ao lado de cada 

afirmação 
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Carta de anuência UNICAP 
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Carta de Anuência CEULM-ULBRA 

 


