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RESUMO 

 
 
 
 
 
A realização deste trabalho volta-se para o conhecimento sobre as representações sociais 
de natureza, que estão circulando na escola, no contexto de diferentes disciplinas 
científicas e níveis de ensino/escolaridade da educação formal, e, das orientações teóricas e 
determinações legais e institucionais para a introdução da educação ambiental. A pesquisa 
envolveu alunos e professores dos níveis médio e superior de ensino/escolaridade e das 
disciplinas: biologia, geografia, sociologia, português e matemática. Esta foi realizada em 
instituições de ensino privado e público, nos municípios de Recife e Olinda – PE. Foram 
entrevistados 426 sujeitos. Utilizou-se como referencial teórico-metodológico a teoria das 
Representações Sociais (MOSCOVICI). A obtenção e análise dos dados seguiram uma 
orientação pluri-metodológica, orientada pela perspectiva da psicologia societal (DOISE) e 
complementada pela abordagem estrutural (ABRIC). Este estudo identificou: 1) o campo 
comum das representações sociais; 2) as peculiaridades grupais; e, 3) a ancoragem destas 
representações. Revelou-se um significado normativo (necessidade de preservação da vida) 
compartilhado por todos os grupos. Sentido que foi resignificado em peculiaridades 
grupais (natureza provedora, diversidade de vida, interação sociedade/natureza e 
preocupação com o futuro), na relação com as áreas disciplinares e níveis de 
ensino/escolaridade dos professores e alunos envolvidos. As representações estão num 
espaço de transformação de uma perspectiva de superioridade e domínio dos seres 
humanos frente à natureza, para uma representação de mais interação, que é traduzida tanto 
no reconhecimento da dependência da natureza, como nas novas práticas ensaiadas. 
Emergem idéias, valores, crenças e atitudes que não estão sintonizadas com o que está 
proposto para a educação ambiental. De tudo o que se revelou, o mais preocupante é a 
predominância da perspectiva individual em que as práticas são ensaiadas. Não se 
reconhece que todas as interações humanas com e na natureza estão no contexto de um 
modelo de sociedade, e desta forma se caracterizam não apenas enquanto interações entre 
ser humano/natureza, mas principalmente como sociedade/natureza. Caminho, que pode 
está configurando nova representação hegemônica, prenhe de conteúdos alienados acerca 
de “natureza”. Espera-se, com este estudo, está colaborando com a consolidação de um 
espaço de conhecimento, que contribua para facilitar o diálogo entre os conhecimentos 
científicos e os conhecimentos do senso comum que circulam na escola, acerca da natureza 
e da relação sociedade/natureza, no contexto da preocupação com a formação dos 
professores e com uma ação participativa, crítica e transformadora em educação ambiental. 
 
 
Palavras chave: educação ambiental, natureza e representação social.  
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RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
La réalisation de ce travail se destine à la connaissance des représentations sociales de 
nature, qui circulent dans l'école, dans le contexte de diverses disciplines scientifiques et de 
niveaux d'enseignement/scolarité de l'éducation formelle, et, des orientations théoriques et 
des déterminations légales et institutionnelles pour l'introduction de l'éducation 
environnementale. La recherche a impliqué des élèves et des enseignants des niveaux 
moyen et supérieur d'enseignement/scolarité et des disciplines comme: biologie, géographie, 
sociologie, Portugais et mathématiques. Cette dernière a été réalisée dans des institutions 
d'enseignement privé et public, de nos villes de Recife et d'Olinda - PIED. 426 sujets ont été 
interviewés. La théorie de représentations sociale (Moscovici) a été utilisé comme 
référentiel théorico-méthodologique. L'obtention et l'analyse des données ont suivi une 
organisation pluri-méthodológique, guidée par la perspective de la psychologie societal 
(Doise) et complétée par l'abordage structurel (Abric). Cette étude a identifié: 1) le champ 
commun des représentations sociales; 2) les particularités de groupes et, 3) le droit d'ancrage 
de ces représentations. Il s'est révélé une signification normative (besoin de conservation de 
la vie) partagée par tous les groupes. Sens  qui a été  représenté  dans des particularités   de 
groupes  (nature fournisseuse, diversité de vie, interaction société/nature et préoccupation  
de l'avenir), dans la relation entre les secteurs disciplinaires et les niveaux 
d'enseignement/scolarité des enseignants et des élèves engagés. Les représentations sont 
dans un espace de transformation d'une perspective de supériorité et de domaine des êtres 
humains face à la nature, pour une représentation de plus d'interaction, qui est traduite  au 
tant dans la reconnaissance de la dépendance de la nature, que dans les nouvelles pratiques 
analysées. Des idées, des valeurs, des croyances et des attitudes émergent qui ne sont pas 
syntonisées avec  ce qui  est proposé pour l'éducation environnementale. De  tout ce qui s'est 
révélé,le plus préoccupant c'est la prédominance de la perspective individuelle où les 
pratiques sont essayées. On ne reconnaîtl  pas que toutes les interactions humaines avec et 
dans la nature sont dans le contexte d'un modèle de société, et ainsi ils se caractérisent non 
seulement en tant qu'interactions entre être humain/nature, mais principalement comme 
société/nature. Chemin, qui peut être en train de configurer de  nouvelles représentations 
hégémoniques empreinte,  de contenus aliénés concernant "la nature". On s'attend, avec 
cette étude,  de collaborer à la consolidation d'un espace de connaissance, qui contribue à  
faciliter le dialogue entre les connaissances scientifiques et les connaissances de   sens 
commun qui circulent dans l'école, concernant la nature et  la relation société/nature, dans le 
contexte de la préoccupation de la formation des enseignants et par une action participative, 
critique et transformatrice dans éducation environnementale. 
 
 
Mots clé : éducation environnementale, nature et représentation sociale. 

 



 

INTRODUÇÃO 

  

 

 

“A educação está, assim sendo chamada a desempenhar papéis 

paradoxais. No momento em que ela procura ajustar o indivíduo 

à sociedade, deve também instrumentá-lo para criticar essa 

mesma sociedade. Daí, vê-se claramente que a ação educativa 

tende a operar concomitantemente em dois níveis: a nível 

individual, orientando o uso adequado do meio como um todo, e 

a nível societário, criando uma consciência crítica, capaz de lutar 

pela racionalização na utilização dos recursos naturais, do meio 

como um todo, e, sobretudo, de apontar as distorções do sistema 

em relação ao ambiente. Essa tarefa apresenta-se bastante 

complexa. Exige uma consciência social profunda, aguçada por 

uma postura crítica permanente.” (LIMA, 1984, p. 133).    

 

 

      

A realização deste trabalho volta-se para o conhecimento sobre as representações 

sociais1 de natureza, que estão circulando na escola, no contexto de diferentes disciplinas 

científicas e níveis de ensino/escolaridade da educação formal, e, das orientações teóricas e 

determinações legais e institucionais para a introdução da educação ambiental. Orientações 

e determinações, que definem como principais diretivas pedagógicas para educação 

ambiental o enfoque interdisciplinar e voltado para a abordagem das questões ambientais 

concretas.   

 

Um objeto de estudo que se define a partir da importância da compreensão de como 

diferentes setores e grupos sociais humanos constroem e reconstroem a natureza – 

enquanto conceito científico ou representação social – a partir do envolvimento com a ação 

educativa ambiental e com a abordagem de questões ambientais concretas. Posição que 

está na relação com a necessidade da análise pelas ciências sociais e humanas a respeito 

dos conhecimentos filosóficos e científicos historicamente produzidos sobre a natureza, a 

                                                           
1 Representações sociais como uma forma de conhecimento do senso comum que reconstrói o conhecimento 
científico no contexto de grupos sociais em termos de conteúdos e práticas sociais (Moscovici, 1978) 
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sociedade e a relação sociedade/natureza, no sentido de elucidá-los, com o objetivo de 

gerar melhores condições para o exame da questão ambiental na atualidade. Em especial, 

sobre o conceito de natureza, enquanto conceito que é central à questão ambiental, a qual, 

por sua vez, se constitui como objeto de conhecimento e ação da educação ambiental, 

sendo assim, o conceito de natureza também central a esta, como um processo para o 

enfrentamento daquela e no sentido das diretivas pedagógicas acima expostas. 

 

Esta opção por trabalhar as representações sociais de natureza e não de educação 

ambiental, ou mesmo de meio ambiente no contexto da educação ambiental formal, ou 

seja, na escola, está diretamente relacionada ao debate teórico-científico que coloca o 

objeto natureza, em função do como os seres humanos, ou a sociedade, com ele se 

relacionam, no cerne da questão ambiental e da necessidade do redirecionamento destas 

relações. Assim, a forma como os seres humanos historicamente criam e recriam o 

conceito de natureza está no centro de um debate sobre as raízes da questão ambiental.  

 

Neste sentido duas posições são atualmente debatidas por cientistas de áreas de 

conhecimento como filosofia, epistemologia, sociologia, antropologia, etc. As causas da 

questão ambiental, ou da situação crítica a que chegou a relação entre a sociedade humana 

e a natureza estão para uns (MORIN, 1977 e 1979; CAPRA, 1982; LOVELOCK, 2006; 

LEFF, 2007), na separação instituída racionalmente entre os seres humanos e a natureza no 

percurso de desenvolvimento da ciência ocidental. Para outros (SCHMIDT, 1976; 

MORAES, 2005; FOSTER, 2005), a questão está na dominação de uns grupos sociais 

humanos sobre outros grupos humanos, com base em um modelo de desenvolvimento 

econômico, que historicamente separou os seres humanos da natureza, na trilha de um 

desenvolvimento que levou aos problemas ambientais com os quais a sociedade se defronta 

na atualidade. Sendo que, esta opção, ou seja, a dominação de uns grupos humanos sobre 

os outros, também está, por um lado, assentada em conhecimentos científicos e em idéias 

na orientação deste modelo de sociedade, que por outro lado, também interage na 

construção e reconstrução da razão humana. Um caminho que mais uma vez parece está 

orientado para uma dicotomia, desta vez entre o desenvolvimento da razão humana e dos 

modelos de sociedade.   

 

Um contexto no qual, a educação ambiental não pode prescindir da participação 

neste debate, como um processo que integra o movimento na busca de se redirecionar a 
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forma como os seres humanos, enquanto pertencentes a um modelo de sociedade, pensam 

sentem e agem com ou na natureza, na direção de melhores condições ambientais. Um 

debate que no contexto interdisciplinar da ação teórica e prática da educação ambiental 

incorpora além dos conceitos e teorias científicas, toda uma série de conhecimentos, 

valores, ideologia e atitudes sobre o objeto natureza, enquanto conhecimentos do senso 

comum, que se acredita aqui estejam organizados em diferentes representações sociais. 

Representações que se supõe se diferenciam na relação com a maior ou menor 

proximidade com o objeto natureza em função das diferentes disciplinas, dos níveis de 

ensino/escolaridade e das experiências com a educação ambiental. 

 

O conhecimento destas representações sociais de natureza torna-se assim 

fundamental para consolidação de um diálogo entre o saber científico e o saber do senso 

comum, que circulam na escola, na direção de um espaço de construção e reconstrução dos 

conhecimentos, das idéias, dos valores e das atitudes frente à natureza no contexto das 

questões ambientais. A perspectiva é de uma ação educativa ambiental comprometida e 

responsável com a gravidade e a complexidade da questão ambiental e especialmente, com 

os caminhos para a compreensão do como a sociedade humana pensa, sente e age com, ou 

na natureza.  

 

Este objeto de estudo vai se definindo no contexto das preocupações com os 

conhecimentos que estão circulando no cenário de implementação da educação ambiental 

formal, no Brasil. Como denuncia Dias (2001), Sato (2001), Carvalho (2004), Lopes 

(2004) são muitas as deficiências no sentido desta implementação da educação ambiental, 

no ensino formal. Em especial, frente às dificuldades relacionadas à formação do professor 

e a necessidade de reconstruir o seu conhecimento para uma abordagem adequada das 

questões ambientais. Um contexto, no qual, Lopes (op cit, p.280) chega a acenar com o 

indicativo de que talvez se devesse reconsiderar a determinação legal para não criação da 

disciplina, no nível do terceiro grau, sob o argumento da fragmentação do conhecimento, 

uma vez que, a sua criação, neste nível de conhecimento, poderia ao contrário se constituir 

como um elemento para uma visão integradora na formação de professores.  

 

Um problema também reconhecido pelo próprio Ministério da Educação – MEC 

(BRASIL, 2009), que está destacando a importância, através das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental em apreciação pelo Conselho Nacional de Educação, 
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para a abordagem sistemática da educação ambiental, que seja em forma de uma disciplina 

de educação ambiental, ou de projeto, ou até da introdução da temática via outras 

disciplinas, no nível de ensino superior nos cursos de pedagogia e licenciatura que estão 

formando os futuros professores.  

 

É nesta direção das dificuldades, no que concerne a formação dos professores, para 

a introdução da educação ambiental no ensino formal no Brasil que surge a preocupação 

com a utilização de informações, idéias, valores e atitudes sem o devido respaldo teórico-

científico que deveria ser próprio ao universo da educação, em especial da educação 

formal. Como registra o senso escolar 2004 a universalidade da educação ambiental no 

Brasil já é quase uma realidade. Uma vez que, em média, mais de 90% das escolas 

brasileira no nível fundamental dizem fazer educação ambiental. Os trabalhos mais 

pontuais (BRASIL, 2007b) que tentam, no entanto, entender o que seria este fazer 

educação ambiental denotam sempre alguma preocupação com os conhecimentos, 

conceitos, idéias e práticas que circulam nesta ação educativa, da mesma forma que 

atestam os já citados autores (DIAS, 2001; SATO, 2001; CARVALHO, 2004 e LOPES, 

2004).  

 

Neste contexto, acredita-se que os conhecimentos que circulam sobre natureza, na 

escola, não estão na relação com o conceito científico de natureza na perspectiva de sua 

evolução histórica e das diferentes perspectivas teóricas. Mas, ao contrário, os 

conhecimentos sobre natureza que circulam na escola são construídos a partir do diálogo 

entre os conhecimentos científicos produzidos pelas diversas disciplinas na relação com 

seus objetos de conhecimento e, com os conhecimentos do senso comum, que integram 

valores, concepções ideológicas e atitudes na construção de representações sociais de 

natureza, que se diferenciam em função dos conhecimentos sobre natureza produzidos no 

contexto das diversas disciplinas, níveis escolares e experiências em educação ambiental. 

 

Esses conhecimentos vão assim se consolidando como representações sociais, como 

verdadeiras teorias da lógica natural, com o significado e a força de definir a realidade e de 

orientar condutas. Conhecimentos, que nem sempre são adequados a uma ação educativa 

ambiental comprometida com a complexidade e a dinâmica das relações entre a sociedade 

e a natureza, na perspectiva do que hoje se define como a questão ambiental. O que está 

colocado em termos da proteção da natureza, enquanto sustentabilidade dos ecossistemas, 
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mas também, em termos de um desenvolvimento socioeconômico justo que possibilite 

melhores condições de vida aos seres humanos, na relação com o acesso social justo aos 

bens da natureza e da produção humana.  

 

 A problematização da questão ambiental, enquanto objeto de conhecimento e ação 

da educação ambiental, vai exigindo deste enfoque educativo a necessidade da 

compreensão dos elementos e das dinâmicas que a constituem. Contexto no qual, se 

destaca o conhecimento do objeto natureza e das relações que vão se estabelecendo entre a 

sociedade e este objeto, como fundamentais a ação da educação ambiental. Isto porque a 

educação ambiental se apresenta como um processo para o enfrentamento das questões 

ambientais, universo de construção e reconstrução do conceito de natureza e das relações 

que vão se estabelecendo entre a sociedade e esta. 

  

 Ter o conhecimento sobre o conceito de natureza como uma referência importante 

para as ações de educação ambiental é um caminho, no qual, se faz indispensável melhor 

compreender os significados atribuídos à natureza, por diferentes grupos sociais humanos e 

sobre, o como estes grupos constroem e reconstroem os seus saberes, valores e atitudes 

sobre a natureza no contexto de suas ações. Este é um conhecimento que se faz ainda mais 

indispensável ao universo escolar, como espaço de reprodução do conhecimento científico 

produzido historicamente e de construção de novos conhecimentos.  

  

Assim na educação formal, universo deste estudo, supõe-se que diferentes grupos 

de professores e alunos possam está organizando representações sociais diversas de 

natureza na relação com as varias disciplinas e seus objetos de conhecimento, em função 

da maior ou menor proximidade com o objeto natureza. Suposição, que vai ao encontro da 

teoria das representações sociais, no sentido de que o senso comum reconstrói os saberes 

científicos na perspectiva de seu universo de conhecimento, valores e atitudes.  

 

No contexto destas relações entre conhecimento científico e conhecimento do senso 

comum é que este estudo investiga, junto a aluno e professores do ensino médio e do 

ensino superior, as representações sociais de natureza dos grupos que se configuram a 

partir de suas áreas disciplinares e níveis de ensino/escolaridade. Um caminho que se 

define a partir de um modelo teórico e metodológico de análise orientado pela teoria das 

representações sociais, como referencial para o estudo comparativo das representações 
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sociais de natureza. A expectativa é que este estudo possa revelar as representações sociais 

de natureza, que estão circulando entre os grupos de sujeitos entrevistados, no contexto das 

relações com os conceitos de natureza, historicamente produzidos. Conhecimentos centrais 

ao debate sobre a redefinição das relações entre a sociedade e a natureza e, portanto, 

fundamentais a ação de uma educação ambiental comprometida com uma perspectiva 

participativa, crítica e transformadora da educação. 

 

Neste percurso de construção de conhecimento, sobre o como o senso comum 

reconstrói os conhecimentos científicos, os dois primeiros capítulos deste trabalho são 

apresentados com o objetivo de identificar: por um lado, os referenciais científicos sobre 

“educação ambiental” e “natureza” e por outro, os elementos justificadores para o estudo 

das representações de natureza no contexto da educação ambiental. O primeiro capítulo 

situa o surgimento e desenvolvimento histórico da educação ambiental no cenário 

internacional e nacional e na relação com as bases epistemológicas utilizadas, como 

elementos que são referência para o: como se define a educação ambiental; qual a sua área 

ou objeto de conhecimento; quais as suas principais diretivas pedagógicas; e, como se 

avalia a operacionalização da educação ambiental nas escolas. O segundo capítulo busca 

apreender por um lado, como a natureza foi sendo apropriada no percurso de 

desenvolvimento das formas socioeconômicas de produção, por outro, a evolução do 

conceito de natureza no decorrer do desenvolvimento da razão humana. Percurso que se 

define no debate entre as idéias e conceitos de natureza que historicamente prevaleceram e 

as que foram desconsideradas, na relação com o como se busca conceituá-la hoje.  

 

Na seqüência o capítulo três apresenta aspectos de elementos e dinâmicas da teoria 

das representações sociais, como quadro teórico que orienta o enfoque metodológico 

adotado neste trabalho. Os aspectos aqui abordados acerca da teoria das representações 

sociais estão diretamente relacionados ao foco de interesse desta tese, especialmente no 

que concerne as relações entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum. 

No sentido deste enfoque metodológico adotado trata-se também sobre aspectos referentes 

ao conceito, aos processos de formação, as funções e a dinâmica de evolução das 

representações sociais. Este é o quadro teórico que orienta as diferentes etapas de 

realização da pesquisa, em seus aspectos de organização e tratamento dos dados, realizadas 

no quarto capítulo. Percurso definido a partir de um quadro teórico e metodológico 

proposto por Doise (2000), orientado para o estudo comparativo das representações 
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sociais, no sentido das dimensões individuais e societais. Este enfoque é complementado 

pela proposição de Abric (1998) no sentido da análise da estrutura das representações 

sociais, enquanto possibilidade de definição dos sistemas centrais e periféricos destas 

representações. Uma abordagem que revela as identidades e diferenciações entre os 

sistemas centrais das representações, contribuindo assim, com esta perspectiva 

comparativa de análise. 

 

Os resultados revelados são apresentados no quinto capítulo a partir de uma análise 

comparativa entre os grupos de professores e alunos. Estes grupos definidos na relação 

com as seguintes variáveis: diferentes disciplinas, níveis de ensino/escolaridade e 

experiências com educação ambiental. Estes resultados são apresentados em várias fases de 

análises complementares, possibilitando a definição de um campo semântico que é comum 

a todos os sujeitos pesquisados, assim como as peculiaridades que delineiam as 

características de cada grupo, o que permite a identificação e comparação das 

representações sociais dos grupos pesquisados. 

 

Finalmente, no sentido de se apresentar as últimas considerações, busca-se, a partir 

dos resultados revelados, refletir por um lado, sobre as dificuldades para a efetivação da 

educação ambiental na escola e por outro, sobre as contribuições deste trabalho para 

formação de professores em educação ambiental, no contexto da consolidação de um 

diálogo entre conhecimento científico e senso comum, no processo de construção da razão 

humana e no sentido de uma educação científica, participativa, crítica e transformadora.    
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

A DIMENSÃO CIENTÍFICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

 

 

“Na interação dialética entre sujeito e o objeto, este último se 

apresenta imerso em um sistema de relações com características 

muito diversas. Por um lado, a relação sujeito-objeto pode estar 

mediatizada pelas interpretações que provêem do contexto social 

no qual se move o sujeito (relações com outros sujeitos, leituras, 

etc.). Por outro lado, os objetos funcionam de uma certa maneira 

– socialmente estabelecida – em relação com outros objetos ou 

com outros sujeitos. Neste processo de interação, nem o sujeito 

nem o objeto são, por conseguinte, neutros. E este é o ponto 

exato de interseção entre conhecimento e ideologia.” (PIAGET 

& GARCIA, 1984, p. 244).  

 

 

  

A educação ambiental vem sendo proposta em eventos oficiais como parte 

integrante do processo educativo enquanto uma dimensão dada aos conteúdos e as práticas 

da educação, que devem ser orientados para a solução de problemas concretos do meio 

ambiente, através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável 

de cada indivíduo e da coletividade, frente à gravidade das questões ambientais. 

(UNESCO, 1997). Uma posição que, apesar de algumas diferenças, é também a marca dos 

indicativos propostos em eventos da sociedade civil organizada e que reforça a posição da 

educação ambiental como um processo dinâmico, em permanente construção, 

comprometido com uma educação transformadora (BRASIL, 2004, p. 47).  

 

Neste capítulo serão trabalhas, a partir dos marcos históricos e das bases 

epistemológicas que vêm sendo utilizadas no processo de construção da educação 

ambiental, as diferentes posições delineadas, no meio acadêmico, em termos de: O que é 
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educação ambiental? Para que fazê-la? Qual o seu objeto ou área de conhecimento e ação? 

e, Quais os seus indicativos metodológicos? Este trabalho se apresenta então como um 

espaço de construção de conhecimentos que pretende uma abordagem sobre a importância 

do conhecimento das representações sociais de natureza2 de professores e alunos do ensino 

formal, no contexto da educação ambiental.       

 

Representação Social, neste trabalho, apresenta-se como um conceito teórico, 

elaborado por Moscovici (1978), no processo de construção de uma teoria 

psicossociológica, que tem como objetivo estudar os conhecimentos do senso comum, 

produzidos por grupos sociais3 humanos sobre um objeto específico de conhecimento. 

Como uma das referências teórica e metodológica deste trabalho, a teoria das 

representações sociais será abordada em seus conceitos e processos no terceiro capítulo 

desta tese.    

 

Trabalhar questões referentes à educação ambiental a partir das representações 

sociais de natureza tem levado à indagações sobre: por que não ter como referência as 

representações sociais de meio ambiente ou de educação ambiental? Questionamentos que 

exigem a problematização da questão ambiental4, na relação com a educação ambiental, no 

contexto de um diálogo sobre os conceitos e diretivas pedagógicas definidas em encontros 

e conferências internacionais e sobre as bases epistemológicas e metodológicas que vêm 

sendo identificadas como referências para fundamentação científica da educação 

ambiental. Um espaço de problematização e diálogo que deve revelar elementos para 

consubstanciar repostas às indagações sobre o por que priorizar o estudo das 

representações sociais de natureza, no contexto da educação ambiental. 

 

 Quando se aborda a questão ambiental no seio das proposições para educação 

ambiental a referência principal é o conceito de meio ambiente, ou seja, o que é meio 

                                                           
2 “... natureza em um de seus sentidos mais restritos: apenas incluindo aquilo que deixando de lado o sobre-
natural designa o que não é humano.” (Passmore, 1995, p. 91). 
3 “A definição dos grupos provêm de um feixe de pressupostos que confere peso diferencial a certo número 
de critérios. Ex: critérios socioeconômicos, critério profissional”. Ele introduz também, elementos de 
controle, por exemplo: separar em grupos diferentes pescadores com escolaridade e sem escolaridade 
(Moscovici, 1978, p. 74). 
4 No marco das questões ou problemas que emergem no percurso de desenvolvimento das relações 
sociedade/natureza, e que vão sendo trabalhadas a partir de bases epistemológicas que opõem diferentes 
posições sobre a questão ambiental, definindo sua causa em termos de: modos de produção, ou formas de 
tecnologias utilizadas, ou conhecimento produzido pela ciência moderna (Capra, 1982; Leff, 2001; Moraes, 
2005).     
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ambiente? Neste sentido trabalha-se no resgate de como o ambiente vai se constituindo 

enquanto conceito teórico, na relação com a proposição da educação ambiental, em termos 

de sua amplitude e complexidade, que aponta para abordagens interdisciplinares das 

questões ambientais em termos de suas especificidades locais e globais. 

 

 Assim, o ambiente, ou meio ambiente, enquanto objeto de conhecimento e ação 

para a educação ambiental, se define, neste trabalho, como um construto teórico que vai 

sendo delineado nas questões ou problemas ambientais específicos, a partir da relação 

sociedade/natureza em toda a sua complexidade de elementos e relações. Conceito que será 

melhor elucidado no contexto da definição das bases epistemológicas para este trabalho no 

segundo título deste capítulo.        

 

 O desenvolvimento da educação ambiental tem suscitado interpretações distintas 

decorrente das diferentes bases epistemológicas e teóricas que dão sustentação às diversas 

áreas de conhecimento, convocadas a interagirem de forma interdisciplinar sobre as 

questões ambientais. Sem pretensão de aprofundar este tema na ótica da diversidade de 

posições epistemológicas, busca-se a interpretação de algumas idéias que são 

suficientemente representativas para este estudo.  O interesse é de melhor delinear, a partir 

dessas interpretações, os caminhos que estão sendo propostos para a educação ambiental 

no contexto de uma concepção educativa que considera o estudo das representações sociais 

de natureza como importante contribuição para sua ação teórica e prática.  

 

 Com o objetivo de contribuir com esse “campo de conhecimento em Construção”, 

serão abordados na seqüência: alguns acontecimentos históricos que marcaram a 

emergência da proposição e desenvolvimento da educação ambiental; as bases 

epistemológicas que estão orientando este percurso de desenvolvimento; e perspectivas de 

alguns autores, que a partir de bases epistemológicas diferentes, vão delineando os 

caminhos de construção da educação ambiental. 

  

Em função do objeto deste trabalho as abordagens que se seguem serão 

apresentadas na perspectiva de, por um lado, situar histórica e conceitualmente a 

proposição da educação ambiental e por outro, destacar na base desta proposição os 

elementos que justifiquem a importância do estudo das representações sociais de natureza 

no contexto do conhecimento e da ação em educação ambiental formal, que se propõe: 
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interdisciplinar, enquanto perspectiva metodológica; transformadora, enquanto processo 

educativo; e participativa, enquanto educação para a compreensão e ação de todos sobre as 

questões ambientais. Assim, buscam-se nesta abordagem os elementos e proposições que 

destaquem: 

 

• A exigência do caráter interdisciplinar da educação ambiental, num 

contexto de abordagem da questão ambiental enquanto a complexidade da 

relação sociedade/natureza, como seu objeto de conhecimento e ação.  

 

• O caráter da educação ambiental enquanto sua dimensão participativa que 

exige o diálogo entre todos que interagem na abordagem de uma questão 

ambiental específica, se impondo a articulação entre conhecimentos 

científicos e conhecimentos do senso comum, para a leitura da realidade.    

 

• O caráter da educação ambiental como processo educativo transformador 

com o objetivo de redirecionar as relações entre a sociedade humana e a 

natureza. 

 

1.1  Marcos históricos da educação ambiental  

 

Apesar das pegadas da educação ambiental terem sido percorridas por muitos 

(LIMA & BRANDÃO, 1989; GUIMARÃES, 1995; DIAS, 1993 e 2000; MEDINA, 1994; 

REIGOTA, 1995; LEONARDI, 2002; GRÜN, 2007) busca-se refazer este caminho, agora 

em uma direção específica. O foco é o estudo da educação ambiental em termos do 

delineamento do conceito de meio ambiente enquanto a relação sociedade/natureza, em 

suas dinâmicas e elementos de constituição, como objeto de conhecimento e ação desta 

proposição educativa. Neste sentido a história da educação ambiental será o caminho 

trilhado através de documentos produzidos em eventos nacionais e internacionais, mas 

também, a partir de autores que já fizeram este percurso buscando melhor elucidar os 

elementos que vão definindo os rumos do desenvolvimento da educação ambiental. 
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1.1.1 O contexto de surgimento da educação ambiental 

 

A proposição da educação ambiental surge, em meados do século XX, no contexto 

do aumento com as preocupações com o ambiente e no cerne da “crise ambiental5” 

anunciada, que vai se traduzindo em catástrofes ambientais, em risco de colapso dos 

sistemas ecológicos mundiais e na agudização das desigualdades sociais e da pobreza no 

mundo. Condições estas que estão atestando uma crise nas relações entre a sociedade 

humana e a natureza.  

 

Este momento histórico é também a marca de um tempo em que se iniciam as 

discussões em termos de uma “crise do conhecimento” (MORIN, 1977; LOVELOCK, 

2006; CAPRA, 1982) que questiona a fragmentação do conhecimento científico e os 

limites de compreensão e ação a partir dos conhecimentos especializados dada a 

complexidade da realidade. A interdisciplinaridade passa a ser objeto de intenso debate, 

especialmente a partir dos eventos internacionais realizados pela Unesco na área de 

educação em geral e de educação ambiental em especial.       

 

De acordo com relato histórico feito por Genebaldo Dias (2000, p. 14), na década 

de 40, começam a ser utilizadas as expressões estudos ambientais e temática ambiental, 

respectivamente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. O grande marco para o 

desabrochar das preocupações com as questões ambientais, no entanto, talvez tenha sido os 

acontecimentos catastróficos como o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e 

Nagazaki; a morte de 1600 pessoas provocada pelo fenômeno smog em Londres, no ano de 

1952; a poluição por mercúrio da baia de Minamata, no Japão, que ocasionou a morte de 

500 pessoas e deixou seqüelas em milhares. Estes foram acontecimentos que levaram a 

humanidade à consciência do poder de destruição de suas próprias ações sobre a vida no 

planeta. Para Grün (2007, p. 16), o teste da primeira bomba de hidrogênio, no México e o 

lançamento das bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima, no mesmo ano de 1945, 

ironicamente, laçaram as bases do ambientalismo no mundo. 

 

                                                           
5 Crise ambiental enquanto emergência dos problemas ambientais a partir da ruptura do equilíbrio dinâmico 
do sistema ambiental planetário e de seus subsistemas naturais e econômicos, políticos e sócio-culturais. 
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Manifestações na direção da preocupação com as questões ambientais começam a 

acontecer, com freqüência. Em 1962 é publicado o livro Primavera Silenciosa6, da 

jornalista Raquel Carson, nos Estados Unidos da América, que numa edição de bolso 

atinge um grande público ainda não familiarizado com esta preocupação. É nesta década de 

60 que o movimento ambientalista vai tomando forma. As bandeiras levantadas são, no 

inicio, a proteção da natureza, a crítica à sociedade de consumo, a crítica a autonomia da 

razão. Estas bandeiras questionavam uma série de valores da sociedade capitalista e que foi 

demarcando o espaço de protesto dos que, à época, eram denominados ecologistas (GRÜN, 

2007, p.16). A sociedade civil registrava a sua insatisfação com o modo de vida imposto 

pelo modelo de sociedade dominante, o que culminou com os movimentos da praça de 

maio em 1968, na França com repercussão no mundo inteiro (MEDINA, 1994, p.18). 

              

A expressão Environmental Education (educação ambiental) aparece pela primeira 

vez também neste contexto da década de 60, em 1965, e no seio da educação formal. Ela é 

proposta durante a conferência em Educação na Universidade de Keele, Grã-Bretanha, 

como parte essencial da educação, voltada para a conservação ou a ecologia aplicada. Com 

esta concepção de uma educação ambiental ainda voltada para conservação dos 

ecossistemas naturais outras iniciativas vão sendo propostas: é fundada na Inglaterra a 

Sociedade para Educação Ambiental em 1969; no mesmo ano, é lançado nos Estados 

Unidos um Jornal de Educação Ambiental (DIAS, 2000, p. 16). 

 

1.1.2 As orientações internacionais para educação ambiental 

 

O envolvimento político e governamental com a abordagem das questões 

ambientais acontece efetivamente, apenas em 1972, com a realização da Conferência das 

Nações Unidas para o Ambiente Humano, em Estocolmo – Suécia. Esta conferência é 

considerada um marco histórico, político e institucional para o surgimento de políticas 

públicas de gerenciamento ambiental.  

 

Esta conferência foi realizada no contexto das repercussões internacionais frente ao 

relatório “Os Limites do Crescimento” encomendado pelo “Clube de Roma”. A publicação 

                                                           
6 Atinge a marca de 44 edições e aborda o problema dos pesticidas na agricultura na relação com o 
desaparecimento das espécies, enfatizando a irresponsabilidade e o descuido dos setores produtivos com a 
natureza. 
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deste relatório, elaborado pelo Massachusetts Institute do Technology – MIT, representava 

a preocupação, também do meio empresarial e produtivo, com a questão ambiental. Em 

linhas gerais este relatório pretendia “relocalizar” o capitalismo em escala mundial e é 

duramente criticado pelos países do Terceiro Mundo, motivando um movimento liderado 

pelo Brasil contra a proposta de “crescimento zero”, nele contida. O argumento destes 

países é de que a aceitação desta proposta implicaria o congelamento das desigualdades 

sociais. Paralelo ao lançamento deste relatório, pelo MIT, é publicado, em Londres, o 

Manifesto pela sobrevivência, culpando o consumismo e o industrialismo capitalista pela 

degradação ambiental (GRÜN, 2007, p. 17). Estavam lançadas as bases para o debate 

sobre as questões ambientais entre as diferentes nações e suas condições de 

desenvolvimento econômico e social.  

    

 Para a educação ambiental a conferência de Estocolmo é também um marco, pois 

além de lançar as bases para o desenvolvimento de uma visão global que deveria servir de 

inspiração e orientação à humanidade, na direção da preservação e melhoria do ambiente 

Humano; estabelecia um Plano de Ação Mundial e, em particular, recomendava o 

estabelecimento de um Programa Internacional de Educação Ambiental – PIEA (MEDINA, 

1994, p. 29).  

 

 A realização da Conferência de Estocolmo chama a atenção do mundo para os 

problemas ambientais, mas gera também controvérsias entre os paises ricos, desenvolvidos 

e os países pobres, em desenvolvimento. Estes últimos acusam os primeiros de estarem 

querendo limitar os seus programas de desenvolvimento. Neste contexto, o Brasil chega a 

afirmar, nesta conferência, que não se importa com os custos de sua degradação ambiental, 

que seu interesse é o aumento do Produto Interno Bruto. Em contrapartida, sob pressões do 

Banco Mundial e das instituições ambientalistas que atuavam no País cria-se, em 1973, um 

ano após a Conferência de Estocolmo, a Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA, 

primeiro organismo governamental de ação nacional orientada para a gestão integrada do 

ambiente (DIAS, 2000, p. 17). 

 

Outro acontecimento internacional importante foi a publicação em 1997 do 

“Relatório de Brundtland” ou Nosso Futuro Comum (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991), como ficou conhecido. Este 

relatório apresentou resultados de estudos em dimensões globais sobre os problemas 
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ambientais e foi realizado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

Desemvolvimento7, coordenado pela primeira ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland. Este documento não trata da educação ambiental, mas se constitui como fonte 

de informações e conceitos indispensáveis a sua ação reflexiva.  

 

A importância de Brundtland está no fato da consolidação dos conceitos de 

“desenvolvimento sustentável e nova ordem mundial”, os quais tratam de uma busca pela 

conciliação entre desenvolvimento econômico e conservação da natureza. Um contexto de 

muitas proposições em termos de novos parâmetros para as relações entre as nações 

desenvolvidas e em desenvolvimento (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento – CMMAD, 1991). Estas proposições foram também discutidas na II 

Conferência da ONU para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – ECO 92, realizada no 

Rio de Janeiro. Os conceitos cunhados e as posições defendidas, pela CMMAD, acirram o 

debate internacional entre as nações ricas e desenvolvidas e as pobres e em vias de 

desenvolvimento; entre sustentabilidade econômica de um lado e sustentabilidade 

ecológica e social de outro, levando a organização da sociedade civil em dimensões 

planetárias e a realização do Fórum Social Global, evento paralelo a ECO 92, que foi 

realizado no Aterro do Flamengo. 

 

 Estes eventos internacionais da ECO 92 e do Fórum Global serão abordados, na 

seqüência, no sub-título referente aos eventos brasileiro para educação ambiental, dada a 

sua importância para o desenvolvimento da educação ambiental no Brasil.    

 

1.1.3 Os encontros internacionais de educação ambiental 

 

 No contexto de execução do Programa Internacional para Educação Ambiental – 

PIEA/UNESCO são realizados: em 1975, o Seminário Internacional de Educação 

Ambiental, em Belgrado, Iugoslávia; em 1977, a I Conferencia Inter-governamental de 

Educação Ambiental, em Tbilisi, na Geórgia; em 1987, o Congresso Internacional sobre 

Educação Ambiental e Formações relativas ao Meio Ambiente, em Moscou, URSS; e em 

1997, a III Conferência Internacional sobre meio Ambiente e Sociedade: Educação e 

Conscientização Pública para a Sustentabilidade, realizada em Thessaloniki na Grécia. 

 
                                                           
7 Comissão criada pela ONU em 1983. 
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 Além destes encontros internacionais é importante destacar a implementação pela 

ONU da “Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável” (2005-2014), como 

mais um reconhecimento no papel da educação ambiental para o enfrentamento das 

questões ambientais e para a sustentabilidade das condições de vida no planeta. Um 

movimento que fortalece as políticas, os programas e as ações educativas já existentes, 

renovando as oportunidades e revitalizando a práxis da educação ambiental no Brasil e no 

Mundo. 

 

 Destes quatro encontros realizados pelo PIEA a conferência de Tbilisi é 

considerada como marco conceitual da educação ambiental (LIMA, 1984, p. 136; 

GUIMARÃES, 1995, p. 19; DIAS, 2000, p. 21; MEDINA, 1994, p. 31), que organizou, 

fundamentou e consolidou todas as proposições em construção até aquele momento, em 

documento intitulado: Educação Ambiental – As grandes orientações da conferência de 

Tbilisi. Neste encontro foram propostos conceitos, objetivos, princípios e orientações que 

até hoje são utilizadas como referências para a Educação Ambiental, em especial no 

contexto dos eventos oficiais realizados. Documento, que por este motivo, é destacado aqui 

no contexto de interesse da análise do meio ambiente enquanto conceito que se constitui 

como objeto de conhecimento e ação da educação ambiental.   

 

1.1.4 A conferência de Tbilisi: marco conceitual da educação ambiental 

 

Na seqüência dos eventos internacionais de educação ambiental segue-se a 

Belgrado a I Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental sintetizada em 

documento denominado: Educação Ambiental – As Grandes Orientações da Conferência 

de Tbilisi. Apesar de criticada enquanto prenhe de proposição para uma educação 

conservadora (GUIMARÃES, 2007, p. 49 – 65), os resultados desta conferência são até 

hoje citados como marcos conceituais e referências em termos de alguns de seus objetivos, 

princípios e orientações. A educação ambiental é proposta como “elemento essencial e 

permanente” da educação (UNESCO, 1997, p. 51), ou seja, como uma dimensão que deve 

ser dada ao processo educativo.  

  

“A educação ambiental é parte integrante do processo educativo. Deve girar em torno de 

problemas concretos e ter um caráter interdisciplinar. Sua tendência é reforçar o sentido dos 

valores, contribuir para o bem-estar geral e preocupar-se com a sobrevivência da espécie 
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humana. Deve, ainda, aproveitar o essencial da força de iniciativa dos alunos e do seu 

empenho na ação, bem como inspirar-se nas preocupações tanto imediatas quanto futuras.” 

(UNESCO, 1997, p. 33). 

  

 Uma proposta educativa para toda a sociedade e considerando o meio ambiente 

não mais apenas em termos de seus elementos bióticos e abióticos, mas em termos 

também, de seus elementos sociais e culturais. Um enfoque global que deve está 

fundamentado em ampla base interdisciplinar, que reconheça as interdependências 

existentes entre o meio natural e construído (UNESCO, 1997. p. 18). O meio ambiente 

seria, a partir de então, analisado em termos das relações sociedade/natureza que 

demarcam os dinâmicos contornos dos problemas ambientais. 

 

Tbilisi toma como referências as recomendações de Estocolmo (1972), a 

necessidade de que a humanidade precisa adotar novas estratégias para a defesa do meio 

ambiente e a melhoria das condições de vida das presentes e futuras gerações. Nesta 

direção está a defesa pela inserção de uma nova ordem internacional, pautada na 

solidariedade e igualdade de relação entre as nações. Uma ordem internacional, na qual a 

educação é convocada a um papel capital, mediante os avanços da ciência e da tecnologia, 

para compreensão dos problemas ambientais e ação solidária e cooperativa das nações, na 

medida dos recursos existentes (Ibid, p. 17 e 18). Apesar do discurso pautado no respeito à 

natureza, a medida da solidariedade e da cooperação ainda é econômica. Caminho este que 

culmina com a construção do conceito de desenvolvimento sustentável, em termos da 

viabilidade econômica, sustentabilidade ecológica e justiça social. Questão que será 

retomada quando da abordagem a dura crítica feita a este conceito por ocasião da 

realização do Fórum Global, evento paralelo a ECO 92, realizado no Brasil.   

 

Nas Orientações de Tbilisi a necessidade da educação ambiental é justificada pela 

dimensão e gravidade que tomaram os problemas ambientais na sociedade contemporânea. 

Destaca-se a velocidade de apropriação sobre os recursos da natureza com a revolução 

científica e tecnológica, seu caráter massificador e universalidade de algumas de suas 

conseqüências, como o elemento diferenciador das formas anteriores da interação 

homem/meio (UNESCO, op. cit., p. 21). Os atuais problemas ambientais, a época, eram 

frequentemente denominados pela expressão “crise ecológica” e abordados, em termos de 
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sua complexidade e diversidade8. Problemas que se apresentam em todos os países com 

características diversas, destacando-se algumas peculiaridades enquanto países 

subdesenvolvidos e países com modalidades de desenvolvimento mal controladas 

(UNESCO, 1997, p. 22). 

 

Nesta análise dos problemas ambientais enquanto “crise ecológica” realizada pela 

conferência de Tbilisi defende-se a hipótese de que esta “crise ecológica estaria ligada ao 

mito do domínio da natureza pelo homem” (Ibid, P. 23), concepção que teria guiado o 

desenvolvimento no rumo de um crescimento desordenado e insustentável. Este modelo de 

crescimento, como sendo o único meio para se alcançar o progresso social. A conclusão é 

de que estaria, assim, havendo uma confusão entre crescimento e desenvolvimento, 

justificado apenas enquanto progresso econômico, como se a melhoria da qualidade de 

vida e o bem-estar social estivessem dissociados da sustentabilidade ecológica. Condição 

que impõe a necessidade urgente de políticas ambientais, na direção da concepção de outro 

tipo de desenvolvimento. Um desenvolvimento planejado que deve considerar: 

 

“... as interações da vida social com o espaço biofísico, com o objetivo de preservar e 

consolidar os equilíbrios indispensáveis a uma constante melhoria das condições de vida... 

um desenvolvimento que respeite as leis que regem o funcionamento dos ecossistemas” 

(UNESCO, op. cit., p. 23 e 26). 

 

Estes são elementos que em Tbilisi justificam a proposição da educação ambiental, 

e como se vê, consideram os problemas da relação sociedade/natureza – a velocidade de 

apropriação sobre os recursos naturais e a concepção da dominação do homem sobre a 

natureza – em termos dos significados, atitudes e valores construídos e da necessidade de 

transformação destes como a base para a construção de novas formas de relação entre a 

sociedade e a natureza no rumo de um desenvolvimento ambientalmente equilibrado.  

 

A ciência é referência para as proposições da educação ambiental em Tbilisi: 

 

“Na verdade, o enfoque interdisciplinar dos problemas ambientais nos leva a considerar, 

primeiramente, o sistema no âmbito da realidade que delineia um problema. A partir de 

                                                           
8 “A fome e a desnutrição; as disparidades notórias entre as populações humanas, relacionadas à qualidade de 
sua existência; a deterioração dos ecossistemas e das paisagens; a desertificação; a crescente escassez dos 
recursos e os desperdícios; as múltiplas causas da nocividade e da poluição; e degradação da qualidade de 
vida...” (UNESCO, 1997, p. 21). 
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então, para explicar um fenômeno, será preciso estabelecer o marco de referência geral no 

qual se integrarão os enfoques específicos das diversas disciplinas, ressaltando suas 

interdependências... As teorias modernas sobre o aprendizado demonstram que o saber não 

se justapõe, mas se constrói progressivamente num sistema, sendo que cada um dos 

elementos tem que estar em interação com todos os demais. A nova informação se 

incorpora ao saber, não se somando a ele, mas reorganizando o conjunto. Por conseguinte, a 

educação ambiental deve buscar estabelecer uma complementaridade estruturada de 

conhecimentos teóricos, práticos e comportamentais.” UNESCO, 1997, p, 43). 

 

A educação ambiental evoluiu com o conceito de meio ambiente (UNESCO, 1997, 

p. 34) considerando as concepções acima e demarcando sua área de conhecimento e ação 

enquanto um meio ambiente que se configura a partir da relação sociedade/natureza. É com 

base neste conceito que foram definidos em Tbilisi os objetivos, as finalidades e os 

princípios da educação ambiental.  

  

A partir deste conceito de meio ambiente Tbilisi propõe enquanto finalidades da 

educação ambiental que sejam promovidas às condições para: 

 

• O “ser humano compreender a complexa natureza do meio ambiente, 

resultante da interação de seus aspectos biológicos, físicos, sociais e 

culturais.” Assim, devem ser criados os meios para a interpretação da 

relação sociedade/natureza em termos da interdependência entre os seus 

diversos elementos no espaço e no tempo (Ibid, p. 36). 

 

• O desenvolvimento de uma percepção clara sobre a importância das 

questões ambientais nas atividades de desenvolvimento econômico, social e 

cultural, com o objetivo de favorecer uma participação responsável e eficaz 

da população, na concepção e aplicação das decisões que põem em jogo a 

qualidade do meio natural, social e cultural (UNESCO, op. cit., p. 37).   

 

• A clareza das interdependências econômicas, políticas e ecológicas do 

mundo moderno e das repercussões de níveis internacionais das decisões 

dos países. Com a proposição para o desenvolvimento de um sentido de 

responsabilidade e solidariedade para uma nova ordem de cooperação 
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internacional que garanta a conservação e melhoria do meio humano 

(UNESCO, 1997, p. 37).         

 

Estas são então as orientações da educação ambiental no sentido da criação das 

condições para o desenvolvimento de conhecimentos, valores, interesses e atitudes que 

conduza a sociedade humana a se relacionar de forma mais adequada com a natureza no 

esforço de uma participação ambiental responsável. Assim, o que está proposto, enquanto 

finalidades da educação ambiental em Tbilisi, já vai demarcando os contornos de um 

modelo de educação que não pode prescindir de uma compreensão contextualizada das 

relações que se estabelecem entre a sociedade e a natureza na construção do ambiente em 

que se vive e do qual se é parte. 

 

“Observando que o conceito de ‘meio ambiente’ abrange uma série de elementos naturais, 

criados pelo homem, e sociais da existência humana, e que os elementos sociais constituem 

um conjunto de valores culturais, morais e individuais, bem como de relações inter-pessoais 

no trabalho e nas atividades de lazer.” (Ibid, p.100).    

 

O conceito de meio ambiente enquanto uma complexa dinâmica de interação e 

inter-relação entre fatores sociais, políticos, econômicos, culturais (sociedade) e fatores 

naturais, físicos, biológicos (natureza) estão na base da questão ambiental e orientam as 

recomendações de Tbilisi9 na definição das finalidades, categorias de objetivos e princípios 

para educação ambiental. Esta como um processo educativo voltado para o conhecimento e 

ação sobre as questões ambientais a partir de abordagens interdisciplinares e participativas.  

 

 A educação ambiental tem assim as questões ambientais enquanto relação 

sociedade/natureza como objeto de conhecimento e ação. Neste contexto se impõe a 

necessidade do conhecimento sobre os principais elementos e dinâmicas que constituem 

estas relações. Condição que segundo Moraes (2005) e Mazzotti (1994) na perspectivas de 

abordagens interdisciplinares se impõem a anterioridade dos conhecimentos disciplinares 

tanto no que se refere às ciências da natureza, como as ciências sociais e humanas. Uma 

posição que destaca a importância das ciências sociais e humanas para a compreensão dos 

fenômenos psicossociológicos que permeia a relação sociedade/natureza.  

 

                                                           
9 Recomendações nº 2 da Conferência de Tbilisi (UNESCO, 1997, p. 100-103) 
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1.1.5 Os caminhos da educação ambiental no Brasil  

 

Além dos quatro encontros internacionais citados, os eventos sobre educação 

ambiental foram se multiplicando no cenário mundial a partir da conferência de 

Estocolmo. Estes eventos vão sendo também realizados em várias regiões do mundo 

(Índia, África, Brasil, América Latina) onde as condições de desenvolvimento imprimem a 

grande parte da população toda sorte de privações e condições desumanas de vida. Eles 

seguem os marcos conceituais de Tbilisi, buscando sempre contextualizar a questão 

ambiental, com ênfase na pobreza, nas desigualdades sociais, no subdesenvolvimento e na 

necessidade de se buscar um novo modelo de desenvolvimento para superação destas 

questões ambientais. Tendência que fortalece a importância para o estudo das questões 

econômicas, políticas e sociais que permeiam a questão ambiental10. Para a Coordenação 

Geral de Educação Ambiental do MEC: 

  

“... o atributo “ambiental” contido no vocábulo Educação Ambiental, tal qual construído no 

Brasil e América Latina, não possui uma ingênua função adjetivante para especificar um 

tipo particular de educação, mas se constitui em elemento identitário que demarca um 

campo de valores e práticas, mobilizando atores sociais comprometidos com a prática 

político-pedagógica contra-hegemônica.” (BRASIL, 2009, p. 2) 

  

 Neste subtítulo e a partir deste olhar, passa-se a abordar, o desenvolvimento da 

educação ambiental no Brasil. Um percurso que vai sendo demarcado por sua condição de 

país em desenvolvimento, que ainda busca no crescimento econômico a superação das 

desigualdades sociais, e a partir de pressões internacionais e nacionais, a direção da adoção 

de medidas efetivas, para o controle da degradação ambiental e para a efetivação da 

educação ambiental.       

 

� O desenvolvimento político institucional da educação ambiental 

 

Em termos institucionais o marco inicial da educação ambiental no Brasil é a 

criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente – SEMA, em 1973. Essa Secretaria tinha 

                                                           
10 Uma posição que vai se consolidando no decorrer dos eventos e discussões internacionais e que tem como 
marco um trabalho coordenando por Wasili Leoutieff e publicado em 1976 pelas Nações Unidas. Este 
trabalho foi realizado por grupo de cientistas latino-americanos que discordava da proposição de crescimento 
zero do Clube de Roma e defendiam que os obstáculos ao desenvolvimento da humanidade não eram limites 
físicos e sim sociais e políticos (Lima, p. 5, 1989).  
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como parte de suas atribuições “o esclarecimento e a educação do povo brasileiro para o 

uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente”. 

Depois veio a criação da Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981), que 

estabeleceu a necessidade da educação ambiental em todos os níveis de ensino, incluindo a 

educação da comunidade para a defesa do meio ambiente (Id, 2004, p. 16). Estas são 

estratégias que pode-se dizer estão num contexto das pressões de organismos financeiros 

internacionais frente à posição, já descrita acima, do representante do governo brasileiro na 

I Conferência e Meio Ambiente.   

 

 O Brasil segue, então, os passos dos acontecimentos mundiais em termos da 

participação nos eventos internacionais, mas na prática as ações seguem com pelo menos 

dez anos de atraso em relação ao mundo. Como, por exemplo, o Ministério da Educação e 

Cultura – MEC lança em 1978 o documento “Ecologia – uma proposta para o ensino de 1º 

e 2º graus”, criticado e considerado um retrocesso, por está condicionada as ciências 

biológicas, ignorando as orientações feitas em 1977 em Tbilisi, para considerar os outros 

aspectos (sociais, culturais, econômicos, éticos, políticos, etc.) da questão ambiental 

(DIAS, 2000, p. 21).  

 

Em meados da década de 80 começam as iniciativas que passam a utilizar as 

orientações de Tbilisi quando é realizado, em 1986, o primeiro curso de educação 

ambiental, numa organização conjunta, da SEMA com a Universidade Nacional de Brasília 

– UnB. Este acontecimento foi um marco importante e contribuiu, embora a passos 

tímidos, para o desenvolvimento da educação ambiental no Brasil. Foi a partir do esforço 

dos técnicos ambientais e dos professores que participaram, deste primeiro curso e de 

outros que se seguiram, em Brasília, em Mato Grosso, em Pernambuco, que alguns estados 

iniciaram um trabalho de educação ambiental. Alguns órgãos ambientais estaduais 

passaram a intensificar a suas ações educativas a partir da participação de seus técnicos 

nestes cursos, com destaque para o trabalho realizado pelos órgãos ambientais de 

Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.  

 

Muito pouco, no entanto, teria sido realizado quando da convocação brasileira para 

a II Conferência de Educação Ambiental em Moscou, em 1987, que tinha como um de seus 

objetivos a análise das experiências desenvolvidas nos países signatários de Tbilisi. O 

relatório solicitado, a cargo da SEMA e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
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Recursos Hídricos – IBAMA, não foi apresentado. De acordo com Dias (2000, p. 23), 

apesar do esforço do Ministério da Educação e Cultura – MEC para elaborar às pressas um 

parecer que considerava necessária a inclusão da educação ambiental, de forma 

interdisciplinar, nos currículos do 1º e 2º graus, não ouve consenso entre estas instituições 

e a participação em Moscou foi um vexame. Nada fora apresentado como iniciativa para 

introdução da educação ambiental no sistema de ensino brasileiro. A repercussão desse 

fracasso do Brasil na conferência de Moscou reacendeu as preocupações dos organismos 

financeiros internacionais, que voltaram a pressionar o país agora com relação às ações 

específicas da educação ambiental.  

 

Os próximos passos da educação ambiental no Brasil estariam marcados, então, 

pela pressão de organismos financeiros internacionais frente à posição relapsa do país com 

relação à educação ambiental e frente à agudização da questão ambiental, que era traduzida 

pela antecipação das previsões feitas por especialistas para 20, 30 anos depois11. Em 1988, 

um ano após Moscou, a constituição brasileira aprova, no inciso VI, do artigo 225, a 

obrigatoriedade da educação ambiental no sistema formal de ensino e para toda a 

sociedade: “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio Ambiente.” (BRASIL, 1988, p. 146). 

No ano seguinte o MEC cria um grupo de trabalho para a educação ambiental que 

impulsiona as ações da educação ambiental formal no Brasil, especialmente após a II 

Conferência Internacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento – 

ECO 92, que corrobora com as premissas de Tbilisi (Id, 1997b, p. 553). 

 

Em 1991, um ano antes da ECO 92, é realizado pelo governo federal através do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC um Encontro Nacional de Metodologias e 

Políticas para Educação Ambiental. Neste evento foram abordadas questões referentes à 

capacitação de recursos humanos, produção de material didático e sobre elementos do 

trabalho de educação ambiental na comunidade e na escola. Os seus resultados deveriam 

orientar a sistematização da educação ambiental no Brasil (DIAS, 2000, p. 58, 59 e 60).  

                                                           
11 “efeito estufa; diminuição da camada de ozônio; eventos climáticos extremos; perdas na produção agrícola; 
aceleração dos processos de desmatamento; queimada; erosão e desertificação; aumento populacional; 
diminuição dos estoques pesqueiros mundial; poluição dos mares, do solo do ar, da água; surgimento e 
recrudescimento de pragas; surtos de doenças tropicais; perda da biodiversidade; agravamento generalizado 
do quadro mundial de pobreza; acontecimentos sociais como revoluções e atos terroristas”. 
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Mais uma vez, Tbilisi continua sendo referência: “Que cumpram as diretrizes para a 

EA estabelecidas pela UNESCO em Tbilisi” (DIAS, 2000, p. 59). Foi também dado ênfase 

a conservação da vida em todas as suas dimensões; ao resgate da memória histórica, 

cultural, antropológica e geopolítica; ao exercício da cidadania e da participação social nas 

questões ambientais; a construção de uma sociedade justa e democrática; ao 

desenvolvimento sustentado e justo; a busca do ecodesenvolvimento; e ao 

desenvolvimento de indivíduos atuantes de forma analítica, sensível, transformadora, 

consciente, interativa, crítica, participativa e criativa.     

  

Por ocasião da ECO 92 foram aprovados três documentos que são também 

referência para a educação ambiental: a Agenda 21 (BRASIL, 1997b), em especial o seu 

capítulo 36 que trata da educação no capítulo do “Ensino, Conscientização e Treinamento”; 

a Carta Brasileira para Educação Ambiental (Id, 1992) e o Tratado de Educação 

Ambiental para Sociedades Sustentáveis (Id, 2004, p. 47). Os dois últimos elaborados 

em eventos paralelos a ECO 92. A Carta Brasileira para Educação Ambiental elaborada em 

Workshop realizado pelo MEC, em Jacarepaguá. O Tratado de Educação Ambiental 

aprovado no Fórum Global, organizado pela sociedade civil, documento que é referência 

forte para educação ambiental no Brasil.  

 

Como previsto, o marco de orientação da Agenda 21 foi o “questionado” conceito 

de desenvolvimento sustentável, que é também proposto enquanto finalidade para as ações 

de educação ambiental. No capitulo 36, que trata do ensino, da consciência e do 

treinamento, está proposto no marco das recomendações de Tbilisi, como referência em 

termos dos princípios fundamentais para este capítulo e para todos que em suas propostas 

façam alguma abordagem educativa. Em um documento de 598 páginas não existe, porém, 

nenhuma referência à expressão educação ambiental. Ela é citada apenas quando do 

chamado a Conferência de Educação Ambiental de Tbilisi como referência às proposições 

do capítulo 36 para o desenvolvimento sustentável (Id, 1997b). 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável é utilizado como fio condutor da 

Agenda 21, ele esta proposto na relação com o meio ambiente em todos os 40 capítulos 

deste documento. Inexiste, porém no documento uma definição, deste conceito, que possa 

orientar melhor os seus limites em relação à sustentabilidade dos recursos naturais, da 

natureza. A única referência localizada neste sentido está no capítulo 3 que trata do 
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Combate à Pobreza, como questão a ser superada na direção do equilíbrio ambiental. Neste 

sentido, os limites da natureza são considerados, ou seja, a sustentabilidade dos recursos 

aparece como condição para a sustentabilidade econômica e consequentemente para um 

desenvolvimento sustentável. 

 

“Do mesmo modo, qualquer política de desenvolvimento voltada principalmente para o 

aumento da produção de bens, caso deixe de levar em conta a sustentabilidade dos recursos 

sobre os quais se baseia a produção, mais cedo ou mais tarde haverá de defrontar-se com 

um declínio da produtividade – e isso também poderia ter um impacto adverso sobre a 

pobreza.” (BRASIL, 1997b, p. 31).     

  

As proposições estão colocadas na direção da relação desenvolvimento e meio 

ambiente na direção de um desenvolvimento sustentável, que deverá ser viabilizado a 

partir de um clima de consenso e cooperação entre países. O contexto é de uma nova 

ordem internacional na qual os países pobres terão um rápido desenvolvimento, 

diminuindo os níveis de pobreza, aumentando as condições de vida de sua população, em 

oposição aos países ricos, que deverão diminuir os seus padrões de consumo e o modo de 

vida de sua população (Ibid, p. 31 a 46). 

 

A Carta Brasileira de Educação Ambiental – CBEA, elaborada em Workshop 

realizado pelo MEC, em Jacarepaguá, como evento paralelo a ECO 92, lembra, enquanto 

considerações, a determinação constitucional para educação ambiental formal e a 

necessidade da produção de conhecimento adequado à realidade brasileira, como 

referência para a educação ambiental na América Latina.  

 

“a existência da base legal, pelo Inciso VI do Parágrafo 1o do Art. 225 da Constituição 

Brasileira para implantação imediata da EA, em todos os níveis... a importância da EA para 

o desenvolvimento de uma ciência voltada para a realidade brasileira... a importância do 

Brasil se tornar um centro formador de recursos humanos em EA da América Latina.” 

(Ibid). 

  

 Em suas recomendações reforça a cobrança em relação ao compromisso do poder 

público com a educação ambiental e com a necessidade de criação de metas pelo MEC 

para o desenvolvimento do processo de implantação da temática ambiental nos três níveis 

do ensino formal. Defende ainda que todo o processo da educação ambiental no Brasil 
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deve cumprir os marcos referenciais internacionais acordados em termos da 

interdisciplinaridade, para todos os níveis da educação formal e recomenda o compromisso 

com um processo participativo, que articule às comunidades, as instituições, os programas 

e os projetos em educação ambiental, no país.  

 

O outro documento, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis (BRASIL, 2004, p. 47) revela já em seu título a crítica ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, ou as sociedades desenvolvimentistas. Propõe neste sentido a 

substituição do conceito de desenvolvimento sustentável pelo de sociedades sustentáveis, 

como uma referência para a abordagem das questões ambientais, em termo da prioridade 

da sustentabilidade e viabilidade ecológica e social e não econômica. Este documento, 

aprovado no Fórum Global (evento da sociedade civil, paralelo a ECO 92), foi construído 

coletivamente em fóruns ocorridos em vários países, antes da realização deste, e contou 

com uma grande diversidade de olhares. Ele propõe, além de princípios para a educação 

ambiental: um plano de ação; sistemas de coordenação, monitoramento e avaliação das 

ações; e define os grupos a serem envolvidos e os recursos necessários (Ibid. p. 47).  

 

Seus princípios, em número de 15, são referências para os que fazem educação 

ambiental no Brasil. Eles trazem ainda algumas marcas conceituais de Tbilisi, mas é o 

primeiro documento de educação ambiental publicado após Tbilisi, que não faz referência 

a esta conferência. Propõe a substituição do conceito de desenvolvimento sustentável pelo 

conceito de sociedades sustentáveis, demarcando uma ênfase na sustentabilidade das 

sociedades, em termos da justiça social e do equilíbrio dos sistemas naturais que dão 

suporte a vida. Além do que diferente das orientações em bases construtivistas de Tbilisi, 

prioriza referências sistêmicas12 e holísticas13.  

 

“A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação entre 

o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar.” (BRASIL, 2004, p. 48). 

“A educação ambiental deve tratar as questões globais críticas, suas causas e inter-relações 

em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico. Aspectos primordiais 

                                                           
12 Abordagens que tem como referência os sistemas complexos e que se consolida com os estudos de Ilya 
Prigogine (1980) sobre as estruturas químicas dissipativas.  
13 Abordagens que tem como referência o entendimento integral dos fenômenos, em oposição aos 
procedimentos analíticos em que seus componentes são tomados isoladamente. Segundo Capra (1982) esta 
perspectiva considera a totalidade do universo a partir de um novo significado “existe interligações e 
interdependência entre todos os níveis sistêmicos; cada nível interage e comunica-se com seu meio ambiente 
total... a ordem em um nível sistêmico é a conseqüência da auto-organização em um nível maior.”.  
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relacionados ao desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como população, saúde, paz, 

direitos humanos, democracia, fome, degradação da flora e fauna, devem ser abordados 

dessa maneira.” (BRASIL, 2004, p. 48). 

 

 Como em Tbilisi, a educação ambiental está mais uma vez colocada em termos de 

um enfoque para a relação sociedade/natureza, que configura o meio ambiente em uma 

multiplicidade de problemas que se inter-relacionam de maneira complexa, exigindo a 

necessidade de uma abordagem interdisciplinar. Orientações, que como se verá a frente, 

apresentam algumas contradições, especialmente no que concerne a relação entre holismo 

e interdisciplinaridade. O que está no contexto de que as abordagens holísticas primam por 

enfoques que buscam uma pretensa unificação das ciências, ao contrário das perspectivas 

interdisciplinares que pressupõe as abordagens disciplinares.  

   

A realização, no Brasil, da ECO 92 impulsionou algumas ações governamentais 

foram criados em 1994 os Núcleos de Educação Ambiental – NEAs do IBAMA, e 

finalmente, em 1993 o MEC, através da Portaria 773 de 10/05/93, institui em caráter 

permanente um Grupo de trabalho de educação ambiental. O objetivo era acatar as 

recomendações da ECO 92, mas também, coordenar, orientar e avaliar o processo de 

implantação da educação ambiental nos sistemas formais de ensino em todos os seus níveis 

e modalidades. 

 

No contexto deste impulso várias ações são realizadas, das quais se destaca entre 

outras: em 1993, a criação dos Centros de Educação Ambiental do MEC, com a finalidade 

de produzir e difundir metodologias em educação ambiental; em 1994, a aprovação do 

Programa Nacional de educação ambiental – ProNEA, com a participação do MMA, 

IBAMA, MEC, MCT, MINC; em 1996, o lançamento dos Novos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, que inclui a temática de meio ambiente como tema transversal do currículo; em    

1997, a realização I Conferência Nacional de Educação Ambiental, cuja principal 

preocupação era a preparação para a Conferência na Grécia; em 1999, a aprovação da Lei 

nº 9.597 de 27/04/1999 que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e, em 2002, 

o Decreto nº 4.281 de 25/06/2002 que regulamenta esta lei (Ibid., p. 15). 

 

Além da Agenda 21 e do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis destaca-se, então como referência formais para ação educativa ambiental 
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nacional, o ProNEA (BRASIL, 2004), primeira versão de 1994; os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1997a), publicado em 1996; e a Política 

Nacional de Educação Ambiental – PNEA, Lei n° 9.597 (Id, 1999) e o Decreto n° 4.281 

(promulgado em 2002) que respectivamente criam e regulamentam a política de educação 

ambiental no país. Estes documentos estão construídos a partir de uma síntese que agora 

articulam as orientações de Tbilisi com outros olhares, posições e conceitos que vão sendo 

enfatizados a partir da ECO 92, em especial, do Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis. Eles têm como referência para as suas proposições a 

complexidade e a dinâmica do meio ambiente, enquanto interação entre os seus aspectos, 

biológicos, físicos e socioculturais, reconhecendo a pluralidade e a diversidade dos 

elementos que o compõe, defendendo assim a necessidade de abordagens 

interdisciplinares, participativas e políticas (Id, 2004; 1997a; 1999; 2002). 

 

“... ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural e o 

construído, o socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob o enfoque da 

sustentabilidade.” (Id, 2004, p. 25). 

 

“... o termo meio ambiente tem sido utilizado para indicar um espaço (com seus 

componentes bióticos e abióticos e suas interações) em que um ser vive e se desenvolve, 

trocando energia e interagindo com ele, sendo transformado e transformando-o. No caso do 

ser humano, ao espaço físico e biológico soma-se o espaço sociocultural. Interagindo como 

os elementos do seu ambiente, a humanidade provoca tipos de modificação que se 

transformam com o passar da historia.” (Id, 1997a, p. 26). 

 

“a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o 

meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade.” (Id, 1999). 

 

 Estas referências a um meio ambiente enquanto uma dinâmica totalidade de 

elementos e de relações entre o biótico e o abiótico, entre os elementos naturais e 

socioculturais, coloca como área de conhecimento e ação para a educação ambiental as 

questões ambientais que têm em sua base a relação sociedade/natureza em toda a sua 

dinâmica complexidade e evolução. Num contexto, que a partir dos encontros latino-

americanos e do Fórum Global paralelo a ECO 92 assumem o compromisso com uma 

educação ambiental para sustentabilidade das sociedades, considerando a pluralidade e a 

equidade sociais como preceitos do respeito à diversidade dos processos vitais, os quais 

devem orientar a redefinição dos valores, atitudes e estilo de vida individuais e coletivos. 
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Como colocado nos PCNs (BRASIL, 1997a) as interações dos elementos humanos 

com os outros elementos do seu ambiente e com a própria humanidade provocam 

modificações que se transformam com o passar da historia: “E ao transformar o ambiente, 

o homem também muda sua própria visão a respeito da natureza e do meio em que vive.” 

(Ibid., p. 26). Assim, uma educação ambiental comprometida com estas referências e com 

o conhecimento e ação sobre as questões ambientais, não pode prescindir dos 

conhecimentos, sobre a natureza, produzidos pelos diferentes grupos sociais, que se inter-

relacionam em contextos ambientais específicos. Isto porque, o atual debate sobre o 

redirecionamento de comportamento e ações sociais frente à natureza no contexto das 

questões ambientais locais e globais aponta para uma relação direta com, o como grupos 

humanos concebem e agem socialmente com a natureza, ou na natureza, ponto que será 

melhor elucidado no próximo capítulo desta tese.     

 

� Os caminhos da operacionalização da educação ambiental formal 

 

A operacionalização da educação ambiental formal no país vai se efetivando com 

base na Política e no Programa Nacional de Educação Ambiental. Em documento do MEC 

intitulado Caderno Temático – Educação Ambiental (Id, 2007a) vai sendo apresentado no 

contexto de um histórico sobre a educação ambiental no Brasil e no mundo, uma política 

nacional para educação ambiental, assim como as estratégias e ações que vem sendo 

desenvolvidas pelo MEC para a operacionalização da educação ambiental formal.  

 

Neste documento (Id., 2007a, p. 29) se destaca, no entanto, que não existe uma 

divisão rígida para a execução da política da educação ambiental formal e não formal 

brasileira. O que seria uma contradição no contexto dos processos colaborativos e 

integradores em desenvolvimento conjunto pelo Órgão Gestor da Política Nacional de 

Educação Ambiental, o MMA e o MEC. Ambos como órgãos integrantes deste Órgão 

Gestor e executores desta política. O primeiro diretamente responsável pela educação 

ambiental não formal através do Departamento de Educação Ambiental – DEA que se 

concentra nos trabalhos com os sistemas de meio ambiente e da sociedade em geral. O 

segundo, através da Coordenação-Geral de Educação Ambiental da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD/MEC, responsável pela educação 

ambiental formal, se concentrando nos sistemas de ensino, em todos os níveis e 

modalidades.  
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As referências para a execução da política nacional de educação ambiental no 

ensino formal, para esta gestão, estão no contexto dos princípios que foram sendo 

historicamente propostos e de uma educação libertadora. Neste sentido são destacados 

como referências para a educação ambiental formal, enquanto compromisso com a 

construção de uma sociedade sustentável, o desenvolvimento do: pensamento crítico, 

coletivo e solidário, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade e diversidade. Um 

caminho que enfatiza o desenvolvimento de um processo que integre teoria e ação, numa 

práxis educativa comprometida com a dimensão individuais e coletivas de ações sociais 

voltadas para a recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente e da qualidade de 

vida das comunidades (BRASIL, 2007a).  

 

Desta forma e no contexto da introdução da temática ambiental de forma 

interdisciplinar, participativa e orientada para a ação è que o SECAD está buscando 

ampliar suas ações inicialmente voltadas para a formação de professores do segundo 

segmento do ensino fundamental (5ª a 9ª) e para elaboração de material didático. O 

direcionamento atual é no sentido: do fortalecimento da institucionalização da educação 

ambiental nos sistemas de ensino por meio de articulações interinstitucionais em todas as 

Unidades Federativas; da elaboração de pesquisas para o monitoramento e avaliação dos 

programas, no sentido de subsidiá-los; e de, aumentar a captação de recursos financeiros na 

direção da ampliação do espectro de ações realizadas, como obtido por meio de patrocínios 

e apoio interno do MEC, da ordem de 80% sobre o PPA (2004 a 2006), refletindo no 

crescimento proporcional dos resultados e impactos de todas as ações. Além do que a 

Coordenação Geral de Educação Ambiental – CGEA/SECAD integra ainda um esforço 

para a elaboração, atualização e revisão de legislações tanto de meio ambiente como 

também de educação, com vistas a influenciar na revisão do Plano Nacional de Educação 

(PNE) e das Diretrizes Curriculares Nacionais (Ibid.). 

 

Nesta direção estrutura quatro eixos de ação: Programa Vamos Cuidar do Brasil 

com as Escolas; Enraizamento da Educação Ambiental no Brasil; Normatização da 

Educação Ambiental no Ensino Formal. Documentação, Pesquisa e Avaliação. Estes estão 

a seguir detalhado em suas ações, conforme exposto no Caderno Temático de Educação 

Ambiental (Ibid., p.33):   
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“Programa Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas. Contém quatro ações estruturantes: 

a) Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, b) Formação Continuada de 

Professores e Estudantes, c) Inclusão Digital com Ciência de Pés no Chão, d) Ações 

Estruturantes – Com-vidas, Coletivo Jovens e Educação de Chico Mendes. Esse programa 

se propõe a construir um processo permanente de Educação Ambiental na escola, por meio 

de instâncias presenciais, a distância (internet) e difusas. As ações envolvem Secretarias de 

Educação estaduais e municipais, professores, alunos, comunidade escolar, sociedade civil 

e universidades. 

 

Enraizamento da Educação Ambiental no Brasil. Ação conjunta com o Ministério do 

Meio Ambiente que visa potencializar a implementação das políticas e programas de 

Educação Ambiental em todas as unidades federativas do país e contribuir para o 

enraizamento e fortalecimento da EA. Essa ação processual se desenvolve em vários 

sentidos: fortalecer a institucionalização da EA nas Secretarias de Educação; articular os 

diversos atores e instituições para potencializar e integrar ações de EA; fomentar a criação e 

consolidação das Comissões Interinstitucionais Estaduais de Educação Ambiental – CIEAs 

e Redes de EA; divulgar e assessorar a execução dos projetos e programas da Secad/MEC; 

apoiar eventos de mobilização de educadores ambientais; integrar e promover sinergia entre 

as ações, projetos e programas de EA dos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente por 

meio do Órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental. 

 

Normatização da Educação Ambiental no Ensino Formal. Elaboração de diretrizes e 

regulamentação da Educação Ambiental por meio do Plano Nacional de Educação – 

Revisão da Lei nº 10.172/01, das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e da 

Participação em Colegiados (Comitê Assessor do Órgão Gestor da PNEA, Câmara Técnica 

de Educação Ambiental do Conama, entre outros).  

 

Documentação, Pesquisa e Avaliação. As pesquisas e as estratégias de monitoramento 

fornecem subsídios para a avaliação e conseqüentemente para o planejamento incremental 

das ações da CGEA. As publicações são dirigidas a diversos públicos, contribuindo para a 

difusão do conhecimento e subsidiando as ações educacionais transformadoras. São 

organizadas em documentos técnicos, que descrevem os projetos e ações da coordenação, e 

em livros, que abordam conceitos e referenciais teóricos sobre Educação Ambiental. Esse 

conjunto documental colabora com o aprimoramento metodológico das ações e com o 

adensamento conceitual da temática socioambiental.”  
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� A  avaliação do MEC sobre a operacionalização da educação ambiental 

 

Na direção de uma análise sobre este esforço do SECAD/MEC para efetivação da 

educação ambiental no sistema formal de ensino nacional, se reflete por um lado, a partir 

de resultados apresentados pelo próprio SECAD/MEC, e por outro a partir das análises de 

autores que realizaram pesquisas sobre a ação da educação ambiental no sistema formal de 

educação. Com relação aos resultados da avaliação do processo da educação ambiental no 

sistema formal de educação o SECAD/MEC, além de utilizar os dados do senso escolar 

que faz uma comparação entre os dados 2001/2004, realiza uma pesquisa intitulada: o que 

fazem as escolas que dizem que fazem educação ambiental (BRASIL, 2007b). 

 

Numa perspectiva quantitativa os resultados desta pesquisa apontam para disfunções 

funcionais regionais, especialmente entre as regiões Sul e Sudeste e as regiões Norte e 

Nordeste, estando as primeiras sempre à frente no desenvolvimento da educação ambiental 

no que se refere a: tempo de desenvolvimento dos trabalhos; quantitativo de recursos 

humanos disponíveis; e canais de formação do corpo docente.  

 

Com relação ao entendimento da educação ambiental e dos fatores que seriam 

determinantes para o seu desenvolvimento a pesquisa não apresentou um padrão 

regionalizado. Neste sentido vão se definindo no Brasil, de uma forma dispersa, um 

significativo sucesso com relação ao interesse pelo conhecimento acerca dos conteúdos 

específicos da educação ambiental. Por outro lado, se revelam contradições entre os temas 

mais trabalhados nas escolas (água, lixo, reciclagem, poluição e saneamento básico) e os 

objetivos mais destacados da educação ambiental (sensibilização para o convívio com a 

natureza e conscientização para a cidadania), ficando identificada a necessidade de 

aprofundamento dos conhecimentos sobre os processos de mediação entre objetivos e 

conteúdos da educação ambiental.  

 

Outros aspectos, numa perspectiva qualitativa se revelaram de forma contraditória. 

Assim se dá com a predominância da modalidade “projeto” no desenvolvimento da 

educação ambiental na relação com a realização deste a partir de uma única disciplina; a 

relação escola/comunidade no que concerne ao discurso de participação e a construção 

efetiva de canais de diálogo e comunicação. Questão que se agrava nas situações de 

insegurança pública e violência, ou, que são minimizados pela utilização de estratégias de 
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educação ambiental como na abordagem dos problemas ambientais locais, ou no 

envolvimento com as redes de educadores ambientais, ou ainda, em municípios pequenos, 

dada à autonomia e a centralidade da instituição escolar na relação com a comunidade do 

entorno da escola.    

 

Além da contradição entre teoria e prática outros aspectos nesta direção são 

revelados especialmente na relação com o que estabelece a Política Nacional de Educação 

ambiental: existem escolas que tem a disciplina educação ambiental, embora esta seja 

desenvolvida a partir de projetos, discussões de problemas ambientais, no diálogo com 

conteúdos de outras disciplinas; em outras situações aparece uma dificuldade quanto a 

definição do que seja educação ambiental e se ela existem na escola; em outras escolas são 

desenvolvidos projetos que poderiam ser classificados como projetos de educação 

ambiental, mas não são considerados como tal; em outras escolas se destaca a preocupação 

com a limpeza e o cuidado com o espaço interior aos muros da escola e com o patrimônio 

físico, mas um total desconhecimento e descaso com os efeitos nocivos da queima 

sistemática do seu próprio lixo no entorno da escola e da ausência de qualidade da água 

servida a comunidade escolar. 

   

   A conclusão desta avaliação é de que, apesar das contradições e das questões 

destacadas pela equipe que realizou esta pesquisa, é apresentada uma posição de 

reconhecimento dos trabalhos realizados, da riqueza e criatividade das experiências, que 

demonstram a vitalidade das práticas escolares. Tendência que embora entendidas como 

modestas no sentido do que se pretende com a educação ambiental, estão na direção da 

preocupação com aspectos que estão além da necessidade de conscientização e 

sensibilização: a preocupação com relação ao envolvimento da comunidade; a 

diversificação na formação dos professores, coordenadores e diretores; os rápidos efeitos 

das ações federais, especialmente no norte e nordeste. Para a equipe um sinal favorável na 

busca de superação das dificuldades, o que está exigindo o envolvimento dos educadores 

para a consolidação da educação ambiental como política pública.       

 

No contexto do objeto desta tese, se destaca como pontos importantes na avaliação 

do SECAD/MEC (BRASIL, 2007b), o reconhecimento da multiplicidade das formas de 

apropriação, significação e realização da educação ambiental e da não evidência quanto 

aos objetivos desta, especialmente na relação com as diretrizes da Política Nacional. Além 
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da evidência de que alguns dos sujeitos entrevistados possuem uma compreensão 

romântica e idealizada do conceito de natureza e dos processos sociais que definem as 

condições existentes da degradação ambiental e da base vital, no sentido da reprodução da 

dicotomia cultura-natureza, o que está numa relação direta com a necessidade do reforço 

na formação dos professores, como também defendem outros pesquisadores (DIAS, 2001; 

SATO, 2001; CARVALHO, 2004; LOPES, 2004). 

 

Como se viu no primeiro subtítulo deste capítulo, o conceito de educação ambiental 

vai sendo então definido no seio de eventos internacionais e nacionais e de sua própria 

ação, evoluindo junto com o conceito de meio ambiente, que como proposto encerra em si 

a relação sociedade/natureza, o que está exigindo uma maior produção de conhecimento 

sobre esta relação e sobre o percurso de construção do conceito de natureza, no contexto da 

história critica da ciência. Um contexto que está assim vinculado às produções científicas 

sobre a epistemologia do conhecimento no contexto da educação e da relação 

sociedade/natureza. Percebem-se orientações científicas e filosóficas que articulam 

diferentes referências fenomenológicas, hermenêuticas, sistêmicas, holísticas, dialéticas, 

construtivistas, na abordagem sobre a questão ambiental, fundamentando diferentes 

perspectivas de ação da educação ambiental. Neste sentido é que, o próximo título aborda 

algumas relações entre estas diferentes posições epistemológicas, as quais vão se 

constituindo, também, enquanto referências para a educação ambiental.      

 

1.2. Bases epistemológicas para educação ambiental 

 

 No percurso trilhado, a partir dos anos 40, desde as primeiras pressões sociais e 

discussões internacionais oficiais sobre os problemas ambientais atesta-se, cada vez mais, a 

insustentabilidade dos modos de organização econômica, predadores dos recursos finitos 

da natureza no âmbito da realidade biofísica. A possibilidade de sustentabilidade das 

economias depende da coerência destas para com os princípios de funcionamento da 

biosfera. A ruptura desta coerência se traduz nos problemas ambientais vivenciados pela 

humanidade, evidenciando que o mundo continua frente a uma encruzilhada 

(CAVALCANTI, 2002, p. 23). Este reconhecimento apresenta-se como desafio e 

necessidade de se construir novos modos de organização econômico e social, direcionando 

a construção do conhecimento humano para a definição de novas formas de interpretação e 

ação das relações ser humano/ser humano, sociedade/sociedade, sociedade/natureza.  
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 Este é o tamanho do desafio que se coloca para a sociedade humana, considerando 

a educação ambiental – enquanto uma dimensão dada à educação frente à gravidade das 

questões ambientais (UNESCO, 1997) – como um processo orientado para a mudança das 

relações dos seres humanos entre si e da sociedade para com a natureza. “A educação 

ambiental define uma nova maneira de pensar/sentir/agir sobre o homem-natureza-

sociedade.” (LIMA & BRANDÃO, 1989, p. 7). Ela deve “... esclarecer o homem sobre sua 

posição na natureza, na sociedade, instrumentalizando-o para fortalecer sua luta no resgate 

da cidadania, com direitos e deveres.” (Ibid, p. 7). Uma orientação voltada para a 

construção de conhecimentos, atitudes e valores comprometidos com a mudança para uma 

sociedade sustentável, ecologicamente equilibrada e socialmente justa. A direção é de 

construção de uma sociedade participativa e democrática, que considere a solidariedade em 

termos da relação local/global e a socialização dos recursos da natureza para as presentes e 

futuras gerações (MEDINA & SANTOS, 2001, p. 17). 

 

 Assim, o ambiente enquanto toda esta amplitude e complexidade das relações 

sociedade/natureza vai demarcando um universo de conhecimento e ação, no qual a 

educação ambiental é construída. Uma construção, da educação ambiental, que está 

ocorrendo na interface do diálogo entre teorias e métodos do conhecimento que, por um 

lado, orientam os estudos sobre a questão ambiental e por outro, servem de bases 

epistemológicas à educação enquanto processo que, historicamente, é sempre convocado a 

assumir seu papel na solução dos problemas enfrentados pela sociedade humana.  

 

O corte epistemológico mais evidente neste percurso é a ruptura com o saber 

científico construído sob bases cartesianas, ou a partir da racionalidade científica clássica 

(MORIN, 1977; LOVELOCK, 2006; CAPRA, 1982; GARCIA, 2002; FOSTER, 2005; 

MORAES, 2005; MAZZOTTI, 1994.).  

 

Estes autores se agrupam em diferentes tendências epistemológicas. Autores como 

Morin (1977), Capra (1982), Lovelock (2006), Leff (2001) avançam na crítica a ícones da 

ciência moderna. Os três primeiros, na busca da construção de um conhecimento científico 

que incorpore a incerteza, os valores e a espiritualidade, na perspectiva de uma unidade do 

mundo e da orientação de referências “holísticas” e “sistêmicas”. O último (LEFF) afasta-

se dos três primeiros, fazendo um corte epistemológico mais radical com a ciência 

moderna, propondo romper com a própria racionalidade científica instituída, no contexto 
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da emergência de diferentes racionalidades, econômica, científica e ambiental. Esta última 

como proposição para criação de um saber ambiental que a tenha como referência, mas 

como um saber ou uma dimensão impensada pela razão científica. Ótica através da qual 

contesta as perspectivas holísticas, sistêmicas, e as proposições de práticas 

interdisciplinares, marcas dos primeiros autores, diante da indissolúvel questão da suposta 

unidade da realidade e do objeto de conhecimento. 

 

Os outros autores, (MORAES, 2005 e FOSTER, 2005; GARCIA, 2002; 

MAZZOTTI, 1994), seguem por um caminho que, como Leff, também questiona esta 

busca pela unificação das ciências no contexto da unidade do “ambiente”, ou da 

“natureza”. Mas, por um caminho que reconhece a historicidade da razão humana, apesar 

dos equívocos da ciência clássica e moderna, considerando as referências filosóficas, 

teóricas e metodológicas historicamente produzidas na construção das ciências. Um 

percurso que apresenta peculiaridades entre estes autores, que se diferenciam, para os dois 

primeiros, a partir da teoria marxista, no contexto da materialidade do mundo como 

referência para o conhecer e de uma dialética apenas dos fenômenos sociais, para Moraes e 

materiais, para Foster. Para os outros dois (GARCIA e MAZZOTTI) o caminho é o da 

epistemologia genética, que tem como referência a história crítica das ciências e da 

construção dos objetos de conhecimento nos limites do real (material), da experiência 

intersubjetiva e da necessidade da experimentação empírica. Um caminho que é do diálogo 

intersubjetivo, da dialética do conhecimento e de uma ciência em construção. 

 

No contexto destes diferentes caminhos, alguns pontos vão sendo determinantes na 

comparação entre estes dois autores na perspectiva da ciência e de uma teoria do 

conhecimento. Além da ruptura com o racionalismo clássico e com bases cartesianas, 

comum a todos eles, vão se definindo algumas oposições no contexto de uma ciência que a 

partir Hegel, não mais abre mão da dialética do conhecimento, e, a partir de Prigogine, do 

referencial da complexidade. Quanto às oposições vão se constituindo na direção de: a 

desordem, o caos, são referências para o conhecimento/a possibilidade de regularidade dos 

fenômenos, que considera o acaso e as contingências são referência para o conhecimento; a 

impossibilidade de objetividade do conhecimento/a possibilidade de objetividade do 

conhecimento; a ruptura com a relação sujeito-objeto/os objetos do conhecimento 

científico são construções teóricas definidas num contexto das relações inter-subjetivas.  
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É no seio deste debate epistemológico e metodológico que as proposições de 

educação ambiental, enquanto a necessidade de introduzir a questão ambiental no processo 

educativo, ou de constituir uma nova educação, vão buscando os elementos de reflexão que 

estão delineando os caminhos de um campo de conhecimento em construção, como 

expostos no título anterior. Afinal, como lembra Mazzotti (1994, p. 93), todas e qualquer 

proposta ou abordagem educativa tem como referência, implícita ou não, uma teoria do 

conhecimento. A qual por outro lado está apoiada em uma psicologia e em uma concepção 

da história do pensamento científico. Um espaço de diálogo entre a ciência e a filosofia 

para a definição de opções metodológicas e compreensão do próprio ato cognitivo. 

 

 A definição de uma opção metodológica é com certeza elemento fundamental na 

organização de qualquer proposição educativa, em especial da educação ambiental. Isto 

porque, ao se constituir na perspectiva de uma abordagem interdisciplinar, necessita da 

orientação de um método de conhecimento científico que permita o tratamento unificado 

da diversidade das abordagens disciplinares. Neste sentido, afirma Moraes (2005, p. 67), 

que o método científico, enquanto “armação lógico-teórica” de análise e reflexão é o 

caminho para a ruptura das fronteiras entre as ciências na construção das abordagens 

interdisciplinares.     

  

 Neste trabalho vai se buscando delinear um caminho metodológico a partir da 

articulação entre concepções teóricas da epistemologia genética ou construtivista (PIAGET 

& GARCIA, 1984; GARCIA, 2002; MAZZOTTI, 1994) e da teoria das representações 

sociais (MOSCOVICI, 1977, 1978, 2003). Todas elas enquanto concepções teóricas 

assentadas sobre um referencial epistemológico comum, da dialética do conhecimento e da 

natureza, e, portanto de uma ciência em construção. A articulação deste quadro teórico foi 

se consolidando a partir das pesquisas desenvolvidas sobre as bases epistemológicas da 

educação ambiental, no contexto do estudo sobre as representações sociais de natureza de 

professores e alunos do ensino formal.    

 

 Um percurso epistemológico delineado a partir do esforço empreendido para se 

responder aos seguintes questionamentos: 1) Em que perspectiva epistemológica o 

“ambiente” está, neste trabalho, colocado como área de conhecimento para educação 

ambiental? 2) Por que a preocupação com as representações sociais de “natureza” no 

contexto da educação ambiental? 3) Como se define o conhecimento científico e o 



 

 

53 

conhecimento do senso comum, no contexto das relações e do desenvolvimento entre, e 

destes conhecimentos, para uma educação ambiental, que pretende um diálogo entre estas 

duas formas de conhecer? Estes, como questionamentos, que surgem na ação teórica e 

prática da educação ambiental, e que, mais especificamente, surgiram na definição do 

objeto e dos objetivos deste trabalho. E é na busca de respostas a estes questionamentos 

que a partir de agora vai se buscando então delinear as bases epistemológicas sobre as 

quais este trabalho foi sendo construído. 

 

1.2.1  Em  que  perspectiva  epistemológica  o  “ambiente”  está,  neste  trabalho,   

          colocado como área de conhecimento para educação ambiental?  

 

 O ambiente está colocado neste trabalho como área de conhecimento e ação da 

educação ambiental, na perspectiva da epistemologia genética. A partir desta rompe-se 

tanto com as posições apriorísticas ou idealistas de um ambiente concebido a partir das 

idéias de cada pesquisador, como com o empirismo enquanto busca de fazer coincidir os 

objetos materiais com os objetos de conhecimento (PIAGET & GARCIA, 1984; GARCIA, 

2002; MAZZOTTI, 1994).  

 

Reflete-se na direção de uma posição anti-empirista, no sentido da impossibilidade 

da identidade entre o objeto de conhecimento e o objeto material. Como a epistemologia 

genética, concorda-se que nenhum objeto está espontaneamente dado no inicio da 

investigação e que estes se constituem como construtos teóricos. Em especial quando se 

trata do “ambiente” que se coloca em suas múltiplas determinações e possibilidades de 

elementos e dinâmicas naturais e sociais.  

 

Em estudo sobre a abordagem de sistemas ambientais complexos, enquanto objetos 

de conhecimento, Garcia (1986, p. 46) apresenta igual posição. Para este autor, tais 

sistemas nunca estão dados no ponto de partida da investigação: “Nenhum sistema global 

está dado no ponto de partida da investigação. O sistema não está definido, mas é definível. 

Uma definição adequada só pode surgir em cada caso particular no transcurso da própria 

investigação.”. 

 

Com esta posição anti-empirista ele nega a possibilidade de que dados da realidade 

estejam acessíveis à observação de qualquer observador neutro. Esta perspectiva não é, 
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porém, uma posição anti-empírica, pois considera as pesquisas empíricas indispensável à 

ciência.  Uma posição que atesta não ser metodológica, mas epistemológica no contexto de 

uma ciência em construção, que tem como limite o real. 

 

 Garcia (1986) se apóia na análise dos longos estudos empíricos desenvolvidos pela 

epistemologia genética, que demonstram não existirem observadores puros e que todos os 

“observáveis” supõem prévia construção de relações pelos sujeitos, mesmo os que parecem 

resultar da percepção direta das propriedades elementares do objeto. De acordo com Garcia 

(Ibid, p. 48) estes estudos demonstram que a constituição dos objetos distribuídos no 

espaço e em um certo tempo contínuo, apesar de precoce na criança não é inato. A 

localização, no espaço e no tempo, destes objetos constitui a experiência cotidiana num 

longo processo de elaboração e re-elaboração. Assim, na construção dos objetos estão 

inclusas as relações espaciais e temporais, mas também as experiências acumuladas no 

desenvolvimento do conhecimento, processo sobre o qual Garcia adverte: 

 

“Neste tema é necessário diferenciar cuidadosamente entre diversos níveis de 

conhecimento. Existe ‘observáveis’ que se organizam como tais muito precocemente na 

infância e constituem a base da experiência comum de todos os indivíduos, cuja origem não 

se questiona. Outros observáveis se organizam em idade mais avançada; outros requerem 

alto grau de sofisticação das teorias científicas. Em cada nível existem observáveis que 

parecem óbvios, imediatos, acessíveis a experiência apenas com um olhar ou ouvir 

(diretamente ou com instrumentos). Mas tais ‘observáveis’ constituem formas de 

organização de dados da experiência que foram elaboradas em níveis anteriores.” 

(GARCIA, op. cit., p. 48). 

 

 Toda experiência está assim carregada de teoria, o que impossibilita uma leitura 

pura daquela. Esta posição de Garcia atesta que, conhecer significa se relacionar com um 

objeto que provem da experiência, mas cuja organização depende do próprio sujeito 

cognoscente. O que significa admitir que o conhecimento da realidade tem origem em 

observações e generalizações indutivas a partir das experiências.” (GARCIA, op. cit., p. 

48). Uma posição que tanto para ele, como na perspectiva desta abordagem, não significa 

adesão a nenhuma forma de apriorismo ou idealismo, muito menos a quaisquer forma de 

subjetivismo, ou relativismo, embora se considere “o conhecimento como um fenômeno 

social e, por conseguinte intersubjetivo. 
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Ao contrário de uma posição idealista ou subjetivista este é um caminho que 

considera a possibilidade da cientificidade e objetividade do conhecimento, e de acordo 

com Alves Mazzotti (2001, p. 45), tem a “crítica interpares” como único meio de se aspirar 

a esta objetividade. Um espaço intersubjetivo que permite minimizar os vieses pessoais, 

sociais e históricos decorrentes da inserção social dos pesquisadores.  

 

  A partir do mesmo referencial da epistemologia genética, Mazzotti (1994) reflete no 

sentido da grande confusão que se faz ao trazer como referência para o conhecimento 

científico a unidade do universo, como objeto material sem reconhecer que os objetos que 

se colocam para a ciência são construções teóricas humanas, conceito que se articulam 

frente à necessidade de se abordar diferentes problemas. 

    

Na primeira vertente, estão as abordagens denominadas holísticas e sistêmicas. 

Estas tendências estão preocupadas em definir a partir da complexidade do ambiente 

material, ou do próprio universo, uma ciência, ou um conhecimento, que articule a 

cientificidade das concepções dialéticas e sistêmicas da ciência moderna, com a 

espiritualidade universal de uma consciência cósmica (CAPRA, 1982). Ou de propor uma 

nova ciência, um novo método de conhecer a natureza (MORIN, 1977). 

      

Segundo Mazzotti (op, cit,, p. 97) frequentemente se defende que o estudo do 

ambiente exige considerá-lo como uma totalidade. Argumenta-se a unicidade do objeto 

ambiente, como uno, como uma totalidade indivisível, assim a única maneira de estudá-lo 

seria considerando-o enquanto esta totalidade. Isto porque, enquanto uma totalidade não 

pode ser estudada em suas partes que depois seriam somadas, considerando que o todo não 

seria a soma das partes, por às ultrapassar, exigindo que a investigação se faça sobre o 

todo. Neste sentido diz Mazzotti (op. cit., p. 97): 

 

“Assume-se que a unidade do objeto ambiente – impõe a unificação das ciências. Dessa 

maneira, mergulha-se em um engano comum: a confusão entre o objeto material e o objeto 

do conhecimento. De fato, para cada ciência o objeto não é necessariamente uma coisa, ou 

objeto material, é um conjunto determinado de relações que interessam aos pesquisadores. 

Neste sentido, o objeto de conhecimento é construído, não é dado. Exatamente por isso 

diversas ciências podem examinar o mesmo objeto material a partir de seus modelos sem 

que se confundam...”. 
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 Esta posição de uma busca de unificação das ciências diante do conceito de 

ambiente emerge sempre, quando se afirma a necessidade da interdisciplinaridade da 

educação ambiental. Para Mazzotti (1994, p. 97, 98), os que defendem esta posição 

esquecem que o conceito de ambiente é um construto, um objeto da cognição humana, 

construído com bases em relações conceituais, não podendo ser, portanto, confundido com 

o objeto material. Como conceito ele possui uma história, um processo de constituição e 

desenvolvimento posto por uma teoria que apreende as relações e pertinência do objeto de 

conhecimento.  

 

 Mazzotti (op. cit., p. 98), questiona a urgência desta direção, tanto por conta das 

ciências ainda não terem alcançado tal unificação, como diante da multiplicidade de 

lógicas existentes que inviabiliza esta unificação. Questionamento, ao qual, o próprio 

Mazzotti responde (op. cit., p. 99), dizendo acreditar que uma das razões para essa busca 

de unificação das ciências está na necessidade de estabelecer uma visão de mundo que 

legitime as ações políticas dos diversos agentes sociais sobre as questões ambientais. Uma 

visão que deve se basear no que já se conhece sobre o equilíbrio dos sistemas dinâmicos, 

que aponta para a efetividade do perigo de se danificar de tal forma a natureza a ponto de 

se tornar a vida insustentável. 

 

 Esta consciência dos riscos efetivos da ruptura do equilíbrio dinâmico do ambiente 

planetário é o que vem motivando as discussões internacionais no caminho do 

reconhecimento da natureza como meio para as realizações humanas. Discussões que 

apontam para uma gestão interdisciplinar dos problemas ambientais, assim como, para a 

diretiva pedagógica da interdisciplinaridade também para a educação ambiental. 

(MAZZOTTI, op. cit., p. 99).  

  

As opções metodológicas para abordagem da questão ambiental vão então se 

definindo a partir das características dos problemas ambientais a serem abordados, 

enquanto uma fração da realidade e dos objetivos perseguidos pela investigação, no 

contexto de um marco epistêmico. Não dá para esquecer que estaremos diante de questões 

que envolvem diferentes ciências naturais e sociais, com diferentes peculiaridades e 

possibilidades de produzir conhecimentos. Assim, a posição aqui adotada é a de que não há 

um único modelo para se construir conhecimentos confiáveis (ALVES MAZZOTTI, 1998, 

p. 109). Estes modelos também não são bons ou maus por si mesmo, mas devem sim ser 
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adequados ou inadequados às características do objeto a ser investigado, as áreas de 

conhecimento envolvidas e aos objetivos da investigação. As opções metodológicas 

devem, assim, em sua origem, estarem devidamente orientadas pela definição de um marco 

epistêmico e de um domínio empírico a ser adotado, como sugere Garcia (1986, p. 51) para 

o estudo das questões ambientais, enquanto sistemas complexos.       

 

 Este trabalho adota assim a epistemologia genética e a teoria das representações 

sociais, na perspectiva da dialética do conhecimento e da natureza, e, da historicidade da 

razão humana como bases epistemológicas de uma educação ambiental, para a abordagem 

das questões ambientais, que se definem como conseqüência da diversidade e da dinâmica 

das relações sociedade/natureza. O ambiente enquanto área de conhecimento e ação para a 

educação ambiental é, então, concebido como para a ciência, enquanto um construto 

teórico que foi sendo definido na relação com os problemas ambientais específicos tratados 

e a partir das relações históricas que se estabelecem entre a sociedade e a natureza, 

enquanto um “sistema complexo” (ibid), ou até, dependendo do problema que se destaca, 

como defende Moraes (2005, p. 30), enquanto uma questão com o estatuto da questão 

urbana, sem perda, porém, do seu caráter de complexidade.  

 

1.2.2 Por que a preocupação com as representações sociais de “natureza” no 

contexto da educação ambiental?  

 

Para justificar por que se considera neste estudo, o objeto natureza como referência 

para o estudo de representações sociais no contexto da educação ambiental formal, aborda-

se inicialmente a importância deste objeto na relação com as questões ambientais, na 

perspectiva da ciência. Por este caminho busca-se refletir por que se trabalhar as 

representações sociais de natureza e não de educação ambiental, ou de meio ambiente, no 

contexto da educação ambiental?  

 

Esta opção pelo objeto natureza vai sendo definida no debate teórico-científico que 

coloca a forma como os seres humanos ou a sociedade humana concebe este objeto, no 

contexto de seu conhecer e de seu agir, ou mesmo de um modelo de sociedade, como 

estando no cerne da questão ambiental. Desta forma o conceito de natureza historicamente 

criado e recriado pela humanidade é central a questão ambiental e consequentemente a 

ação da educação ambiental  
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Um debate, nesta direção, vem revelando diferentes posições, a partir de bases 

epistemológicas diversas. Para uns a situação crítica a que chegou a sociedade humana em 

termos das questões ambientais está diretamente relacionada à separação instituída 

racionalmente entre os seres humanos e a natureza pela ciência ocidental (MORIN, 1977, 

1979; CAPRA, 1982; LOVELOCK, 2006; LEFF, 2007). Para outros, esta separação ser 

humano/natureza está na relação com a dominação de uns grupos sociais humanos sobre 

outros grupos humanos (MORAES, 2005; FOSTER, 2005; SCHMIDT, 1976). Nesta, a 

questão estaria no modelo de desenvolvimento econômico, que historicamente separou os 

seres humanos da natureza no percurso de um desenvolvimento que levou aos atuais 

problemas ambientais. Sendo que, esta última opção, a dominação de uns grupos humanos 

sobre os outros, também tem como referências idéias, conhecimentos e valores humanos 

que orientam a construção e reconstrução da razão humana e deste modelo de sociedade, 

no limite do real, ou seja, do material, da natureza. Assim como, por outro lado, o modelo 

de sociedade também vai criando as condições para a redefinição deste conhecer e deste 

agir humano. 

 

 Desta forma a compreensão das questões ambientais está, a partir de diferentes 

referenciais teóricos, no contexto do como a sociedade humana interagem com, ou na 

natureza, no percurso da construção e reconstrução deste objeto e de um modelo de 

sociedade. Um caminho que se revela por si mesmo interdisciplinar diante de um objeto 

material que não está colocado como objeto de conhecimento para nenhuma ciência, muito 

menos, enquanto elemento de interação com a sociedade humana. Uma direção que vai 

revelando algumas referências teóricas que defendem a necessidade de se buscar melhor 

desvelar as concepções de natureza e as relações sociedade/natureza no percurso do 

desenvolvimento da história da ciência. O intuito é o de produzir conhecimentos que 

contribuam com as intervenções ambientais, bem como com a ação da educação ambiental, 

enquanto um dos instrumentos destas intervenções.  

 

Como se viu no início deste título, este caminho interdisciplinar está sendo buscado 

por alguns a partir do esforço para a reconstrução e unificação das ciências, em termos da 

unidade do ambiente, como destaca Mazzotti (1994, p. 97), opções que confundem o 

objeto material com o objeto de conhecimento enquanto construto teórico. Um caminho 

que se define como reducionista frente à necessidade de aplicação das diferentes 

metodologias, das diferentes ciências, no contexto de uma abordagem interdisciplinar, 
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como por exemplo, para o conhecimento de sistemas complexos, enquanto questões 

ambientais que se pretenda estudar (GARCIA, 1986). 

 

Assim, por outro caminho, para definição do interesse sobre a natureza, no contexto 

da educação ambiental, está a opção por uma ciência em construção. Um caminho que 

rompe com as perspectivas das abordagens holísticas e sistêmicas e vislumbra a construção 

da interdisciplinaridade a partir dos conhecimentos disciplinares em desenvolvimento nas 

diversas áreas de conhecimento (MAZZOTTI, 1994; GARCIA, op. cit.). Nesta direção, 

diferentes ciências produzem diferentes conhecimentos a partir de diferentes objetos e 

diferentes metodologias num contexto ambiental específico (objeto do conhecimento 

interdisciplinar) que se define na complexidade, inter-relação e interação de seus elementos 

e de suas relações como o objeto de conhecimento interdisciplinar. Assim, a 

interdisciplinaridade se define a partir do diálogo entre os conhecimentos disciplinares das 

ciências naturais e sociais articuladas por um marco epistêmico e um domínio empírico, 

definidos (GARCIA, op. cit., p. 51).    

 

Desta forma, mas a partir de outro marco epistêmico, também pensa Moraes (2005, 

p. 50) sobre a questão interdisciplinar, ao defender a necessária anterioridade do 

desenvolvimento disciplinar na abordagem interdisciplinar das questões ambientais:  

 

“Isto é, sem uma base disciplinar, a interdisciplinaridade vira uma palavra vazia, e é 

somente a partir dos resultados obtidos na pesquisa disciplinar que o trabalho 

interdisciplinar pode avançar. Um cabedal (ou vários) acumulado por diferentes disciplinas 

constitui a matéria-prima para uma fértil empresa inter ou transdisciplinar. Por isso, num 

primeiro momento, a discussão sobre a questão ambiental deverá trafegar nos limites de 

marcos disciplinares. Há uma anterioridade que não anula as tentativas imediatas do 

trabalho interdisciplinar, mas que do ponto de vista lógico, coloca a formação e a pesquisa 

disciplinares como prévias: o interdisciplinar alimentando-se do disciplinar.” (Ibid, p. 50).  

 

Neste contexto de discussão da interdisciplinaridade, tanto Moraes (op. cit,, p. 51), 

como Garcia, lembram, também, a necessária anterioridade da reflexão metodológica 

frente à investigação empírica, assim como, uma mínima padronização conceitual que 

possa viabilizar condições básicas para um trabalho interdisciplinar. Todas, como questões 

que estão circunscritas à necessidade da investigação epistemológica que oriente as 

relações entre disciplinas, metodologia e conceitos. 
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A necessidade da anterioridade dos conhecimentos disciplinares, dentro de um 

contexto epistemológico delimitado para a abordagem das questões ambientais, exige 

assim a produção de conhecimentos que são específicos das ciências da natureza, mas 

também os que estão no contexto das ciências sociais e humanas. Entre as primeiras 

destaca-se a ecologia como ciência que estuda as interações entre os diferentes elementos e 

fatores determinantes a existência e manutenção da vida no planeta e que já se utiliza deste 

enfoque interdisciplinar de conhecimentos gerados em outras ciências. As segundas estão, 

no entanto colocadas na busca da compreensão sobre como se desenvolve historicamente 

as interações entre a sociedade humana e a natureza num processo de construção e 

reconstrução de conhecimentos e de ações daquela sobre esta. Um caminho que se 

concorda integralmente com Moraes, apenas pode ser buscado através da história das 

ciências sociais e humanas. Assim, como Moraes (2005) defende-se então a necessidade e 

urgência da análise da questão ambiental pelas ciências sociais a partir da busca de 

elucidação dos conhecimentos que se definem em termos das relações sociedade/natureza.   

 

“Construir uma discussão da temática ambiental por dentro das Ciências Sociais significa 

abordar a relação sociedade/natureza na ótica dos fenômenos sociais. A perspectiva 

específica dessa visão é tomar essa relação não como interface de dois domínios, mas 

observar como a sociedade se articula (em sua lógica e dinâmicas próprias) para se 

apropriar e submeter à natureza. A discussão começa e acaba no âmbito dos processos 

sociais, sua associação com o movimento dos fenômenos naturais se definiria como objeto 

de trabalhos interdisciplinares.” (Ibid, p. 90).   

 

Para Moraes (op. cit., p. 72) existe um fértil caminho de estudo aberto às ciências 

sociais e humanas. Um caminho em que se abandonando as abordagens holísticas e 

sistêmicas prioriza o estudo, do como, as diferentes matizes teóricas da ciência moderna 

foram definindo a natureza, a sociedade e a relação sociedade/natureza, no percurso 

histórico de suas construções. Caminho que forneceria bases sólidas para o 

desenvolvimento de propostas analíticas e operacionais no campo das relações 

sociedade/natureza. 

 

Assim, a questão se apresenta para algumas abordagens14 como uma crise de 

conhecimento, que se busca superar resgatando a unidade entre o homem e a natureza 

                                                           
14 Perspectivas que tem a unidade do ambiental como referência para uma nova ciência (Morin, 1977; Capra, 
1982).  
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enquanto uma unidade, que se coloca para uma ciência, que também se busca unificar. Na 

outra posição, que tem como base o materialismo histórico dialético, a crise é sim de um 

modelo de sociedade submetido a um modo de produção econômico que destrói a condição 

de ser natural dos seres humanos. Uma vez que, enquanto seres naturais, os seres humanos 

estariam integrados à natureza, que lhes é expropriada pelo capital, pela condição privada 

dos bens naturais. Ponto no qual se apóia Moraes (2005, p.75) para deslocar a questão do 

problema da unidade, para o problema da separação, uma vez que a unidade é condição 

humana natural, a separação sim, é condição histórica e social devendo assim ser vista no 

contexto de suas determinações e de suas possibilidades de mudanças.    

 

Estas diferentes posições parecem ser mais um daqueles caminhos que vão se 

constituindo, como contraditórios e inconciliáveis acerca de algumas questões. De um 

lado, uma razão que vai definindo um modelo de sociedade e uma forma específica de 

relação sociedade/natureza, de outro, um modelo de sociedade que vai definindo uma razão 

e uma forma de relação entre a sociedade e a natureza. Uma dicotomia que neste sentido se 

precisa romper na direção de uma posição dialética, que articule razão e ação, ou razão e 

modelo de sociedade como uma interação que é cada vez mais presente no contexto da 

necessidade e da liberdade humana, como referências para se construir e reconstruir 

conhecimentos, no percurso de desenvolvimento da razão humana e de um justo modelo de 

sociedade que considere o que já se conhece em termos das potencialidades e limites dos 

sistemas dinâmicos. 

 

Neste sentido, a abordagem das questões ambientais e a ação da educação 

ambiental estão na relação com a compreensão sobre as interações sociedade/natureza, ou 

sobre como a sociedade humana historicamente constrói e reconstrói o objeto natureza no 

contexto de sua ação e de um modelo de sociedade. Uma orientação que para a educação 

ambiental coloca também a importância na direção de um diálogo e de uma ação que se 

organiza a partir de conhecimentos científicos e de conhecimentos do senso comum sobre a 

natureza.  

 

A educação ambiental não pode ficar fora da participação deste debate sobre a 

relação sociedade/natureza, enquanto um processo que integra um movimento crítico na 

busca de redirecionar a forma como os seres humanos, no contexto de um modelo de 

sociedade pensam, sentem e agem com ou na natureza, na direção de melhores condições 
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ambientais. Afinal, como defende Lima & Brandão (1989, p. 7), a educação ambiental está 

no contexto de uma nova maneira de pensar, de sentir e agir sobre o homem, a natureza e a 

sociedade. Este é então um debate que se faz prioritário para uma educação ambiental que 

pretende não apenas uma abordagem interdisciplinar, mas também um diálogo com outras 

lógicas do conhecer, com outros saberes do senso comum. Nesta direção a ação da 

educação ambiental necessita tanto dos conhecimentos sobre: como a ciência a partir de 

um percurso crítico de sua história vai definindo o objeto natureza; como, o conhecimento 

do senso comum vai articulando valores, ideologia, atitudes e práticas sobre o objeto 

natureza, o qual, circunstancialmente, vai se constituindo em diferentes representações 

sociais, na comunidade, na escola. 

 

A partir das referências adotadas nesta tese os conhecimentos sobre como a 

sociedade humana historicamente constrói e reconstrói o objeto natureza está na relação 

com uma educação ambiental que se pretenda crítica e transformadora. Percurso que impõe 

a necessidade de apreensão acerca dos conhecimentos científicos desenvolvidos no 

percurso da história crítica das ciências sobre o objeto natureza, considerando a referência 

da epistemologia genética. Mas também, dos conhecimentos do senso comum, tendo como 

referência a teoria das representações sociais de natureza, que define um conhecimento 

circunscrito organizado por determinados grupos sociais, a partir das relações que 

estabelecem com um objeto (no caso natureza), na construção de “teorias do senso 

comum” que terminam por orientar a compreensão, o diálogo e a ação social destes grupos. 

 

Desta forma o conhecimento das representações sociais de natureza que circulam 

na escola torna-se fundamental para uma educação ambiental crítica e transformadora que 

está no contexto de um diálogo entre a ciência e o senso comum. Abre-se um espaço para o 

diálogo entre saber científico e saber do senso comum na busca da construção e 

reconstrução dos conhecimentos, idéias, valores, atitudes e práticas que circulam na escola 

com vista a um fazer educativo comprometido e responsável com a gravidade e 

complexidade das questões ambientais. Um saber ao qual se impõe a necessidade da 

compreensão do como os grupos sociais humanos pensam e agem com, ou na natureza, na 

direção da redefinição destes pensar e agir, coerentes com a necessidade de se considerar 

que a continuidade e as condições da vida humana está na direta inter-relação com a 

sustentação dos sistemas dinâmicos.  

 



 

 

63 

1.2.3 Como se define o conhecimento científico e conhecimento do senso comum, no 

contexto das relações e do desenvolvimento entre, e destes conhecimentos, para 

uma educação que pretende um diálogo entre estas formas do conhecer?  

 

 Neste trabalho, rompe-se com a idéia de desenvolvimento linear do conhecimento 

enquanto a emergência da descoberta, ou da criação, de um conhecimento novo, superior, 

que é colocado no lugar de um conhecimento anterior, superado por este novo. Assim cada 

etapa do conhecimento seria uma substituição da etapa anterior, que poderia conservar 

algum vínculo com a etapa precedente, mas não com as etapas iniciais do 

desenvolvimento. Como contrapartida a esta posição, adota-se a referência da 

epistemologia genética, no sentido de um desenvolvimento continuo do conhecimento. 

Posição que se apresenta como resultado dos estudos e pesquisas realizadas por Piaget e 

seus colaboradores, a partir da década de 40, e que também, já era defendida por 

Durkheim. 

 

Nesta perspectiva o desenvolvimento do conhecimento se apresenta como uma 

construção continua. E esta continuidade, se refere tanto aos diferentes níveis de 

conhecimento das diferentes formas do saber (conhecimento científico e conhecimento do 

senso comum), como, a continuidade do desenvolvimento no percurso do conhecimento do 

senso comum ao conhecimento científico (PIAGET & GARCIA, 1984, p. 9). Existe, no 

percurso do desenvolvimento cognitivo, uma dinâmica de renovação e ampliação de um 

único mecanismo que se desenvolve a partir da alternância entre novos conteúdos e a 

elaboração de novas formas ou estruturas. Por um lado, um movimento permanente de 

integrações sucessivas por outro, a identidade funcional de um mecanismo que se repete, a 

cada nível, numa dinâmica permanente de renovação decorrente de sua própria repetição 

em diferentes níveis (Ibid, p. 10). 

 

De acordo com Piaget & Garcia (op. cit., p. 51), o desenvolvimento cognitivo 

agrega múltiplas determinações da história ontogenética, filogenética, mas também a 

influência sócio-cultural de cada contexto. O desenvolvimento cognitivo se apresenta não 

como um estado, mas como um processo de desenvolvimento contínuo, influenciado pelas 

etapas precedentes de desenvolvimento que impõe a perspectiva histórica-crítica de 

análise. Na continuidade entre o desenvolvimento do senso comum e do conhecimento 

científico, da cognição em geral, estão presentes fatores de natureza funcional e não 
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estrutural. Espaço de assimilação do novo às estruturas precedentes que se acomodam às 

novas aquisições, enquanto mecanismo funcional da continua transformação do 

conhecimento por reorganização e reequilibração como produto de conquistas sucessivas. 

Posição reafirmada nos seguintes termos: 

 

“Se nossa posição é correta, devemos convir que o conhecimento científico não é uma 

categoria nova, fundamentalmente diferente e heterogênea com respeito as normas do 

pensamento pré-científico e aos mecanismos inerentes as condutas instrumentais próprias 

da inteligência prática. As normas científicas se situam nos prolongamentos das normas do 

pensamento e das práticas anteriores, mas incorporando as exigências novas: a coerência 

interna (de um sistema total) e a verificação experimental (para as ciências não dedutivas).” 

(PIAGET & GARCIA, 1984, p. 51).   

 

            Assim, não existe descontinuidade no percurso do desenvolvimento entre o 

conhecimento do senso comum e o conhecimento científico, é uma questão de diferentes 

níveis, ou estágios do conhecimento: de formas ou estruturas cognitivas que vão 

interagindo a partir de um mesmo mecanismo funcional a cada estágio renovado e 

ampliado. A marca da diferença está, porém, presente entre os conhecimentos que vão se 

definindo nas suas identidades em termos das diferentes lógicas utilizadas pelo senso 

comum (lógica natural) e pelo conhecimento científico (diferentes lógicas que vêm sendo 

construídas no percurso de desenvolvimento da história da ciência e que hoje são utilizadas 

em função das características da diversidade de objetos), e em termos de suas diferenças 

pelas influências articuladas nos contextos sócio-culturais de sua evolução.  

  

Esta posição com relação ao dialético desenvolvimento da lógica no conhecimento 

científico está fundamentada nos estudos de Da Costa (1994), com o qual se concorda 

quanto a historicidade da razão humana: “... o que se entende por lógica muda no decurso 

da história. A lógica é hoje o que constatamos hoje que ela é.” (DA COSTA, 1993, p. 18). 

Além do que, sua utilização deve estar orientada por critérios definidos a partir da 

singularidade de cada situação. Este caráter dinâmico e plástico de construção das 

diferentes lógicas, que são parte da razão humana, dá a esta, uma dimensão historicista, 

que transcende o racionalismo clássico e nas palavras de Da Costa (op. cit., p. 51):  

 

“... a experiência afigura-se fundamental para o novo racionalismo... Nele existe verdadeira 

harmonia entre razão e experiência. E também há harmonia entre o a priori e o a posteriori, 
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entre o relativo e o absoluto... O racionalismo especulativo coincide com o racionalismo 

clássico e desconhece a historicidade da razão, olvidando que esta jamais nos conduz ao 

absoluto.” 

 

No contexto das relações entre estas referências, a possibilidade de construção de 

diferentes lógicas contempla também a emergência da lógica natural, que elabora o senso 

comum, como parte integrante da razão humana. Uma vez que, como no desenvolvimento 

dos conhecimentos científicos, existe, na construção do senso comum, toda uma rede 

conceitual de informações articuladas sobre o mundo. Assim a lógica natural também faz 

uma articulação conceitual e de acordo com Moscovici (1978), considerando objetos 

específicos, como se dá na construção das representações sociais. 

 

 Assim, apesar das diferenças existe entre a lógica natural e as lógicas científicas, 

existem elementos de base da construção da cognição humana sobre os quais é possível a 

universalidade da lógica e da razão humana. O que se torna evidente de acordo com 

Mazzotti (1994, p. 92) uma vez que “...todas as culturas parecem apoiar-se em 

determinadas formas de inferência dedutivas que tem por base a lógica.” Esta questão é na 

realidade o objeto de estudo da epistemologia genética que fez sempre um grande esforço 

para elucidar essa universalidade em termos de um terreno comum sobre o qual se 

estabelecem os raciocínios, enquanto uma lógica das ações e uma lógica das significações 

a partir das quais todas as outras lógicas se desenvolvem. Questão bem apresentada, como 

a seguir, por Mazzotti (op. cit., p. 92): 

 

“Para a epistemologia genética as bases da lógica encontram-se na seqüência de enunciados 

que estão presentes em toda antecipação das ações humanas. Ter-se-ia uma lógica das ações 

e uma lógica das significações sobre as quais se desenvolvem as demais lógicas. O processo 

de desenvolvimento dessas lógicas estaria fundado na operatividade da inteligência que por 

seu ‘funcionamento’ adquire formas ou estruturas próprias – esquemas, estruturas pré-

operatórias, operatórias, no sentido piagetiano. Tais estruturas ou formas são produzidas no 

e pelo funcionamento da inteligência, não são prévias ao dinamismo do sujeito em sua 

relação com o objeto, e sim constituem-se no processo mesmo. Sendo comuns aos homens, 

tais estruturas são universais e permitem a interlocução, o estabelecimento, a 

intersubjetividade.”       

 

 Para este trabalho esta condição de continuidade entre conhecimento do senso 

comum e conhecimento científico, em termos de uma lógica comum das ações e das 



 

 

66 

significações – no sentido de que um mesmo mecanismo funcional enquanto um processo 

contínuo de desenvolvimento cognitivo, que permite a interlocução entre os sujeitos na 

construção intersubjetiva do conhecimento – é condição importante para o estudo das 

representações sociais de natureza num contexto educativo formal que está orientado para 

o desenvolvimento do conhecimento científico.  

 

 Esta questão foi também retomada por Moscovici (2003) no contexto da teoria das 

representações sociais. Apesar de não centrar seus estudos e pesquisas nesta questão 

Moscovici (op. cit., p. 297) fez um estudo comparando as diferentes posições entre Lévy-

Bruhl e Durkheim, e entre Piaget e Vygotsky. Para ele as diferenças entre estes autores não 

se davam tanto acerca da natureza das representações sociais (em sentido amplo: senso 

comum e ciência), mas das diferentes concepções de sua evolução. Durkheim reconhecia a 

continuidade entre as representações religiosas primitivas e as representações científicas 

modernas, como passos de um mesmo processo histórico. Ao contrário de Lévy-Bruhl, 

para o qual as representações primitivas e modernas (científicas) são antitéticas e a 

evolução consecutiva da primeira para a segunda obedece à mudança de um padrão de 

pensar e sentir para o seu oposto. Nesse contexto de comparação entre estes quatro autores 

Moscovici defende:  

 

“... que essa oposição entre Durkheim e Lévy-Bruhl é refletida no pensamento de Piaget e 

de Vygotsky. Em poucas palavras, sugiro que Piaget segue Durkheim e Vygotsky segue 

Lévy-Bruhl.” (Ibid, p. 297).   

 

 Sem negar a continuidade e a unidade psíquica dos seres humanos, Moscovici (op. 

cit., p. 303), termina por se posicionar entre as duas tendências, afirmando que precisamos 

enfrentar: 

 

“... o que Nietzsche chamou de um espírito apolíneo, totalmente equilibrado, regular, 

contínuo, expressando a unidade da vida psíquica e um espírito dionisíaco de ruptura, 

irregularidade, conflito e a dualidade das forças psíquicas e das novidades inesperadas.”  

 

Ele mantém assim uma posição entre as duas correntes, aceitando por um lado, a 

unidade da vida psíquica, ou seja a continuidade entre o pensamentos do senso comum e a 

racionalidade científica. Por outro lado, admite nesta unidade, a dualidade das forças 
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psíquicas, as irregularidades e as rupturas que marcam a evolução do pensamento humano. 

Fica assim, uma dualidade submetida a uma unidade contínua que admite rupturas e 

irregularidades. A direção é ainda da possibilidade de ultrapassagem entre as 

representações sociais e o conhecimento científico uma vez que se admite o 

desenvolvimento continuo da vida psíquica, enquanto uma unidade. Com esta posição ele 

encerra esta discussão, revelando que o seu interesse não está no processo de 

desenvolvimento ou de ultrapassagem entre os conhecimentos do senso comum e os 

conhecimentos científicos. O seu interesse prioritário e pela construção e desenvolvimento 

do conhecimento do senso comum na perspectiva das representações sociais.  

 

 A partir de estudos sobre as teorias desenvolvidas por Durkheim, Leve Bruhl, 

Vygotsky e Piaget, Moscovici destaca, que existe uma unidade em termos da concepção 

sobre a influência do social na construção do conhecimento, seja ele, científico, religioso, 

filosófico, ou do senso comum, a ponto de afirmar que: 

 

“Seja como for, devido a uma escolha cujos motivos têm aqui pouca importância, parece-

me legítimo supor que todas as formas de crença, ideologias, conhecimento, incluindo até 

mesmo a ciência, são, de um modo ou outro, representações sociais.” (MOSCOVICI, 2003, 

p. 198). 

 

Uma posição que tem sua raiz mais profunda no pensamento de Durkheim sobre as 

representações coletivas, que Moscovici (2003, p. 181) considera único esboço coerente 

existente e a partir do qual destaca também o caráter racional de todas as formas de 

representações. 

  

A grande ênfase e esforço de seu trabalho é sobre as características, a natureza e à 

dinâmica de desenvolvimento dos conhecimentos do senso comum, enquanto 

“representações sociais” (MOSCOVICI, 1978). Um conceito cunhado por ele, para 

traduzir a construção dos conhecimentos do senso comum, de um grupo social, acerca de 

um objeto específico. Para Moscovici (1978, p. 28):  

 

"representação social é um ‘corpus’ organizado de conhecimentos e uma das atividades 

psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-

se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas, e liberam os poderes de sua 

imaginação".  
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Assim, as representações sociais são as imagens, idéias e valores que os indivíduos 

constroem coletivamente e que lhes permitem interpretar, reinterpretar e agir no e com o 

grupo social em que vivem. Elas são o acordo coletivo, do grupo acerca de um objeto, que 

articula o que chega de novo com o velho já conhecido e significativo, funcionando como 

ancora para a construção das novas significações e resignificações. Elas se constituem 

como teorias do senso comum elaboradas pelos grupos sociais na comunicação entre os 

seus membros e na construção e reconstrução de suas realidades (MOSCOVICI, 1978). 

 

Como qualquer outra forma de conhecimento, e mais ainda, elas são uma 

construção histórica e social. São como entidades sociais, com vida própria que se 

comunicam entre si, opondo-se mutuamente e se transformando de forma harmônica no 

curso da vida. Um contexto muitas vezes de renovação das mesmas idéias travestidas de 

novas aparências (Id., 2003, p. 38). Apesar de grande resistência a mudanças têm caráter 

dinâmico. São criadas no grupo social e a partir de então criam vida própria, criando as 

oportunidades para o nascimento de novas representações e para a morte de outras. (Ibid, 

p.41). 

 

Moscovici (op. cit., p. 47) se opõe a visão estática que tinha Durkheim das 

representações coletivas, para ele o que se destaca na contemporaneidade é o caráter 

móvel, circulante, plástico. As representações sociais são consideradas como estruturas 

dinâmicas que operam um conjunto de relações e de comportamentos, e que surgem e 

desaparecem com estas.  

 

Como neste trabalho, Moscovici (op. cit., p. 48) está interessado nas representações 

da sociedade atual que sofrem influencias políticas, científicas, humanas, aceleradas pelos 

meios de comunicação de massa. São representações que não possuem muitas vezes nem 

tempo para se sedimentar, questão que se agudiza com a heterogeneidade e flutuação dos 

sistemas oficiais unificadores (ciências, religiões, ideologias) e com as mudanças a que são 

submetidos para se incorporar à vida cotidiana e as realidades comuns dos grupos sociais. 

Para Moscovici (op. cit., p. 49) um fenômeno específico, que precisa ser descrito e 

explicado na relação com os modos de compreensão e comunicação dos grupos sociais: 

“Um modo que cria tanto a realidade como o senso comum.”. 
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No contexto desta perspectiva dinâmica das representações sociais e de uma 

educação que considera a ciência como referência Alves Mazzotti (ALVES MAZZOTTI & 

MAZZOTTI, 1997, p.17), defende a importância do estudo destas representações como 

espaço de produção de conhecimento que permita ações educativas voltadas à 

transformação das representações sociais. É então neste contexto de possibilidade da 

dinâmica construção e reconstrução das representações sociais de natureza no ensino 

formal – que tem a influência direta dos conhecimentos científicos produzidos, sobre a 

natureza, pelas diferentes áreas de conhecimento científico e pela introdução da temática 

ambiental – que se destaca a importância deste estudo. Um estudo que busca o 

conhecimento sobre que representações sociais de natureza que circulam na educação 

formal, as identidades e diferença, e os elementos que influenciam suas construções.  

 

Um conhecimento que – na perspectiva da dinâmica das representações sociais e da 

possibilidade de continuidade entre senso comum e conhecimento científico – pode 

contribuir para a discussão de conteúdos que leve a redefinição das representações sociais 

de natureza, ou até a construção de conhecimentos científicos sobre esta. O estudo das 

representações sociais de natureza no ensino formal busca então, produzir conhecimentos 

que favoreçam uma ação educativa ambiental comprometida com a produção de 

conhecimentos científicos e com o diálogo entre estas duas formas de conhecer, em termos 

das relações sociedade/natureza. 

 

 Os aspectos conceituais e metodológicos da teoria das representações sociais serão 

abordados em seus detalhes no terceiro capítulo deste trabalho. Isto porque esta teoria está 

também na base da metodologia para realização da pesquisa empírica e análise dos dados, 

que pretende identificar as representações sociais de natureza de alunos e professores de 

português, matemática, biologia, geografia e sociologia do ensino formal médio e superior 

em unidades educacionais dos sistemas públicos e privados dos municípios de Recife e 

Olinda. 

 

 Diante da diversidade das referências epistemológicas constatadas e da escolha de 

um caminho epistemológico definido em termos deste trabalho, verifica-se a seguir, a luz 

destas referências, alguns caminhos trilhados pela educação ambiental. Este percurso estará 

orientado, por um lado, para a compreensão do que está sendo proposto em termos das 

seguintes questões: O que é educação ambiental no contexto do para que fazê-la? Qual sua 
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área de conhecimento e ação? Quais as suas principais diretivas pedagógicas? Por outro 

lado, para a definição do caminho adotado por este trabalho.   

  

1.3 A educação ambiental: um campo em construção 

 

Os caminhos da educação ambiental no Brasil estão sendo guiados a partir: das 

teorias do conhecimento e métodos de pesquisa, que historicamente orientam a construção 

dos conhecimentos científicos; das orientações discutidas nos eventos internacionais 

oficiais de educação ambiental; e, dos instrumentos legais instituídos. Conhecimento 

expostos em linhas gerais nos subtítulos acima que abordaram respectivamente, os marcos 

históricos e as bases epistemológicas da educação ambiental.  

 

Neste sentido é que se busca aqui trabalhar as principais referências conceituais da 

educação ambiental, tendo como fio condutor os marcos conceituais propostos nas 

Orientações de Tbilisi (UNESCO, 1997) e no Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis (BRASIL, 2004), apesar de suas diferenças. A intenção é de se 

estabelecer um diálogo entre estes marcos do discurso oficial, com alguns autores que 

nestes trinta anos vêm trabalhando com educação ambiental no Brasil, a partir das 

diferentes referências teóricas e epistemológicas em desenvolvimento.   

 

A intenção é, a partir deste diálogo, refletir: a) sobre o que é educação ambiental, no 

contexto do para que fazê-la, dos seus objetivos e das suas finalidades; b) sobre qual o 

objeto de conhecimento ou sua área de conhecimento e ação; e c) sobre as suas principais 

diretivas pedagógicas. O caminho através da análise das “Orientações de Tbilisi” e do 

“Tratado de Educação Ambiental” deve-se à importância destas referências para a ação da 

educação ambiental no Mundo e em especial no Brasil.  

 

A escolha destes documentos está, inicialmente, no fato das Orientações de Tbilisi, 

como se viu nos marcos históricos, serem referendadas em todos os documentos sobre 

educação ambiental produzidos nos eventos oficiais, realizados nos últimos 30 anos, à 

exceção do Tratado de Educação Ambiental, por este motivo, também escolhido como 

referência para esta análise. Depois, por estes documentos serem colocados no contexto de 

diferentes posições quanto ao conceito de desenvolvimento sustentável ao qual se opõe o 

conceito de sociedades sustentáveis.  
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Busca-se neste diálogo, destacar elementos e relações que contribuam com esta 

pesquisa, no sentido de elucidar as especificidades da educação ambiental, seus objetivos e 

finalidades, assim como, as relações entre as áreas específicas do conhecimento científico e 

os conhecimentos do senso comum, enquanto cerne, tanto da área de interesse deste 

trabalho, como das diretivas pedagógicas de uma educação ambiental que pretende uma 

ação educativa interdisciplinar, participativa e transformadora.  

 

1.3.1 Refletindo sobre o que é educação ambiental, no contexto do para que fazê-la 

 

 A educação ambiental está proposta enquanto uma dimensão dada ao conteúdo e à 

prática da educação, orientada para a solução dos problemas concretos do meio ambiente, 

através de enfoques interdisciplinares e de uma participação ativa e responsável de cada 

indivíduo e da coletividade, frente à gravidade das questões ambientais. Esta é a posição 

apresentada em Tbilisi, e como visto nos marcos históricos, referendada nos eventos 

internacionais e nacionais oficiais, sobre educação ambiental, realizados até a última 

conferência na Grécia em 1988.  

 

 “Por sua própria natureza a educação ambiental pode, ainda, contribuir satisfatoriamente 

para a renovação do processo educativo... e não haverá soluções viáveis sem uma 

transformação da educação geral, em todos os seus níveis e modalidades... A educação 

ambiental é parte integrante do processo educativo. Deve girar em torno de problemas 

concretos e ter caráter interdisciplinar... implica uma transformação do paradigma educativo 

de longo prazo... cabe incorporar a educação ambiental aos processos educativos, 

introduzindo certas mudanças nos contextos educativos. (UNESCO, 1997, p. 19, 29, 33, 34, 

e 37). 

 

 Como se vê a educação ambiental está proposta como uma forma de introduzir no 

processo educativo a abordagem da questão ambiental de forma interdisciplinar, e com a 

perspectiva, inclusive, de que esta abordagem possa se constituir enquanto elemento 

renovador do processo educativo.  

  

 Em seus objetivos e finalidades a educação ambiental está, muitas vezes, destacada 

em Tbilisi, como a preocupação com o conhecimento, a compreensão e a ação adequada 

aos problemas ambientais, na dimensão da inter-relação entre seus aspectos físicos, 

biológicos, econômicos, políticos e culturais. Sendo assim proposto:  
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“Mediante a utilização dos descobrimentos da ciência e da tecnologia, a educação deve 

desempenhar uma função capital com vistas a despertar a consciência e o melhor 

entendimento dos problemas que afetam o meio ambiente... Um dos principais objetivos da 

educação ambiental consiste em o ser humano compreender a complexa natureza do meio 

ambiente, resultante da interação de seus aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais. 

Portanto, ela deve criar para o indivíduo e para as sociedades os meios de interpretação da 

interdependência desses diversos elementos no espaço e no tempo, a fim de promover uma 

utilização mais reflexiva e prudente dos recursos do universo para atender às necessidades 

da humanidade... Além disso, essa educação deve contribuir para que se perceba claramente 

a importância do meio ambiente nas atividades de desenvolvimento econômico, social e 

cultural. (UNESCO, 1997, p. 18, 36, 37). 

 

Em suas recomendações finais Tbilisi torna a reconhecer a amplitude do conceito 

de ambiente enquanto a dinâmica de relação entre os aspetos naturais e sociais, lembrando, 

que estes últimos, constituem também, um conjunto de valores culturais, morais e 

individuais. E finalmente, reafirma enquanto finalidades e categorias da educação 

ambiental elementos que podem ser resumidos em: levar os grupos sociais e os indivíduos 

à aquisição e desenvolvimento de consciência, conhecimentos, comportamentos e aptidões 

para a participação e ação na determinação e resolução de seus problemas ambientais 

(Ibid., p. 100 e 101). 

 

 No Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis a educação 

ambiental vai revelando posições diferentes que avançam na direção do conceito de 

sociedades sustentáveis em oposição ao de desenvolvimento sustentável. Na nova 

proposição, o desenvolvimento deve estar subordinado ao equilíbrio ecológico e a 

equidade social. O que se apresenta como oposição à exigência de viabilidade econômica 

pretendida pelo conceito de desenvolvimento sustentável, colocado na perspectiva do 

capitalismo. Assim: 

 

“Comprometemo-nos com o processo educativo transformador através de envolvimento 

pessoal, de nossas comunidades e nações para criar sociedades sustentáveis e eqüitativas... 

Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um 

processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal 

educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e 

para a preservação ecológica.” (BRASIL, 2004, p. 47).   
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 Neste tratado são propostos dezesseis princípios que, como em Tbilisi, destacam 

característica de uma educação política, voltada para a transformação e comprometida com 

uma consciência ética, mas que se diferencia na ênfase dada a abordagens holísticas, como 

se destaca em seguida: 

 

“A educação ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer 

tempo ou lugar, em seus modos formal, não formal e informal, promovendo a 

transformação e a construção da sociedade... A educação ambiental não é neutra, mas 

ideológica. É um ato político. A educação ambiental deve envolver uma perspectiva 

holística, enfocando a relação entre o ser humano, a natureza e o universo de forma 

interdisciplinar... A educação ambiental deve ajudar a desenvolver uma consciência ética 

sobre todas as formas de vida com as quais compartilhamos este planeta, respeitar seus 

ciclos vitais e impor limites à exploração dessas formas de vida pelos seres humanos.” 

(BRASIL, 2004, p. 48). 

 

 Estas características da educação ambiental propostas no Tratado para Sociedades 

Sustentáveis estão também no contexto da discussão sobre as diretivas pedagógicas da 

educação ambiental que serão discutidas em subtítulo posterior. 

 

O para que fazer educação ambiente é também revelado neste Tratado de Educação, 

tanto em suas considerações iniciais, como nos princípios propostos para educação 

ambiental, de acordo com os trechos destacados a seguir: 

 

“... Consideramos que a educação ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um 

processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal 

educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e 

para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e 

ecologicamente equilibradas... Consideramos que a preparação para as mudanças 

necessárias depende da compreensão coletiva da natureza sistêmica das crises que ameaçam 

o futuro do planeta... Consideramos que são inerentes à crise a erosão dos valores básicos e 

a alienação e não participação da quase totalidade dos indivíduos na construção de seu 

futuro... Consideramos que a educação ambiental deve gerar, com urgência, mudanças na 

qualidade de vida e maior consciência de conduta pessoal, assim como harmonia entre os 

seres humanos e destes como outras formas de vida... A educação ambiental deve ter como 

base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, em seus modos formal, 

não-formal e informal, promovendo a transformação e a construção da sociedade... Tem o 

propósito de formar cidadãos com consciência local e planetária, que respeite a 

autodeterminação dos povos e a soberania das nações... (Ibid, p. 47 e 48). 
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Uma análise mais atenta das proposições destes dois documentos vai revelando 

algumas diferenças que emergem na sutileza de alguns conceitos utilizados e enfatizados. 

Assim, o tratado de educação ambiental traz, a partir de uma linguagem pessoal, que 

enfatiza o compromisso individual e coletivo a ênfase num modelo de sociedade que exige 

a abolição de programas de desenvolvimento, ajustes e reformas econômicas que mantêm 

o atual modelo de crescimento e seus efeitos sobre o ambiente e toda a diversidade de 

espécies, incluindo a humana. Por isto, a substituição do conceito de desenvolvimento 

sustentável para o de sociedades sustentáveis. 

 

Outra diferença está na ênfase em uma teoria do conhecimento que faz uma ruptura 

radical com a ciência moderna, no percurso de uma nova ciência ou até de uma nova 

racionalidade que incorpore as diferentes formas de conhecimento (ciência, filosofia 

especulativa, religião, espiritualidade), diferente das Orientações de Tbilisi, que 

apresentam uma linguagem mais impessoal, mais plural e de compromisso com a ciência 

moderna e com a técnica. O que está proposto no contexto de uma ciência e de uma 

educação que reconhece a historicidade e a dialética do conhecimento e cobra a 

necessidade de articulação entre as diversas áreas da ciência para abordagem dos 

problemas ambientais que integra aspectos físicos, biológicos, sociais, econômicos, 

políticos, etc.  

 

O caminho é, também, do reconhecimento da multiplicidade de teorias e métodos 

de conhecimento e da importância da participação de todos os setores da sociedade no 

tratamento da questão ambiental. Um contexto no qual se impõe a necessidade do diálogo 

entre estas diferentes posições teóricas, diferentes disciplinas e até de outras formas de 

conhecimentos do senso comum, para a revisão do modelo de desenvolvimento na direção 

de um modelo sustentável.  

 

Assim, estas orientações de Tbilisi e do Tratado de Educação Ambiental são, 

também, discutidas por diversos autores a partir de bases epistemológicas diferentes, 

trabalhadas na educação ou em outras áreas de conhecimento. Desta forma, diferentes 

posições vão sendo definidas, uma vez que, como qualquer método, toda prática educativa 

em qualquer que seja o nível ou a área de conhecimento se apóia em uma teoria do 

conhecimento, como já lembrado por Bonilha Mazzotti (1994, p. 93). Estas diferentes 
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posições serão então discutidas a partir de agora, no contexto do que é educação ambiental 

e do para que fazê-la. 

 

Quando se reflete sobre a educação ambiental na relação com o processo educativo, 

o sentido é das seguintes indagações: O que é educação ambiental? A educação ambiental 

seria uma dimensão a ser introduzida no processo educativo, ou outra forma de educação? 

A educação ambiental seria mais uma adjetivação da educação, como educação religiosa, 

educação sexual, educação artística? O que há de substantivo na educação ambiental? Qual 

a sua especificidade? E finalmente, para que fazer educação ambiental?  

 

Estas indagações vão sendo respondidas por diferentes autores, a partir de 

diferentes enfoques epistemológicos. Não se pretende aqui esgotar todas as abordagens e 

possibilidades produzidas, o caminho é de algumas posições em termos de suas 

identidades, mas especialmente das suas diferenças, na direção do conhecimento e da 

compreensão para uma visão mais crítica do que está proposto e do que é educação 

ambiental.  

 

Na direção das diferentes perspectivas, inicia-se com a posição de Maria José 

(LIMA, 1984), que articula a ecologia humana com o materialismo histórico dialético, 

numa perspectiva construtivista do conhecimento, para uma abordagem da educação 

ambiental, como proposto em Tbilisi, enquanto uma dimensão dada à educação frente à 

gravidade das questões ambientais (UNESCO, 1997).   

  

Esta autora, (Lima, op. cit., p. 135) propõe que, uma educação para o meio 

ambiente deve realizar uma revisão dos pontos defendidos por uma educação voltada 

exclusivamente para o desenvolvimento econômico. O cerne de tal proposta de educação 

está em considerar que as questões ambientais no contexto de uma realidade biossocial, 

como condição que orienta uma prática educativa integrada à realidade e em conseqüência 

a serviço do bem estar humano. No sentido de que: 

  

“... uma educação vista como instrumento das relações sociais, inculca paradoxalmente um 

efeito conscientizador, libertador, propiciando condições para um papel reformista. É, pois, 

nesse contexto de relacionamento dialético que se situa o espaço onde a consciência 
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ecológica emerge, postulando a defesa ambiental para sobrevivência do homem e da 

sociedade.” (LIMA, 1984, p. 138).   

 

 Maria José (op. cit., p. 132) lembra que a proposta da educação ambiental surge no 

seio dos debates sobre a questão ambiental, e que, como acontece historicamente, a 

educação é chamada a intervir na direção da mudança de comportamento do ser humano, 

buscando a internalização de hábitos e valores para o desenvolvimento de novas relações 

entre estes e o ambiente. É como uma convocação a educação para assumir o seu papel, na 

abordagem da questão ambiental, frente à diminuição cada vez maior da probabilidade de 

continuidade da existência material do ser humano.  

 

A educação ambiental está colocada então, como um processo para a mudança de 

orientação das relações dos seres humanos entre si e da sociedade para com a natureza, na 

perspectiva da razão, da sensibilidade e da ação, como já referido a partir de Lima e 

Brandão (1989, p. 7). Este enfoque educativo constitui-se assim, como um processo 

educativo crítico, como uma educação política, que se insere, portanto, num contexto de 

uma educação para a mudança, para a transformação das relações sociais e da sociedade 

com a natureza. Uma posição que, como se viu, é destacada tanto nas Orientações de 

Tbilisi (UNESCO, 1997) como no Tratado de Educação Ambiental (BRASIL, 2004). 

 

Ainda nesta direção, da educação ambiental como uma dimensão dada à educação, 

Medina diz que a partir dos novos enfoques dados a questão ambiental em Estocolmo “a 

educação ambiental passa a ser considerada como um campo pedagógico de ação, 

adquirindo relevância e vigência internacional.” (MEDINA, 1994, p. 28). Ela referenda 

também, no contexto das discussões internacionais para estabelecimento de um programa 

de educação ambiental, os Princípios para a Educação Ambiental estabelecidos num 

seminário realizado em Jammi no ano de 1974, destacando que em suas conclusões a 

educação ambiental não se constitui como um ramo da ciência, ou uma matéria de estudo 

isolada, mas, como um marco de uma educação integral permanente. Para Medina as 

posições nesta direção têm sido ampliadas para a idéia de que: 

 

 “... não é suficiente incorporar as variáveis ambientais como uma unidade de 

aprendizagem, área de conhecimento, ou disciplina nos planos e programas escolares, pois 

isso impede a possibilidade de um tratamento mais integral dos conteúdos. É proposta 

consensual a inclusão como uma dimensão horizontal que permeie os diferentes espaços do 
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currículo para localizar formas de articulação conceitual e metodológica que permitam a 

convergência dos diversos aportes disciplinares.” (MEDINA, 1994, p. 34)   

   

 Estas são referências adotadas numa proposta de educação ambiental que a autora 

caracteriza como complexa e denomina sócio-ambiental. Proposta que destaca como 

referências epistemológicas a perspectiva construtivista e histórica do conhecimento 

humano acumulado e sistematizado nas ciências, como um dos instrumentos necessários 

para a transformação das relações sociais e ambientais.  

 

 Por um caminho que reafirma a posição de Tbilisi, na direção da ciência como 

referência para educação ambiental, Tarso Mazzotti (1994, p. 92), apresenta uma 

proposição metodológica para “introduzir a dimensão ambiental nos currículos escolares" 

no Estado do Amazonas. Ele deixa claro que sua proposição está apoiada apenas na 

epistemologia genética. A educação ambiental tem aqui o papel de introduzir no processo 

educativo a abordagem da questão ambiental, a partir de uma orientação científica, que 

considera a historicidade da razão humana na permanente dinâmica e dialética construção 

do conhecimento (op. cit.).   

 

De acordo com este autor (Ibid, p. 102 e 103) a proposição da educação não é de 

uma completa alteração dos programas de ensino, mas, conforme as diretivas pedagógicas 

de Tbilisi, é antes de tudo uma meta geral, ou uma diretiva de organização das disciplinas 

curriculares para introduzir a dimensão ambiental nos currículos escolares através dos 

problemas ambientais, como uma forma de ao mesmo tempo atender as necessidade dos 

estudantes e as necessidades da educação ambiental.   

 

Esclarece o autor, uma educação ambiental científica que tenha como referência a 

epistemologia genética. Uma epistemologia do conhecimento que demonstra em seus 

estudos a possibilidade de reversibilidade do pensamento científico, como característica 

que possibilita o desenvolvimento da inteligência humana. A essência da tarefa educativa 

seria então facilitar a formação e desenvolvimento da inteligência dos educandos, por meio 

e através da ciência. (Ibid, p. 94). 

 

Assim, uma educação ambiental científica teria o ambiente como conceito central 

para compreensão dos elementos e relações determinantes para o desenvolvimento da vida. 
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O que precisaria ser realizado na perspectiva de uma abordagem da história da ecologia, 

como fonte de compreensão do caráter interdisciplinar de seus modelos ou teorias e de seus 

limites (MAZZOTTI, 1994, p. 94). A introdução da questão ambiental através do conceito 

de meio ambiente apresenta-se como uma condição que facilita as abordagens 

interdisciplinares (Ibid., p. 103). Diretiva pedagógica que será abordada no próximo 

subtítulo. 

  

Reigota (2006) apresenta a educação ambiental como uma educação crítica e 

política que não estaria vinculada apenas à transmissão de conhecimento sobre a natureza, 

ela estaria também voltada à ampliação da participação política dos cidadãos. Assim, 

Reigota (op. cit., p. 58) vai definindo as finalidades da ação educativa da educação 

ambiental, e em suas palavras: 

 

“Nela está inserida a busca da consolidação da democracia, a solução dos problemas 

ambientais e uma melhor qualidade de vida para todos. Ela busca estabelecer uma nova 

aliança entre a humanidade e a natureza, desenvolver uma nova razão que não seja 

sinônimo de autodestruição, exigindo o componente ético nas relações econômicas, 

políticas e sociais... A educação ambiental, assim, está empenhada na realização do seu 

projeto utópico de estabelecer uma sociedade mais justa para todos.” (Ibid., p. 59). 

 

 Ele parece propor um caminho diferente, que desconsidera a continuidade do 

desenvolvimento da razão humana, quando propõe uma nova razão ambiental. Reigota (op. 

cit., p. 11), caminha a partir de uma referência que denomina como educação ambiental 

crítica, voltada para a mudança das relações econômicas e culturais entre a humanidade e 

entre esta e a natureza. Um contexto, no qual, a educação ambiental está impregnada da 

utopia de mudar radicalmente as relações sociedade/natureza. 

   

A hermenêutica também é referência para a educação ambiental (GRÜN, 2007) na 

direção de uma nova dimensão dada à educação. Grün critica as possibilidades de uma 

educação ambiental disciplinar ou como inclusão aleatória na área de ciências físicas e 

biológicas, ressaltando que esta postura seria um retorno ao cartesianismo, origem 

epistemológica de todos os problemas existentes (Ibid., p. 106). Abordagem que vem sendo 

questionada no exercício da inclusão das questões ambientais no processo educativo.   
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Para ele (GRÜN, 2007, p. 106) esta orientação interdisciplinar é parte de um 

consenso de especialistas no mundo inteiro e está proposta desde Tbilisi. Quando se 

defendeu que a educação ambiental não deveria se constituir como nova disciplina e muito 

menos ficar confinada a disciplinas específicas. Ela deveria ser então o exercício de 

rearticular e reorientar as diversas disciplinas e as experiências educativas buscando 

facilitar a visão integrada do meio ambiente, enquanto seus aspectos: físicos, biológicos, 

sociais, econômicos, culturais, políticos, éticos. 

 

O caminho trilhado é então da crítica tanto ao cartesianismo como as tentativas de 

abandono deste, por concepções “arcaístas” (holismo, vitalismo, romantismo). A 

modernidade como expressões de posições extremas entre a negação da natureza e o 

retorno à natureza, totalizada, personificada e reificada, que nega ao processo de 

conhecimento um horizonte histórico de tematização da questão ambiental. Um horizonte 

que é recuperado pela hermenêutica, apresentando-se como uma abordagem privilegiada 

para a educação ambiental no tratamento deste limiar epistemológico (Ibid., p. 102). 

 

Assim, uma educação ambiental a partir da hermenêutica revelaria as “áreas de 

silêncio”, deixadas no esquecimento pela educação moderna, com a ausência da dimensão 

histórica no processo educativo. Para este autor (Ibid., p. 112), a educação ambiental, 

entendida assim, é educação. Desta forma, a educação ambiental deve ter como objetivo a 

tematização das áreas de silêncio da educação moderna, o que permitirá abordar as 

questões ambientais que perpassam tudo o currículo, em uma perspectiva ético-histórica.       

  

 Por caminhos epistemológicos mais radicais, outros autores (CARVALHO, 2004; 

Guimarães, 2007; Leff, 2007) rompem com esta perspectiva da educação ambiental como 

uma dimensão dada ao conteúdo e prática educacional. Estes são, também, caminhos de 

ruptura com a racionalidade científica moderna, que apontam para uma nova dimensão da 

educação.  

 

Para Carvalho (op. cit.) essa ruptura está se dando com a racionalidade científica 

objetificadora e com o otimismo tecnológico, centrada no pensamento cartesiano, a qual 

deve se opor a racionalidade compreensiva. Esta como uma racionalidade que buscar 

superar as dicotomias cultura/natureza, sujeito/objeto como espaço de produção de 

sentidos com a natureza, a partir de um diálogo onde a relação sujeito/objeto é diluída no 
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encontro com o outro enquanto posição de alteridade. A partir desta referência a educação 

ambiental é tratada na perspectiva de uma educação crítica, que se apresenta como uma 

prática educativa diferenciada, comprometida com uma visão de educação enquanto um 

processo de humanização, socialmente situado e com os ideais emancipadores da educação 

popular (CARVALHO, 2004, p. 155 e 156). 

 

A perspectiva é de uma educação ambiental compreensiva (CARVALHO, 2004, p. 

137), que deve integrar outros valores e saberes, abrindo-se para nova forma de relação 

com o ambiente e mais especificamente com a natureza, buscando a superação da 

perspectiva utilitarista. Esta autora (Ibid., p. 141), trabalha na perspectiva de uma educação 

ambiental para um novo pacto entre a sociedade e a natureza a partir de uma ética 

ambiental em construção que implica um aprendizado, no qual, estaria em jogo a 

humanização das relações com a natureza e a ecologização das relações sociais. A 

educação ambiental estaria assim no plano de uma educação ambiental comprometida com 

os ideais de uma educação popular, na perspectiva de ação enquanto expressão individual e 

coletiva da condição humana para a ação ambiental política.  

 

Na seqüência dos autores que defendem a educação ambiental enquanto uma nova 

dimensão da educação, Mauro Guimarães elabora uma crítica ferrenha as orientações de 

Tbilisi – enquanto preceitos que orientam a retomada da teoria do capital humano na busca 

da tradição para uma nova “sociedade do conhecimento” e para a formação de “sujeitos 

comportados” – ele (GUIMARÃES, 2007) discute sobre os seguintes conceitos e 

categorias propostos em Tbilisi: educação continua e permanente, qualidade, globalidade. 

Para ele, estes são elementos de uma educação conservadora, social e politicamente 

descontextualizada, que busca reproduzir uma racionalidade clássica, instrumentalista de 

dominação da natureza e de exclusão social. 

 

Para Guimarães (op. cit., p. 16) “... a educação ambiental se estabelece hoje, não 

simplesmente como uma dimensão dada à educação, mas, como uma nova dimensão da 

educação”. Ele destaca o surgimento de uma nova cosmologia em oposição à racionalidade 

clássica atestando a existência de diferentes concepções de mundo e de sociedades que 

implicam diferentes projetos educativos. O que vai se desenhando na educação ambiental 

em projetos que por um lado, se apóiam na pedagogia do consenso e por outro, na 

pedagogia do conflito (Ibid.).  
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Na pedagogia do consenso, de orientação positivista e funcionalista, uma 

concepção de sociedade para um projeto hegemônico de educação, que busca manter a 

dominação do homem sobre o homem e do homem sobre a natureza. Esta como expressão 

de uma educação comprometida com interesses capitalistas, na perspectiva da lógica do 

mercado, defendida por grupos dominantes. Na pedagogia do conflito a orientação é 

marxista, com contribuições existencialista e anarquista, apoiada no método dialético para 

uma educação ambiental crítica, com vistas a desvelar as relações de opressão do homem e 

da natureza, desvelando as relações de poder na sociedade, em um processo de politização 

das ações humanas. Uma educação crítica comprometida com interesses populares de 

emancipação, de igualdade social e melhor qualidade ambiental (GUIMARÃES, 2007, p. 

20 e 21). 

 

A educação ambiental deve assim, de acordo com Guimarães (2007, p. 34 e 36), 

romper com as posições consensuais, que embotam o caráter crítico desta proposta de 

educação, e são o resultado de uma visão romântica da sociedade, no sentido da 

colaboração com um projeto desenvolvimentista para um novo modelo de acumulação de 

capital, denominado, agora, de desenvolvimento sustentável. 

  

Esta proposta de Guimarães revela uma identidade com as orientações de uma 

educação popular, como parte da construção política de uma utopia para a transformação 

das relações sociais, que considere numa perspectiva histórica as relações de poder entre a 

sociedade e a natureza. 

 

Dos autores que optam por esta ruptura radical com a racionalidade científica 

moderna, Enrique Leff (2001, 2007) faz um caminho ainda mais radical, propondo uma 

“racionalidade ambiental" e uma nova educação na construção de um “saber ambiental”. 

Questiona os paradigmas científicos estabelecidos na direção da construção de um saber 

que deve estar orientado por uma nova racionalidade econômica, social e ambiental. A 

proposição é de uma racionalidade ambiental, assim proposta, em um campo de produção 

de um saber ambiental, que transcende o campo da racionalidade científica e da 

objetividade do conhecimento, incorporando acertadamente os saberes do senso comum, 

como caminhos de uma mesma racionalidade.  
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É então no contexto de construção deste saber ambiental e de uma ação orientada 

por este saber que se inscreve, segundo Leff (2001, p. 257), uma pedagogia da 

complexidade, enquanto ciência de uma educação ambiental popular.  Esta é uma educação 

orientada pelas propostas da educação popular crítica e pela pedagogia da libertação de 

Paulo Freire, como novos caminhos de construção, transmissão e apropriação do saber 

(Ibid., p. 257). Desta forma: 

 

“A educação ambiental implica um processo de conscientização sobre os processos 

socioambientais emergentes que mobilizam a participação dos cidadãos na tomada de 

decisões, junto com a transformação dos métodos de pesquisa e formação, a partir de uma 

ótica holística e enfoques interdisciplinares... A educação ambiental popular se inscreve 

assim nesta tradição da educação crítica do modelo de desenvolvimento dominante, 

orientando a construção de uma nova racionalidade social.” (Ibid., p. 253).  

 

A educação ambiental a partir desta referência não se coloca enquanto uma simples 

dimensão dada à educação, como proposto em Tbilisi, mas como uma nova educação para 

a construção de um saber ambiental que desconstrói os princípios epistemológicos da 

ciência moderna e funda uma nova pedagogia da complexidade, por meio de uma nova 

racionalidade, enquanto racionalidade ambiental, que seria multicultural (Ibid., p. 218). 

 

Não existe um consenso acerca de uma definição do que seja educação ambiental e 

do porque fazê-la. As diferentes proposições estão submetidas a diferentes bases teóricas e 

epistemológicas. Pode-se, no entanto, extrair das abordagens acima alguns elementos que 

são de dissenso frente a outros tantos que são de consenso e que vão definindo, para além 

dos diferentes referenciais teóricos e epistemológicos, os caminhos de uma educação 

ambiental enquanto um processo educativo crítico, comprometido com a compreensão e a 

mudança das relações sociais, e, das relações da sociedade com ou na natureza, no 

percurso de construção de um novo modelo de desenvolvimento e de sociedade.   

 

As abordagens da educação ambiental fazem caminhos diferentes quanto às teorias 

do conhecimento na atual perspectiva da complexidade dos elementos e das relações entre 

a sociedade e a natureza. Em seus extremos estas abordagens apresentam, numa 

perspectiva, o universo material como uma totalidade, que é reconstruída em diferentes 

objetos de conhecimento pelos diferentes saberes o que inclui as disciplinas no percurso de 

uma ciência que reconhece a historicidade da razão humana e a contínua dialética de 
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desenvolvimento do conhecimento humano, que se organiza a partir de diferentes lógicas. 

Na outra perspectiva, um universo material, um cosmo que dilui a relação sujeito/objeto, 

articulando a materialidade do mundo com o conhecimento em geral, ciência, 

espiritualidade, e a religiosidade, no contexto da produção dos diferentes saberes sociais 

produzidos como referência para uma nova ciência, uma nova racionalidade, ou até para 

um novo saber ambiental. Diferentes perspectivas que vão se mesclando a partir de 

diferentes epistemologias do conhecimento e posições filosóficas delineando diferentes 

proposições e caminhos.  

  

Como se vê não existe um consenso acerca de uma definição do que seja educação 

ambiental. Diante desta multiplicidade de posições se reflete, de acordo com Mazzotti 

(1994) considerando a educação ambiental simplesmente como uma meta geral ou uma 

diretiva de organização das disciplinas curriculares para introdução da dimensão ambiental 

nos currículos. Ou mais enfaticamente, como defende Lima & Brandão (1989, p. 7), no 

sentido de uma educação ambiental, que se apresenta hoje, como um processo que deve 

levar a educação a incorporar a abordagem teórica e prática sobre as questões ambientais, 

com ênfase na integração sociedade/natureza: 

 

“Portanto a Educação Ambiental não pode ser levada à população apenas como uma 

disciplina a mais. Ela é, em si, uma proposta de mudança de valores, hábitos e atitudes 

frente à Natureza e à Sociedade, porquanto é direito e dever de todos... Ela é essencial hoje, 

neste momento, amanhã poderá estar incorporada/enfatizada nas bases da educação, isto é, 

a Sociedade ter Educação, e esta significar promover a interação Natureza/Sociedade.” 

(Ibid., p. 7). 

 

A educação ambiental estaria colocada como um processo crítico e político para 

introduzir na educação a dimensão ambiental em termos da relação sociedade/natureza. 

Considera-se então, neste contexto, que, o que deve prevalecer neste debate sobre o que é 

educação ambiental, e sua especificidade, é uma atitude de abertura para o diálogo entre as 

diferentes disciplinas científicas (interdisciplinaridade), para o diálogo entre os diferentes 

saberes e para o respeito à diversidade de valores e de conhecimentos. Isto como pilares de 

uma educação ambiental que é hoje essencial ao conhecimento humano para a 

compreensão e a redefinição das relações entre a sociedade e a natureza, na direção de 

melhores condições ambientais e no contexto da construção de novos modelos de relações 

sustentáveis entre a sociedade e a natureza.     
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1.3.2 Refletindo sobre a área de conhecimento e ação da educação ambiental 

 

 A delimitação da área de conhecimento e ação da educação ambiental ou de seu 

objeto de conhecimento está também, inserido no questionamento sobre qual a 

especificidade da educação ambiental, frente à dificuldade de se definir um objeto, ou área 

de conhecimento e ação que se diferencie da área de atuação da educação. Como em 

Tbilisi, muitos autores (LIMA & BRANDÃO, 1989; MAZZOTTI, 1994; MEDINA, 1994; 

CARVALHO, 2004; GUIMARÃES, 2007; GRÜN, 2007) trabalham a temática da 

educação ambiental buscando delinear, não um objeto de conhecimento, mas uma área de 

conhecimento e ação a partir do conceito de ambiente que articula a dinâmica dos 

elementos e das relações entre a sociedade e a natureza. Isto porque, em termos conceituais 

a educação ambiental, como se viu acima, não está proposta como uma ciência, mas como 

um processo que busca: numa perspectiva, constituir-se como processo educativo para 

incorporar à educação a abordagem sobre a questão ambiental (LIMA & BRANDÃO, 

1989; MAZZOTTI, 1994; MEDINA, 1994); em outra, constituir-se também como um 

processo educativo, mas, no seio de uma nova pedagogia da complexidade e de uma 

racionalidade ambiental (LEFF, 2001).  

 

Quando se remonta a Tbilisi esta discussão com relação ao objeto de conhecimento 

ou área de conhecimento e ação da educação ambiental não está posta explicitamente. Nas 

entrelinhas do documento produzido por esta Conferência é, no entanto, possível 

identificar que a questão ambiental é definida como sendo a área de conhecimento e ação 

da educação ambiental. O que está proposto na medida da reconstrução de um conceito de 

meio ambiente, que se propõe agora, como relação sociedade/natureza.  

 

A preocupação é de tratar as questões ambientais a partir de um conceito de 

ambiente que considere então os elementos físicos, biológicos e químicos da natureza na 

sua dinâmica de relações entre si e com os elementos que constituem a sociedade humana, 

enquanto suas construções sociais, culturais, econômicas, filosóficas e políticas. Nesta 

direção, a educação ambiental vai sendo então definida, em Tbilisi, como um meio para a 

abordagem das questões ambientais: 

  

“... a educação deverá proporcionar meios que permitam compreender as relações entre os 

diferentes fatores físicos, biológicos e socioeconômicos do meio ambiente, bem como sua 
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evolução no tempo e sua transformação no espaço. Como esse conhecimento deve 

culminar em mudanças de comportamento e em medidas de proteção e melhoria do meio 

ambiente, ele deve ser adquirido por esforço de estruturação, a partir da observação, da 

análise e da experiência prática de determinados tipos de meio ambiente... tratando-se, 

então de transmitir um conhecimento profundo do funcionamento dos ecossistemas, bem 

como dos fatores socioeconômicos que regem as relações entre o homem e o meio ambiente 

no contexto do desenvolvimento... Um dos objetivos fundamentais da educação ambiental é 

conseguir que os indivíduos e as coletividades compreendam a natureza complexa do meio 

ambiente natural e do meio criado pelo homem, resultante da interação de seus aspectos 

biológicos, físicos, sociais, econômicos e culturais, e que adquiram conhecimentos, valores, 

comportamentos e habilidades práticas para participarem, com responsabilidade e 

eficácia, da prevenção e solução dos problemas ambientais e da gestão do problema da 

qualidade do meio ambiente.” (UNESCO, 1997, p. 38, 63, 98. Os grifos são meus). 

 

 No Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis a área de 

conhecimento e ação da educação ambiental está, também, diluída entre os motivos, 

objetivos e os princípios definidos para a educação ambiental. É possível, no entanto 

destacar dois princípios que revelam mais explicitamente, como área de atuação da 

educação ambiental, um ambiente em termos das relações da sociedade/natureza, como 

também definido em Tbilisi: 

  

“A educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística, enfocando a relação entre 

o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar... A educação deve tratar as 

questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em seu 

contexto social e histórico. Aspectos primordiais relacionados ao desenvolvimento e ao 

meio ambiente, tais como população, saúde, paz direitos humanos, democracia, fome 

degradação da flora e fauna, devem ser abordados dessa maneira. (BRASIL, 2004, p. 48). 

 

 Estas orientações de Tbilisi e do Tratado de Educação Ambiental – sobre a questão 

ambiental a partir de um conceito de ambiente que integra as relações sociedade natureza, 

em seus aspectos físicos, biológicos, sociais, econômicos, políticos e culturais como área 

de conhecimento e ação da educação ambiental – são um consenso entre os que fazem 

educação ambiental. Elas estão, no entanto, inseridas no contexto de um debate sobre 

diferentes concepções epistemológicas do conhecimento e teorias que orientam abordagens 

e proposições metodológicas de ação.  
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O debate, então, não é delimitar a área de conhecimento e ação da educação 

ambiental, que parece está claramente elucidada, mas de lembrar que existem diferentes 

concepções de educação ambiental, resultantes das diferentes concepções da ciência e de 

seus métodos de conhecer, como se viu no título anterior. 

   

No contexto do debate entre estas diferentes concepções da ciência, duas tendências 

vem sendo mais frequentemente discutidas, como visto no título que discutiu as bases 

epistemológicas da educação ambiental. Este debate está se dando em duas direções. Numa 

direção, a posição é da necessidade de construção de uma nova ciência, ou até de uma nova 

racionalidade ambiental, que articule as disciplinas científicas a outras formas de 

conhecimento, a partir de um novo paradigma do conhecer; que tem como referência a 

complexa unidade do universo material, que considera o caos, a desordem, a incerteza e a 

impossibilidade de conhecimento verdadeiramente objetivo, ou que articula conhecimento 

científico com a espiritualidade e religiosidade humana. 

 

Na outra direção está a defesa do desenvolvimento da ciência moderna, como um 

processo histórico em construção, que também reconhece em seu desenvolvimento, a 

totalidade como expressão de uma dialética do real e do conhecimento, mas rompe com a 

possibilidade de identidade entre o objeto material e o objeto de conhecimento, 

considerando o último como um construto teórico definido por um conjunto de relações 

que interessam as ciências, em dado contexto social. Em oposição à perspectiva de uma 

ciência que tenha por base o caos, a desordem, assume-se com Piaget a posição 

indemonstrável da existência de regularidades no universo material e humano, como 

condição que dá à ciência o caráter de grande utilidade para a ação humana.  

 

Assim, o ambiente enquanto a relação sociedade/natureza é referência como área de 

conhecimento e ação para a educação ambiental. O que está colocado também, em termos 

das diferenças entre as diferentes teorias do conhecimento. Por um lado, o ambiente como 

um objeto material que coincide com a unidade do universo para uma ciência que se 

pretende holística, sistêmica, nova. Por outro, a posição adotada neste trabalho, de um 

ambiente como um conceito, um construto científico histórico, que é referência para a 

ciência. Uma ciência que está orientada numa perspectiva histórica, construtivista e 

dialética do conhecimento e da natureza, e que define, a necessidade da 

interdisciplinaridade a partir das abordagens disciplinares das ciências naturais e sociais no 
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contexto da abordagem das questões ambientais concretas, que podem ser tratadas, por 

exemplo, como propõe Garcia (1986), enquanto sistemas complexos. 

  

1.3.3 Refletindo sobre as principais diretivas pedagógicas da educação ambiental. 

 

Em termos das diretivas pedagógicas propostas para educação ambiental as 

identidades e diferenças vão também se revelando em suas ênfases a partir: das finalidades, 

objetivos ou princípios definidos nos eventos internacionais de educação ambiental; e dos 

diferentes referenciais teóricos e epistemológicos adotados pelos pesquisadores em suas 

abordagens. 

  

Em se tratando dos eventos internacionais, as Orientações de Tbilisi (UNESCO, 

1997) e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (BRASIL, 2004, 

p. 47) podem ser apontados como marco das identidades e diferenças quanto às diretivas 

pedagógicas para a educação ambiental no Brasil. É notável, como já se abordou 

anteriormente, as ênfases deste Tratado quanto as questões socioeconômicas. Uma ênfase 

que se traduz efetivamente na substituição do conceito de desenvolvimento sustentável 

para o de sociedades sustentáveis e na defesa do atendimento as necessidades básicas de 

todos, sem qualquer que seja a distinção (Ibid., p. 47 e 48). Diferenças que estão refletindo 

também a condição de ser um tratado produzido pela sociedade civil organizada, além dos 

avanços nas discussões sobre as questões ambientais em termos das implicações 

socioeconômicas, uma vez que o tratado foi escrito quase vinte anos após Tbilisi. 

 

Em outro sentido, pode-se também verificar uma tendência, nos princípios 

propostos pelo Tratado de Educação Ambiental, para referências à concepções holísticas e 

sistêmicas e para a defesa do que vai sendo definido como uma ética ambiental (Ibid., p. 48 

e 49). Uma tendência contrária a Tbilisi que faz em todo documento referência à tecnologia 

e a ciência, em um contexto (UNESCO, 1997, p. 18 e 64), que reconhece a historicidade da 

razão humana na perspectiva de proposições construtivistas e dialéticas em 

desenvolvimento na ciência moderna (Ibid., p. 43).        

 

As identidades também vão se revelando, nesta comparação, e podem ser 

traduzidas resumidamente em alguns destaques. Neste sentido das identidades, a educação 

ambiental deve se constituir enquanto um processo permanente, que não está preocupada 
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apenas com o conhecimento científico, mas também, com valores, aptidões, interesses e 

direitos de todos à educação ambiental (UNESCO, 1997, p. 101, 102, 103; BRASIL, 2004, 

p. 47, 48). Outra preocupação comum é quanto à compreensão do conceito de meio 

ambiente enquanto interação e inter-relação de elementos e relações físicas, biológicas com 

as sociais, culturais, econômicas, políticas, e nesse sentido, com a necessidade de 

abordagens interdisciplinares (UNESCO, op. cit., p. 101, 102; BRASIL, op. cit., p. 48). 

Existe ainda, a ênfase para uma educação ambiental que deve estar preocupada com o 

envolvimento de todos nas ações e experiências para a resolução dos problemas ambientais 

locais e globais (UNESCO, op. cit., 101; BRASIL, op. cit., p. 47 e 48). O que vem se 

definindo enquanto uma prioridade para uma educação ativa: participativa, comunitária, 

criativa e que valoriza a ação.  

 

Quando se analisa os trabalhos sobre educação ambiental, produzidos por diferentes 

autores no Brasil, vai se verificando algumas ênfases que reforçam caminhos alternativos 

na relação com as diferenças e identidades destacadas na comparação entre diretivas 

pedagógicas propostas em Tbilisi e pelo Tratado de Educação Ambiental.  

 

Assim as orientações de Tbilisi são criticadas por Guimarães (2007) como um 

discurso que em alguns sentidos se identifica com o discurso desenvolvimentista que 

incentiva uma educação ambiental para um novo modelo de acumulação de capital 

denominado desenvolvimento sustentável. Isto porque alguns conceitos ou categorias que 

permeiam as diretivas pedagógicas propostas em Tbilisi – global, inter-relação, aquisição 

de conhecimentos, flexibilidade, processo continuo e permanente de educação, habilidade 

e criticidade para resolver problemas – estão, para ele, no contexto da retomada da teoria 

do capital humano15 a partir de um persistente discurso neoliberal, identificado com estes 

conceitos e categorias. (Ibid., p. 52). 

 

Outra crítica na direção de que as Orientações de Tbilisi estão no contexto dos 

limites de uma democracia liberal, para uma cidadania planejada, formal e bem 

comportada, é feita por Carvalho (2004, p. 74). Para ela a perspectiva de uma educação 

comprometida com os interesses de um projeto econômico hegemônico, em Tbilisi, não é 

                                                           
15 Teoria da educação que foi se consolidando a partir de estudos que comparavam o nível de 
desenvolvimento de alguns países com o nível de educação de sua população, destacando uma correlação 
positiva entre estes dois níveis. Posição defendida em estudos que foram se sucedendo, sendo exemplo entre 
outros, os de: Meyers e Harbison (1960), Shultz (1963) e Becker (1964)  
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novidade, uma vez que é parte de um projeto educativo do discurso ecológico oficial. Ela 

destaca então a ênfase que é dada ao individual e as instituições como elementos 

atomizados que devem assumir a responsabilidade pelo futuro do planeta e o compromisso 

com a causa ambiental. Uma posição que está completamente desconectada de uma 

sociedade organizada a partir de interesses majoritários que terminam por definir os rumos 

de sua história.   

 

Como já referido, apesar das críticas feitas as Orientações de Tbilisi, este é um 

documento citado por muitos autores, em especial no meio acadêmico, como marco teórico 

da educação ambiental (LIMA, 1984; LIMA & BRANDÃO, 1989; MEDINA, 1994; 

MAZZOTTI, 1994; REIGOTA, 2006; SORRENTINO, 1997).  

 

Um exemplo pode ser dado a partir de Lima (op. cit., p. 134), que ao contrário das 

posições acima, destaca das Orientações de Tbilisi, um elemento que se caracteriza como 

completamente antagônico a uma educação proposta para o desenvolvimento econômico a 

partir da teoria do capital humano. Em sua análise enfatiza a questão da incompatibilidade 

de uma educação ambiental concebida para a solidariedade (UNESCO, 1997, p. 100) com 

uma educação proposta para a competitividade. Assim a solidariedade está proposta como 

diretiva pedagógica da educação ambiental em Tbilisi (Ibid., p. 100), enquanto uma 

característica que é totalmente incompatível com os caminhos de uma educação para a 

competitividade, voltada para objetivos essencialmente econômicos. 

 

Em outro exemplo podem ser destacadas as referências feitas por Medina (op. cit., 

p. 29) e Mazzotti (op. cit.). A primeira autora, no contexto da educação ambiental para o 

ensino fundamental, destaca a importância da conferência de Tbilisi como marco de uma 

proposta que se constitui como verdadeiro plano de ação para educação ambiental no 

mundo. Para ela uma proposta que, adequadamente, compreende o meio ambiente em suas 

interação e inter-relações entre os aspectos físicos, biótico, social, cultural, econômico, 

político e que considera a educação ambiental como uma educação que deve descobrir os 

sintomas e as causas reais dos complexos problemas ambientais, como espaço para o 

desenvolvimento de um senso crítico e de habilidades necessárias à solução dos problemas. 

 

Mazzotti (op. cit., p. 102) por sua vez faz também referência a Tbilisi no contexto 

de justificar sua proposição para introdução da educação ambiental nos currículos 
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escolares. Neste sentido a educação ambiental não está proposta como uma disciplina 

separada ou um tema especial, mas como uma dimensão integrada a eles. O que segundo 

Mazzotti sugere que a educação ambiental deve se constituir como uma meta geral dos 

currículos, ou seja, como uma diretiva de organização das disciplinas curriculares, o que é 

diferente de se propor uma completa reorganização dos programas de ensino. Sem falar 

que as diretivas pedagógicas gerais para educação ambiental, propostas por este autor 

(MAZZOTTI, 1994, p. 111), a partir da epistemologia genética, estão, em algum sentido, 

alinhadas com as Orientações de Tbilisi, como exposto a seguir: a educação científica 

como referência para o desenvolvimento da inteligência; a educação ambiental como 

modalidade de educação cientifica; a interdisciplinaridade orientada por objeto comum 

definido no contexto das necessidades teóricas das ciências; o exame dos problemas 

ambientais no contexto de uma teoria da ação social; a necessidade de conhecimento sobre 

conceitos da ecologia, da história e da sociologia; o imperativo ético contemporâneo como 

uma prática social voltada para o equilíbrio ambiental, na direção da garantia da 

sobrevivência da espécie humana. 

 

No contexto de uma análise da educação ambiental como instrumento de superação 

da insustentabilidade da sociedade atual, Leonardi (2002) toma como referências as 

diretivas pedagógicas propostas no Tratado de Educação Ambiental. Nesta análise ela 

destaca a posição de repúdio as sociedades desenvolvimentistas que se expressam na 

substituição do conceito de desenvolvimento sustentável pelo de sociedades sustentáveis. 

Dentre os dezesseis princípios apresentadas, neste tratado, para educação ambiental, 

destaca Leonardi (op. cit., p. 394): o seu caráter crítico e inovador; a perspectiva individual 

e coletiva; a sua posição de não neutralidade enquanto ato político; a prioridade de 

abordagens holísticas que articule o homem, a natureza e o universo; o seu caráter 

interdisciplinar; a perspectiva da solidariedade, da igualdade e do respeito, a partir de 

posturas que privilegie o diálogo e a democracia; a valorização da diversidade cultural; e 

finalmente a caracterização de uma educação que deve trabalhar pela democratização dos 

meios de comunicação de massa, para a formação de cidadãos e para criar novos estilos de 

vida.     

 

Como se vê, quando se analisa as Orientações de Tbilisi e do Tratado de Educação 

Ambiental – no contexto de suas diferentes posições sobre os princípios e orientações 
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pedagógicas para educação ambiental – é possível reconhecer uma diversidade de 

referências que estão na base das diversas posições.  

 

Noutro sentido, é também facilmente identificável, a identidade de alguns aspectos 

que foram se consolidando, no percurso de desenvolvimento da educação ambiental, como 

orientações básicas que vão se ajustando e sendo redefinidas, a partir das bases 

epistemológicas e dos referenciais teóricos utilizados nas diferentes abordagens. Neste 

sentido se destaca como orientações básicas e consensuais para a educação ambiental: a 

necessidade da compreensão da questão ambiental em suas dimensões locais e globais; a 

necessidade de se compreender a inter-relação entre os aspectos físicos, biológicos, sociais 

e culturais que conformam o ambiente; a necessidade de abordagens interdisciplinares; a 

orientação para abordagem e busca de solução para os problemas ambientais locais, 

enquanto proposição que valoriza a criticidade, a criatividade, a participação, e a ação; e 

finalmente, a compreensão da educação ambiental como um processo que está preocupado, 

não apenas com o nível da razão, mas também, dos sentimentos, das atitudes, dos valores e 

das ações, que se constituem na interação do individual e do social.  

 

Assim, a diversidade de caminhos e de diretivas pedagógicas para educação 

ambiental vão sendo definidas a partir destas orientações. No centro das diferentes 

posições estão as diferentes bases epistemológicas e teóricas que vão se definindo a partir 

das oposições, já constatadas em termos das definições sobre educação ambiental. De um 

lado, estão os que trabalham com uma concepção de ciência que considera a historicidade 

da razão humana, na perspectiva da construção de conhecimentos científico, que ainda 

reconhecem as grandes matrizes metodológicas da ciência moderna como referências para 

novas construções científicas.     

 

Do outro lado, estão os pesquisadores que fazem uma ruptura radical com a ciência 

moderna na perspectiva das abordagens sistêmicas e holísticas como expressão da 

construção de um novo método de conhecer, ou ainda, os que em suas proposições 

rompem com qualquer condição da razão científica, num caminho para a construção de 

uma nova racionalidade e um novo saber, ambiental. Posições que já foram explicitadas, 

neste texto, em suas principais diferenças, no título sobre as bases epistemológicas para 

educação ambiental. 
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Diante do exposto chega-se a conclusão de que uma definição do que seja a 

educação ambiental, em termo de suas especificidade, objetivos, bem como de suas 

diretivas pedagógicas está assim, a partir das orientações de Tbilisi e do Tratado de 

Educação Ambiental, condicionadas a identificação das bases epistemológicas e dos 

referenciais teóricos que definem o método científico para organização de uma base 

lógico-teórica de reflexão e ação.  

  

 Neste sentido, considerando os referenciais teóricos da epistemologia genética e da 

teoria das representações sociais na relação com algumas diretivas pedagógicas propostas 

nas Orientações de Tbilisi, no Tratado de Educação Ambiental e por Bonilha Mazzotti 

(1994, p. 111), desçam-se na seqüência, como diretivas pedagógicas básicas para a 

educação ambiental formal, neste trabalho: 

 

� a educação ambiental como modalidade de educação científica, para o 

desenvolvimento da inteligência, de estruturas de pensamento e modelos cognitivos 

que permitam aos professores e alunos o reconhecimento e as condições racionais 

necessárias para a ação sobre as questões ambientais;  

 

� a necessidade de conhecimento dos conceitos gerados nas ciências da natureza e 

nas ciências sociais, que estejam no contexto da compreensão das questões 

ambientais, entre os quais se destaca o conceito de natureza na intersecção destas 

áreas de conhecimento e no contexto histórico da práxis social-humana na natureza;  

 

 

� a interdisciplinaridade, como referência, deve está orientada pelo exame de questão 

ambiental de interesse comum (objeto comum de conhecimento), definida no 

contexto das necessidades teóricas das ciências, orientada pelo interesse dos 

pesquisadores;  

 

� o exame dos problemas ambientais deve está condicionado ao conhecimento de 

uma teoria da ação social, que permita a compreensão de aspectos da racionalidade 

no sentido de análise adequada das razões (conhecimentos, crenças, valores, 

atitudes, sentimentos) utilizadas pelos diferentes atores sociais e das suas próprias, 
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condição de abertura para o diálogo e o desenvolvimento de conhecimento 

coerentes com soluções voltadas para o equilíbrio ambiental;  

 

� o desenvolvimento de uma prática social sobre as questões ambientais está 

condicionada ao imperativo ético da necessidade do equilíbrio ambiental para a 

sobrevivência da espécie humana, o que está no contexto do que já se conhece 

sobre a complexidade dos processos e dinâmicas naturais, o que por um lado, 

impõe cautela na interação com os sistemas naturais e por outro, o conhecimento de 

que a natureza tem seus próprios cursos, que por sinal são indiferentes aos seres 

humanos e não são incompatíveis com a extinção desta espécie.     

 

Neste sentido, a posição adotada neste trabalho é de que a organização dos 

referenciais teóricos a partir de um método científico é condição fundamental para a 

interdisciplinaridade, enquanto esforço para articulação dos conhecimentos produzidos 

pelas diversas áreas de conhecimento, numa abordagem que extrapola os limites de ação 

das diferentes ciências. Esta é então uma condição indispensável às abordagens da questão 

ambiental, diante do reconhecimento de sua complexidade e da necessidade de abordagens 

interdisciplinares. Condição que consequentemente é também básica para uma educação 

ambiental, que prioriza a compreensão integrada do ambiente, a participação de todos, e a 

ação voltada para a solução das questões ambientais. 

 

A educação ambiental formal precisa então ser efetiva no prover aos alunos a 

capacidade de analisar as relações entre a sociedade e a natureza, que estão na base de 

problemas ambientais específicos a partir de critérios ecológicos, históricos, sociológicos e 

filosóficos. Um caminho ambicioso que numa perspectiva interdisciplinar está a exigir dos 

alunos e professores o domínio de conceitos das ciências da natureza e das ciências sociais, 

com o objetivo de leva os professores e alunos à compreensão, por um lado, das relações 

naturais e por outro, das relações sociais, além das inter-relações entre estas e aquela. 

 

É nesta perspectiva que se insere a importância para a educação ambiental do 

desenvolvimento de conhecimentos sobre a natureza, que são próprios das ciências da 

natureza, em especial da ecologia – mas, às vezes trabalhados na biologia pela ausência 

daquela disciplina – como os que são próprios das ciências sociais e humanas, na direção 
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de como a razão humana foi construindo e reconstruindo o conceito de natureza, no 

contexto de sua ação com, ou na natureza.  

 

Nas ciências da natureza, por serem melhor constituídos os conceitos têm mais 

aceitação entre os pesquisadores. Diferente das ciências sociais e humanas, que se 

apresentam em situação mais difícil, pois se encontram em permanente debate sobre os 

seus fundamentos, em função de suas divergências teóricas e metodológicas. Condição da 

qual emerge os riscos, como alertam Mazzotti (1994, p. 119) e Moraes (2005, p. 88), de 

equívocos metodológicos e teóricos, já ocorridos, por exemplo, no determinismo 

geográfico, nas explicações naturalistas de questões sócio-políticas, nas explicações 

culturalistas das relações sociais. Este é o contexto, no qual, Moraes (op. cit., p. 72) 

defende a necessidade de se elucidar as concepções sobre a sociedade, a natureza e a 

relação sociedade natureza a partir das grandes matrizes metodológicas da ciência 

moderna.  

 

É no contexto da preocupação com a compreensão destas relações entre a sociedade 

e a natureza que este trabalho destaca a necessidade do estudo das representações sociais 

de natureza, enquanto um destes elementos que se apresentam como centrais para a 

abordagem das questões ambientais, na perspectiva da reconstrução das relações 

sociedade/natureza. O que se consubstancia no contexto, em foco da educação formal, pela 

necessidade de se verificar em que termos a concepção de natureza está circulando, na 

escola, a partir das diferentes disciplinas. Busca que se justifica, uma vez que a escola se 

consolida também como um espaço de conhecimento das produções científicas – 

especialmente no que se refere as diferentes disciplinas trabalhadas no ensino médio e na 

academia – assim como, pela produção de novos conhecimentos científicos. 

 

A partir destas referências, uma educação ambiental que preconiza a ação e a 

participação social sobre as questões ambientais, no contexto das relações 

sociedade/natureza, não pode prescindir dos conhecimentos sobre natureza produzidos 

pelas ciências sociais e humanas, o que inclui, o conhecimento sobre as representações 

sociais dos grupos sociais que interagem na ação educativa ambiental formal.  

 

O estudo das representações sociais de natureza está proposto então na perspectiva 

de que: as representações sociais são dinâmicas (MOSCOVICI, 2003, p. 41); e, existe 
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continuidade no desenvolvimento entre senso comum e conhecimento científico (PIAGET 

& GARCIA, 1984, p. 30). Assim os resultados de tal estudo podem contribuir com a 

identificação e organização de conteúdos mais adequados a um diálogo com as 

representações sociais de natureza que circulam na escola. Resultados que podem compor 

um debate na relação com a evolução histórica do conceito científico de natureza, no 

contexto das discussões que emergem sobre as questões ambientais, tratadas nas escolas.  

 

É neste sentido que este trabalho se define para a busca de conhecimentos, sobre as 

representações sociais de natureza, de grupos de professores e alunos de português, 

matemática, geografia, biologia e sociologia do sistema formal de ensino. Um caminho que 

está colocado no sentido de se identificar estas representações sociais, no contexto das 

relações com estas diferentes áreas de conhecimento e com o conceito de natureza, em seu 

percurso histórico de construção, especialmente no que concerne ao percurso da ciência 

ocidental. 

 

Desta forma, uma pesquisa sobre representações sociais de natureza, exige o 

conhecimento sobre este percurso histórico de desenvolvimento deste conceito de natureza, 

assim como o conhecimento sobre a teoria das representações sociais, aqui adotada, como 

referência para o estudo sobre as teorias, valores, atitudes e crenças, ou os conhecimentos 

do senso comum, que circulam na escola sobre natureza.  

 

Nesta direção serão construídos respectivamente o segundo e o terceiro capítulos 

desta tese. O segundo capítulo, como espaço de produção de conhecimento sobre as 

diferentes concepções históricas de natureza, numa perspectiva científico-filosófica. Estas 

informações serão utilizadas para análise das representações sociais de natureza em termos 

das relações com os conceitos científicos e filosóficos produzidos na história do 

pensamento humano, em suas relações com os valores, atitudes e posições ideológicas, 

sobre natureza. Assim os conhecimentos organizados no segundo capítulo deste trabalho se 

constituirão como referências para o estudo das representações sociais de natureza dos 

grupos de professores e alunos entrevistados. No terceiro capítulo será abordada a teoria 

das representações sociais a partir da relação que se estabelece entre conhecimento 

científico e conhecimento do senso comum e em termos de seu conceito, categorias e 

procedimentos metodológicos como fundamento para a pesquisa das representações sociais 

de natureza dos grupos acima definidos.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE NATUREZA 

 

 

 

“As determinações que valem para a produção em geral devem 

ser precisamente separadas, a fim de que não se esqueça a 

diferença essencial por causa da unidade, a qual decorre já do 

fato de que o sujeito – a humanidade – e o objeto – a natureza – 

são os mesmos.” (MARX, 1978, p. 105).  

 

 

 

A natureza enquanto base material para sociedade humana, ou enquanto conceito 

criado e recriado por esta mesma sociedade, está no cerne do debate sobre a questão 

ambiental, e consequentemente no cerne da ação da educação ambiental. Os cientistas das 

ciências sociais e epistemológicas se dividem entre duas posições. De um lado, é a 

separação instituída racionalmente entre os seres humanos e a natureza, de outro, é a 

dominação de um grupo social humano sobre outros grupos humanos, que está na base do 

modelo de desenvolvimento e de sociedade que gerou as questões ambientais, com os 

quais a sociedade se defronta na atualidade. Sendo que, a segunda opção, ou seja, a 

dominação de uns sobre os outros, também estava e está assentada em idéias, em 

representações sociais, conhecimentos e valores humanos que serviram e servem de guia 

para a construção e reconstrução deste modelo de sociedade e que tem como limite o real.   

 

Estas são idéias e conhecimentos que vêm sendo refletidos e questionados pela 

ciência no contexto das ações sociais humanas diante da necessidade urgente, pelo menos 

num tempo histórico humano, da redefinição das relações entre a sociedade humana e a 

natureza, no sentido da reconstrução deste modelo de desenvolvimento e sociedade. 

Contexto no qual, a educação ambiental se insere como uma educação crítica e política 

para a mudança, para a transformação das relações entre a sociedade e a natureza.  E como 
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tal, não pode prescindir da participação neste debate sobre os conhecimentos científicos e 

as representações sociais que circulam na sociedade sobre natureza, e em especial, no 

universo escolar.  

 

Os conhecimentos tanto sobre o conceito de natureza, como sobre as representações 

sociais que são geradas acerca desta são centrais à abordagem da questão ambiental, 

enquanto a complexidade da relação sociedade/natureza, que em suas especificidades 

locais e globais, se constitui como área de conhecimento e ação para a educação ambiental. 

No cerne da questão ambiental a sociedade vai definindo, historicamente, com o objeto 

natureza, um espaço de relação no qual o conhecimento acerca desta é construído e re-

construído, por aquela, a partir de uma diversidade de saberes e lógicas possíveis, 

incluindo os conhecimentos produzidos tanto nas ciências da natureza como pelas ciências 

sociais e humanas, como pelo senso comum. Um conhecimento que é construído, em suas 

peculiaridades, num processo histórico de desenvolvimento da sociedade humana, da 

filosofia, da ciência. 

 

Com a emergência do positivismo o desenvolvimento das ciências, para a produção 

de conhecimento sobre o objeto natureza, foi se consolidando a partir da construção teórica 

de diferentes objetos: na biologia, a vida, em sua origem, formas e evolução; na física, as 

leis da natureza; na química, a matéria, em seu comportamento e transformações; na 

geologia, a terra em sua origem, formação e sucessivas transformações; na ecologia, os 

ecossistemas, enquanto a dinâmica de relações entre os elementos físicos, químicos e 

biológicos; na geografia, a superfície terrestre, enquanto acidentes físicos, climas, solos, 

vegetações e as relações entre o meio natural e os grupos humanos; na zoologia, os 

animais; na botânica, os vegetais, etc.  

 

Um percurso que, em termos das ciências da natureza, fragmenta este objeto a 

partir das condições e modelos de interesse de cada ciência. Diferente das ciências 

humanas e sociais, que ao definirem seus objetos de conhecimento no contexto dos seres 

humanos e das relações sociais, buscam na relação com ou na natureza, defini-la, como 

uma totalidade, que vai se delineando a partir não destas ciências, mas das diferentes 

posições filosóficas e epistemológicas que orientam as teorias. Posições, que orientam a 

construção e reconstrução histórica do conceito de natureza e que terminam por orientar 
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também, a definição das categorias e objetos que vão sendo definidos também nas ciências 

da natureza.   

 

Surge assim, uma diversidade de posições sobre o como se define a natureza, para a 

sociedade humana e os caminhos que se revelam em termos destas opções. Estes 

conhecimentos são fundamentais à compreensão do como a sociedade humana orienta as 

suas relações com, ou na, natureza e consequentemente, indispensáveis à análise e ação 

interdisciplinar sobre as questões ambientais e a ação da educação ambiental. O que 

reforça a importância das abordagens das ciências sociais e humanas sobre a relação 

sociedade/natureza, para a compreensão e ação acerca das questões ambientais e 

consequentemente para ação da educação ambiental.  

 

 Neste capítulo e no contexto da importância destas idéias para a educação 

ambiental formal busca-se, por um lado, identificar diferentes conceitos historicamente 

produzidos sobre a natureza e por outro, entender o como estes conceitos vão sendo 

construídos e reconstruídos na interface das relações com os aspectos sociais, políticos e 

econômicos, no percurso de desenvolvimento da razão humana. Percurso que vai 

considerar a diversidade de perspectivas filosóficas e científicas que foram se 

desenvolvendo historicamente, até a contemporaneidade, no contexto do atual debate sobre 

o objeto natureza, que está no cerne da questão ambiental. 

 

2.1  A natureza no contexto da evolução das formas socioeconômicas de sua  

       apropriação 

 

 É a capacidade de agir sobre a natureza (realizar trabalho) – a princípio em função 

de suas necessidades – e refletir sobre sua ação (construir conhecimentos) que leva os seres 

humanos a uma capacidade cada vez maior de intervir nos ecossistemas naturais 

transformando-os em ecossistema humano. Um processo que em termos da interação 

homem/natureza, já foi sistematizado por vários autores entre os quais estão George (1970) 

e Lima (1984), utilizados como referências nesta análise.  

 

A princípio os seres humanos estão completamente integrados à natureza compondo 

com outras comunidades naturais uma dinâmica de relações, cujas alterações ainda não 

imprimem à natureza condições que provoque ruptura de seu equilíbrio dinâmico.  Os 
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grupos humanos constituem comunidades naturais, interagindo com a natureza como 

consumidor. Eles estão completamente submetidos às condições naturais, vivendo do que é 

ofertado pela natureza, num modo de vida passivo e limitado. 

 

Ao realizar trabalho e refletir sobre suas ações, na relação com os fenômenos da 

natureza, os grupos humanos vão acumulando conhecimentos e assumindo mais 

responsabilidades na direção de transformar a natureza para garantia de sua sobrevivência. 

Um conhecimento que paulatinamente vai lhes permitindo explorar a natureza e controlar 

os fenômenos naturais. Passo a passo, os grupos sociais humanos vão se distanciando das 

condições naturais originais. Novas marcas vão sendo impressas no sentido de transformar 

e dominar a natureza, em função das necessidades e dos interesses humanos.  

 

Os grupos humanos passam de uma relação limitada e passiva frente à natureza 

para uma nova forma de relação, cada vez mais ativa e socialmente organizada. Um 

caminho que gradativamente vai levando à relações marcadas por alto padrão de 

desenvolvimento tecnológico e por modos de produção, que definem relações cada vez 

mais predatórias em termos da utilização dos recursos da natureza e da ruptura do 

equilíbrio dos ecossistemas naturais e da biosfera, enquanto sistema natural global. 

 

A princípio, o domínio dos grupos humanos sobre os fenômenos da natureza está 

diretamente ligado a: capacidade de agir sobre a natureza (realizar trabalho); capacidade de 

refletir sobre suas ações e sobre os fenômenos da natureza (construir conhecimento); e, a 

condição gregária da espécie (organização social). Estas são então as condições básicas que 

levam a espécie humana a uma ação cada vez mais ativa sobre os fenômenos da natureza. 

Condição que fica evidente quando se visualiza, a princípio, apenas o percurso trilhado 

pela sociedade humana, em termos dos conhecimentos e das tecnologias desenvolvidas 

com a finalidade de dominar a natureza, apropriando-se de seus recursos. 

 

O percurso de desenvolvimento da relação sociedade/natureza historicamente foi 

abordado de diversas formas, mais recentemente vem sendo apresentado em diferentes 

estágios denominados de seras e antropo-seras. Estes estágios serais serão apresentados a 

seguir a partir do estudo realizado por Lima (1984, p. 34-38) para ilustrar os diferentes 

estágios dessa relação em termos de seu desenvolvimento tecnológico e de sua organização 

social. 
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No desenvolvimento destes estágios, os seres humanos vão se liberando de sua 

condição de submissão em relação aos padrões e ritmos da natureza. A sera primária, ou 

primitiva, tem como marca principal o estado de submissão dos grupos humanos em 

relação à natureza. As relações destes grupos com a natureza são definidas por ritmos e 

padrões naturais. Eles estão organizados em grupos familiares (em grande parte, nômades) 

e têm como principal fonte de subsistência a coleta primitiva de frutos, sementes e raízes, 

de acordo com as oportunidades ofertadas pela natureza. Nesta fase, eles ainda disputavam 

com outros animais os bosques e as cavernas onde se abrigavam. Situação que, com 

relação às questões metabólicas, é ainda de um equilíbrio natural dinâmico, do qual os 

grupos humanos participam integrando-se como consumidores ao fluxo energético e a teia 

alimentar, como qualquer outro organismo do sistema.          

 

A segunda sera é identificada como o estágio da caça e da pesca, enquanto as 

principais atividades desenvolvidas pelos grupos humanos. Os seres humanos se integram 

ao sistema como predadores, mas ainda não provocam modificações que interfiram no 

equilíbrio dinâmico dos ecossistemas. Inicia-se nesta fase o processo de criação humana, 

em termos dos instrumentos e das iniciativas para obtenção de alimentos e de abrigo. 

Utiliza o fogo para se aquecer e afugentar animais. Busca conhecer os hábitos de suas 

presas para o desenvolvimento das estratégias adequadas a sua captura.  

 

Os estudos arqueológicos sobre essas comunidades de caçadores revelam a prática 

de cultos religiosos e de um respeito às “mágicas” forças da natureza. As relações entre os 

grupos humanos e a natureza, neste estágio, tinham ainda a marca do equilíbrio natural 

metabólico, a partir de uma economia de subsistência voltada para as necessidades do 

grupo e para uma produção de consumo local, sem ainda estarem preocupados com os 

excedentes. Estes estudos apontam também para uma diversidade de modos de vida destes 

grupos sociais, sempre associados a um profundo respeito pela natureza. De qualquer 

forma, os seres humanos começam ali a se diferenciar enquanto espécie que cria e recria as 

suas relações com a natureza.  

 

 O pastoreio é considerado o terceiro estágio de desenvolvimento das atividades 

humanas e um grande progresso em relação ao domínio dos seres humanos sobre a 

natureza. Paulatinamente, os grupos humanos vão adquirindo o controle sobre a produção 

de seus alimentos. A arte da cerâmica é marca importante das transformações desta fase. 
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São impressas à paisagem as primeiras modificações mais significativas em função da 

necessidade de ambientes abertos para o desenvolvimento desta atividade. Inicia-se ai o 

declínio do clímax dos ecossistemas naturais, com a manipulação tanto de espécies animais 

como de espécies vegetais. Passa-se a criar novos ambientes e a controlar as migrações, 

introdução e aclimatação de novas espécies. Um estágio que culmina com a domesticação 

e com os rudimentos da atividade agrícola, considerada o quarto estágio seral.    

 

 A agricultura, considerada o quarto estágio, marca com força o controle dos seres 

humanos sobre os fenômenos da natureza. O controle na produção de alimentos supera a 

principal barreira para o aumento populacional. A domesticação dos animais é facilitada 

pela oferta de alimentos e proteção. Nesta fase, se intensifica a necessidade de trabalho e 

de conhecimento sobre as plantas, solos, aspectos climáticos, tipos de cultivos. As tarefas 

demandam responsabilidades coletivas e ainda não existe divisão de trabalho, que quando 

acontece está ligada ao sexo.  

 

 Nesta será, dois tipos de atividades agrícolas são identificadas. Em um tipo, mais 

primitivo, os grupos humanos ainda são nômades, realizam cultivo itinerante, denominado 

cultura de horta e têm modos simples de vida, adaptados a necessidade de mudanças em 

função da exaustão dos solos. Estes grupos predominaram na Europa, Alpes e no Brasil. O 

outro tipo de cultivo são as atividades realizadas em áreas irrigadas como assinala o 

exemplo clássico da civilização que se desenvolveu no vale do Nilo no Egito. 

 

 Nesta fase também foi desenvolvida a manufatora do ferro, a invenção do alfabeto e 

o uso da escrita literária. A agricultura afirma, por um lado, a não submissão humana aos 

fluxos e ritmos naturais revelando, cada vez mais, o potencial devastador da ação humana 

sobre a paisagem natural. Os ecossistemas são radicalmente destruídos para dar lugar a 

ecossistemas artificiais, na busca do incremento da produção agrícola que atenda as 

necessidades das comunidades. Uma atividade que marca com força o desenvolvimento da 

organização da sociedade humana, ampliando e regularizando a oferta de alimentos, além 

de possibilitar a produção de excedentes agrícola e pastoril. Condição que leva ao aumento 

da população e ao comércio. 

 

 A indústria é a quinta sera, marca a aceleração da destruição dos ecossistemas 

naturais, substituídos pelos artificiais. A economia sofre transformações radicais, em 
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função da nova organização dos agrupamentos humanos. Os ecossistemas locais não 

possuem produtividade suficiente de suporte à vida, dos que se aglomeram nos centros 

industriais. Novas relações econômicas multiplicam a cadeia de intermediários, 

substituindo a antiga relação produtor consumidor. Esta nova face da economia é marcada 

pelo: surgimento da propriedade privada dos meios de produção, que não mais pertence ao 

produtor; aumento substancial da população humana; divisão acentuada do trabalho.  

 

 Um novo ritmo e padrão de uso é impresso aos recursos naturais. As exigências são 

tanto em quantidade, como em diversidade, o que se traduz em um impacto sem 

precedentes sobre a natureza. São ampliadas as áreas de cultivo para assegurar o excedente 

dos que estão fora da produção agrícola nos centros industriais, bem como para garantir a 

demanda industrial. Um modo de produção que gera, por um lado, a escassez dos recursos 

naturais, e por outro, a saturação dos ambientes. Tudo por conta do descompasso entre o 

tempo de produção e decomposição dos recursos naturais e a velocidade de consumo e 

deposição dos rejeitos industriais, que ultrapassa a capacidade natural de suporte dos 

ecossistemas naturais16.           

 

 A urbanização marca definitivamente um modo de vida em que os seres humanos 

se concentram nas cidades, maior expressão deste sexto estágio. As cidades vão então se 

constituindo como a maior ilusão da possibilidade de independência da natureza e dos seus 

ciclos de matéria e energia. O ambiente urbano é o responsável por esta impressão ao 

possibilitar, ao especializado consumidor urbano, o atendimento de suas necessidades 

numa condição de isolamento do ambiente natural.  

 

 O processo de urbanização busca, de acordo com Lima (1984, p. 38), criar uma 

harmonia entre o ambiente rural e o artificial na caracterização do ambiente humano, 

enquanto uma base geograficamente pequena com grande conglomerado de seres 

humanos. Lugar de troca (produtos locais e de outras áreas produtivas), de consumo de 

bens, de prestação de serviços. O ambiente humano é centro de controle da vida 

econômica, política e social, num esforço para organizar o espaço social, minimizando os 

impactos deste tipo de organização social. Questão que parece ainda difícil de ser 

                                                           
16 No sistema natural os elementos seguem um caminho cíclico (ciclo da água, do carbono, do nitrogênio, do 
enxofre, etc.), que naturalmente utilizados asseguram velocidades idênticas em termos dos processos de 
degradação e renovação. O que não ocorre nos sistemas artificiais, nos quais a velocidade de consumo é 
superior a de regeneração dos sistemas naturais. (Lima, 1984, p. 37). 
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equalizada, em função de um modelo de sociedade e de um modo de produção que ainda 

contrapõe fatores ecológicos e econômicos, como se fosse possível um desenvolvimento 

que desconsidere a sustentabilidade dos ecossistemas naturais, sob pena de inviabilizar a si 

mesmo. 

  

A reconstituição destas seras mostra a inter-relação entre o desenvolvimento da 

tecnologia e dos conhecimentos dos seres humanos e os diferentes ritmos e formas de 

apropriação dos recursos da natureza, que foram, cada vez mais, influenciados pelos 

fatores econômicos. Lima (1984) destaca a força da influência dos fatores econômicos, 

especialmente a partir da industrialização, como estágio, no qual se consolidam a 

propriedade privada dos modos de produção, a divisão do trabalho, o aumento e 

concentração da população em ecossistemas, que perdem a capacidade produtiva de 

suporte à vida das comunidades que neles habitam.  

 

Este destaque, dado aos fatores econômicos, se contrapõe às abordagens 

reducionistas que terminam por atribuir apenas ao desenvolvimento da técnica e do 

conhecimento humano as causas da separação entre os seres humanos e a natureza. 

Desconsidera-se o desenvolvimento histórico dos diferentes modos de produção, que 

articulados com as diferentes formas e técnicas de apropriação da natureza são revelados 

pela economia política, que tem em Marx a sua grande expressão.  

 

Este autor (MARX, 2006) ao estudar historicamente o desenvolvimento dos modos 

de produção econômicos utilizados no contexto de organização da sociedade humana, 

destaca que os seres humanos nem sempre estiveram separados da natureza. Para Marx a 

ruptura entre o homem, a sociedade e a natureza ocorre no contexto histórico do 

desenvolvimento dos diferentes modos de produção da sociedade humana, apenas se 

completando plenamente, na relação entre o trabalho-assalariado e o capital. Esta como 

uma questão que exige explicação e não “... a unidade dos seres humanos vivos e ativos 

com as condições naturais e inorgânicas de seu metabolismo com a natureza e, portanto, 

sua apropriação da natureza; nem isto é o resultado de um processo histórico.” (Ibid., p. 

82). A unidade é então obvia, para Marx, e resultado de um processo natural se 

contrapondo a separação que é histórica, resultado do desenvolvimento dos modos de 

produção, que aliena o ser humano da natureza.  
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Esta referência de Marx orienta uma das posições no atual debate sobre a separação 

seres humanos/natureza, no contexto da questão ambiental. Posições que como referido 

inicialmente, se definem por um lado, entre os que defendem ser a questão ambiental um 

problema de conhecimento, dos rumos trilhados pela ciência moderna a partir de uma visão 

positivista, mecanicista e fragmentada que separou o homem, a sociedade da natureza, 

sendo então necessário a reconstrução da unidade perdida, na orientação de novas formas 

de conhecer e de agir com e na natureza, na construção de uma nova ciência. De outro, 

estão os que, como Marx, consideram que a separação está no contexto de outras 

determinações. Mais especificamente, como expressão primeira do atual modelo 

econômico e dos caminhos trilhados por tal modelo, que em seu desenvolvimento foi o 

responsável pela separação, ou pela alienação sociedade/natureza. Assim, a reflexão sobre 

a questão ambiental deve considerar, no contexto da ciência moderna e da práxis social, a 

histórica e dialética relação entre a sociedade e a natureza no sentido de melhor 

compreender os elementos de suas múltiplas determinações.  

 

 É na direção deste debate, que o próximo título procura desenvolver as diferentes 

posições sobre como a natureza foi sendo construída e reconstruída, no contexto do 

pensamento e da ação humana. O sentido é da emergência de valores, idéias, imagens, 

atitudes e conceitos sobre a natureza que foram se desenvolvendo e se contrapondo 

historicamente e que hoje permeiam o desenvolvimento da razão humana em suas 

diferentes lógicas, em especial quando se referem à abordagem das questões ambientais. 

 

2. 2  A natureza no contexto da evolução da razão humana 

 

A natureza enquanto objeto de conhecimento humano é um tema já palmilhado por 

muitos ao longo da história da razão humana, a partir de diferentes lógicas. No 

desenvolvimento da sociedade humana a natureza foi se constituindo como objeto para a 

magia, para a feitiçaria, para a religião, para a filosofia, para a ciência, num contínuo 

processo de construção e reconstrução do conhecimento humano. Estas não são formas de 

produzir conhecimentos que sejam mais ou menos lógicas, são conhecimentos produzidos 

a partir de diferentes lógicas, a partir de diferentes premissas, que orientam o 

desenvolvimento de uma mesma razão humana. A partir desta referência, busca-se na 

seqüência uma aproximação do percurso de desenvolvimento dos conceitos e idéias acerca 

de natureza no sentido dos que foram considerados, mas também, dos que foram rejeitados.    
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2. 2. 1  A natureza no contexto das idéias que prevaleceram 

 

 A perspectiva das idéias que prevaleceram é de uma natureza, que se constitui 

historicamente enquanto objeto de conhecimento e de dominação para a sociedade 

humana. De acordo com Ronan (1987, v. I, p. 12), já nos primórdios do desenvolvimento 

da humanidade, nos primeiros passos de construção de conhecimento pelos grupos sociais 

humanos, a natureza vai se constituindo nesta direção, enquanto objeto de conhecimento e 

da dominação humana. O que se expressa na magia como forma legítima, em seu tempo, 

de conhecer, de dominar a natureza, de controlá-la em função das necessidades e do bem 

estar humano. Uma forma legítima de expressar uma síntese sobre o relacionamento entre 

o mundo natural e o homem, definindo, a partir da identificação de fatores comuns, os 

conhecimentos que deveriam levar o homem a subjugar a natureza: 

 

“Quando, numa sociedade primitiva, mago, impostor ou curandeiro se propõe provocar 

chuva por meios artificiais, ele expressa sua compreensão de uma ligação entre a chuva e o 

crescimento das plantações, entre um e outro aspecto da natureza e sua estimativa de que a 

sobrevivência do homem depende do comportamento do mundo natural. Ele sente que há 

alguma conexão entre o homem e o mundo que o cerca, algum entendimento primitivo de 

que, conhecido o procedimento correto, o homem pode controlar as forças da natureza e 

colocá-las a seu serviço.” (Ibid., v. I, p. 12). 

 

 A natureza, a qual o próprio homem estava integrado, era associada a uma 

concepção anímica de mundo. Tudo estava submetido ao sobrenatural, aos deuses, ao 

espírito. As forças espirituais ocultas habitavam os animais, as florestas, os oceanos, o 

vento, a chuva e precisavam ser persuadidas em suas intenções, através da magia, para 

cooperar com os interesses humanos. Para Ronan (op. cit., v. I, p. 13), um mundo mágico 

de relacionamentos, de relações que a partir de erros e acertos, de porções e atos de 

manipulações dos grandes magos produziram gradualmente um conjunto de 

conhecimentos práticos que se desenvolveram à luz da experiência. Nesta época, a 

natureza era tida muitas vezes como intocada, estava associada ao sagrado, aos deuses, ao 

sobrenatural, tinha sentimentos, poderes e intenções, devia, portanto, ser respeitada, mas 

também podia ser persuadida.  

 

 Passo a passo o homem vai utilizando, de forma mais realista, os conhecimentos 

adquiridos para o seu bem estar, numa sucessão de atividades (domínio do fogo, caça, 
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pesca, cultivo de vegetais, irrigação, etc.) que de forma consciente ou inconsciente vai lhe 

possibilitando mais autonomia em relação ao mundo dos espíritos. Nas civilizações pré-

históricas e primitivas, as relações são então de cooperação entre as duas formas de 

abordagem, não existia conflito. A magia e a religião apresentavam-se como aspectos 

interligados do mundo real. A magia era como um amálgama de explicações naturais e 

espirituais.  Uma condição que perdurou até que a eficiência das técnicas de controle da 

natureza obrigou a uma redefinição do papel do mundo dos espíritos, na condução das 

relações da sociedade com a natureza. (RONAN, 1987, v. I, p. 13). 

 

 Com o desenvolvimento da sociedade no Oriente Médio e na Grécia, baseado em 

conhecimentos mais sólidos sobre os fenômenos da natureza, a magia é rebaixada a uma 

condição de feitiçaria. Surge uma poderosa casta sacerdotal que utiliza as qualidades 

místicas em benefícios particulares, ou interesse público, para dominar os ignorantes e 

crédulos. Contexto, no qual, os filósofos gregos adotam orientação totalmente contrária à 

magia, criando uma atitude de pensamento que se constituiu numa marca indelével no 

rumo da cultura científica ocidental (Ibid., v. I, p. 14). O que consequentemente marca as 

novas idéias e concepções sobre a natureza.             

  

 Os gregos são, assim, considerados os precursores da ciência ocidental, num 

percurso de construção do conhecimento também marcado por diferentes conceitos de 

natureza, especialmente no que se refere ao pertencimento do homem, da sociedade à 

natureza e ao domínio desta por aquele. As marcas das diferenças sobre o que seja natureza 

vão se definido em termos dos pré-socráticos e pós-socráticos, especialmente a partir de 

Platão e Aristóteles. Uma divisão que não se apresenta rigidamente uma vez que, os 

conceitos são cunhados no seio de concepções e idéias que em sua evolução não eliminam 

totalmente as posições alternativas, num diálogo que privilegia a uma, ou outra no contexto 

sociocultural de cada época.   

 

Assim, predomina entre os pré-socráticos um conceito de natureza, de physis, que 

não se contrapõe ao espírito ou ao psíquico. Um conceito que de acordo com Bornheim 

(1985), perdura ainda após o período pré-socrático. Para este autor (Ibid., p. 13), a 

natureza, a physis, era tida entre estes como um todo, do qual tudo fazia parte. Ela estava 

em tudo, no nascer e crescer das plantas, no alvorecer, no nascimento e desenvolvimento 

de animais e homens. Para ele (Ibid., p. 14) este conceito de natureza melhor se revela em 
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sua gênese mitológica, a partir da qual até os deuses se apresentam como seres da natureza, 

como seres que se integram e se revelam em tudo.    

 

O conceito de natureza entre estes tinha então uma perspectiva tão ampla, que faz 

Bornheim (1985, p. 14) discordar da identidade de significado entre a physis e a natureza: 

 

“À physis pertencem o céu e a terra, a pedra, a planta, o animal e o homem, o acontecer 

humano como obra do homem e dos deuses e, sobretudo, pertencem à physis os próprios 

deuses. Devido a esta amplidão e radicalidade, a palavra physis designa outra coisa que o 

nosso conceito de natureza. Vale dizer que na base do conceito de physis não está nossa 

experiência da natureza, pois a physis possibilita ao homem uma experiência totalmente 

outra que não a que temos face à natureza. Assim, a physis compreende a totalidade daquilo 

que é; além dela nada há que possa merecer a investigação humana. Por isto, pensar o todo 

do real a partir da physis não implica “naturalizar” todos os entes ou restringir-se a este ou 

aquele ente natural. Pensar o todo do real a partir da physis é pensar a partir daquilo que 

determina a realidade e a totalidade do ente.”                

 

Assim, os gregos vão inicialmente definindo a physis em sua dinâmica, amplitude e 

totalidade de ser e de poder, que integra todas as coisas animadas e inanimadas, prenhe de 

forças vivas, misteriosas, inteligentes, dinâmicas, reconhecidas na diversidade de suas 

manifestações. A physis compreende então o real, a materialidade e a espiritualidade do 

mundo: os deuses, as coisas, os seres vivos, o movimento e a mudança, o conhecimento 

humano, a sabedoria, a verdade, a política, a justiça. Tudo integra a natureza em sua 

dinâmica de existência e de transformação.  

 

A historia da filosofia e da ciência vai então desvelando os enigmas ocultos, os 

segredos da physis, que a partir de Platão e Aristóteles começam a delinear os espaços das 

relações e das diferenças entre o homem e os outros seres da natureza. Para estes filósofos 

a physis é geração, processo gênico, pela gênese se pode conhecer o que é hoje, a origem, a 

constituição, os elementos que geraram ou geram o cosmos: terra, ar, fogo, água. Neste 

percurso de busca e compreensão da natureza os conhecimentos produzidos por estes 

filósofos soam como ecos, no desenvolvimento do pensamento ocidental.  

 

 Apesar de não ter abordado mais explicitamente a relação entre a humanidade e a 

natureza, como fez Aristóteles, Platão deixa sua marca no pensamento ocidental pela 
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valorização do conhecimento filosófico abstrato frente à natureza, a partir de sua teoria das 

idéias, que valoriza tão somente as abstrações humanas. Ele associa o conhecimento 

humano, enquanto investigação e entendimento das idéias, ao desenvolvimento da 

inteligência em oposição ao sentido, à ilusão de uma realidade possível do mundo natural: 

“Os sentimentos confundem certas qualidades dos objetos, as quais precisam ser 

distinguidas pela inteligência.” (PLATÃO, sem referência ao ano, p. 189). 

 

De acordo com Ronan (1987, p. 104) o legado de Platão deixa a dever à ciência 

experimental, mas é profícuo no que se refere ao desenvolvimento da matemática. O que se 

consubstancia, no pensamento científico ocidental, com a descoberta das relações 

funcionais, expressas de forma matemática, entre processos e objetos concebidos de forma 

abstrata. 

 

Já Aristóteles, diferente de Platão, valoriza tanto a idéia e a forma como a matéria 

física, na direção de um trabalho verdadeiramente científico, com rica contribuição nos 

campos da biologia, astronomia, física (Ibid., p. 109). Em sua abordagem sobre os seres da 

natureza é enfático com relação à posição de domínio do homem. Ele hierarquizou os seres 

da natureza numa escala que se inicia com os minerais até o homem, como ser superior a 

todos os outros e inferior apenas a Deus. O seu legado tem assim a marca de uma natureza 

criada para o domínio humano (ARISTÓTELES, Não existe referência à data da 

publicação).    

 

 Apesar da condição de superioridade e de poder atribuída ao homem na escala dos 

seres naturais, ele é um ser natural e o seu poder é também definido no contexto de uma 

natureza que “nada faz em vão” (ARISTÓTELES, p. 14, sem referência a data da 

publicação). Um contexto no qual o ser humano, enquanto único ser da natureza ao qual 

foi dado o dom da palavra, tem por finalidade a compreensão do útil e do prejudicial e em 

conseqüência a capacidade do julgamento, do justo ou injusto. Um poder que naturalmente 

está subjugado apenas ao de Deus. Assim o ser humano é naturalmente superior, um ser ao 

qual foi dado o poder da compreensão, da expressão, do julgamento e consequentemente 

do domínio sobre os outros seres da natureza. 

  

 O pensamento greco-cristão segue os mesmos passos consolidando o privilégio 

humano sobre a natureza, a partir da dualidade humana enquanto espírito e matéria. Assim 
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os seres humanos, na sua dimensão espiritual, estão num nível mais elevado que os outros 

seres imperfeitos da natureza, na sua condição material de existência.  

 

 Peter Brown (1991) e Keith Thomas (1989) ao analisarem, respectivamente no final 

da antiguidade e na idade moderna, a relação da sociedade com a natureza, destacam o 

predomínio das referências teológicas priorizadas pelo cristianismo no desenvolvimento do 

pensamento ocidental. Os teólogos de cada época, Santo Agostinho na antiguidade e 

Thomas de Aquino na idade média fortalecem o pensamento de uma natureza, de um 

mundo criado para o domínio do homem.  

 

 De acordo com Brown (op. cit.) a superioridade dos seres humanos frente aos 

outros seres da natureza é uma posição que também predominou entre os estóicos na 

antiguidade tardia. A natureza existia apenas para atender aos interesses humanos. O que se 

reflete na sociedade, nas cidades gregas e romanas, nas quais se destacam como superiores 

os comportamentos que aproximam os homens da razão e os distanciam da animalidade.  

 

Na idade moderna estas idéias seguiram fortalecendo a oposição entre o que era 

humano e animal. Segundo Thomas, (op. cit.) eram atribuídos aos animais os impulsos que 

os homens mais temiam para si mesmo (ferocidade, gula, sexualidade). Assim, se 

privilegiavam todas as atividades ligadas à civilidade (moral, religião, educação erudita), 

como meio de distanciamento da animalidade. Uma distinção que era feita também entre 

os indivíduos ilustrados, intelectuais e os indivíduos que pertencessem a alguma seita, os 

povos primitivos, as crianças e bebês, as mulheres, os pobres, os loucos. Posição que 

estava a repercutir também na relação entre os seres humanos e não apenas entre estes e os 

outros seres da natureza. O que leva Thomas (op. cit., p. 59) a concluir que se estabelecia 

aí uma discussão entre, os que sustentavam que todos os seres humanos tinham o domínio 

sobre a natureza, e, os que consideravam que este domínio era direito apenas de grupos 

privilegiados. 

 

A síntese final, destacada do legado greco-cristão, que termina por prevalecer no 

desenvolvimento do mundo ocidental, é a interpretação da natureza e dos processos 

naturais como inferiores a humanidade. A afirmação cristã de que “Deus criou o homem a 

sua imagem e semelhança” é a mais forte marca impressa a oposição entre homem e a 

natureza, entre o espírito e a matéria. O homem adquire uma alma, condição de identidade 
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com um ser superior que é espírito, que é um Deus único, superior a tudo e a todos. 

Diferente dos deuses gregos que, apesar de suas forças, possuíam fraquezas e imperfeições 

humanas; tinham um vínculo com a natureza, com a matéria. Assim, essa separação é 

consolidada com um homem que agora por sua identidade com Deus é também superior à 

natureza.  

 

Esta separação entre homem e a natureza, entre a matéria e o espírito teve grande 

influências no avanço das pesquisas científicas, na idade média, especialmente no que se 

refere ao estudo da anatomia humana. Isto porque o corpo após a morte separado da alma 

perdia sua importância, podendo ser estudado como objeto. De acordo com Ronan (1987, 

v. II, p. 134), superado o obscurantismo do inicio do catolicismo, esta religião passa a ser 

oficial em Roma depois da conversão de Constantino, o Grande, em 312. Este imperador 

autoriza aos seus sacerdotes e bispos um poder antes negado, um poder que termina por se 

decidir pela ciência num contexto em que esta é ainda questionada. A dúvida se estabelece 

entre dois caminhos: um caminho que deve dar atenção apenas ao salvamento da alma 

ignorando os estudos e fontes gregas e os ensinamentos pagãos; e um outro que, termina 

por prevalecer, reconhece a importância da ciência como instrumento de conhecimento e 

contemplação da beleza e do valor da obra de Deus, como elemento de fortalecimento da 

consciência em relação à onipotência e a sabedoria divina. Desta forma, a idade média 

avança com o aval de Deus e dos homens no desenvolvimento da ciência, legando a 

ciência moderna uma contribuição às vezes até maior do que se costuma reconhecer. 

 

A separação homem/natureza continua a ser privilegiada pelas principais 

referências intelectuais no percurso do desenvolvimento da ciência moderna. O corte 

definitivo entre homem-natureza, espírito-matéria, sujeito-objeto é – na concepção de 

Passmore (1995), Thomas (1989), Gonçalves (2001), entre outros – instalado por 

Descartes, configurando uma dicotomia que marca com força o pensamento moderno e 

contemporâneo. Descartes justifica a separação homem/natureza pela superioridade 

daquele como único ser que é matéria e intelecto, em oposição a substancia material 

inferior daquela. O que dar ao homem uma capacidade ilimitada de domínio sobre a 

natureza, enquanto um pedaço de cera, que pode ser moldado de acordo com a pretensão 

humana. A matéria é inerte e passiva, estando à disposição do homem numa condição de 

absoluta submissão, sem nenhum poder de resistência e ação.    
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A filosofia cartesiana imprime de acordo com Gonçalves (2001, p. 33) duas fortes 

marcas à modernidade. Na primeira o pragmatismo do conhecimento – o caráter de 

utilidade da natureza, enquanto recurso para a humanidade – em oposição ao caráter 

especulativo do conhecimento. A segunda marca está no antropocentrismo enquanto 

concepção que coloca o homem no centro do mundo, como superior a todas as coisas. Um 

ser que é submisso apenas a Deus que o criou a sua imagem e semelhança para dominar a 

natureza. Um ser capaz de enquanto sujeito desvelar todos os segredos da natureza, que se 

apresenta, ou como um objeto a ser conhecido e moldado, ou como um recurso natural 

para ser utilizado e consumido. O que se destaca nas palavras do próprio Descartes: 

 

“Elas fizeram-me enxergar que é possível adquirir conhecimentos muito úteis para a vida e 

que, em lugar dessa filosofia especulativa que se ensina nas escolas, pode-se encontrar uma 

filosofia prática pela qual, conhecendo a força e ação do fogo, da água, do ar, dos astros, 

dos céus e de todos os outros corpos que nos rodeiam, tão distintamente quanto 

conhecemos os diferentes ofícios de nossos artífices, fosse-nos possível aplicá-los do 

mesmo modo a todos os usos a que se prestam, fazendo-os como que senhores e 

possuidores da natureza.” (DESCARTES, 1978, 113 e 114). 

 

Para Passmore outros expoentes intelectuais da modernidade ocidental também 

destacaram a interpretação da natureza para o homem, para o bem da sociedade humana. 

Nesta direção, Bacon anuncia que o fim da ciência é devolver ao homem o domínio 

perdido em parte com o pecado original. Este autor, também destaca da obra de Marx 

posições que referendam a tradição de uma natureza enquanto recursos para a vida 

humana, de uma natureza para o homem, para ser humanizada. Um caminho contrário ao 

de Descartes, que naturaliza o homem destacando-lhe a alma, a consciência. Posições, 

questionadas por autores como Schmidt (1976), Foster (2005) e Moraes (2005), as quais 

serão tratadas no próximo subtítulo, no contexto dos conhecimentos desconsiderados pelo 

modelo de sociedade que prevaleceu. 

 

Ao refazer esse percurso histórico de construção da idéia da separação 

homem/natureza, Gonçalves (op. cit.) reflete como estas idéias encontraram fértil espaço 

para prosperar no contexto de desenvolvimento, do mercantilismo, do iluminismo e do 

capitalismo, referendando a idéia de que esta separação homem/natureza termina por ser a 

principal marca da questão ambiental. 
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No contexto do desenvolvimento mercantil, na Idade Média, a burguesia e a igreja 

tinham na propriedade da terra e na exploração dos servos os recursos para a riqueza, que 

passam a depender cada vez mais da técnica. O antropocentrismo e a perspectiva 

pragmática e utilitarista do pensamento cartesiano se consolidam como aspectos favoráveis 

ao mercantilismo: 

 

“O antropocentrismo consagrará a capacidade humana de dominar a natureza. Esta, 

dessacralizada, já que não mais povoada por deuses, pode ser tornada objeto e, já que não 

tem alma, pode ser dividida, tal como o corpo já o tinha sido na Idade Média. É uma 

natureza-morta, por isso pode ser esquartejada...” (GONÇALVES, 2001, p. 34). 

 

No capitalismo essas idéias se renovam e se reforçam com o movimento iluminista 

intelectual, que se caracteriza pela centralidade da ciência e pela racionalidade crítica. Um 

movimento que em seu questionamento filosófico se recusa a admitir qualquer forma de 

dogma oriundos das doutrinas políticas e religiosas tradicionais. O conhecimento e a ação 

humana passam a ter como referência a própria natureza, a matéria, e não os dogmas 

religiosos ou as concepções metafísicas: 

 

“O iluminismo, no século XVIII, como que antecipando esse desfecho se encarregará de 

limpar a filosofia renascentista de seus traços religiosos medievalistas. A crítica da 

metafísica – de meta além e physis, natureza, ou seja, daquilo que está além da natureza, na 

concepção iluminista, será feita em nome da física, isto é, em nome da natureza tomada 

aqui no sentido do concreto, do tangível, do palpável.” (op. cit., p. 34). 

 

 A revolução industrial caracterizada pela substituição da mão de obra manual pela 

tecnologia, inaugurada pelo capitalismo na Inglaterra no século XVII, é marca definitiva de 

uma natureza objetivada e de um homem que está fora da natureza. Surgem os grandes 

conglomerados industriais, como expressão maior de uma ciência e de uma técnica que se 

expressam na dominação e no controle da natureza. 

  

O século XIX consolida um modo de vida orientado pelo pragmatismo e pelo 

domínio da natureza, tão bem expressos na tecnologia, na objetivação da natureza e na 

objetivação do próprio homem. Orientação que tem a marca do positivismo ao separar, 

neste contexto, as ciências da natureza (física, química, biologia, etc.) e as ciências do 

homem (economia, sociologia, história, antropologia, psicologia, etc.), impossibilitando a 
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produção de um conhecimento que articule a ciência em sua diversidade. O que se 

constitui não apenas enquanto pensamento, mas enquanto realidade objetivada na 

subjetividade humana e social.  

 

O mundo concreto dos homens é fragmentado, dividido, dicotomizado em uma 

realidade e racionalidade absoluta criada pela civilização capitalista industrial. Os 

contrários a essa realidade e racionalidade são irracionais, românticos, sonhadores, 

contexto que no percurso do desenvolvimento da razão humana está a buscar caminhos 

críticos e alternativos que integrem a relação sociedade/natureza nas abordagens das 

questões ambientais. Uma perspectiva, que se abre à reflexão sobre como a natureza e o 

homem vão sendo objetivados a partir da fragmentação das ciências, e, ao debate acerca 

das diferentes posições sobre a natureza no centro da questão ambiental. Questões sobre as 

quais se reflete no próximo subtítulo. 

 

2. 2. 2  A natureza no contexto das idéias que foram desconsideradas  

 

 No atual contexto de análise das influências de todas estas idéias que se fizeram 

prevalecer no desenvolvimento da sociedade humana em sua relação com a natureza, 

novas perspectivas são reveladas. O próprio conceito de physis, já abordado no subtítulo 

anterior para efeito de compreensão do percurso de desenvolvimento da ciência ocidental, 

é marca de uma referência de natureza que foi abandonada neste percurso. 

  

A antiguidade é também referência para idéias vitalistas, como o mito da Deusa 

Gaia, que na contemporaneidade é utilizada por Lovelock (2006) como metáfora de uma 

terra viva, como um sistema fisiológico, dotado de objetivos inconscientes ajustáveis ao 

ambiente e a diversidade de vida que sustenta. Renovam-se assim, idéias vitalistas de uma 

terra viva, a mãe terra, mãe de todas as coisas que gera e nutri seus filhos nos limites de 

seu próprio ser.  

 

 Outra referência desta visão integrada da natureza está no taoísmo, considerado por 

Ronan (1987, p. 19 e 20) o maior movimento científico-filosófico primitivo da China. O 

taoísmo, segundo este autor, encerrava o significado espiritual e filosófico, de “o caminho 

ou a ordem da natureza”. Como termo que não possui tradução na língua ocidental, 

exprime o sentido do poder essencial da natureza, como um poder que não é de um ser 
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divino, todo-poderoso, mas um poder imanente ao organismo que é, ao mesmo tempo, o 

homem e o universo. Uma idéia também retomada na atualidade nas proposições de Capra 

(1982), que articulam concepções científicas dialéticas e sistêmicas com a espiritualidade e 

religiosidade da concepção taoista. Idéias que foram desconsideradas no percurso de 

desenvolvimento do pensamento moderno, mas que se retoma agora, no contexto de uma 

reconstrução da ciência e das abordagens sobre as questões ambientais.  

    

Outras idéias vão sendo também reveladas por autores como Thomas (1989) e 

Passmore (1995), que apesar do já observado no subtítulo anterior, concordam com a tese 

de que no cerne dos atuais problemas está à concepção da separação e da dominação 

homem/natureza. Como se procura enfatizar neste capítulo, estes autores lembram que, 

embora estas idéias tenham incentivado uma visão de uma natureza para ser usada e 

dominada, elas não foram as únicas, presentes na base do pensamento ocidental. Foram 

sim, as idéias destacadas e privilegiadas no rumo do desenvolvimento e no contexto de 

interesses de cada época.  

 

Desta forma, de acordo com Thomas (op. cit., p. 29), o próprio legado judaico-

cristão é ambíguo, pois o domínio da natureza estaria de certa forma condicionada a 

responsabilidade do homem sobre esta, sobre a criação divina. Noutro sentido, Passmore 

(op. cit., p. 92) destaca que, em toda a história da humanidade, a natureza foi também 

pensada a partir de uma orientação mística, como tendo intenções, como sendo capaz de 

ser influenciada em sua sensibilidade, pelos seres humanos, através de orações e súplicas. 

Este autor (Ibid) faz também referências a idéias, que estão inspirando as concepções de 

natureza, agora provedora, enquanto inspiração sensitiva, estética e espiritual.  Como 

Thomas, ele faz inicialmente alusões ao antigo testamento acerca da beleza do paraíso 

concedido aos homens após o dilúvio. No antigo testamento o homem reconstrói os 

contornos de um paraíso perdido com o pecado original, restaurando a beleza do paraíso. 

Neste movimento busca-se humanizar a natureza, resgatá-la de sua selvageria, de sua 

estranheza, recuperando sua beleza e humanidade. Já os românticos em sua fantasia se 

nutrem do exótico, dos mistérios, da selvageria da natureza, subverte a lógica clássica na 

direção da subjetividade, do sentimento, da estética. A beleza está na originalidade, na 

natureza como ela é. 
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Como se vê a modernidade também revela idéias que de uma forma, ou de outra, 

foram desconsideradas no contexto da tendência para o antropocentrismo, a partir da noção 

de dominação da natureza. Neste contexto, mas a partir de outras referências, Foster (2005, 

p. 27) também considera que a tendência para o antropocentrismo, a partir da noção de 

dominação da natureza, não implica necessariamente uma total desconsideração desta, ou 

de suas leis. Para ele, o entendimento da ecologia exige a retomada das novas visões da 

natureza que surgiram entre o século XVII e XIX com o desenvolvimento do materialismo 

e da ciência. Ele lembra que o próprio Bacon considerado, como principal proponente da 

dominação da natureza afirmou que a “maestria da natureza” estava enraizada na 

compreensão e na obediência às suas leis. Como se vê, uma posição que revela a condição 

de submissão da humanidade à natureza e o condicionamento das ações humanas as suas 

leis. 

 

De acordo com Foster (op. cit., p. 27), os estudos de Christopher Caudwell em 

Ilusão e Realidade17, sobre a concepção baconiana de maestria da natureza, revelam um 

infindável processo de interação dialética, também presentes em termos da co-evolução das 

relações entre o homem e a natureza nas obras de Darwin e de Marx. Para este autor (Ibid., 

p. 28), a aceitação destes argumentos indica não haver contradição entre os conceitos de 

maestria da natureza e sustentabilidade, sugerindo que estes possam ter sido propostos no 

contexto da mesma tradição baconiana. Posição por ele respaldada a partir de trabalhos de 

aperfeiçoadores da obra baconiana, aos quais considera como maiores defensores do 

desenvolvimento sustentável, a exemplo de John Evelyn com seu trabalho sobre a defesa 

das florestas em Sylva, no ano de 1664 e o seu ataque à poluição atmosférica em 

Fumifugium, no ano de 1661.        

 

Neste contexto das críticas ao pensamento mecanicista, antropocêntrico é também 

atribuída a Marx, como já visto em Passmore (1995), a responsabilidade de uma posição 

antropocêntrica utilitária que tinha a natureza para o homem, como base material voltada 

para o desenvolvimento econômico, sem nenhuma preocupação ecológica. Posição que 

Foster (2005) vai combater radicalmente em seu livro: A Ecologia de Marx – materialismo 

e natureza. Um estudo que busca resgatar o pensamento ecológico em Darwin e 

particularmente em Marx, no sentido de revelar as origens do pensamento ecológico, no 

                                                           
17 Christopher Caudwell, Illusion and reality (Nova York: International Publishers, 1937), 279. (Foster, 2005, 
p. 354). 



 

 

116 

contexto do desenvolvimento do materialismo e das ciências sociais na modernidade. A 

intenção deste autor é produzir conhecimentos que contribuam com o debate científico 

para a reorientação da atual perspectiva dualista que opõe às concepções românticas 

organicistas, vitalistas, espiritualista ao positivismo e ao mecanicismo ao ponto extremo de 

rejeição da própria ciência.  

 

   Para Foster (2005), muito dos escritos de Marx reflete uma consciência ecológica 

no que concerne a relação sociedade/natureza, que foi sempre desconsiderada no contexto 

da sua época por um dualismo que tinha de um lado, o mecanicismo enquanto concepção 

dominante em todo o desenvolvimento do pensamento ocidental, em oposição ao vitalismo 

ou idealismo, ficando de fora as questões histórico-materiais reais e as grandes lutas 

históricas e intelectuais, que agora voltam a emergir no seio da questão ambiental.  

 

Outros estudiosos como Schmidt (1976) e Moraes (2005), por caminhos diferentes 

ao seguido por Foster, fazem igual reflexão no que se refere à perspectiva da unidade 

homem/natureza na obra de Marx. O ponto em que divergem está na concepção da 

dialética, apoiada na perspectiva unilateral de Lukács e da Escola de Frankfurt. Na ótica 

destes autores e desta Escola existe uma incompatibilidade entre materialismo e dialética, 

tendo esta, validade apenas para os fenômenos dotados de materialização social. Uma 

posição que não impede Schmidt (op. cit.) e Moraes (op. cit.) de reconhecerem a presença 

da natureza na obra de Marx.  

 

Moraes (op. cit.) e Schmidt (op. cit.) concordam, assim, que a obra de Marx é 

destituída de uma perspectiva ontológica de natureza. A natureza se revela apenas como 

recursos para a vida humana. A perspectiva da investigação dos fenômenos naturais – que 

incluiriam as interações metabólicas entre a espécie humana e os outros elementos da 

natureza – é totalmente relegada. A ênfase de Marx, para eles, está na relação entre as 

condições naturais e os processos produtivos enquanto pressuposto geral de toda produção. 

O que se justifica pelo fato da natureza enquanto matéria ambiental ser anterior ao trabalho 

humano e, portanto, se constituir como o objeto universal deste. Posição que é entendida 

de outra forma por Foster, como se verá depois, mas que quando se busca no próprio Marx 

Engels (2006, p. 113), se revela nos seguintes termos:  
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“O modo pelo qual os homens produzem seus meios de subsistência depende, antes de 

tudo, da natureza dos meios que eles encontram e têm de reproduzir. Este modo de 

produção não deve ser considerado, simplesmente, como a reprodução da existência física 

dos indivíduos. Trata-se, antes de uma forma definida de atividade destes indivíduos, uma 

forma definida de expressarem sua vidas, um definido modo de vida deles. Assim como os 

indivíduos expressam suas vidas, assim eles são. E o que eles são, portanto, coincide com 

sua produção, tanto com o que produzem quanto com o como produzem. A natureza dos 

indivíduos, portanto, depende das condições materiais determinantes de sua produção ”   

 

De acordo com Moraes (2005, p. 73), a natureza é para Marx a principio natureza 

orgânica interior ao homem, mas também natureza inorgânica exterior ao homem que tem 

na terra a extensão de si mesmo, de sua própria pele. Dimensões que se articulam no 

desenvolvimento do próprio ser humano, mediada pelo trabalho, como categoria 

fundamental da relação sociedade/natureza, exclusiva do ser humano, para dar forma útil 

aos materiais oferecidos pela meio natural, transformando-os em valores de uso. 

 

Em um segundo momento, diz Moraes (op. cit., p. 73) a natureza em Marx se 

diferencia em primeira e segunda natureza, considerando respectivamente os ambientes 

intocados pelo homem e os que já carregam as marcas de transformações pretéritas. A 

segunda natureza se diferencia como natureza socializada, que agrega em suas formas o 

trabalho de gerações passadas, enquanto a primeira natureza apresenta-se como resultado 

exclusivo da história natural. A história humana vai se revelando como um processo de 

transformação da primeira em segunda natureza, ao modificar a paisagem terrestre, 

imprimindo-lhe sua marca.       

 

Foster (2005) comunga com estes autores (Moraes e Schmidt) sobre a presença da 

natureza na obra de Marx e destes conceitos acima trabalhados por Moraes divergindo, 

porém, da ausência de uma perspectiva materialista ontológica. Para Foster, a perspectiva 

da natureza em Marx inclui clara compreensão das interações metabólicas entre as 

atividades humanas e a natureza. Moraes (op. cit.) e Schmidt (1976), ao contrário 

enfatizam em Marx a relação entre as condições naturais e os processos produtivos apenas 

enquanto pressuposto geral de toda produção. Para Foster (op. cit.), no entanto, a obra de 

Marx está repleta de insights marcados por uma profunda consciência ecológica, como 

elemento central a sua obra.  
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Um caminho, trilhado por este autor a partir de uma ruptura realizada em seu 

próprio caminho teórico, com a idéia de que a dialética só se relaciona com a práxis, com o 

mundo humano social. Foster (2005, p. 21) mostra que a questão estaria então, no percurso 

trilhado pelas abordagens materialistas do século XIX ao rejeitarem o positivismo 

mecanicista e reducionista, no curso do privilégio de um mundo social, construído 

estritamente na integralidade de suas relações, pela prática humana. Direção, que implicou 

desconsiderar os elementos naturais que existem independentes dos seres humanos e de 

suas construções sociais. 

 

Este autor (FOSTER) retoma então, a análise sobre toda história das abordagens 

materialistas da natureza e da existência humana. Isto porque, de acordo com Foster (op. 

cit., p. 26) o pensamento verde desenvolveu a tese de atribuir toda a responsabilidade pelo 

curso de degradação ecológica a emergência da revolução científica do século XVII, 

representada pelas idéias de autores como Bacon e Descartes, que teriam preconizado a 

separação homem/natureza e a dominação desta por aquele. Para Foster (op. cit.), estas são 

posições desenvolvidas sem uma consideração sistemática da obra destes autores. Uma 

análise que considera determinados aforismos, como uma perspectiva simplista e 

exclusivamente antropocêntrica, característica do mecanicismo, que termina por ter como 

oposição apenas uma visão romântica, organicista, vitalista, pós-moderna. 

 

A análise da relação sociedade/natureza fica circunscrita a esta concepção dualista 

que não reconhece que estas categorias (mecanicismo e vitalismo ou idealismo) estão 

conectadas dialeticamente na sua unilateralidade impondo-se a necessidade da 

transcendência simultânea destas, uma vez que ambas representam a alienação capitalista 

(Ibid., p. 26). Foster (op. cit., p. 27) chama atenção para este estranho contexto que 

considera idealista e no qual apenas os valores importam, sendo as questões histórico-

materiais reais desconsideradas e as grandes lutas históricas e intelectuais reduzidas a 

meras frases. Mostra então que o pensamento do próprio Bacon, como um dos expoentes 

do pensamento que preconizava a dominação da natureza tendia para um 

antropocentrismo, que não desconsiderava completamente as leis da natureza: 

 

“O próprio Bacon afirmou que a maestria da natureza estava enraizada na compreensão e 

na obediência às suas leis. Embora isto fosse ser condenado por Marx como sobretudo um 

‘ardil’ para obrigar a natureza a conformar-se às necessidades do desenvolvimento burguês, 
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a formulação expressava, porém, uma contradição verdadeira da condição humana.” 

(FOSTER, 2005, p. 27. o grifo é meu). 

 

   Foster (op. cit., p. 28) reflete então, que o conceito de “maestria da natureza” de 

Bacon pode estar ligado ao surgimento do conceito de sustentabilidade, no contexto da 

própria tradição baconiana. Posição que se apóia na análise dos trabalhos18 desenvolvidos 

pelos “aperfeiçoadores baconianos” e primeiros defensores do desenvolvimento 

sustentável, numa crítica que considera jamais escrita no que concerne ao trabalho sobre 

poluição atmosférica. 

 

 Ao analisar a tese de Marx, sobre o materialismo em Epicuro, Foster vai 

identificando em suas argumentações a oposição ao materialismo determinista, por um 

lado, e por outro, aos princípios teleológicos da religião na direção de um materialismo que 

reconhece as fronteiras das necessidades, admitindo o acaso, a sensualidade e a liberdade 

humana.       

 

 Os avanços reconhecidos em prol de um pensamento ecológico até o final do século 

XIX têm a marca das concepções materialistas de natureza. Numa postura contraria as 

idéias espiritualistas e idealistas dominantes de natureza, Foster (op. cit., p. 15, 16) destaca 

a partir desta posição, as concepções de teóricos materialistas que vão se opondo as idéias 

que predominavam à época. Entre os epicuristas predominava a orientação antiteleológica, 

que rejeitava todas as explicações naturais baseadas em causas finais e na intenção divina. 

Para destacar a importância desta posição ele lembra, citando Engels, que a questão central 

a todas as discussões filosóficas do inicio do século XIX se dava entre duas posições. De 

um lado estavam os que afirmavam o primado do espírito sobre a natureza, no campo do 

idealismo que presumia a criação do mundo. Do outro, os materialistas que consideravam a 

natureza primária. 

  

Foster (op. cit., 17 e 18) vai então seguindo o percurso de oposição entre o 

materialismo e o idealismo. Ao mesmo tempo, revela as confrontações frente ao ceticismo 

comum ao empirismo de David Hume e a filosofia idealista transcendental de Kant. Num 

percurso que se consolida em Marx a partir de Epicuro e Hegel, apesar da oposição radical 

a ótica abstrata contemplativa do materialismo de Epicuro, para ele totalmente desprovido 

                                                           
18 A defesa das florestas e o ataque à poluição atmosférica de John Evelyn, 1661 e 1664 respectivamente. 
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de conteúdo ético positivo, bem como, a posição idealista de um rigor religioso de Hegel, 

que nega a existência do finito em si e de si considerando-a apenas através do pensamento. 

 

 Num percurso pelo desenvolvimento do materialismo Foster (2005) vai revelando 

as posições ecológicas a partir de Epicuro, na antiguidade grega. Foster (op. cit., p. 61 a 

64) mostra a preocupação ecológica de Epicuro, que hoje seria considerada 

conservacionista, no sentido da: poluição atmosférica, pela mineração; da redução das 

colheitas; da degradação do solo; da destruição das florestas; além do argumento de que, os 

homens não são diferentes dos animais, a partir de uma concepção evolucionária. A 

constatação é de que o materialismo Epicurista vai revelando uma compreensão da 

importância da natureza e das suas leis para o progresso da ciência. 

 

O pensamento de Feuerbach ao negar o sistema especulativo idealista de Hegel 

enfatizou a necessidade de uma base natural para a ciência, como objeto essencial da razão 

humana, direção que de acordo com Foster (op. cit., p. 105) entusiasmou Marx, pelo 

caráter humanista e pela sua ênfase nas sensações. Por uma ciência que tenha a natureza 

enquanto matéria, como base essencial para a razão. Posição que justifica na crítica de 

Marx a alienação do trabalho, inseparável da alienação dos seres humanos de sua própria 

natureza (natureza interna) e de sua natureza inorgânica (natureza externa). 

 

 Foster (op. cit., p. 107) está se referindo a um conceito de natureza que acompanha 

a obra de Marx, segundo ele a partir do texto Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Um 

conceito que considera, no contexto da história da produção humana, o homem enquanto 

ser natural que tem os outros elementos da natureza como uma extensão inorgânica de seu 

próprio corpo, de sua pele, de sua natureza interna.  

 

Este conceito de natureza orgânica e inorgânica se revela em Marx no texto em que 

trata da alienação do homem da natureza19. Ao falar da escravidão, como uma forma de 

apropriação do homem pelo próprio homem, Marx (2006, p. 83) considera que o escravo 

se encontra destituído de sua própria natureza humana interna, para se constituir em 

natureza inorgânica, de seu proprietário. A relação entre o homem e a terra, em condições 

de apropriação coletiva da terra, também é vista em termos de um ser que se constitui 

                                                           
19 Formações Econômicas Pré-capitalistas. MARX, Karl, 2006. 
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objetiva e subjetivamente nesta relação com os outros seres humanos e com o seu ser 

natureza orgânica e inorgânica: 

 

“Essas condições naturais de existência, com as quais ele se relaciona como com um corpo 

inorgânico, tem caráter duplo: elas são (I) subjetivas e (II) objetivas. O produtor existe 

como membro de uma família, de uma tribo, um agrupamento de sua gente, etc. – o que 

adquire, historicamente, formas diversas resultantes da mistura e conflitos com outros. É 

como membro comunal, assim, que ele estabelece relações com determinada (parte da) 

natureza (chamêmo-la de terra, solo), como seu próprio ser inorgânico, condição de sua 

produção e reprodução.” (MARX, 2006, p. 83).       

 

A questão está na emergência da propriedade privada, ele trata da destruição dos 

modos de produção onde os seres humanos tinham a propriedade coletiva da terra. A 

destruição deste modo de produção aliena o homem da natureza de seu próprio ser 

orgânico e inorgânico, destituindo-o ao mesmo tempo de suas condições objetivas e 

subjetivas de ser. A separação do homem da natureza, sua alienação da natureza é a questão 

que para Marx (op. cit., p. 82) exige compreensão: 

 

“O que exige explicação não é a unidade de seres humanos vivos e ativos com as condições 

naturais e inorgânicas de seu metabolismo com a natureza e, portanto, sua apropriação da 

natureza; nem isto é o resultado de um processo histórico. O que tem de ser explicado é a 

separação entre essas condições inorgânicas da existência humana e a existência ativa, uma 

separação somente completada, plenamente, na relação entre o trabalho-assalariado e o 

capital.” 

 

 Para Marx (1978, p. 104) a unidade entre o homem e a natureza era óbvia e ele 

costuma lembrar em seus textos, como o fez na Crítica da Economia Política: 

 

“As determinações que valem para a produção em geral devem ser precisamente separadas, 

a fim de que não se esqueça a diferença essencial por causa da unidade, a qual decorre já do 

fato de que o sujeito – a humanidade – e o objeto – a natureza – são os mesmos. Este 

esquecimento é responsável por toda a sabedoria dos economistas modernos que pretendem 

provar a eternidade e a harmonia das relações sociais existentes no seu tempo.”  
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 Existe, então para Marx, unidade entre os seres humanos e a natureza, num 

contexto em que estes vão produzindo historicamente a sua relação com a natureza, assim, 

como afirma Foster (2005, p. 107 e 108): 

 

“A natureza assim assume significado prático para a humanidade como o resultado da 

atividade de vida, a produção do meio de vida. ‘O homem’ escreveu Marx, ‘ reproduz a 

totalidade da natureza’. Mas, a atividade prática através da qual os seres humanos realizam 

isto não é meramente uma produção no sentido econômico estrito; ‘portanto, o homem 

também produz de acordo com as leis da beleza’... Segue-se que a alienação é ao mesmo 

tempo a alienação da humanidade da sua própria atividade de trabalho e do seu papel ativo 

na transformação da natureza. Tal alienação, segundo Marx, ‘aliena o homem do seu 

próprio corpo, da natureza tal como ela existe fora dele, da sua essência espiritual, da sua 

essência humana’. Além disso, esta é sempre uma alienação social: ‘toda auto –alienação do 

homem de si mesmo e da natureza está manifesta na relação que ele estabelece entre outros 

homens e ele mesmo e a natureza’. ”      

 

Foster mostra que (op. cit., p. 201) é no Capital que se consolida em Marx a 

integração entre sua concepção materialista de natureza e da história. Contexto no qual, são 

empregados os conceitos de metabolismo e de falha metabólica, como referência para 

fenômenos da interação entre os seres humanos e a natureza: 1) “Metabolismo”, para 

definir o processo de trabalho, no qual, os seres humanos, a partir de suas ações, mediam, 

regulam e controlam o metabolismo das suas relações com a natureza (interação 

metabólica). “Falha metabólica”, como uma ruptura do equilíbrio das trocas metabólicas 

entre as atividades humanas e a natureza, tendo em seu ápice uma falha decorrida das 

relações de produção capitalista que separam o homem da natureza e o campo da cidade.    

 

Neste conceito de interação metabólica Marx, já no século XIX revelava com 

clareza a sua compreensão entre as relações entre as questões econômicas, sociais e 

ecológicas que hoje se constituem no tripé do conceito de sustentabilidade. O que fica 

evidente em Marx (apud, FOSTER, 2005, p. 210), no volume 1 do Capital: 

 

“A produção capitalista congrega a população em grandes centros e faz com que a 

população urbana tenha uma preponderância sempre crescente. Isto tem duas 

conseqüências. Por um lado, ela concentra a força-motivo histórica da sociedade; por outro, 

ela perturba a interação metabólica entre o homem e a terra, isto é, impede a devolução ao 

solo dos seus elementos constituintes, consumidos pelo homem sob a forma do alimento e 
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do vestuário; portanto, ela prejudica a operação da condição natural eterna para a fertilidade 

duradoura do solo... ela impede a sua restauração sistemática como uma lei reguladora da 

produção social, e numa forma adequada ao pleno desenvolvimento da raça humana... Todo 

progresso na agricultura capitalista é um progresso da arte de roubar, não só do trabalhador, 

mas do solo; todo progresso no aumento da fertilidade do solo por um determinado tempo é 

um progresso em direção à ruína das fontes mais duradouras dessa fertilidade... A produção 

capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e o grau de combinação do processo social da 

produção solapando simultaneamente as fontes originais de toda riqueza – o solo e o 

trabalhador.” 

 

Assim, como revela Foster (2005), a preocupação com a degradação da natureza já 

estava presente na obra de Marx na perspectiva, não apenas das atividades agrícolas 

desenvolvidas pelas grandes propriedades, a partir de um sistema de propriedade privada 

que considerava antagônico à natureza, mas também, a partir da degradação econômica 

refletida na “poluição universal” que ocorriam nas grades cidades. Ao contrário das 

afirmações da inexistência de uma preocupação ecológica em Marx, se revela uma obra, 

que antes da emergência da “moderna consciência ecológica burguesa” já anunciava os 

contornos da destruição da natureza, numa perspectiva ambiental, ao articular os fatores 

econômicos, sociais, políticos e ecológicos. 

 

Na contemporaneidade esta busca pelo desvelamento da natureza se intensifica com 

a agudização da questão ambiental. Questão que se apresenta como desafio para as ciências 

e questiona os parâmetros que regem a imbricada rede das inter-relações 

sociedade/natureza. Contexto no qual, se impõe elucidar as diferentes concepções de 

natureza e de sociedade, com base em novas referências que considere a amplitude, a 

dinâmica e a complexidade das atuais questões ambientais.  

      

2. 3 De volta à natureza ou na natureza? 

 

Como se viu nos dois últimos subtítulos, a história da construção do conceito de 

natureza está marcada por uma polaridade entre concepções humanas que em seus 

extremos revelam, de um lado, uma natureza enquanto alteridade, em oposição à sociedade 

humana; e de outro, uma natureza que é totalidade, que incorpora em seu ser a sociedade 

humana e todas as suas construções, materiais e espirituais. Construções sociais, 

concepções humanas, conceitos que ao final, nem sempre se apresentam como simples 
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opção e escolha, pois tem o real, como limite. Afinal o conhecimento humano se define e 

redefine: com as novas descobertas; com as necessidades e interesse de cada momento; 

com a inter-relação entre uma multiplicidade de fatores, que também considera tanto as 

necessidades quanto contingências, em cada contexto ambiental. Assim, apesar da busca 

pelo desvelamento da natureza não se constituir em preocupação nova – foco de interesse 

para a humanidade desde os tempos mais remotos – esta é uma questão que se renova com 

a dinâmica de transformação da sociedade e da natureza e das inter-relações daquela com 

esta, ou nesta. 

 

Ao se procurar refletir sobre o que seja a natureza enquanto objeto para a sociedade 

humana, na atualidade das discussões sobre a questão ambiental, se reflete em termos das 

posições de Moscovici (1977), Morin (1979), Capra (1982), Foster (2005), Moraes (2005) 

e Passmore (1995) acerca de: O que é a natureza? De que natureza se fala? Em que sentido 

somos ou não natureza? Em que sentido a sociedade humana é ou não natureza? Em algum 

momento, por algum motivo nos separamos da natureza? Devemos retornar à natureza, ou 

na natureza? 

 

Um percurso de construção do conhecimento humano que se delineia a partir de 

diferentes bases epistemológicas, em teorias e posições que – como se busca refletir a 

seguir – desenha e re-desenha a natureza na atualidade do debate sobre as questões 

ambientais.        

 

Na direção de reconstruir o método científico e de re-conhecer a natureza, retoma-

se a uma concepção vitalista. A busca é por um retorno sensível à natureza. Lovelock 

(2006) faz um caminho que rechaça o pensamento atomístico e reducionista, encorajado 

pelo mecanicismo cartesiano, sem negar os avanços alcançados pela ciência por essa via, 

que agora está na direção correta ao se restringir apenas a uma parte da ciência e não a sua 

totalidade. A partir do mito da Deusa Gaia, Lovelock, emprega a metáfora, da imagem de 

uma terra viva, sensível, com intenções. Uma teoria na qual a natureza, a biosfera, o 

planeta terra, enquanto um sistema complexo dotado de um dinamismo auto-regulador que 

implica um controle ativo capaz de manter a terra, ou a natureza da terra, em homeostase. 

A natureza se constituiria então como um sistema auto-regulado composto pela totalidade 

dos organismos (seres humanos), rochas, oceanos, atmosfera, em evolução. Um sistema 
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dotado do objetivo de manter o equilíbrio da biosfera em condições o mais favorável 

possível à vida na terra.  

 

Em outra construção teórica, que também pretende reconstruir o método científico, 

rompendo com a ciência moderna ocidental, Morin busca ate mesmo, superar a visão de 

physis dos pré-socráticos. Ele propõe um retorno à natureza – para ele desencantada e 

desolada pela física ocidental – carecendo agora se recompor e “voltar a tomar vida” 

(MORIN, 1977, p. 340); voltar a se constituir como physis complexa reanimada, 

regenerada, generativa. A natureza torna-se assim “... generalizada, envolve e engloba 

todas as coisas, incluindo o devir antropossocial, incluindo o espírito humano.” (Ibid., p. 

341).  

 

Outro caminho é o de Capra, por uma natureza que também incorpora a matéria e o 

espírito, mas que por outro lado, se apóia na ciência moderna, na perspectiva das novas 

abordagens sistêmicas, porém enraizada numa consciência ecológica espiritual. Numa 

consciência que transcenda a estrutura científica para uma consciência cósmica da 

unicidade de toda vida, uma consciência ecológica que seja verdadeiramente espiritual. A 

proposição é de um modelo para desenvolvimento da sociedade humana que busca 

articular a cientificidade das concepções dialéticas e sistêmicas da ciência com a 

espiritualidade e religiosidade da concepção científico-filosófica taoista. O caminho é, 

como diz Capra (1982, p. 403), de uma “ecologia profunda” que expresse uma nova forma 

responsável de ser e estar no ecossistema planetário, orientada por base filosófica e 

conceitual, oposta a um “ambientalismo superficial” que vê a questão na ótica do controle 

ambiental da natureza em benefício da humanidade.  

 

Moscovici (1977, p. 335) propondo a necessidade da adoção de um novo 

paradigma, no percurso da ciência, busca o regresso da sociedade humana na natureza, “... 

não é regresso à natureza, mas regresso na natureza” na qual e como tal, evoluímos. A 

sociedade humana não está colocada fora da natureza, para este autor (1977, p. 336) “pelo 

contrário, lhe pertencemos inteiramente, pela carne, o sangue, o cérebro, e dela fazemos 

parte.” Produzir e inventar é para os humanos como respirar, é pertencer a natureza em 

todo o seu incessante devir. Por mais que a separação do homem da natureza tenha sido 

atribuída à emergência do símbolo, da linguagem (Lèvi-Strauss); da consciência social 

(Lewis Morgan); da propriedade privada (Karl Marx) da repressão dos instintos, do incesto 
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(Sigmund Freud); da técnica; a sociedade humana – enquanto existir – continuará a ser 

irremediavelmente natureza. 

 

Passmore (1995, p. 91) argumenta a partir de um conceito de natureza “... em um de 

seus sentidos mais restritos: apenas incluindo, aquilo que, deixando de lado o sobrenatural, 

designa o que não é humano, nem por si próprio, nem nas suas origens.” Em seu percurso 

destaca a ciência como referência em oposição a concepções reacionárias e místicas. Para 

ele (Ibid., p. 100) os seres humanos compõem com as plantas, com os animais, com a 

biosfera uma única comunidade, mas apenas no sentido ecológico do termo. Assim, estes 

elementos estabelecem entre si uma complexa rede de inter-relações e interdependência, da 

qual os seres humanos dependem para viver. Esta, para ele (Ibid., p. 100), não é, porém “o 

sentido de uma comunidade que gera direitos, deveres, obrigações”. Os homens não 

constituem com os animais “uma rede de responsabilidade e de concessões mútuas.” Neste 

sentido a natureza ainda é em algum sentido estranha. Desta forma os seres humanos, a 

despeito de toda sua produção científica sobre os outros seres vivos da natureza, ainda não 

estabelecem com estes uma comunicação efetiva sobre os seus conhecimentos, sobre os 

seus valores, sobre os parâmetros e as referências de sua moral e de sua ética. O 

conhecimento humano é assim, o resultado da solidão intelectual humana, do próprio 

julgamento humano, do isolamento da humanidade em relação aos outros seres da 

natureza.  

 

Autores como Moraes (2005) e Foster (2005), como se viu acima, ao contrário dos 

que rompem com a modernidade, buscam em uma das principais matrizes da ciência 

moderna, no marxismo, reconhecer elementos de uma concepção sobre a natureza, que 

teria se perdido no contexto dos interesses socioeconômicos que se fizeram prevalecer, nos 

últimos séculos. Por caminhos diferentes, mas no percurso da ciência moderna e do 

marxismo, estes dois autores, reconhecem os elementos de uma natureza que se revela, em 

Marx. Uma natureza, que compõe com os seres humanos uma unidade apenas rompida 

com a alienação dos seres humanos da natureza, a partir de um modo de produção que 

institui a propriedade privada, enquanto direito de apropriação sobre os recursos da 

natureza, o que incluindo o próprio homem. Uma natureza, que se constitui por um lado, 

como natureza interna do homem, e por outro, como natureza externa ao homem, 

constituindo-se esta última como o corpo inorgânico do próprio homem. As duas naturezas 
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como instâncias que se articulam, mediadas pelo trabalho, no desenvolvimento do ser 

humano. 

 

O problema não estaria simplesmente nos conhecimentos que foram construídos 

pela sociedade humana, seu desenvolvimento tecnológico e a capacidade de transformação 

alcançada pela sociedade humana. A questão central estaria no modelo de desenvolvimento 

econômico, no modo de produção capitalista que aliena o ser humano da natureza, o que 

inclui as relações dos seres humanos entre si.  

 

Este é um debate sobre o conceito de natureza que vai se estruturando no espaço da 

busca pela ruptura com a dicotomia entre os seres humanos e a natureza, instituída e 

consolidada historicamente. Uma opção priorizada por um modelo de sociedade e de 

desenvolvimento econômico que nos últimos séculos definiu, a partir dessa dicotomia, os 

rumos das relações entre a sociedade e a natureza, com as graves conseqüências que se 

revelam, cada vez mais, à humanidade.  

 

Contexto em que vai se consolidando, por diferentes caminhos e oposições a 

necessidade de se romper com essa dicotomia entre os seres humanos e a natureza, entre a 

sociedade e a natureza. Por diferentes que sejam os caminhos e referências adotadas 

predomina a busca por uma natureza, como totalidade, que integra os seres humanos e 

todas as suas construções sociais, numa complexa rede de inter-relações metabólicas, que a 

considera em toda a sua dinâmica e complexidade de ser e de co-evoluir, com a 

humanidade.  

 

Na direção deste debate este trabalho rompe com uma visão de mundo que priorize 

posições naturalistas, vitalistas, espiritualistas ou ate místicas que possam atribuir à 

natureza valores, objetivos e intenção. A direção é por uma ciência que considere a co-

evolução histórica da sociedade humana na natureza como um processo, que ao mesmo 

tempo, incorpora as necessidades e as contingências, mas aberto à construção e explicação 

racional humana. Um caminho que busca transpor o reducionismo de algumas posições 

ecológicas que priorizam apenas a questão dos valores, deixando de reconhecer a 

necessidade de se compreender melhor os processos materiais dessa co-evolução, como 

importantes para a construção de conhecimentos que permitam refletir esses mesmos 

valores a partir do humano. 
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A complexidade da natureza é considerada na perspectiva dos sistemas complexos 

abertos, a partir dos estudos experimentais e teóricos de Prigogine (1980) sobre as 

estruturas dissipativas, definindo o conceito de equilíbrio dinâmico. Referência, que 

destaca a capacidade de auto-organização, na evolução dos sistemas abertos, enquanto um 

processo que não se realizam de maneira gradual e contínua, mas numa sucessão de 

desequilíbrios e reorganizações, que conduzem a períodos relativos de equilíbrio dinâmico, 

nos quais as estruturas dos sistemas flutuam dentro de certos limites.  

 

No debate atual, mesmo por caminhos diferentes, busca-se cada vez mais um 

pertencimento do ser humano, da sociedade humana à natureza (MORIN, 1977; 

MOSCOVICI, 1977; CAPRA, 1982; FOSTER, 2005; MORAES, 2005). Embora se 

concorde sempre, em algum sentido com alguns destes autores, neste trabalho se reflete 

ainda em sentido diferente, pensando na solidão humana em seu percurso inter-subjetivo, 

social e histórico de construir conhecimento. Solidão, não no sentido do individual, mas no 

sentido de não estabelecer com quaisquer outros elementos da natureza um diálogo 

cognitivo, intelectual, moral, simbólico. O diálogo é humano, as referências são humanas, 

estão no contexto da moral e do julgamento humano.    

 

Neste sentido, adere-se a posição de Passmore (1995, p. 100), de que, se pode 

formar com a natureza “uma única comunidade no sentido ecológico da palavra”, mas não 

uma comunidade sociológica (intelectual, simbólica) com a qual se gere conhecimentos, 

“direitos, deveres, obrigações. Homens e animais não estão envolvidos numa rede de 

responsabilidades, de valores, ou concessões mútuas.” Ou seja, mesmo que se considere a 

sociedade humana como natureza, esta ainda é para aquela em algum sentido “estranha”, 

ou talvez seja melhor dizer, inacessível no sentido da possibilidade de se estabelecer com 

os seus outros elementos uma relação dialógica.  

 

É nesta direção, da impossibilidade de se estabelecer com os outros elementos da 

natureza uma interação dialógica que também se critica a possibilidade de uma ética 

ecológica ou ambiental. Isto porque, os valores são construídos e adquirem significado nas 

relações sociais humanas, como conhecimento humano, e não, nas relações que a 

sociedade estabelece com os outros elementos da natureza. Na relação dos seres humanos 

com a natureza, esta se contrapõe em seus limites materiais – revelados apenas em 

acontecimento, em fenômenos naturais que seguem sua própria lógica – e não com 
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argumentos éticos, humanos. A ética é, portanto humana, e não ambiental ou ecológica. 

Como afirma Mazzotti (1994, p. 108) “... o ser ético é o homem, que reconhece os limites 

de sua ação e se regula por eles.” Assim, a questão não estaria em se “estatuir uma ética 

ambiental”, mas de fazer valer a ética humana, que significa “reconhecer que as ações 

humanas necessitam ser reguladas pelo que atualmente sabemos sobre as interferências 

degradadoras destas ações ao ambiente.”.  

 

Quando se pensa, no entanto que as condições de emergências dos problemas 

ambientais estão no contexto de um modelo de sociedade (consumismos produtos 

contaminados por hormônios e agrotóxicos; os rios e mares dos quais consumimos sua 

água e alimentos e que utilizamos em atividades produtivas e recreativas são contaminados 

pelos nossos esgotos; respiramos o ar poluído por veículos movidos a combustíveis fósseis 

e pelas indústrias; instituímos a propriedade e a produção privada, deixando a mingua 

bilhões de seres humanos, que não têm acesso aos recursos da natureza; fazemos guerras e 

destruímos cidades, construídas com os recursos naturais, já escassos), da forma como a 

sociedade humana se organiza para se apropriar dos recursos naturais, pode-se refletir 

também com Marx (2006, p. 83) sobre o pertencimento da sociedade humana na natureza, 

condição perdida com as mudanças dos modos de produção da sociedade humana.      

 

Assim, pelo menos até o que se sabe no momento, resguardando esta condição da 

solidão intelectual, moral e simbólica intersubjetiva da humanidade, pode-se pensar que a 

sociedade humana, enquanto natureza está em permanente co-evolução no percurso de um 

passado para um futuro, nos limites das interações metabólicas que estabelece com os 

outros seres da natureza e, portanto enquanto natureza. Uma afirmação que parece revelar 

um paradoxo insolúvel que tem, de um lado, esta posição da solidão intelectual e simbólica 

da sociedade humana, que de alguma forma separa irremediavelmente a sociedade humana 

dos outros seres da natureza; e de outro, a posição marxista (Ibid., p. 83) (MARX & 

ENGELS, 2006, p. 113) no sentido de que a separação da sociedade humana/natureza está 

no contexto da emergência do modo de produção capitalista, da instituição da propriedade 

privada. Portanto esta relação ser humano/natureza depende das condições determinantes 

da produção humana, enquanto o que produzem, e mais ainda, do como produzem, o que 

está no contexto da ação humana, mas também do seu conhecer. 
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Na prática, concorda-se com Foster (2005, p. 347) o que mais importa nestas duas 

posições é a forma como a sociedade humana, enquanto natureza, ou enquanto diferente 

desta, em algum sentido, se apropria dos seus recursos. Por um lado, no sentido da unidade 

sociedade/natureza, apenas rompida com a emergência do modo de produção capitalista, a 

direção estaria na superação deste modo de produção. Para este autor (Ibid., p. 348) a 

questão é então, se a natureza enquanto base material para a sociedade humana vai 

continuar sendo apropriada num contexto unilateral de interesses; ou se “numa sociedade 

de produtores associados à alienação dos seres humanos da natureza e uns dos outros há de 

deixar de ser condição prévia da existência humana, mas há de ser reconhecida pelo que 

ela é: o divórcio de tudo o que é humano.” Ou seja, para Foster a separação ser 

humano/natureza se dá em um modelo econômico de produção no qual esta separação (esta 

alienação ser humano/natureza) é a condição prévia da existência humana. Condição que 

precisa não apenas ser superada, mas ser reconhecida, no sentido de que ela nega ao ser 

humano, não apenas, o ser natureza, mas a sua própria humanidade. 

 

No outro sentido, a condição prévia irremediável da humanidade é esta separação 

em termos da solidão, de uma razão e de uma ética humana. Nesta perspectiva, as ações 

humanas devem ser reguladas pelo que se conhece sobre as interações sociedade/natureza 

em termos de uma sustentabilidade que perseguindo o equilíbrio dinâmico natural, possa 

resgatar a dignidade humana. Direção que está numa relação direta com a socialização dos 

recursos da natureza e, portanto com um novo modelo de desenvolvimento e de sociedade. 

Um modelo que reconheça o óbvio em termos da complexidade e da indiferença da 

natureza em relação à sociedade humana. Ou seja, que reconheça a complexidade da 

natureza e dos riscos de conseqüências imprevisíveis quando se interage com outros 

sistemas de interações; assim como, reconheça a indiferença dos cursos dos processos 

naturais na relação com os interesses e com a existência humana. O que significa que a 

natureza seguirá o seu curso naturalmente, indiferente inclusive à extinção da espécie 

humana, condição em que será diferente, mas seguirá indiferente, ao humano, a seus 

valores, a sua moral e a sua ética.  

 

Neste contexto, da importância do como os seres humanos interagem com os outros 

elementos da natureza, a educação e a ação ambiental precisa então reconhecer, 

inicialmente com Passmore (1995, p. 98) que, “não é abandonando a nossa tradição de 

racionalidade – duramente conquistada – que nos salvaremos.” Por outro lado, reconhecer 
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também que a ação e a educação ambiental, e aí se concorda inteiramente com Foster 

(2005, p. 348), está, não apenas diante da necessidade do conhecimento e da compreensão, 

mas também da disponibilidade para modificar o mundo “em conformidade com as 

necessidades da liberdade humana e da sustentabilidade ecológica.”.  

 

Como já anunciado no final do capítulo anterior, o próximo capítulo aborda a teoria 

das representações sociais, aqui, adotada, como referência para o estudo sobre as teorias, 

valores, atitudes e crenças, ou os conhecimentos do senso comum, que circulam na escola 

sobre natureza. Percurso, que será realizado a partir da relação que se estabelece entre 

conhecimento científico e conhecimento do senso comum e em termos de seu conceito, 

categorias e procedimentos metodológicos como fundamento para a pesquisa das 

representações sociais de natureza dos grupos acima definidos.            
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: Conhecimento científico e senso comum  

 

 

 

“Toda lógica ou todo pensamento é social, num certo sentido, 

mas não do mesmo modo, nem em vista dos mesmos objetivos.” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 250). 

 

 

 

 Nos dois capítulos anteriores ficou evidente a necessidade e a importância da 

realização de estudos científicos sobre o conceito de natureza na perspectiva da relação 

entre a sociedade e este objeto como conhecimento indispensável à ação teórica e prática 

da educação ambiental. Isto porque, é evidente o consenso de que a idéia da separação dos 

seres humanos da natureza é central ao modelo de sociedade historicamente construído. Ou 

seja, é a idéia da separação entre a sociedade e a natureza ou, a separação em si dos seres 

humanos da natureza, que está no cerne de uma ciência ou, de um modelo de 

desenvolvimento e de sociedade que tem se revelado ambientalmente insustentável. Um 

contexto no qual a ação da educação ambiental deve estar comprometida, com o diálogo 

entre os conhecimentos científicos e as representações sociais que circulam na sociedade, e 

em especial, na escola, como espaço de construção de conhecimento e de cidadania.  

 

É neste contexto que se define o objeto deste trabalho como o estudo sobre as 

representações sociais de natureza que circulam acerca da natureza na ação da educação 

ambiental formal, nos municípios de Olinda e Recife, a partir da relação com diferentes 

disciplinas do conhecimento científico. Motivo pelo qual, se faz a opção pelo quadro 

teórico e metodológico das representações sociais, uma vez que esta teoria tem como 

objeto de estudo o conhecimento do senso comum. 
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Além do que este é um quadro teórico que se adota pela identidade entre sua 

concepção de conhecimento e as concepções de conhecimento, de educação e em especial 

da concepção de educação ambiental adotadas nesta tese. Concepções que se definem pela 

ruptura com a dicotomia entre indivíduo/sociedade, racional/irracional, científico/não-

científico, assim como pela ruptura com as concepções individualista e positivista do 

conhecimento.  

 

A teoria das representações sociais é assim adotada em função de suas 

possibilidades. As quais se revelam de um lado, enquanto abordagem psicossocial, que 

busca recuperar a dimensão ativa do sujeito cognoscente, mas sempre submetida à 

dimensão social e histórica. Por outro lado, enquanto teoria que busca estabelecer as 

relações entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum. Duas condições 

importantes para uma proposta educativa interdisciplinar que se constitui na perspectiva de 

uma ação individual e coletiva. Busca-se então, neste capítulo, uma maior aproximação 

com a teoria das representações sociais escolhida como ferramenta de análise do problema 

estudado, em particular pelo interesse na identificação e análise das representações sociais 

que circulam na educação formal, acerca do objeto natureza.  

 

Esta opção por uma teoria que aborda o senso comum pode parecer um paradoxo 

para uma pesquisa na escola, na academia, universo de produção do conhecimento 

científico. Paradoxo, que no caso do estudo das representações sociais de natureza se 

consubstancia, apenas parcialmente, no sentido de que nem a natureza, nem a educação 

ambiental se constituem como objeto de conhecimento para as disciplinas pesquisadas: 

matemática, português, sociologia, biologia, geografia, além dos alunos do segundo grau 

que estão num contexto de produção de conhecimentos de disciplinas diversas. Um 

paradoxo que, no entanto, se consubstancia no sentido das determinações legais para a 

efetividade da ação interdisciplinar de educação ambiental. Isto porque as disciplinas 

envolvidas na ação da educação ambiental deveriam deter informações científicas sobre os 

conceitos de educação ambiental e os que estão na base de sua ação, como é o caso do 

conceito de natureza, foco de análise neste trabalho. 

  

A proposta é realizar uma pesquisa das representações sociais de natureza de 

professores e alunos do ensino dos níveis médio e superior. Níveis escolhidos por dois 

motivos. No primeiro, a presença de uma preocupação maior com a orientação para o 
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conhecimento científico. No segundo motivo, a questão da presença de disciplinas de áreas 

de conhecimentos diversas, universo de interesse da educação ambiental, enquanto 

proposição interdisciplinar. 

 

O estudo das representações sociais de natureza, na relação com diferentes áreas de 

conhecimento científico da educação formal, se apresenta como fértil espaço de produção 

de conhecimento sobre: quais as idéias e valores, acerca do objeto natureza, estão 

circulando na educação ambiental formal? Como se organizam estas idéias sobre natureza 

no contexto da relação com as diferentes áreas de conhecimento pesquisadas? E 

finalmente, qual a relação entre conhecimento do senso comum e conhecimento científico 

entre os conhecimentos que circulam sobre a natureza na educação ambiental formal?  

 

Na seqüência se aborda, a partir de autores diversos, alguns aspectos dos elementos 

e da dinâmica da teoria das representações sociais. Um conceito introduzido por 

Moscovici, a partir de 1961, que desenvolveu uma série de pesquisas e estudos levando a 

construção deste referencial teórico, como um “movimento no decorrer do qual as 

descobertas científicas são socializadas” (MOSCOVICI, 1978, p. 24). Os aspectos 

abordados acerca da teoria das representações sociais estão na relação com o foco de 

interesse deste trabalho, começando com a questão da relação entre conhecimento 

científico e conhecimento do senso comum.  

 

3.1 Ciência e senso comum 

 

Esta abordagem sobre as representações sociais de natureza se justifica também no 

contexto da relação entre conhecimento científico e conhecimento do senso comum, pelo 

novo status fornecido pela teoria das representações sociais ao conhecimento do senso 

comum, quando considera a inter-relação entre ciência e senso comum, sobre o que, 

escreve Moscovici (op. cit., p. 21): “...a gênese do novo senso comum, doravante associado 

á ciência, inscreve-se entre as suas preocupações teóricas e práticas essenciais”.  De acordo 

com Jodelet (2005, p. 41) o conhecimento do senso comum passa a ser reconhecido como 

“um verdadeiro conhecimento, que tem uma base social e um alcance prático”, que orienta 

as ações, o que lhe confere legitimidade.  
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 O conhecimento do senso comum tem agora status de um conhecimento verdadeiro 

e não de uma disfunção do conhecimento. “Não existe mais uma diferenciação entre 

ciência e senso comum na perspectiva de um pensamento lógico e um ilógico. A ótica é da 

existência de diferentes lógicas, ou formas de pensamentos que se adequam aos sentidos e 

aos objetivos de um dado contexto social. (MOSCOVICI, 1978, p. 250). Posições 

corroboradas por Piaget e Garcia, que com base na lógica das ações e das significações 

atestam à existência da lógica natural e da lógica científica, além da direção de 

continuidade da primeira para a segunda. Ou mesmo, por Da Costa (1994), ao abordar as 

peculiaridades das diferentes lógicas científicas, que partindo da lógica natural, constituem 

a razão humana em seu histórico devir.    

 

3.1.1  Reescrevendo o senso comum   

 

 Ao estudar o pensamento natural na perspectiva das representações sociais 

Moscovici avança na valorização deste modo de conhecimento. O senso comum apresenta-

se como uma forma autônoma e atual de saber e de comunicar. Um pensamento que re-

escreve e socializa o conhecimento científico de forma coerente e organizada, colocando-o 

a serviço de uma comunicação efetiva e de práticas sociais reconhecidas e admitidas, pela 

coletividade nas quais são engendradas. Um conhecimento que se diferencia do científico 

no sentido de ser circunscrito, próprio a dado contexto social, diferente do pensamento 

científico na busca da generalização.  

 

Para Moscovici (op. cit., p. 20) existe, também hoje, uma inversão no sentido da 

construção destes diferentes conhecimentos. No passado a ciência e a filosofia bebiam na 

fonte do “senso comum, com sua inocência, suas técnicas, suas ilusões, seus arquétipos e 

estratagemas”. Destes a ciência extraia “seus materiais mais preciosos e os destilavam no 

alambique de sucessivos sistemas.” Hoje a direção é oposta:  

 

“As ciências inventam e propõem a maior parte dos objetos, conceitos, analogias e formas 

lógicas que recorremos para fazer face às nossas tarefas econômicas, políticas ou 

intelectuais. O que se impõe, a longo prazo, como dado imediato de nossos sentidos, de 

nosso entendimento, é na verdade, um produto secundário, reelaborado das pesquisas 

científicas.” (Ibid., p. 20 e 21). 
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 As representações sociais são assim, um conhecimento, um fenômeno dos tempos 

recentes. Moscovici (1978, p. 21) lembra, que cada vez mais, o que se constitui para as 

pessoas como dado imediato dos sentidos e do entendimento “é, na verdade, um produto 

secundário, re-elaborado, das pesquisas científicas.” Uma direção para ele irreversível face 

a diminuição, cada vez maior, do domínio das pessoas sobre a produção dos 

conhecimentos que as afetam. A questão está na velocidade de desenvolvimento das 

ciências, sua dinâmica de produção e de divulgação. Desta forma os conhecimentos são, 

como diz Moscovici (op. cit., p. 21), uma re-interpretação dos fenômenos naturais que são 

observados por uns e dizem, podem ser interpretados por outros. 

 

 Na perspectiva das representações sociais a propagação da ciência constitui-se 

como elemento de criação e recriação da realidade. Desde que, segundo Moscovici (op. 

cit., p. 24), a sua re-interpretação pelos grupos sociais não seja tomada como fator de 

simplificação, distorção, difusão, vulgarização e sim como a construção de um outro tipo 

de conhecimento, adaptado a outras necessidades, que obedece a outros critérios e que está 

circunscrito a um dado contexto social. 

 

Na direção de consolidar o conceito, a idéia de representação social, sua gênese e 

fecundidade, Moscovici (2003, p.203) vai buscando elucidar as características desta, na 

relação com outras formas de conhecimento, como por exemplo, ideologia e ciência. A 

ideologia difere das representações sociais, como um conhecimento que não é circunscrito 

a um determinado grupo social, ela se constitui como uma grade ou um código que se 

organiza historicamente e define uma visão geral de mundo. As ciências constroem 

representações conforme as demandas da lógica formal que se fundamentam em conceitos 

e referências teóricas bem definidas. Assim, em contraposição às representações sociais, 

enquanto um conhecimento consensual, as ciências se consolidam como um conhecimento 

reificado. 

 

As representações sociais seguem então o caminho da interatividade, do 

compartilhar idéias, valores e atitudes. Elas vão sendo cada vez mais definidas como um 

conhecimento consensual, que exige negociação e aceitação mútua, organizado a partir de 

afiliações, a partir de relações de apropriação confiante, de implicação. Uma direção 

contrária à ciência, como um conhecimento que se consolida pelo distanciamento, pela 

autoridade e pela separação, que busca explicações objetivas, imparciais, independente das 
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pessoas. Diferentes modos de conhecer que se diferenciam também em suas lógicas, no 

método de raciocínio utilizado. De um lado, a organização das premissas a conclusão, um 

pensamento sistematizado que parte de fatos, de outro lado, memória coletiva e consenso 

negociado, ainda que sistematicamente organizado e coerente apoiado em valores que 

orientam a sua lógica, e os seus objetivos.  

 

 Os conhecimentos do senso comum estariam para Moscovici (2003, p. 200) na base 

de todos os processos cognitivos tanto na ciência e na tecnologia, como nas representações 

sociais. Todo o conhecimento construído pelos seres humanos, para sua vida e sua ação é 

em algum sentido um empréstimo do conhecimento popular, do senso comum. Neste 

sentido pode se pensar que os conhecimentos científicos sobre natureza vão sendo 

desenvolvidos enquanto conceitos e teorias na física (instabilidade dinâmica), na biologia 

(biodiversidade), na geografia (paisagem), na economia (sustentabilidade) a partir dos 

conhecimentos e experiências que os especialistas de cada área tiveram em suas vidas. Para 

Moscovici (op. cit., p. 200) “...até mesmo a maneira de nomear e comunicar esses 

elementos da ciência pressupõe e conserva um elo com os conhecimentos do senso 

comum.”  

 

 Na outra direção, o senso comum, enquanto representações sociais criam e recriam 

a realidade, para Moscovici (op. cit., p. 201) “combinam nossa capacidade de perceber, 

inferir, compreender, o que vêm a nossa mente para dar um sentido às coisas, ou para 

explicar a situação de alguém.” As representações sociais se constituem sem nenhum 

esforço, como um conhecimento tão naturalmente construído, quase impossível de serem 

suprimidas. Elas estão no nosso dia-a-dia, nas relações e comunicações com as pessoas, 

nas atitudes frente à natureza, no não jogar o lixo no chão, no plantar uma árvore, no se 

negar a consumir um produto com embalagem que não seja biodegradável, no se engajar 

em um grupo para defesa da natureza. 

 

O conhecimento científico e as representações sociais se articulam em suas 

diferenças, mas são irredutíveis entre si, justamente por se constituírem em diferentes 

modos de compreensão e de se relacionar com o mundo. O que significa para Moscovici 

(op. cit., p. 199) renunciar ao mito da racionalização total, da assimilação de todas as 

representações sociais por representações científicas, do universo consensual pelo universo 

reificado. Ou ainda, abandonar a idéia de ascensão da percepção à razão, do concreto ao 
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abstrato, do primitivo ao civilizado, da criança ao adulto. A proposição de Moscovici 

(2003, p. 200) é de seguir uma direção oposta, que reconhece o movimento de 

contextualização dos conhecimentos e da linguagem na sociedade. “As mudanças e 

transformações têm lugar constantemente em ambas as direções, as representações se 

comunicam entre si, elas se combinam e se separam, introduzem uma quantidade de novos 

termos e novas práticas no uso cotidiano e ‘espontâneo’.” 

 

 A relação entre as representações sociais e as ciências vai revelando as nuances 

entre estas diferentes formas de conhecimentos que se imbricam e se influenciam em suas 

construções e transformações, em ambas as direções, das ciências às representações sociais 

e do senso comum às ciências. Para Moscovici, a partir da referência de que todas as 

formas de conhecimento (crenças, ideologias, representações sociais, e até mesmo a 

ciência) são, de um modo ou de outro, representações sociais (op. cit., p. 200), “...as 

representações sociais diariamente e ‘espontaneamente’ se tornam senso comum enquanto 

representações do senso comum se transformam em representações científicas e 

autônomas.”  

 

Na busca de elucidar estas influências, mas também as diferenças entre estas duas 

formas de construção de conhecimento, entre estas duas lógicas de conhecer, é que se 

busca, no próximo subtítulo, a partir de Moscovici (1978), identificar as peculiaridades das 

situações sociais em que ocorrem as representações sociais, bem como as características 

deste modo de pensamento e de estilo cognitivo que lhes são próprios.    

 

3.1.2 Situação social e características do pensamento natural 

  

 Em seu esforço para melhor caracterizar o senso comum ou o pensamento natural 

que é próprio das representações sociais Moscovici – já na segunda edição de seu trabalho 

sobre as representações sociais da psicanálise – procura analisar esta forma de pensamento, 

destacando as situações sociais nas quais se originam e o funcionamento do sistema 

cognitivo que lhes é peculiar. Estas situações sociais apresentam três características que 

são peculiares à construção das representações sociais: dispersão da informação, a 

focalização do objeto e a pressão para a inferência. 
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Na dispersão da informação (MOSCOVICI, 1978, p. 250) as pessoas convivem 

com uma grande quantidade informações sobre um aspecto do objeto e quase nenhuma 

informação sobre um outro aspecto, o que gera uma dificuldade quanto ao âmbito e 

dimensões reais de um problema. Existe uma defasagem constitutiva e não quantitativa de 

informação, que está relacionado também com a criação de zonas de interesse para 

diferentes grupos. Outros fatores vão influenciando: a dispersão de informação, os 

obstáculos de transmissão, a falta de tempo, as barreiras educacionais, o caráter indireto 

dos saberes. Os três primeiros estão na relação com a diversidade e flutuação das 

informações, o último com a incerteza da credibilidade de determinadas fontes de 

informações (mídia em geral). Estas são então as características que conforme Moscovici 

(op. cit., p. 251) são utilizadas por diferentes sujeitos para localizar e adquirir as 

informações necessárias a uma seqüência lógica de raciocínio e que independe do grau de 

instrução dos diferentes sujeitos.  

 

Na segunda situação social, a focalização do objeto (Ibid., p. 251), o sujeito ou o 

grupo social direciona o foco de seus interesses e atenção para um determinado aspecto ou 

ponto de vista, acerca do objeto social, que lhes é mais expressivo. As intenções dos 

sujeitos não são na direção da compreensão do objeto em sua esfera de adequação, mas na 

ênfase, e destaque às características que se coadunam com suas mais profundas 

convicções, como marca de sua identidade, implicadas em seus próprios e mais profundos 

valores e opiniões.  

 

A última das situações sociais a que se refere Moscovici (op. cit., p. 252) é a 

pressão para a inferência, como o resultado da coação social sobre os indivíduos. Estes, 

nas conversações cotidianas, são pressionados a responder prontamente, a opinar e se 

posicionar sobre as situações ou objetos, tornando estáveis impressões com alto grau de 

incerteza, as quais são orientadas pelas respostas dominantes, mais compartilhadas e, 

portanto, mais prováveis de serem entendidas e aceitas pelo grupo. Sob esta pressão o 

número de categorias de julgamento utilizadas para interpretação pelos indivíduos são 

reduzidas e o seu campo intelectual é unificado precocemente. O sujeito age sobre a 

pressão do grupo social no sentido de estabilizar os significados ameaçados com um 

repertório de “antecipações precipitadas” e “adesão estrita ao consenso, aos códigos 

obrigatórios”. Prevalecem as respostas dominantes, as que fazem parte do conhecido 

repertório das atitudes dos membros do grupo, as que são mais compartilhadas e esperadas, 
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aquelas que têm maiores probabilidades de reconhecimento, entendimento e aprovadas por 

todos, num movimento simultâneo de controle e validação. Estas atividades estão no plano 

da comunicação – da relação entre amigos e conhecidos, do reconhecimento social – e 

parece ter mais influência do que se pensava na vida psíquica. 

 

Como se vê, e de acordo com Moscovici (1978, p. 254), estas situações sociais de 

elaboração das representações influenciam o funcionamento cognitivo que é característico 

do pensamento natural. Um estilo de pensamento, ao qual atribui as seguintes 

características: repetição informal, causalidade mista e primado da conclusão, e no qual, se 

inscrevem as representações sociais como uma forma de construção de conhecimento que 

se diferencia da construção do pensamento científico ou formal.  

 

Para melhor definir as características do pensamento natural Moscovici (op. cit., p. 

255) procura diferenciá-lo do pensamento científico. Para ele o pensamento científico está 

assentado na apreensão de categorias e utiliza em seu funcionamento dois sistemas: um 

sistema operatório que procede associações, inclusões, discriminações e deduções; e um 

metassistema que controla, verifica e seleciona, com ou sem a ajuda de regras lógicas. Este 

metassistema funciona assim como uma instância superior de re-elaboração dos conteúdos 

produzidos pelo primeiro sistema. Condição que se repete no funcionamento do 

pensamento natural a exceção das relações normativas, que de forma organizada, 

habitualmente, constituem o metassistema deste estilo de pensamento.    

 

O pensamento natural é diferente do pensamento científico. Ao contrário deste 

último, enquanto pensamento que visa construir um discurso duradouro e transmissível, 

como obra acabada, o pensamento natural se traduz como um pensamento oral, refletido na 

comunicação das idéias, construído na relação cotidiana com o outro, num contexto de 

expressão e criação de opiniões, que tem por finalidade influenciar ou buscar aprovação; 

assim como, orientar as comunicações e as práticas sociais. Como qualquer outra forma de 

pensamento, o pensamento natural está assim, por um lado, orientado por uma 

comunicação direcional e controvertível; e por outro, implica um sistema de relações 

operatórias e um metassistema gerencial, que embora normativo, controla, valida e dar 

coerência a cada representação. Conforme Moscovici (op. cit., p. 256) é o caráter 

normativo do metassistema organizacional do pensamento natural que implica a utilização 

de regras lógicas neste estilo de pensamento embora quase sempre de forma inconsciente, 
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afora quando se trata dos valores que são socialmente considerados. É assim, no contexto 

destas características do pensamento natural e das implicações com as diferentes situações 

sociais, já apresentadas, que Moscovici (1978) define os atributos do pensamento natural, 

destacados na seqüência.    

 

A repetição informal, uma função cognitiva, na qual, os objetos e acontecimentos 

sociais são considerados a partir de fórmulas consagradas, de enunciados correntes sem 

qualquer preocupação de integrá-los de forma coerente em uma totalidade. A utilização 

deste recurso preenche de acordo com Moscovici (op. cit., p. 259) as funções de economia 

e de organização de julgamento. Ao se adotar tal função cognitiva, primeiramente, faz com 

que os sujeitos evitem a necessidade de produzir novas explicações para as idéias já 

consagradas; e depois, possibilita aos sujeitos consolidar um substrato material mnemônico 

que lhes sirva de orientação.  

 

Na causalidade mista os sujeitos estabelecem relações de causalidade entre 

eventos, sem que necessariamente tenham qualquer relação de causa-efeito entre si. Para 

Moscovici (op. cit., p. 260) as inferências de causalidade estão na direção de um dualismo 

causal que apresenta “... duas ordens de causalidade que ligam o raciocínio ora a um 

contexto de intenções, ora a um contexto de sucessão de eventos.” Contextos que são 

definidos por motivos diversos (relações de vizinhança, tempo, categorias, interesses, 

intenções, valores, etc.) que não a conexão causa-efeito, como na lógica científica. 

 

A outra função cognitiva estabelece o primado da conclusão. De acordo com 

Moscovici (op. cit., p. 262) algumas representações sociais cristalizadas orientam uma 

consciência dos limites de desenvolvimento do raciocínio que estão condicionados a um 

campo definido de julgamento, de pressão social. Uma condição que permite a previsão do 

“resultado de uma ação e os sentido de uma comunicação ou de uma sucessão lógica.” Em 

função da existência de uma conclusão prévia o sujeito vai definindo a seqüência de seu 

raciocínio no sentido desta conclusão, como uma proposição dominante que se 

consubstancia enquanto referência para seleção de outros elementos do raciocínio em 

relação ao todo. É gerada uma situação na qual uma seqüência de opiniões ou de 

julgamentos previamente definidos passa a orientar os resultados das ações e os sentidos 

das comunicações entre os sujeitos, que terminam por traduzir ou demonstrar algo que já 

estava predefinido.  
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Moscovici (1978, p. 265) analisa também, no contexto das irregularidades expostas 

acima, a analogia e a compensação como princípios da organização intelectual que se 

constituem enquanto aspectos regulares do pensamento. E de forma aproximativa, procura 

estabelecer as diferenças que existem entre estes princípios e as suas funções dominantes.  

O primeiro princípio a analogia está ligado à gênese de novos conteúdos, construído pelo 

sujeito como um grupamento de noções da mesma categoria. A analogia está orientada 

para o objeto, para a definição e representação de suas características. O segundo princípio, 

a compensação, faz referência às relações entre julgamentos, estabelecendo as ligações 

pertinentes e edificando significados. Este como um princípio que controla e orienta o 

raciocínio.   

 

A analogia se constitui num modo de conhecimento que em sua gênese e 

desenvolvimento situa-se no centro da atividade cognitiva e lingüística, sendo definida 

enquanto atividade em duas direções: como um método de generalização e como um 

método de economia de informação. Enquanto método de generalização, a analogia 

procede uma substituição instrumental de uma noção por outra, definindo um grupamento 

entre os termos destas noções que desprezam algumas de suas propriedades particulares, 

sem que um nível superior de abstração seja alcançado. As inferências são definidas em 

termos das diferenças ou das semelhanças entre as diferentes noções, não se estabelece um 

critério mais rigoroso que considere todos os aspectos destas noções em termos de suas 

diferenças e semelhanças. O que prevalece é a necessidade de definição de uma classe de 

objetos ou de eventos, é a necessidade da distinção entre as diferentes classes destes. Um 

movimento, que como afirma Moscovici (op. cit., p. 266), torna possível a passagem da 

teoria científica à representação social, a analogia como um princípio de mediação que “... 

abre a possibilidade de assimilação do que é exterior, ordenando o existente.” Consiste 

numa atividade que articula e integra elementos desconexos em uma totalidade.    

 

Na outra direção, enquanto método de economia de pensamento ou de informação, 

a analogia faz um movimento para superar as lacunas de conhecimentos existentes acerca 

de um objeto ou evento, em função das exigências da comunicação. A direção é ultrapassar 

os dados existentes apelando para meios limitados e experiências insuficientes, através de 

atributos e figuras correntes que são cristalizadas na repetição, garantido a estabilidade das 

representações em termos de certos símbolos e temas. A analogia está assim colocada em 

duas direções: enquanto generalização, como atividade cognitiva que articula e integra 
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elementos desconexos em uma totalidade definida; e enquanto economia de informação 

como atividade que busca a partir da imposição de um modelo corrente dominar o 

desenvolvimento de uma imagem, de um evento, ou de um conceito que se apresenta ao 

universo individual ou social dos sujeitos. 

 

O segundo principio de organização intelectual, a compensação, é tratada por 

Moscovici (1978, p. 269), como uma forma de pensamento utilizada na construção das 

representações sociais, na relação com características do pensamento científico. A 

compensação é utilizada pelo senso comum na direção da minimização das contradições, 

para um estado estável, finalizado, definido, no qual a invariância é alcançada. Ele procura 

demonstrar que como a ciência, na qual se faz um grande esforço, a partir da constituição e 

definição dos conceitos, no sentido de minimizar as subjetividades e assegurar uma 

unicidade que elimine as controvérsias individuais, esta é também a direção seguida na 

construção das representações sociais. Uma direção trilhada apenas como esforço diante da 

impossibilidade de coerência total de opiniões frente às diferenças subjetivas que se 

constituem como regra, tanto nas representações sociais, como na ciência. A direção é 

então a mesma, a coerência, a unicidade buscada por diferentes caminhos, que são próprios 

a cada lógica, a cada forma de conhecimento. A busca pela unidade vai assim demarcando 

profundamente a vida intelectual e social.  

 

Para fazer uma comparação nesta direção da busca pela unidade, entre os caminhos 

do conhecimento científico e das representações sociais Moscovici (1978, p. 270) lembra 

que, no conhecimento científico, um dos critérios adotados na direção da verossimilhança é 

a não-contradição, como elemento para o equilíbrio e a consistência cognitiva. Uma 

direção para a não-contradição, para o equilíbrio, e que para Moscovici (op. cit., p. 271), 

“parece ser a conseqüência da utilização de uma lógica bipolar e só pode atingir sua meta 

se tal lógica estiver em ação”. Os objetos e seres em julgamento devem ser relacionados a 

partir de suas respectivas classes e nos casos da existência de apenas duas classes 

considerando as relações de exclusão.  

 

Moscovici (op. cit., p. 271 e 272) defende então, a existência de um fenômeno mais 

central e mais genérico diante da relação de exclusão de termos frente à exigência              

da dicotomia e da diferença entre os elementos constitutivos de cada classe. Neste sentido 

diz Moscovici (op. cit., p. 272): “Nós concluímos que esses princípios de equilíbrio são 
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apenas uma variante particular ou o reverso da polarização cognitiva, e que esta é, até certo 

ponto, uma condição prévia e necessária daquela.” Assim a polarização cognitiva, a 

dicotomia é condição para o equilíbrio, que pressupõe sempre diferenças, contrários, entre 

classes e identidades intra-classes, classificação, definição dos objetos para a clareza de 

seus sentidos e relações.    

 

A compensação, enquanto princípio da organização intelectual utilizado na 

construção das representações sociais se diferencia do princípio da não contradição. No 

sentido de que, o caminho para a redução dos conflitos entre os termos, está totalmente 

apoiado em um sistema de valores, preferências e crenças que não buscam apenas eliminar 

as contradições entre termos, na perspectiva do equilíbrio, mas a total eliminação de um 

destes termos, a transformação das partes na referência com um todo.   

 

“Cada proposição está encerrada numa ligação: em relação ao sistema de normas ou de 

categorias em seu conjunto e em relação à proposição que a precede ou sucede. O princípio 

de equilíbrio ou não-contradição supõe que as proposições são autônomas e que os elos de 

articulação num argumento são, ao mesmo tempo, os elos de uma associação necessária 

com o sistema geral. O princípio de compensação, distinguindo a escala de categorias de 

sua aplicação, não postula essa fusão. Mas, nesse caso, como se estabelece a coerência? É 

que cada termo, num julgamento, é mudado ou escolhido de maneira a poder pertencer à 

classe (ou categoria) que melhor corresponda ao quadro de referências principal da pessoa 

que reflete. (MOSCOVICI, 1978, p. 274).   

 

A compensação apresenta-se, de acordo com Moscovici (op. cit., p. 275), como um 

trabalho intelectual que recorre às relações de submissão entre as parte e o todo, a uma 

escala hierarquizada de orientações judicatórias e a propensão para identificação. As 

contradições parciais não são consideradas na realização das operações específicas, 

podendo ser produzidas face um quadro lógico, ou de relações normativas privilegiadas. 

Contexto no qual a modificação destas contradições pelo sujeito está na relação direta com 

o esquema global ao qual este sujeito adere, na perspectiva de seus valores e de suas 

crenças, buscando resolver tais contradições por duas vias: a justificação, como uma 

seqüência de raciocínios que constitui uma unidade coerente, integrada por uma proposição 

do sujeito, que torna solidário o conjunto; e a conversão, como espaço de atribuição de 

característica a elementos de uma totalidade, que sejam compatíveis com as categorias 

aceitáveis no contexto ideológico do sujeito.  
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Como afirma Moscovici (1978, p. 279) a identificação destes dois princípios da 

organização intelectual das representações sociais (analogia e compensação) confirma sua 

originalidade e especificidade, enquanto um modo de pensamento, estando a analogia 

ligada a ampliação do poder do imaginário e a compensação a garantia da ascendência da 

ordem simbólica.         

 

Ao analisar as situações sociais (dispersão das informações, pressão para inferência 

e focalização de objeto) e os atributos do pensamento natural tanto em suas particularidade 

(formalismo espontâneo, dualismo causal, preeminência da conclusão e pluralidade de 

modos de raciocínio) como em suas regularidades (analogia, e compensação) Moscovici 

busca delinear as características das representações sociais como um modo particular de 

conhecimento que, a um mesmo tempo, reconstrói o conhecimento científico e influencia a 

sua construção.      

 

O movimento mais presente nesta análise sobre o pensamento natural que é próprio 

das representações sociais é na direção de uma correspondência entre situação social e 

sistema cognitivo, na busca sempre de romper com as dicotomias entre indivíduos-

sociedade, racional-irracional, pensamento científico e pensamento não-científico. Neste 

contexto da análise Moscovici (op. cit., p. 287) destaca a polifasia cognitiva como sendo a 

sua principal característica. Este fenômeno do pensamento natural, a polifasia cognitiva, 

atesta a coexistência dinâmica de modos de pensamento diversos, em um mesmo sujeito, 

no contexto das diferentes situações e interações sociais. Nesta perspectiva, os mecanismos 

intelectuais se desenvolvem na relação com uma realidade física e social, diante de 

conteúdos e objetos definidos. Além do que estes diferentes modos de pensamento 

estariam na relação com os diferentes estágios do desenvolvimento cognitivo, como 

proposto pela psicologia genética. 

 

Pensamentos que se constituem racionalmente e que na perspectiva da psicologia 

genética se desenvolvem a partir de lógicas diferentes, como propõem Piaget e Garcia 

(1984), da lógica científica e da lógica natural, que têm em sua base a lógica das ações e 

das significações, sugerindo a continuidade entre pensamento infantil e pensamento adulto, 

assim como, entre senso comum e ciência. O estudo das representações sociais mostrou 

que podem ser encontrados traços do pensamento infantil no pensamento adulto, o que não 

se constitui, para Moscovici (op. cit., p. 285), em uma contradição com os estágios de 
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desenvolvimento do pensamento proposto pela psicologia genética, uma vez que esta 

estudou, a partir de um material específico, o como se desenvolve a lógica científica. 

Conhecimentos que são fundamentais para o estudo das representações sociais, mas que, 

no entanto, se constitui como outra forma de pensamento que se inscreve em outra lógica.  

 

Por outro lado, a aquisição e desenvolvimento dos mecanismos intelectuais estão 

sempre na relação com uma realidade, com um conteúdo preciso, correspondendo a 

necessidades e interesses específicos no contexto de cada situação social vivenciada.  

Posição que de acordo com Moscovici (1978, p. 287), e a qual também se adere, atesta que 

“os sistemas cognitivos devem ser concebidos como sistemas em desenvolvimento, e não 

apenas como sistemas que tendem para o equilíbrio”. E sobre a qual se reflete no sentido 

de que o estudo da ciência possa se apresentar como um caminho não apenas para a 

apreensão e desenvolvimento de conceitos científicos, mas para o desenvolvimento da 

própria inteligência. Como propõe Mazzotti (1994, p. 94), que o estudo da ciência possa se 

constituir como condição para o desenvolvimento do pensamento hipotético-dedutivo no 

sentido deste alcançar cada vez maior reversibilidade, num contínuo processo de 

desenvolvimento da inteligência. 

 

Esta direção não significa, no entanto que os indivíduos que atingiram o modo de 

raciocínio que é próprio das ciências, ou da lógica científica, estejam isolados da dinâmica 

das relações sociais e dos modos de raciocínio, ou da lógica natural. Ao contrário as 

representações sociais são cada vez mais utilizadas no contexto das interações sociais, na 

perspectiva da compreensão do mundo e da comunicação social acerca das mais diversas 

áreas de conhecimento e dos fenômenos naturais e sociais. E até mesmo estão presentes no 

percurso de construção dos conhecimentos científicos produzidos pelas áreas específicas 

das ciências. Direção reconhecida por Moscovici (2003, p. 200) quando defende que os 

conhecimentos do senso comum estão na base de todos os processos cognitivos, na ciência, 

na tecnologia, nas representações sociais.    

  

A partir das perspectivas acima apresentadas, o estudo das representações sociais de 

natureza, neste contexto de interação com o conhecimento científico em suas diferentes 

disciplinas, se constitui como um espaço de aquisição de informações sobre as formas de 

conhecimentos que estão circulando na educação formal acerca do objeto natureza. A 

expectativa é de que estas informações se constituam como elementos para a ação da 
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educação ambiental no sentido de que o diálogo entre ciência e senso comum, possa 

avançar no reconhecimento da importância dos conhecimentos científicos e na sua 

utilização para a redefinição das relações entre a sociedade e a natureza. 

 

Na seqüência deste capítulo se aborda aspectos da teoria das representações sociais 

e de seu desenvolvimento, enquanto conhecimentos a serem utilizados na análise dos 

dados da pesquisa realizada por este trabalho. 

   

3.2 O conceito e a realidade das representações sociais 

 

Para Moscovici a realidade das representações sociais é muito fácil de ser 

compreendida, diferente de seu conceito que apresenta dificuldades por sua posição entre 

conceitos da psicologia e da sociologia, assim como por razões históricas. Moscovici 

(1978, p. 41) descreve então a realidade das representações sociais nos seguintes termos: 

 

“As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se 

cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, em nosso universo 

cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos ou 

consumidos, as comunicações trocadas, delas estão impregnados. Sabemos que as 

representações sociais correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 

elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, tal como a ciência ou os 

mitos correspondem a uma prática científica e mítica.”   

 

Assim as representações sociais são, para Moscovici, formas características de 

conhecimento da atualidade, constituem-se como um fenômeno psicossociológico. Elas 

são definidas – contra as formas racionalistas e positivistas da psicologia 

comportamentalista e cognitivista, que fundamentava a psicologia social em sua origem; e 

da perspectiva sociologizante de Durkheim – no sentido da inteligibilidade dos fenômenos 

sociais, apenas possível através de estudos e análises que considerem conceitos da 

psicologia e da sociologia. Moscovici procura edificar um conceito de representação que 

articula o individual e o social em uma psicologia social do conhecimento. 

 

    É nesta direção, de uma psicologia social do conhecimento, que as representações 

sociais são definidas por Moscovici (op. cit., p. 28) como “um ‘corpus’ organizado de 

conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 
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inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de 

trocas, e liberam os poderes de sua imaginação." Para ele (MOSCOVICI, 1978, p. 50) as 

representações são como teorias do senso comum, ciências coletivas que se destinam a 

interpretação e elaboração do real. São como sistemas que têm sua própria lógica, 

linguagem e estilo de discurso, numa estrutura de implicações assentadas em valores e 

conceitos.  

  

Assim, as representações sociais se constituem como imagens, idéias e valores que 

os indivíduos constroem coletivamente e que lhes permitem interpretar, reinterpretar e agir 

no e com o grupo social em que vivem. Elas são o acordo coletivo, do grupo acerca de um 

objeto, articulando o que chega de novo com o velho já conhecido e significativo. 

Constituem-se como referência para a construção das novas significações e re-

significações. Elas são uma preparação para a ação, funcionam como guia de 

comportamento e orientação para reconstituição dos elementos do meio onde ocorrem os 

comportamentos. Determinam as possibilidades das comunicações, dos valores e idéias 

presentes nas visões compartilhadas e desta forma regem as condutas, e as relações, em 

termos do que é desejado ou admitido pelo grupo social no qual são geradas.   

 

 Como se viu nos dois títulos anteriores, as representações sociais se constituem 

como um fenômeno psicossociológico particular, como um modo singular de 

conhecimento e se desenvolve a partir de um sistema cognitivo que lhes é próprio. No 

próximo título serão abordados os dois processos através dos quais se formam as 

representações sociais, procurando elucidar suas principais características e funções. 

  

3.3 Os processos de formação das representações sociais 

 

 As condições através das quais se formam as representações sociais são 

apresentadas a partir do tantas vezes citado estudo pioneiro de Moscovici. Neste estudo, 

ele (Ibid., p. 110) identifica a objetivação e a amarração (esta última depois redefinida 

como ancoragem) como os dois processos que se articulam na construção das 

representações sociais. Estes processos estão para Jodelet (2005, p. 47) relacionado com a 

formação e com o funcionamento das representações sociais, que são então explicadas a 

partir das interações e das comunicações sociais, como condições de sua emergência e 

circulação. 
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 A abordagem dos processos de objetivação e de ancoragem está voltada para uma 

maior compreensão de como se constroem as representações sociais, suas características, 

etapas e mecanismos, as relações entre os aspectos psicológicos e sociológicos. Busca-se 

entender melhor os movimentos das inter-relações entre os mecanismos sociais e as 

elaboração psicológica e entre estas elaborações e as interações sociais. 

 

3.3.1 Objetivação: a naturalização do objeto  

 

 A objetivação transforma conceitos e idéias em imagens concretas. Nas palavras de 

Moscovici (1978, p. 110), este processo “... faz com que se torne real um esquema 

conceitual, com que se dê a uma imagem uma contrapartida material...”. Nas palavras de 

Jodelet (1984, p. 367) a objetivação “... transforma em imagens as noções abstratas, dá 

uma textura material às idéias, faz corresponder os objetos as palavras, dando corpo aos 

esquemas conceituais.”.  Nesse percurso as idéias são transformadas em algo concreto, 

real, em um objeto comum às pessoas de um grupo social, as imagens adquirem uma 

contrapartida material, se tornam concretas, são naturalizadas.  

 

 Para Moscovici (op. cit., p. 111) a objetivação opera uma seleção das informações 

que circulam sobre o objeto, numa tentativa de acoplar a palavra à coisa. Segundo ele, 

nesse movimento, ocorre uma ruptura entre as normas técnicas da linguagem e o léxico 

corrente, o que era símbolo apresenta-se como signo, fazendo-se corresponder a uma 

realidade. Aí se dá a passagem dos elementos da linguagem científica para a linguagem 

comum, que obedece a outras convenções. Essa organização obedece a condicionantes 

culturais, sobretudo de critérios valorativos, proporcionando uma imagem que é ao mesmo 

tempo coerente e de fácil expressão do objeto da representação, denominado “núcleo ou 

esquema figurativo”. 

 

 A constituição deste núcleo figurativo apresenta-se para Moscovici (op. cit., p.113) 

como resultado do esforço realizado pelos componentes de um grupo no sentido de: 

primeiro, naturalizar o objeto; e depois, classificá-lo, definindo-lhes as características. Na 

naturalização o objeto é reduzido a uma realidade material, as características intelectuais e 

sociais do sistema ao qual pertence, perdem importância. A classificação como espaço de 

organização e ordenação das partes do meio ambiente, buscando uma adaptação entre a 
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ordem atual e a anterior para minimizar os choques com qualquer nova concepção. Ela tem 

a função de orientar e decidir sobre os elementos acessíveis sensorial e intelectualmente.  

     

 No percurso de desenvolvimento de abordagens da teoria Jodelet (1984, p. 368) 

descreve este processo da objetivação em três fases: a) seleção e descontextualização dos 

elementos da teoria, quando as informações científicas que circulam sobre o objeto são 

transformadas a partir de critérios culturais e normativos; b) formação de um núcleo 

figurativo, quando uma estrutura simbólica reproduz claramente uma estrutura conceitual; 

e, c) a naturalização, como uma fase na qual é realizada a coordenação de cada um dos 

elementos que devem ser naturalizado.      

 

 Jodelet (op. cit., p. 371) relata também que muitos estudos têm demonstrado a 

generalidade da naturalização em contextos sociais reais, bem como a estabilidade e 

materialidade do núcleo figurativo, condições que lhes conferem o estatuto de referente e 

de instrumento para orientar percepções e julgamento sobre a realidade. Este fato de 

acordo com Alves Mazzotti (ALVES-MAZZOTTI & MAZZOTTI, 1977, p. 17), tem 

implicações para a intervenção social, neste caso tem implicações também para a educação 

ambiental. Isto porque o núcleo figurativo é a parte mais sólida e estável da representação e 

dele depende o significa do desta. Assim, qualquer ação que pretenda rever uma 

representação social terá que ser dirigida ao seu núcleo figurativo. Aqui, abre-se o espaço 

para o estudo das representações sociais da natureza como um caminho, um instrumento, 

um espaço de conhecimento para a ação da educação ambiental. Isto pela possibilidade de 

identificação e reflexão acerca dos elementos que compõem este núcleo figurativo da 

representação social e a possibilidade de abertura para o diálogo, e quiçá, para a mudança.     

 

3.3.2. Ancoragem: sentido e utilidade de uma representação 

 

 A ancoragem como processo de formação das representações sociais corresponde à 

transformação do objeto social em instrumento para a ação. De acordo com Moscovici 

(1978, p. 174) a objetivação estaria no domínio do ser e a ancoragem no domínio do fazer. 

Assim, a objetivação revela como os elementos representativos se integram à realidade 

social, enquanto que a ancoragem permite compreender o modo como estes elementos 

contribuem para modelar e expressar as relações sociais. Na ancoragem o objeto social é 

transformado pela sociedade num objeto que esta pode dispor, colocando-o numa escala de 
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preferência nas relações sociais existentes. Ela identifica uma rede de significações acerca 

do objeto e orienta as conexões entre este e o meio social. 

 

 Jodelet (1984, p. 371) reafirma estas características da ancoragem definindo-a como 

sendo o processo que possibilita “... o enraizamento social da representação e de seu 

objeto. No caso, da intervenção do social se traduz na significação e utilidade que lhes são 

conferidos.” Como se vê a ênfase da ancoragem está na atribuição de significação ao 

objeto e a sua utilidade social. A significação do objeto está para Jodelet (op. cit., p. 372) 

na relação com a forma como diferentes grupos sociais hierarquizam seus valores para 

avaliação e atribuição de sentidos ao objeto da representação, ao mesmo tempo que, se 

revela também a identidade destes grupos, pelos sentidos que imprimem a representação. 

Condição apontada como fecunda para o estudo das relações entre os conteúdos de um 

dado campo de representação. Além de permitir a identificação das articulações entre os 

aspectos processuais e temáticos das representações e entre aspectos individuais e sociais.       

 

 A questão da utilidade das representações sociais é abordada por Jodelet (op. cit., p. 

372) em sua análise sobre instrumentalização do saber. Para ela, os elementos da 

representação não só exprimem, mas também constroem as relações sociais. A ancoragem 

contribui com o processo da objetivação, na formação de uma “estrutura imaginante” como 

guia de leitura, que por “generalização funcional” torna-se referência para a compreensão 

da realidade. Constitui-se assim um sistema de compreensão e interpretação da realidade 

com a função de mediar às relações entre o indivíduo e seu meu ambiente, e entre os 

membros de um mesmo grupo. Este sistema se constitui num código, uma linguagem 

comum para a comunicação entre os membros do grupo, permitindo-lhes classificar os 

objetos, as pessoas, os acontecimentos.  

 

Ela chama atenção também para o fato de que uma representação está sempre na 

relação com algo que já havia sido pensado, o que aponta para a possibilidade da 

prevalência de pensamentos antigos na classificação e rotulação do objeto. Questão que 

tem relação com a resistência as mudanças das representações sociais. Isto porque, aos 

protótipos que orientam as classificações correspondem expectativas e coerções que 

definem os comportamentos. 
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Esta autora (JODELET, 1984, p. 371) chama atenção, ainda, para um novo aspecto 

da ancoragem revelado pelas recentes pesquisas. Aspecto este que se refere à integração 

cognitiva do objeto da representação ao sistema de pensamento preexistente e as 

transformações que em decorrência, ocorrem num e noutro. O objeto não atua mais na 

constituição formal do conhecimento, como na objetivação, mas na inserção orgânica a um 

pensamento já constituído. Para Jodelet (op. cit., p. 372) o mais importante é situar o 

processo da ancoragem, na perspectiva de uma interação dialética com a objetivação, na 

direção da articulação entre as três funções básicas das representações sociais: a) função de 

integração cognitiva que permite compreender como a significação é conferida ao objeto 

representado, b) função de interpretação da realidade que revela como a representação se 

constitui em um sistema de interpretação do mundo social, instrumentalizando as condutas 

dos membros de um grupo social; e, c) função de orientação de condutas e de relações 

sociais, que mostram a forma como ocorre a integração em um sistema de recepção e a 

influência recíproca entre os seus elementos.   

  

3.4    Uma perspectiva interdisciplinar das representações sociais 

 

Em seu livro, La Psicanalyse: Son image et son public, que introduziu o conceito de 

representação social, Moscovici (1978, p. 14) já anunciava que o desafio que se 

apresentava não era apenas o de compreender a generalidade das representações sociais e o 

seu papel na comunicação e na gênese dos comportamentos sociais. Ele colocava sua 

pretensão de reorientar o campo da psicologia social redefinindo seus problemas e 

conceitos a partir desse fenômeno das representações sociais. Intenções que se 

concretizaram na fertilidade das pesquisas e debates sobre as representações sociais como 

referência integrada da relação indivídual-social. 

 

 As pretensões de Moscovici se concretizaram. O trabalho sobre as representações 

sociais da psicanálise na França redirecionou os estudos em psicologia social; gerou 

conceitos e metodologia que, nestes últimos cinqüenta anos, vêm orientando o 

desenvolvimento de muitas, pesquisas e discussões, alimentando um fértil debate sobre 

uma psicossociologia do conhecimento. Um contexto influenciado pelos novos paradigmas 

das ciências que questionam a razão absoluta, fazendo emergir a possibilidade de 

diferentes lógicas que se articulam e orientam o desenvolvimento da razão humana. 

Contexto no qual lembra também Alves-Mazzotti (1994, p. 61) a influência da valorização 
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dada, as teorias construtivistas, as abordagens qualitativas e ao crescente interesse no papel 

do simbólico como referência para as condutas humanas. 

 

No percurso para redefinir a psicologia social, Moscovici caminha em duas 

direções completamente opostas. Em uma procura romper com as concepções 

comportamentalistas, cognitivistas e individualistas da psicologia social. Na outra direção 

faz uma aproximação com a tradição sociológica a partir do conceito de representação 

coletiva de Durkheim. Ele (MOSCOVICI, 1978, p. 45) diz que é preciso, de um lado, 

reconhecer que as representações sociais “possuem um contextura psicológica autônoma” e 

de outro que elas “são próprias de nossa sociedade e de nossa cultura.” Elas são assim 

definidas num espaço de inter-relação e integração entre a psicologia e a sociologia.  

 

Num movimento de aproximação com o conceito de representação coletiva 

Moscovici (op. cit., p. 42-51) esclarece as diferenças entre os conceitos de mito, ideologia 

e ciência e o novo conceito de representação social. No sentido da relação com os aspectos 

psicológicos, mesmo fazendo um movimento que é inicialmente de afastamento, ele 

mantém ainda um vínculo com estes aspectos atribuindo às representações sociais 

conteúdos como imagem, opinião, atitude. As representações sociais se constituem então, 

para Moscovici, a partir de uma relação dualista que integra pensamento e linguagem. Os 

fenômenos psicológicos estão imbricados com os fenômenos sociais e culturais, num 

espaço de integração entre indivíduo e sociedade. As representações sociais são assim 

abordadas na interface de uma dimensão psicológica e outra sociológica, como se verá 

mais a seguir. 

 

3.4.1 Redefinindo conceitos e posições da psicologia social  

 

A psicologia social é criticada por Moscovici (op. cit., p. 47 e 48) em sua posição 

clássica com relação aos conceitos de opinião, atitude e imagem quando considera a 

necessidade de um estímulo externo às respostas dos indivíduos, pressupondo uma ruptura 

do universo individual ou do grupo com o universo exterior. Na noção de representação 

social não existe heterogeneidade absoluta entre sujeito e objeto em seu campo comum. A 

representação do objeto pelo sujeito não é passiva, o objeto é sempre reconstruído numa 

dinâmica de possibilidades do sujeito gerar-se a si próprio, ao mesmo tempo, que se situa 

no universo social e material. Portanto, para Moscovici (op. cit., p. 49): 
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“...se uma representação social é uma ‘preparação para a ação’, ela não o é somente na 

medida em que guia o comportamento, mas sobretudo na medida em que remodela e 

reconstitui os elementos do meio ambiente em que o comportamento deve ter lugar. Ela 

consegue incutir um sentido ao comportamento, integrá-lo numa rede de relações em que 

está vinculado ao seu objeto, fornecendo ao mesmo tempo as noções, as teorias e os 

fundamentos de observações que tornam essas relações estáveis e eficazes.” 

 

 Nesta perspectiva, Moscovici (1978, p. 50) não reconhece os conceitos de opinião, 

atitude e imagem da forma como são colocados pela psicologia social, por não 

considerarem as relações interpessoais. É como se os grupos sociais tivessem uma 

existência passiva, como se os sujeitos individualmente apenas selecionassem e utilizassem 

as informações que circulam socialmente, e não ao contrário, numa postura interativa, na 

medida em que criam e comunicam. Moscovici (op. cit., p. 50) enfatiza o status das 

representações sociais como sendo capazes de produzir “comportamentos e relações com o 

meio ambiente”, de gerar “ação que modifica aqueles e estas...”. Neste sentido as ações 

não se constituem apenas como respostas aos estímulos externos elas se traduzem em 

comportamentos e relações dinâmicas e criativas.     

   

“Em suma, vemos aí sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares, uma 

estrutura de implicações que assenta em valores e em conceitos. Um estilo de discurso que 

lhes é próprio. Não os consideramos como ‘opiniões sobre’ ou ‘imagens de’, mas como 

‘teorias’, ‘ciências coletivas’ sui generis, destinadas à interpretação e elaboração do real... 

Elas determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou das idéias presentes 

nas visões compartilhadas pelos grupos, e regem, subseqüentemente, as condutas desejáveis 

ou admitidas.” (Ibid., p. 50 e 51).  

 

Moscovici (op. cit., 56 e 57) aborda ainda os aspectos psicológicos da percepção e 

da formação de conceitos na relação com as representações sociais. Critica novamente a 

posição da psicologia clássica ao definir a representação como um simples processo de 

mediação entre uma instância intelectual, de onde emerge o conceito, e outra de ordem 

sensorial, da qual brota a percepção. Argumenta contra esta posição que vê a representação 

apenas como uma instância de propriedades mista, que permite a “passagem da esfera 

sensório-motora à esfera cognitiva, do objeto percebido à distância a uma conscientização 

de suas dimensões, formas, etc.” Para ele (Ibid., p. 57) a representação é mais que uma 

instância intermediária que transfere o objeto percebido para o interior definindo-lhe uma 
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forma, uma imagem, ela é “um processo que torna o conceito e a percepção de certo modo 

intercambiáveis, uma vez que se engendram reciprocamente.” 

 

Nesta perspectiva a representação se constitui como gênese da relação com o objeto 

a partir de um aspecto perceptivo, que implica a presença do objeto e outro conceitual que 

implica a sua ausência. Para Moscovici (1978, p. 57) a representação mantém uma 

oposição entre a inutilidade da presença do objeto para o conceito e da impossibilidade de 

sua ausência para a percepção. Uma oposição que está na origem de seu desenvolvimento, 

que “...re-presenta um ser, uma qualidade à consciência...” atualizando-o “...apesar de sua 

eventual inexistência. Ao mesmo tempo, distancia-os suficientemente de seu contexto 

material para que o conceito possa intervir e modelá-los a seu jeito.” Para Moscovici (op. 

cit., p. 58), a representação segue assim, de um lado 

 

“... a esteira de um pensamento conceitual, pois que a condição de seu aparecimento é uma 

supressão do objeto ou da entidade concreta; mas, por outro lado, essa supressão não pode 

ser total e, a exemplo da atividade perceptiva, a representação deve recuperar esse objeto ou 

essa entidade, e torná-los ‘tangíveis’. Do conceito ela retém o poder de organizar, de unir e 

de filtrar o que vai ser reintroduzido e reapreendido no domínio sensorial. Da percepção, 

ela conserva a aptidão para percorrer e registrar o inorganizado, o não-formado, o 

descontínuo.”     

 

 Um movimento, que de acordo com Moscovici (op. cit., p. 58), resulta nas 

defasagens entre o que é “tomado” e o que é “devolvido” ao real, deixando entrever que “a 

representação de um objeto é uma reapresentação diferente do objeto.”  

        

 Para Moscovici (op. cit.) a representação desempenha funções diversas: ela não 

replica simplesmente o objeto, mas o reconstitui, o reconstrói, transformando-o; ela 

atualiza conceitos e percepções, tornando o familiar estranho e o estranho familiar; ela 

desloca e combina saberes, experiências e condutas de origem muito diversa reduzindo a 

variabilidade dos sistemas intelectuais e práticos, os aspectos desconexos do real. Um 

movimento que permite o transporte de teorias e de significações particulares de um 

domínio a outro. O objeto representado adquire o status de signo, torna-se significante, ele 

é recriado, refeito na perspectiva, na maneira do sujeito e de seu contexto. Para Moscovici 

(op. cit., p. 65) a possibilidade de domínio e de interiorização do objeto pelo sujeito, de 

apropriação desse objeto cria uma condição verdadeiramente particular na qual, “todas as 
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coisas são representações de alguma coisa.” Para Moscovici (1978, p.65) o conhecimento 

passa a ser expressão do próprio indivíduo conhecedor, que se substitui no que conhece, 

gerando uma tensão da qual emerge a estrutura de uma representação.  

 

 As representações emergem assim, de acordo com Moscovici (op. cit., p. 65) por 

um lado do pólo passivo da estampagem do objeto – a figura – e do outro do pólo ativo da 

escolha do sujeito – a significação, que no real se apresenta para nós em duas faces, a 

figurativa e a simbólica, indissociáveis como os dois lados de uma folha de papel. Um 

movimento que tem como função destacar uma figura, ao mesmo tempo lhe atribui um 

sentido, integrando-a ao universo do indivíduo. Movimento que, sobretudo faz 

corresponder a cada figura um sentido e a cada sentido uma figura e se constituem nos 

processos de ancoragem e objetivação.  

 

Como Alves-Mazzotti (1994, p. 63), considera-se que a análise destes processos é 

sem dúvida a contribuição maior e mais significativa da teoria das representações sociais 

proposta por Moscovici, ao possibilitar a compreensão do “como o funcionamento do 

sistema cognitivo interfere no social e como o social interfere na elaboração cognitiva.”.  

 

Assim, representar enquanto processo psíquico individual é tornar presente e 

familiar ao universo de um indivíduo um objeto ou uma qualidade que está distante ou até 

mesmo ausente. A representação se constitui na articulação com outros objetos e sentidos 

do universo, dos quais se incorpora propriedades, e aos quais se atribuem as suas. Como 

por exemplo, quando se aproxima a idéia de natureza da idéia de vida, deforma-se tanto 

uma, como a outra. Os objetos deixam de existir em si mesmo para constituir num objeto 

ao qual se articulam características dos dois objetos, definidas e orientadas pelos valores e 

experiências do próprio sujeito. Na seqüência, da análise dos aspectos psicológicos das 

representações, Moscovici passa a analisar a natureza dos aspectos sociológicos, que como 

se verá, em momento algum, está dissociada da natureza dos aspectos psicológicos.        

 

3.4.2 O sentido social de uma representação 

 

O social é definido por Moscovici (op. cit.) como qualidade das representações a 

partir da análise de três pontos: a dimensão dos conteúdos e sentidos organizados; os 
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processos de produção; e, as funções que desempenham no processo de formação, na 

orientação de condutas e na orientação das comunicações.    

 

O primeiro ponto trata sobre a organização dos conteúdos e dos sentidos dados à 

representação. O qualificativo social é analisado na relação com três dimensões: a 

informação, o campo da representação ou imagem e a atitude. A dimensão da 

“informação” (MOSCOVICI, 1978, p. 67 e 68) está relacionada à forma como 

determinado grupo social organiza os conhecimentos que possuem a respeito de um objeto 

social, que no trabalho de Moscovici era Psicanálise e neste é natureza. Quando fala na 

outra dimensão como o “campo da representação” Moscovici (op. cit., p. 69) remete a idéia 

de imagem, de um conteúdo concreto e limitado diretamente relacionado à aspectos 

precisos do objeto da representação, o que pressupõe uma unidade hierarquicamente 

organizada. Unidade esta que se diferencia na relação com as características dos indivíduos 

que compõem os grupos sociais. A terceira dimensão a “atitude” (Ibid., p. 70) remete a 

uma orientação global que um grupo social possui sobre o objeto da representação, as 

posições favoráveis ou desfavoráveis daquele para com este.  

 

Esta última dimensão tratada se revelou no estudo de Moscovici (op. cit., p. 74) 

como a mais presente na representação. Isto porque todos os grupos demonstraram sempre 

uma atitude frente à psicanálise, mesmo quando não possuíam uma representação coerente 

sobre este objeto. Este resultado sugere que a atitude ocupa uma posição de gênese na 

formação da representação, ou seja, primeiro se adota uma atitude, uma posição frente a 

algum objeto, depois é que se organiza a informação e a representação. 

 

Para Moscovici (op. cit.) a análise destas três dimensões constitui-se elemento de 

justificativa para se adjetivar uma representação de social. Neste sentido são indispensáveis 

os estudos comparativos para identificar os diferentes universos de opinião organizados de 

maneira diversas em diferentes classes, culturas e grupos sociais. É possível assim, 

caracterizar os diferentes grupos no contexto de um campo social maior, comparando-os e 

definido os elementos e os contornos de suas relações. Direção imprescindível a uma 

disciplina como a psicologia social, que pretende dar contar de elucidar os fenômenos 

psicológicos e sociológicos em suas dinâmicas de interação, na criação e recriação das 

representações sociais.               
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Apesar desta análise das dimensões das representações sociais ser para Moscovici 

(1978, p. 76) um aspecto que justifica o qualificativo de social das representações, elas o 

são apenas em caráter superficial. Questão que segundo este autor já foi inclusive foco de 

intenso e infrutífero debate entre a sociologia e a psicologia social no sentido dos limites 

precisos do social, das diferentes formas de representação e do grau de adequação de uma 

representação a um grupo social. Outra opção, para respaldar o qualificativo social das 

representações, está na análise dos processos de sua produção como direção melhor 

definida enquanto hipótese de que as representações são engendradas coletivamente. 

Posição que já se apresenta como um consenso, mas que se torna insuficiente diante de 

uma condição que é também comum á ciência, a técnica, a ideologia.  

 

Diante destas condições ele propõe então uma mudança de perspectiva, deslocando 

o foco dos agentes de produção de uma representação e das comparações com outros tipos 

de sistemas coletivos para os motivos de sua produção. Assim, a apreensão do sentido do 

qualificativo social estaria na relação com o “por que produzimos representações”, sendo 

preferível então lhes enfatizar as funções correspondentes, enquanto característica que “... 

lhe é própria, na medida em que a representação contribui exclusivamente nos processos de 

formação de condutas e de orientação das comunicações sociais.” (Ibid., p. 77).  

 

3.5 As funções das representações sociais  

 

Os motivos de produção de uma representação social, depois abordados como as 

funções das representações sociais, são tratados inicialmente por Moscovici (op. cit., p. 

76), em seu estudo sobre as representações sociais da Psicanálise. A preocupação de 

Moscovici, como se viu antes, é da afirmação do qualificativo social de uma representação. 

Para ele os motivos, ou as funções de uma representação são mais reveladores das 

integrações sociais do que o conhecimento sobre quem às produzem, ou sobre como são 

produzidas, ou até sobre as entidades e circunstâncias que as refletem. Embora todas estas 

também se reflitam neste qualificativo. Neste trabalho pioneiro, Moscovici destaca que a 

função mesmo das representações socais é tornar o insólito familiar, é eliminar a 

estranheza de um objeto que se apresenta ao conhecer. Diz Moscovici (op. cit., p. 61), “O 

trabalho de representação consiste em atenuar essas estranhezas, introduzi-las no espaço 

comum, provocando o encontro de visões, de expressões separadas e díspares que, em 

certo sentido se procuram.”  
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Assim, a importância do estudo das funções das representações sociais se define 

inicialmente por sua especificidade enquanto mecanismo próprio das representações 

sociais, que consolida o seu qualificativo social. Ao mesmo tempo, contribui com os 

processos de produção de conhecimento, com as formações de condutas e com a orientação 

das comunicações sociais. Aspectos de sua organização que foram sendo elucidados, com 

as aplicações da teoria e com o seu conseqüente desenvolvimento. Os conhecimentos sobre 

as funções das representações sociais se consolidaram, com a colaboração de Abric, que 

em trabalho específico sobre a estrutura das representações sociais aprofunda os elementos 

e características funcionais destas, definindo-lhes também os mecanismos de sua 

organização e transformação, como se verá na seqüência.  

 

 Para Abric (1998, p. 28), as representações sociais se definem, numa perspectiva 

funcional, que se articulam nas dinâmicas das “relações dos indivíduos com o seu meio 

físico e social, ela vai determinar seus comportamentos e práticas sociais.” As 

representações se constituem assim como um guia, decodificando a realidade a partir da 

definição de antecipações e expectativas, que orientam as ações e as relações sociais. 

Características das representações, definidas por Abric em quatro funções essenciais: a de 

saber, a identitária, a de orientação e a justificadora, como apresentadas a seguir. 

 

A função de saber das representações sociais. De acordo com Abric (op. cit., p. 

28), se define, a partir de Moscovici, como uma função que “...permite compreender e 

explicar a realidade.” Elas se constituem também como condição necessária para 

orientação da comunicação social. Um foco já feito por Moscovici (1978, p. 50), como as 

condições que geram as possibilidades para a construção e aquisição de um conhecimento 

acessível e compreensível, de um conhecimento prático, que é compartilhado pelos 

integrantes de um grupo social, constituindo-se como condição necessária à comunicação 

social.  Existe uma sintonia entre o funcionamento cognitivo e os valores e idéias que 

orientam as condutas e as práticas sociais.  

 

A função identitária das representações sociais. Conforme Abric (op. cit., p. 29), 

as representações sociais “definem a identidade e permitem a proteção da especificidade 

dos grupos.” Esta função, tem importância fundamental no controle social, possibilita a 

definição de características e referências identitárias que são utilizadas pela coletividade no 

controle de seus membros e nos processos de socialização. A possibilidade de identificação 
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das características e referências que delineiam a identidade de uma representação social 

tem sido ponto central nos estudos que fazem comparação entre diferentes grupos sociais. 

Como por exemplo, o trabalho realizado por Doise (2000), que compara as representações 

sócias nas relações inter-grupais e ao qual se voltará, por ocasião da abordagem da 

metodologia deste trabalho, que pretende uma perspectiva de comparação entre diversos 

grupos sociais.  

 

A função de orientação. Para Abric (1998, p. 29) as representações sociais 

“...guiam os comportamentos e as práticas” a partir de um sistema de pré-codificação da 

realidade, como um processo que orienta as condutas e as práticas, considerando os 

seguintes fatores: a definição da situação, que determina as relações pertinentes para os 

sujeitos e suas estratégias cognitivas em situação de solução de problemas; a produção de 

um sistema de antecipações e expectativas, condicionando as ações sobre a realidade a uma 

filtragem de informações e interpretações, que visam adequar a realidade a representação; 

e finalmente porque as representações são prescritivas de comportamento e de práticas 

sociais, refletem a natureza das regras e dos elos sociais, definindo o que é lícito, tolerável 

ou ilícito, inaceitável, em uma dada situação social.  

 

Por fim, a função justificadora. Para Abric, (op. cit., 30) As representações sociais 

“...permitem, a posteriori, a justificativa das tomadas de posição e dos comportamentos”, 

condicionado ao papel essencial da representação que permite aos atores sociais explicar e 

justificar suas condutas a partir da avaliação de suas ações e da dos seus parceiros. Isto 

porque, para este autor, as representações sociais têm um papel importante não apenas na 

dinâmica das ações sociais, mas também no processo de avaliação dessas ações. As 

representações têm assim, esta função de “...preservar e justificar a diferenciação social...”,  

“...ela pode estereotipar as relações entre os grupos, contribuir para a discriminação ou 

para a manutenção da distancia social entre eles.” Abric (op. cit., p. 30).  

 

3.6  A perspectiva estrutural das representações sociais 

 

 A abordagem estrutural das representações sociais tem como referência o “modelo 

figurativo” proposto por Moscovici (1978, p. 125). Este modelo está diretamente 

relacionado com o processo de objetivação. Ele se apresenta como o resultado da seleção e 

organização das informações e valores acerca do objeto, mais principalmente como a 
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coordenação destas informações, absorvendo o excesso de significações, sintetizando, 

concretizando cada termo da representação. Um movimento no qual o objeto constitui-se 

como expressão do real. Ele é compartilhado e validado na comunicação que se estabelece 

entre os indivíduos, sendo assim naturalizado. 

 

 A consolidação desta abordagem estrutural só adquire maior expressão com a teoria 

do núcleo central desenvolvida por Abric (1998, p. 30). Ele parte da referência de que uma 

representação social se constitui a partir de um conjunto organizado de elementos 

estruturados num sistema sócio-cognitivo específico. Nesta perspectiva os elementos que 

constituem uma representação estão organizados em volta de um núcleo central e de 

elementos periféricos. 

 

3.6.1 Os sistemas centrais e periféricos 

 

 O núcleo central se constitui a partir de duas determinações, de um lado está a 

própria natureza do objeto, as suas características reais, do outro, estão as relações que o 

grupo estabelece com o objeto, condicionadas aos valores e normas sociais utilizadas. Os 

elementos que vão compor o núcleo central têm assim a marca do contexto ideológico de 

cada momento e de determinado grupo social. O núcleo central enquanto, sistema de 

relações, funciona como instância estruturante das representações sociais que se define a 

partir de duas funções: a função geradora, que atribui sentidos e valores, que cria e 

transforma os significados dos elementos constitutivos da representação, que estão fora do 

núcleo central; e, a função organizadora, que permite ao núcleo central determinar a 

natureza dos elos de ligações entre os elementos da representação, constitui-se como fator 

de unificação e estabilização das representações. 

 

Além de gerar sentido, de eleger valores e de organizar as relações entre os 

elementos da representação, o núcleo central apresenta a propriedade fundamental de 

garantir, a estabilidade da representação social. Dotado de grande estabilidade, ele é o 

elemento da representação mais resistente a mudanças, assegurando assim a continuidade 

de uma representação em contextos evolutivos. Desta forma, a transformação de uma 

representação social é possível apenas a partir da mudança de seu núcleo central, condição 

de geração de novos sentidos e organização de novos elementos. Por suas funções geradora 

e organizacional dos elementos de uma representação, o núcleo central se constitui como 
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elemento definidor de sua identidade e consequentemente, indispensáveis ao estudo 

comparativo das representações sociais.  

 

Abric (1998, p. 31) afirma que “é a identificação do núcleo central que permite o 

estudo comparativo das representações.” Ele alerta, porém que, a diferença entre 

representações está na relação com a sua organização em volta de diferentes núcleos 

centrais. Desta forma a diferença entre duas representações não depende apenas de seu 

conteúdo, mas de sua organização, no sentido de núcleos diferentes. Outra questão 

destacada está na relação com a importância da dimensão qualitativa para a definição da 

centralidade de uma representação. A sua especificidade não depende apenas da 

identificação de seu conteúdo. Como diz Abric (op. cit., p. 31) “...duas representações 

definidas por um mesmo conteúdo podem ser radicalmente diferentes, caso a organização 

destes elementos, portanto sua centralidade, seja diferente.”  

 

 Os elementos periféricos estão organizados, conforme Abric (op. cit., p. 31 e 32), 

ao redor do núcleo central. Eles se constituem como os componentes mais acessíveis, mais 

vivos e mais concretos de uma representação e responde por três funções: a função de 

concretização, que permite adaptação do núcleo central a situações concretas; a função de 

regulação, que possibilita as modulações individuais; e, a função de defesa, que protege o 

núcleo central, absorvendo e reinterpretando as mudanças nas situações concretas. 

 

Na evolução da teoria o núcleo central e os elementos periféricos são transformados 

por Abric (op. cit., p. 33) em um duplo sistema, composto pelo sistema central e sistema 

periférico, que se organizam e funcionam como uma entidade na qual suas partes têm 

papeis específicos, mas complementares entre si.  

 

O sistema central é determinado socialmente por condições globais, históricas, 

sociológicas e ideológicas de desenvolvimento, está diretamente associado aos valores e 

normas que definem os princípios fundamentais acerca dos quais se constituem as 

representações. Em suas origens possui uma maior vinculação com este contexto mais 

global e, portanto mais independente do contexto imediato. Este sistema está diretamente 

relacionado à homogeneidade de um grupo social, enquanto base comum de referências e 

valores utilizados pelos indivíduos e grupo social na elaboração de suas representações. 
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Ele tem papel fundamental na estabilidade e coerência da representação, apresentando 

resistência à mudança e assegurando sua manutenção no tempo.  

 

As características do sistema central das representações dão a esta instância um 

caráter fundamental para o estudo comparativo das representações sociais. Isto porque, este 

sistema está diretamente relacionado à identidade e a transformação de uma representação 

uma vez que: a identidade da representação não depende da identidade de seu conteúdo e 

sim da identidade dos conteúdos do sistema central; e a transformação de uma 

representação social ocorre apenas com a mudança dos elementos que constituem o seu 

núcleo central. Desta forma o conhecimento desse sistema central, especialmente em 

função de sua primeira característica, é condição indispensável no contexto deste trabalho, 

que pretende uma abordagem comparativa entre as representações sociais de natureza de 

professores e alunos, de diferentes áreas de conhecimento científico. 

 

 O sistema periférico está mais associado a características individual e a contextos 

imediatos e contingentes de inserção dos indivíduos. É um sistema mais flexível está 

ligado a adaptações e diferenciações individuais em função das experiências cotidianas e 

das vivências pessoais. Funciona como um espaço que permite modulações individuais, na 

relação com o sistema central comum, gerando possibilidades de diferentes expressões de 

uma mesma representação. Um espaço de integração de informações e de práticas 

diferenciadas, além de alguma heterogeneidade de comportamento e de conteúdo. Sua 

flexibilidade tem importância fundamental, na interação dialética com o sistema central, 

contribuindo para a construção das representações, ao permitir a ancoragem na realidade. 

A flexibilidade desse sistema não diminui a identidade da representação, nem está 

relacionada a uma representação social diferente, embora possa está relacionada a um 

processo de evolução, ou de transformação em curso.  

 

 Como afirma Abric (1998, p. 34) é a existência deste duplo sistema que leva a 

compreensão de uma das características básicas das representações sociais, a sua 

simultaneidade entre estabilidade e mobilidade, entre rigidez e flexibilidade:  

 

“Estáveis e rígidas posto que determinadas por um núcleo central profundamente ancorado 

no sistema de valores partilhado pelos membros do grupo; móveis e flexíveis, posto que 

alimentando-se das experiências individuais, elas integram os dados do vivido e da situação 
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específica, integram a evolução das relações e das práticas sociais nas quais se inserem os 

indivíduos ou os grupos.”  

 

 O consenso e as diferenças individuais são também marcas das representações 

sociais, neste sentido a homogeneidade de um grupo é definida pela organização do 

sistema central das representações, pelo significado que é dada a situação ou ao objeto. São 

estas as condições que destaca a importância do estudo das representações sociais para a 

compreensão dos processos que intervêm na adaptação sociocognitiva dos indivíduos à 

realidade cotidiana e às características do meio social e ideológico. 

   

 Esta abordagem estrutural se traduz num avanço significativo para a consolidação 

da teoria em termos de conhecimentos sobre a estrutura, os mecanismos de formação, as 

funções e a dinâmica de transformação das representações sociais. É possível inclusive 

estabelecer respectivamente uma relação entre os mecanismos de formação a objetivação e 

a ancoragem com as funções despenhadas pelo sistema central e periférico. Fica assim 

mais evidente o caráter mais normativo do sistema central espaço, no qual se definem 

significado e se consolidam relações no sentido da coerência e da unidade da 

representação. Por outro lado, vai se revelando ainda mais o caráter funcional do sistema 

periférico, como elemento de mediação dialética entre o antigo e o novo, facilitando a 

adaptação do sistema central às situações concretas, absorvendo e reinterpretando as novas 

informações e experiências na defesa dos significados e valores presentes, mas também na 

possibilidade da mudança e da transformação. 

 

3.6.2 Dinâmica e evolução  

 

Neste sentido do processo de evolução, é também atribuído grande mérito a esta 

abordagem estrutural diante da possibilidade de compreensão e intervenção na dinâmica de 

desenvolvimento e transformação das representações sociais. Para Abric (1998, p. 35), esse 

processo de conservação ou transformação das representações sociais tem também uma 

relação direta com o desenvolvimento de práticas sociais contraditórias. Ele identifica a 

partir da noção de reversibilidade desenvolvida por Claude Flament em 1994, duas 

direções diferentes no processo de evolução ou transformação das representações sociais, 

na relação com o caráter reversível ou irreversível de novas práticas sociais. Estes 

processos de transformação estariam, por outro lado, subdivididos em outras quatro 
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direções. Uma delas, a transformação superficial, ocorre diante de práticas novas, mas 

consideradas reversíveis que atingem apenas o sistema periférico, as mudanças se ajustam 

ao sistema periférico enquanto o sistema central permanece estável, sem qualquer 

modificação. As demais mudanças, por atingiriam o núcleo central são consideradas 

transformações irreversíveis e ocorrem diante do contato com novas práticas consideradas 

irreversíveis:  

 

a) Transformação resistente – ocorre diante da multiplicação de esquemas 

estranhos que surgem no sistema periférico em decorrência da ativação dos 

mecanismos de defesa para evitar que as sucessivas novidades ou práticas 

novas, consideradas irreversíveis, que questionem o sistema central. 

 

b)  Transformação progressiva – ocorre diante de práticas novas, consideradas 

irreversíveis, mas que não se contrapõem totalmente ao sistema central, 

levando a uma transformação progressiva sem ruptura, se explosão do 

sistema central. 

 

c) Transformação brutal – ocorre diante de práticas novas, consideradas 

irreversíveis, que se confrontam diretamente com o significado central da 

representação, inviabilizando a ativação do sistema periférico de defesa. As 

novas práticas têm caráter irreversível, provocando uma transformação 

completa da representação, a partir da ruptura total do seu sistema central. 

 

Esta abordagem sobre a perspectiva estrutural das representações sociais, foi 

realizada com a intenção de destacar a sua importância no sentido de sua contribuição para 

a compreensão da organização interna das representações sociais, a sua dinâmica de 

evolução e transformação, a evolução das mentalidades e das práticas sociais e a interação 

que se estabelecem entre os diferentes membros de um mesmo grupo e entre diferentes 

grupos sociais acerca de um objeto socialmente reconhecido.  

 

No conjunto desta abordagem, buscou-se refletir sobre os elementos que estão 

orientando as pesquisas na direção de uma análise psicossociológica que compreenda a 

ancoragem numa perspectiva dialética de integração com a objetivação, no contexto da 

dinâmica relacional das representações sociais e das explicações sobre as relações entre os 
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conteúdos, e, os significados e justificativas de sua construção. Neste sentido, além dos 

autores já citados, toma-se também como referência Doise (1980) – o qual será retomado 

no contexto do método de pesquisa adotado – dada a importância do estudo relacional 

entre grupos sociais. Um trabalho desenvolvido na perspectiva da apreensão dos 

significados mais generalizados (ideológicos) que consolidam as representações sociais em 

suas relações simbólicas particularmente adequadas a um dado campo social.  

 

A intenção neste percurso foi de uma maior aproximação com teoria das 

representações sociais em sua gênese e desenvolvimento, na perspectiva da identificação 

de elementos que auxiliem este estudo sobre as representações sociais de natureza. A 

expectativa é de que ela possa fornecer os subsídios para um estudo comparativo dessas 

representações. Na relação com os diferentes enfoques desenvolvidos na evolução da 

teoria, destaca-se como referência para este trabalho: a) a abordagem estrutural (ABRIC, 

1998) utilizada na perspectiva da identificação da estrutura das representações sociais em 

seus sistemas centrais e periféricos, como elemento de identificação e diferenciação; b) a 

perspectiva sociológica, para a qual contribui Jodelet (1984, p. 372), ao destaca a interação 

dialética entre a ancoragem e a objetivação na direção da análise sobre o como se definem 

as relações entre os sujeitos, na significação do objeto, na compreensão da realidade e na 

orientação de suas práticas; e, c) a perspectiva societal, que a partir de Doise (2000, p 12), 

busca refletir sobre a dinâmica relacional das representações sociais no contexto das 

cognições e posições individuais na relação com um campo comum de crenças e valores 

compartilhados.  

  

Finalmente, todas estas contribuições estão num contexto maior da teoria das 

representações (MOSCOVICI, 1978), no sentido da relação entre o conhecimento 

científico e o conhecimento do senso comum. Questão central no desenvolvimento deste 

trabalho, que busca estimular, no contexto da educação ambiental formal, um diálogo entre 

estas duas formas de conhecimento. A direção é da construção e reconstrução de 

conhecimentos mais adequados à reorganização das relações entre a sociedade e a 

natureza, no contexto das questões ambientais que se apresentam a sociedade e que estão a 

exigir a redefinição destas relações.  
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No próximo capítulo se define, a partir destas referências teóricas expostas, o 

enfoque metodológico adotado, na relação com o quadro metodológico proposto por Doise 

(op. cit.) e Abric (op. cit.). 
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CAPÍTULO 4 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE NATUREZA: Um enfoque 
metodológico  

 
 
 

“... não há metodologia ‘boas’ ou ‘más’ em si, e sim 

metodologias adequadas ou inadequadas para tratar determinado 

problema...” (ALVES-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER, 

1998, p. 160).  

 

 

4.1 Quadro teórico 

 

Com base no referencial teórico das representações sociais exposto no terceiro 

capítulo e na perspectiva de um estudo comparativo das representações sociais de natureza 

que circulam na escola, toma-se o quadro teórico e metodológico proposto por Doise 

(2000), que está orientado para o estudo comparativo das representações sociais. Este autor 

(Ibid., p. 11) utiliza um modelo de análise quantitativa no contexto de proposição de uma 

“psicologia societal”, que considera a dimensão societal (posicional e ideológica) das 

representações sociais. Uma perspectiva de análise na qual se articulam o estudo dos 

sistemas cognitivos, de dimensão individual, com o estudo dos sistemas relacionais e 

societais. Estas instâncias estão para Doise de tal forma imbricadas, impondo-se uma 

abordagem relacional entre os sistemas cognitivos complexos do indivíduo com os 

metasistemas de relações simbólicas, característicos de uma sociedade.    

 

Neste modelo de análise, Doise (op. cit., p. 12) define três diferentes fases, 

articulando regulações societais e modos de funcionamentos cognitivos, a partir de três 

hipóteses.  A primeira, tem como referência a posição de que diferentes membros de uma 

população, pertencentes a diferentes grupos sociais, compartilham crenças comuns (nesta 

pesquisa os alunos e os professores de diferentes níveis de ensino e áreas de conhecimento) 

próprias a uma dada relação social. Isto porque as representações sociais têm origem num 
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espaço relacional de comunicações que pressupõem referências comuns aos indivíduos, ou 

grupos, implicados em suas trocas simbólicas. A segunda hipótese faz um foco na natureza 

das posições individuais em relação a um campo comum de representações sociais, 

buscando explicar o como e o porque os indivíduos, ou grupos sociais, se diferenciam nas 

relações que eles estabelecem com este contexto comum de representações. A terceira 

hipótese de Doise propõe considerar a ancoragem das tomadas de posições em outras 

realidades simbólicas coletivas, destacando as hierarquias de valores, as percepções das 

relações entre grupos e as categorias e experiências sociais compartilhadas.      

 

Como análise complementar a este modelo de análise utiliza-se a abordagem da 

estrutura das representações sociais com base nas proposições de Abric (1998), já expostas 

no capítulo anterior. Esta abordagem busca identificar a estrutura das representações 

sociais pesquisadas, seu sistema central e periférico em suas identidades, diferenças, na 

relação entre grupos. Foram assim produzidas informações que apoiaram a análise 

comparativa das representações sociais na perspectivas do universo que é social e comum 

aos grupos, mas também, singular a estes enquanto universos que lhes são próprios.  

 

Pelo conjunto de elementos expostos, considera-se que o estudo das representações 

sociais de natureza de grupos sociais que interagem com este objeto, a partir de diferentes 

áreas do conhecimento científico, apresenta-se como instrumento de conhecer e de agir, 

para a educação ambiental. È um espaço para melhor conhecer e compreender as inter-

relações sociedade/natureza, que estão na base da problemática ambiental, possibilitando 

refletir os caminhos alternativos de construção de novas inter-relações, na dinâmica de 

construção e reconstrução do objeto natureza, enquanto espaço de produção de conteúdos 

fundamentais a ação educativa ambiental. Os elementos e argumentos expostos até este 

ponto, fundamentam então, a proposta metodológica que será exposta no próximo 

subtítulo.  

 

4.2 Método de pesquisa 

 

Em função da natureza do problema em foco, foi adotada uma abordagem pluri-

metodológica realizada a partir da utilização de instrumentos que permitem a quantificação 

da coleta e análise dos dados, mas que possibilitam as aproximações qualitativas 

pertinentes. A pesquisa foi então desenvolvida em três etapas a serem descritas em tópico 
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posterior. Na seqüência se apresenta o detalhamento da organização dos sujeitos nos 

grupos a serem considerados nas três etapas de análise. 

 

4.2.1 A organização dos sujeitos  

  

A pesquisa de campo envolveu alunos do nível superior (ANS) e médio (ANM) de 

escolaridade e professores do nível superior (PNS) e médio (PNM) de ensino das seguintes 

áreas de conhecimento: biologia (BIO), geografia (GEO), matemática (MAT), português 

(POR) e sociologia (SOC)20. Conforme tabela 1 foram envolvidos na pesquisa um total de 

426 sujeitos. Além das categorias acima definidas foram consideradas também as 

variáveis: categoria de escola (escola pública, pública experimental e privada); e, nível de 

aproximação ou envolvimento com a temática da educação ambiental (capacitação, 

projeto, pesquisa, campanha, militância, nenhuma experiência na área, várias destas 

experiências).   

 

Tabela 1 – Distribuição da população na 1ª etapa de análise das representações sociais de natureza (total de 
sujeitos: 426). 

Total dos sujeitos  F % 

Categoria 
Professor 

Aluno 

 
163   
263 

 
38 
62 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
243 
31 
152 

 
57 
7 
36 

Nível de ensino 
Superior 
Médio 

 
235 
191 

 
55 
45 

Área de conhecimento 
Biologia (BIO) 

Geografia (GEO) 
Sociologia (SOC) 
Português (POR) 

Matemática (MAT) 
Alunos do ensino médio (ANM) 

 
85 
45 
67 
68 
77 
84 

 
19 
11 
16 
16 
18 
20 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Várias experiências 

Militância  

 
28 
34 
–  
22 
310 
21 
11 

 
6,5 
8 
– 
5 
73 
5 

2,5 

 

                                                           
20 No decorrer do texto as categorias professor/aluno em seus diferentes níveis de ensino/escolaridade, serão 
identificadas pelas iniciais maiúsculas, de cada uma das categorias/variáveis, como já exposta acima. Quanto 
às disciplinas, serão tratadas pelas suas primeiras letras em maiúsculo, como também exposto acima. 
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Os critérios utilizados para definição dos grupos foram: 1) níveis de 

ensino/escolaridade; 2) as áreas disciplinares de atuação e formação dos professores e 

alunos, escolhidas em função da relação entre os objetos de conhecimento destas 

disciplinas e o objeto natureza. Estes foram critérios escolhidos a partir da referência de 

que a organização das representações sociais depende, dentre outros, do tipo de relação que 

os grupos mantêm com o objeto, o que aqui se estabelece na diferença dos níveis de 

conhecimento sobre a natureza e na proximidade entre os objetos de conhecimento de cada 

disciplina e o objeto natureza.  

 

Assim, a categoria área disciplinar para organização dos grupos foi definida 

considerando as disciplinas em função da relação entre o seu objeto de conhecimento e o 

objeto natureza: Na biologia a vida como seu objeto é elemento da natureza; Na geografia 

que estrutura seu objeto de conhecimento a partir da relação sociedade/natureza (meio 

natural/grupos sociais humanos), definindo categorias como espaço, paisagem, território, 

considerada assim uma ciência de síntese; as ciências sociais que apesar de terem a 

sociedade, em diferentes perspectivas como objeto de conhecimento, podem considerar em 

suas análises a relação sociedade/natureza (aqui a sociologia); e as outras disciplinas 

(português e matemática), por se constituírem como área de conhecimento que se 

distanciam do objeto natureza na construção de seus objetos de conhecimento. Dentre 

outras que também podem ser consideradas nesta mesma perspectiva, estas duas foram 

escolhidas, também pela importância e espaço que lhes é reservado no currículo escolar.   

 

Estas áreas de conhecimento se articulam, a partir de diferentes relações com o 

objeto natureza, motivo pelo qual se busca verificar a existência de diferenças entre as 

representações sociais de alunos e professores, em função das suas áreas de estudo e 

atuação. Depois, por se constituírem como disciplinas, ou conteúdos, que na perspectiva 

anterior de relação com o objeto natureza, integram os currículos dos dois níveis definidos 

para análise. O que se justifica frente o interesse, deste trabalho, pela relação entre os 

diferentes saberes (ciência e senso comum) sobre a natureza e a ação interdisciplinar da 

educação ambiental formal. 

 

Na primeira etapa da análise todos os sujeitos pesquisados foram considerados um 

único grupo, como uma população que atua na escola, com as características expostas na 

tabela 1. Nas outras etapas de análise os sujeitos foram considerados em diferentes grupos. 
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Como já descrito, estes grupos foram organizados de acordo com as suas categorias 

(professor/aluno) e seus níveis de ensino/escolaridade (médio/superior) ou, de acordo com 

as disciplinas que estudam/lecionam.  

   

O número de sujeitos em cada grupo estava previsto para um mínimo de 65, 

quantidade recomendada para uma abordagem quantitativa, em função dos critérios 

estatísticos exigidos por um dos instrumentos de análise de dados utilizado (EVOC). O 

grupo da área de conhecimento geografia e o grupo dos professores de nível superior 

ficaram, porém, com um número de sujeito inferior a este, respectivamente 45 e 52 

sujeitos, dado a dificuldade de acesso aos sujeitos e ao limite de tempo para conclusão dos 

trabalhos. Estas dificuldades influenciaram também na ausência de padronização nos 

números referentes às outras variáveis: professores (163)/alunos (263), nível superior 

(235)/nível médio (191), escola pública (243)/pública experimental(31)/privada (152).  

 

� A organização dos grupos por área disciplinar 

 

 Nas tabelas seguintes os sujeitos foram considerados por área de conhecimento, na 

relação com as variáveis já definidas para a primeira etapa da pesquisa. Os sujeitos da 

disciplina biologia, apresentados na tabela 2, estão distribuídos paritariamente na categoria 

professor/aluno.  Predomina  entre os professores e alunos da biologia os que são da escola  

 

Tabela 2 – Distribuição da população na área de conhecimento de Biologia (BIO) 2ª etapa de análise das 

representações sociais de natureza (total de sujeitos: 85). 

Biologia F % 

Categoria 
Professor 

Aluno 

 
43 
42 

 
51 
49 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
50 
6 
29 

 
59 
7 
34 

Nível de ensino 
Superior 
Médio 

 
54 
31 

 
64 
36 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
7 
9 
–  
–  
58 
10 
1 

 
8 
11 
– 
–  
68 
12 
1 
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pública  e que não  tem nenhuma  experiência em educação ambiental,  mas 11% e 12% do  

total destes sujeitos estão respectivamente envolvidos em projetos de educação ambiental e 

possuem ao mesmo tempo, várias experiências nesta área.        

 

Na geografia (tabela 3) o número dos sujeitos ficou abaixo do número mínimo 

definido como critério estatístico ideal para a análise, dificuldade que é resolvida 

estatisticamente, pelo programa, ajustando as freqüências a partir da relação entre a 

quantidade de palavras emitidas pelos sujeitos e o número total destes. Com relação às 

categorias professores/alunos existe uma diferença percentual de 20% mais de professores. 

Mais uma vez, registra-se o baixo percentual de sujeitos neste grupo envolvidos com 

experiências em educação ambiental. 

 

Tabela 3 – Distribuição da população na área de conhecimento de Geografia (GEO) 2ª etapa de análise das 
representações sociais de natureza (total de sujeitos: 45). 

Geografia F % 

Categoria 
Professor 

Aluno 

 
26 
19 

 
60 
40 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
33 
3 
9 

 
73 
7 
20 

Nível de ensino 
Superior 
Médio 

 
25 
20 

 
56 
44 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
7 
5 
–  
–  
27 
4 
2 

 
16 
11 
– 
–  
60 
9 
4 

 

 O grupo da sociologia (tabela 4) apresenta números que se diferenciam ainda mais 

na relação com os grupos das demais disciplinas escolhidas. Ocorreu neste grupo uma 

inversão com relação aos números de professores/alunos e aos seus níveis de 

conhecimento. Os professores têm uma diferença percentual de 68% menos do que o 

número dos alunos. Existe também uma diferença de 92% mais sujeitos de nível superior, 

do que de sujeitos do nível médio. Estas características estão relacionadas à quase ausência 

de professores de sociologia no ensino médio. Entre as áreas de conhecimento pesquisadas 

este grupo de sujeito perde apenas para o grupo da geografia em número de sujeitos que 

possuem  capacitação  em  educação  ambiental 15%.   Em contrapartida,  70% dos sujeitos 
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  Tabela 4 – Distribuição da população na área de conhecimento de Sociologia (SOC) 2ª etapa de análise das 

representações sociais de natureza (total de sujeitos: 67). 

Sociologia F % 

Categoria 
Professor 

Aluno 

 
11 
56 

 
16 
84 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
65 
–  
2 

 
97 
–  
3 

Nível de ensino 
Superior 
Médio 

 
64 
3 

 
96 
4 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
10 
5 
–  
– 
47 
3 
2 

 
15 
7 
– 
–  
70 
5 
3 

 

desta área de conhecimento, não possui qualquer envolvimento em educação ambiental e 

apenas 7% estão envolvidos em projetos.    

 

 Os professores  de português (tabela 5) têm uma diferença percentual de 20% a 

mais em  relação  ao  número  de  alunos  do  curso  de  letras. Com  relação  aos  níveis  de 

  

Tabela 5 – Distribuição da população na área de conhecimento de Português (POR) 2ª etapa de análise das 
representações sociais de natureza (total de sujeitos: 68). 

Português F % 

Categoria 
Professor 

Aluno 

 
41 
27 

 
60 
40 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
39 
6 
23 

 
58 
9 
33 

Nível de ensino 
Superior 
Médio 

 
35 
33 

 
51 
49 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
1 
8 
–  
1 
54 
1 
3 

 
1,5 
12 
– 

1,5 
79 
1,5 
4,5 
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conhecimento estão em equivalência, diferenciando-se em apenas 2%. Predomina entre 

estes,  professores  e alunos  da  escola  pública  os  que  não  têm  qualquer experiência em  

educação ambiental (79%). No entanto, 12% do total dos sujeitos deste grupo estão 

envolvidos em projetos de educação ambiental em suas escola.    

 

 No grupo de matemática (tabela 6) os professores têm, em termos percentuais, 14% 

mais sujeitos que o número de alunos. O grupo tem também um percentual (48%) maior 

em sujeitos do nível superior. Este é o grupo de sujeitos que menos se envolveu com 

atividades de educação ambiental, totalizando 86% de seus sujeitos sem qualquer 

envolvimento com esta.    

 

Tabela 6 – Distribuição da população na área de conhecimento de Matemática (MAT) 2ª etapa de análise das 
representações sociais de natureza (total de sujeitos: 77). 

Matemática F % 

Categoria 
Professor 

Aluno 

 
44 
33 

 
57 
43 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
46 
3 
28 

 
59 
5 
36 

Nível de ensino 
Superior 
Médio 

 
57 
20 

 
74 
26 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
3 
2 
–  
–  
66 
3 
3 

 
4 
2 
– 
–  
86 
4 
4 

 

 

� A organização dos grupos por níveis de ensino/escolaridade 
 

 As tabelas seguintes consideram os sujeitos nas categorias de professor e aluno, de 

acordo com os seus níveis de ensino/escolaridade e na relação com sua distribuição nas 

disciplinas, e de seus envolvimentos com a educação ambiental. Na primeira tabela (7) 

desta série, os professores de nível superior da escola pública, apresentam uma diferença 

percentual de 28% mais sujeitos que os da escola privada. Entre estes professores de nível 

superior, predomina os professores de matemática, que em seu total chegam a 41% do total 

de professores de nível superior envolvidos. Este grupo também apresenta um alto 
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percentual de sujeitos que não tem qualquer envolvimento com a educação ambiental, 

destacando-se um percentual de 14% dos que se envolvem em projetos desta área e 10%, 

os que possuem alguma capacitação e os que possuem outras experiências. 

 

Tabela 7 – Distribuição da população dos professores de nível superior 2ª etapa de análise das representações 

sociais de natureza (total de sujeitos: 58). 

Professor nível superior F % 

Escola 
Pública 
Privada  

 
37 
21 

 
64 
36 

Área de conhecimento 
Biologia (BIO) 

Geografia (GEO) 
Sociologia (SOC) 
Português (POR) 

Matemática (MAT) 

 
12 
7 
8 
7 
24 

 
21 
12 
14 
12 
41 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
6 
8 
–  
– 
38 
6 
–   

 
10 
14 

 
 

66 
10 

 

 Entre os professores do nível médio (tabela 8) ouve, a exceção da sociologia pelas 

razões já apresentadas, uma maior distribuição entre as áreas de conhecimento, sendo que 

os professores de biologia e de português estão ainda com uma média de 10% pontos 

percentuais  acima  dos  da geografia e matemática. Com relação as atividade em educação 

 
Tabela 8 – Distribuição da população de professor do nível médio 2ª etapa de análise das representações 
sociais de natureza (total de sujeitos: 105).  

Professor de nível médio F % 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
56 
14 
35 

 
53 
13 
33 

Área de conhecimento 
Biologia (BIO) 

Geografia (GEO) 
Sociologia (SOC) 
Português (POR) 

Matemática (MAT) 

 
31 
19 
3 
34 
20 

 
30 
18 
3 
32 
19 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
5 
20 
– 
1 
65 
10 
4  

 
5 
19 
– 
1 
62 
9 
4  
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ambiental eles mantêm a média do nível percentual de não envolvimento nestas atividades 

(62%). Mas, destaca-se, como no grupo anterior quando se compara com a média do 

conjunto da população de sujeitos (8% envolvidos em projetos de educação ambiental), um 

percentual relativamente significativo de seus sujeitos (19%) que estão envolvidos em 

projetos nesta área. 

 

 Neste grupo dos alunos de nível superior (tabela 9) foi mantida uma margem de 

diferença entre o número de sujeitos pertencentes a cada disciplina que chega no seu 

extremo a 20% de diferença entre os alunos de geografia (11%) e da sociologia (31%). 

Com relação ao envolvimento com educação ambiental foi mantida a média dos sujeitos 

que não se envolve com esta atividade (73%), média que foi apresentada também para a 

totalidade dos sujeitos. No entanto, apresentam um percentual de 14% de seus sujeitos que 

já participara de alguma capacitação em educação ambiental.     

 

Tabela 9 – Distribuição da população dos alunos de nível superior 2ª etapa de análise das representações 
sociais de natureza (total de sujeitos: 179). 

Aluno de nível superior F % 

Escola 
Pública 
Privada  

 
138 
41 

 
77 
23 

Área de conhecimento 
Biologia (BIO) 

Geografia (GEO) 
Sociologia (SOC) 
Português (POR) 

Matemática (MAT) 

 
43 
19 
55 
26 
36 

 
24 
11 
31 
14 
20 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
25 
9 
– 
– 

131 
6 
8   

 
14 
5 
 
 

73 
3 
5 

  

Finalmente, os sujeitos do último grupo dos alunos de nível médio (tabela 10) são 

em sua maioria (66%) da escola privada e demonstram, como na média, pouco 

envolvimento em atividades de educação ambiental, 69% destes sujeitos nunca 

participaram de qualquer atividade na área. Por outro lado, 25% do total dos sujeitos dizem 

já ter participado de campanhas de educação ambiental e 6% de projetos ambientais.  
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Tabela 10 – Distribuição da população na área de conhecimento de Alunos do nível médio (ANM) 2ª etapa 
de análise das representações sociais de natureza (total de sujeitos: 84). 

Alunos do ensino médio F % 

Escola 
Pública 

Pública experimental 
Privada  

 
12 
17 
55 

 
14 
20 
66 

Relação com educação ambiental 
Capacitação  

Projeto 
Pesquisa 

Campanha 
Nenhuma experiência 
Vários experiências 

Militância  

 
–  

                           5 
–  
21 
58 
–  
–  

 
–  
6 
– 
25 
69 
–  
–  

 

Com relação ainda a organização dos sujeitos, este último grupo foi considerado 

nos dois momentos da análise estrutural para identificação das peculiaridades grupais: 1) 

na análise que compara os grupos a partir de seus níveis de ensino escolaridade, como 

alunos de nível médio (ANM) e superior (ANS) e professores do nível médio (PNM) e 

superior (PNS); e, 2) na análise que compara os grupos a partir de suas áreas disciplinares 

de formação e atuação. 

 

Para encerrar esta apresentação da forma como os sujeitos estão organizados em 

seus diferentes grupos, um dado importante já se apresenta: o alto percentual de sujeitos 

que dizem não ter qualquer experiência em educação ambiental.  

 

4.2.2 Instrumentos de tratamento e análise de dados  

 

As etapas da pesquisa foram realizadas com o apoio dos instrumentos de tratamento 

e análise de dados desenvolvidos no contexto dos estudos das representações sociais. Eles 

são o Ensemble de Programmes Permettant l’ Analyse des Évocations – EVOC, proposto 

por Vergès (1999) e o Analyse Lexicale par Contexte d’ un Ensemble de Segments de 

Texte – ALCESTE, proposto por Reinert (CAMARGO, 2001; RIBEIRO, 2000). Dada a 

sua importância nesta metodologia foram descritos, na seqüência antes da apresentação do 

detalhamento das etapas da metodologia a ser utilizada para a análise das representações 

sociais de natureza, neste trabalho. Esta apresentação dos instrumentos busca também 

facilitar, em seguida, a compreensão da apresentação das diferentes etapas de análise da 

pesquisa.  
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O EVOC é um programa de análise de dados que considera um conjunto de 

palavras ou expressões produzidas, combinando a maior freqüência de emissão e a menor 

ordem de evocação destas palavras ou expressões para identificar os termos que 

hipoteticamente constituem o sistema central da representação, enquanto que os demais 

irão compor o sistema periférico, com termos que circulam de uma proximidade maior ou 

menor, em relação ao centro. Esses termos foram dispostos, em função de sua saliência 

(mais evocados – primeiros evocados), em um quadro dividido no sentido vertical e no 

sentido horizontal, compondo assim quatro quadrantes. 

 

Nos quadrantes a esquerda do eixo vertical são expostos os termos cuja ordem de 

evocação está abaixo da média; nos do lado direito, os que estão acima da média. Os 

quadrantes superiores e inferiores apresentam as palavras ou expressões de acordo com a 

freqüência de emissão destas. As que possuem maior freqüência de emissão ocupam os 

quadrantes superiores e as outras são apresentadas nos quadrantes inferiores. Desta forma, 

os resultados são expostos, em quadro composto de quatro quadrantes, como modelo a 

seguir: 

 

Modelo de quadro 1 – Disposição dos dados a partir da análise de evocação 

  
ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 

1º Quadrante – Zona central 

Termos com > freqüência de emissão e < ordem 

média de evocação (> prontidão na evocação). 

2º Quadrante – Periferia próxima 

Termos com > freqüência de emissão e > ordem 

média de evocação (< prontidão na evocação). 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

3º Quadrante – Periferia próxima 

Termos com < freqüência de emissão e < ordem 

média de evocação (> prontidão na evocação). 

4o Quadrante – Elementos periféricos 

Termos com < freqüência de emissão e > ordem 

média de evocação (< prontidão na evocação). 

 

Os termos apresentados no primeiro quadrante são os de maior freqüência, os que 

foram evocados mais vezes e os que estão na frente quanto a ordem de evocação. Estes 

elementos compõem hipoteticamente o sistema central das representações sociais, por 

possuírem uma maior relevância para os sujeitos.  

 

No segundo e terceiro quadrantes estão elementos que foram mais evocados e os 

que estão colocados nas ordens mais inferiores de evocação, em relação aos primeiros. 
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Eles são assim elementos da representação menos saliente que os primeiros e vão compor 

uma periferia próxima das representações sociais.  

 

No quarto quadrante estão os elementos que são ainda menos salientes que os do 

segundo e terceiro quadrante, eles vão compor uma periferia distante das representações 

sociais, por possuírem as menores freqüências de evocação e serem os últimos evocados. 

São elementos que tem a marca do sujeito, do indivíduo, constituindo-se em “modulações 

individuais” (ABRIC, 1998, p. 32 e 33).   

 

Esta análise de evocação vai disponibilizar os elementos que hipoteticamente 

compõe a centralidade e a periferia da representação, os quais foram ainda submetidos a 

um teste de confirmação de centralidade, a partir de uma análise denominada de análise de 

palavras principais. Um procedimento que compara os resultados das freqüências da 

análise de evocação com as freqüências da análise de palavra principal, confirmando 

através das menores quedas de freqüência, desta relação, as palavras que se constituem 

como elementos centrais das representações sociais. Uma análise que permite um indicador 

mais confiável da centralidade e periferia das representações pesquisada. 

 

A outra técnica de tratamento e análise dos dados utiliza o software ALCESTE, um 

programa de análise de dados textuais, que tem como objetivo a identificação da 

informação essencial contida em um texto. Este programa busca obter “uma classificação 

estatística inicial de enunciados simples do corpus estudado, em função da distribuição de 

palavras dentro do enunciado, com a finalidade de apreender as palavras que lhes são mais 

características.” (RIBEIRO, 2000, p. 1). 

 

Uma análise estatística é realizada pelo software ALCESTE trabalhando a partir de 

um arquivo único, tipo texto, denominado por Reinert de Unidade de Contexto Inicial – 

UCI (CAMARGO, 2001). Grande diversidade de material textual pode compor estas 

unidades de contexto inicial, como por exemplo: questionários, entrevistas, textos literários 

ou outros. Essas UCIs são definidas pelo próprio pesquisador formando um arquivo único 

que constitui o corpus da análise. Neste estudo, elas foram compostas pelo conteúdo de 

cada uma das três últimas questões apresentadas após a associação livre, ou seja, os 

sentidos e significados das palavras priorizadas como representativa do objeto natureza e 

as referidas práticas dos sujeitos com a natureza. 
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Estas Unidades de Contextos Iniciais são decompostas em unidade menores 

denominadas Unidades de Contextos Elementares – UCEs. Elas são analisadas a partir do 

desenvolvimento das palavras no texto (unidade de contexto) e da regularidade com que 

essas unidades de contexto são emitidas (contexto tipo). A partir destas unidades de análise 

é realizada uma análise estatística que efetua uma classificação hierárquica descendente, 

projetando em um gráfico as classes lexicais identificadas e as oposições existentes entre 

elas. Este procedimento é seguido por uma análise fatorial de correspondência, que 

apresenta em um plano fatorial as oposições resultantes da primeira análise. 

 

Os vocábulos ou palavras que compõem as unidades de contextos elementares 

constituem cada classe de palavras a partir da relação entre os sujeitos e o objeto.  Estas 

classes de palavras traduzem as representações sociais a partir de enunciados lingüísticos, 

cada uma destas classes possui um conteúdo semântico homogêneo e específico, singular 

em seu significado, resultado de uma análise que destaca as palavras mais freqüentes de 

acordo com os valores dos seus x2 (qui-quadrado).        

 

A análise feita pelo ALCESTE, permite, a partir do cruzamento entre os resultados 

de algumas etapas (classificação hierárquica descendente, descrição das classes e seleção 

das UCE, mais as características de cada classe), a realização de uma perspectiva 

qualitativa. Revela-se o contexto semântico a partir da reconstituição do discurso coletivo 

dos sujeitos, que considera: a relação entre as palavras; a freqüência e percentual de 

emergência dessas; e o seu significado, considerando os enunciados que permitem 

identificar o contexto em que estão inseridas as classes de palavras.  

 
 

Os resultados da análise realizada pelo programa ALCESTE são apresentados em 

um quadro (modelo na página seguinte) síntese composto como a seguir: 1) o retângulo 

branco apresenta as palavras representativas da classe; 2) o retângulo cinza apresenta as 

palavras que compõem o percentual de contribuição de cada classe em relação ao corpus; 

3) o retângulo preto apresenta o título de cada classe, definido pelo pesquisador. As linhas 

de ligação entre os retângulos representam a relações entre as classes, sendo as continuas 

indicação de relações fortes e as pontilhadas indicação de relações mais fracas. 

 
 

 



 

 

182 

 
Modelo de quadro 2 – para apresentação das classes resultantes da análise do programa 

ALCESTE. 
                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 
 
 

        

 

 

 

Na seqüência a apresentação da classificação hierárquica descendente expõe-se os 

resultados da análise fatorial de correspondência. Esta análise é realizada a partir das 

oposições existentes entre as classes lexicais que foram reveladas na etapa anterior da 

classificação hierárquica descendente. A análise fatorial de correspondência projeta as 

palavras analisadas em um plano fatorial, cruzando os fatores 1 e 2 com variáveis 

suplementares (características dos sujeitos ou elementos contextuais) para a identificação 

de sujeitos típicos de cada classe de palavras projetadas.  

 

4.2.3 Etapas da pesquisa 

 

A pesquisa das representações sociais de natureza foi realizada em três etapas: 1) 

identificando o campo comum das representações sociais; 2) comparando as 

representações sociais; 3) analisando a ancoragem das representações sociais de natureza. 

As etapas de coleta, tratamento e análise de dados estão fortemente imbricadas entre si, 

tanto com relação aos procedimentos utilizados, como com relação às informações e dados 

gerados. Um contexto de interdependência em que as etapas de análise vão considerando 

em uma etapa os dados utilizados em outra, a partir de uma nova organização destes e na 

relação com os resultados gerados em etapa anterior.  
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Etapa 1) Identificando o campo comum das representações sociais de natureza 

 

Coleta de dados 

 

Apesar de possuir três etapas de análise, a coleta de dados foi realizada em uma 

única abordagem a cada sujeito pesquisado. Os dados colhidos foram, no entanto, 

utilizados separadamente no tratamento e análise dos dados pelos diferentes softwares. A 

coleta foi realizada através de uma técnica de associação livre, associada a um questionário 

sobre os conteúdos produzidos nesta associação livre. A técnica de associação livre 

consistiu em solicitar aos sujeitos que associe a uma palavra ou termo indutor (nesta 

pesquisa “natureza”) as palavras ou expressões que lhes viesse à mente (nesta pesquisa 6 

seis). Os sujeitos foram orientados a registrarem as palavras na seqüência em que foram 

pensadas. Depois foi solicitado que duas destas palavras fossem destacadas como mais 

representando a natureza; e finalmente, que se destaque destas duas a que mais representa a 

natureza.  Nesta técnica de associação livre, os mecanismos de controle e defesa são 

frequentemente reduzidos. De acordo com Alves Mazzotti (ALVES-MAZZOTTI & 

MAZZOTTI, 1997 p. 19) a característica de espontaneidade e a dimensão projetiva deste 

tipo de produção permitem que se chegue mais facilmente aos elementos que constituem 

os elementos semânticos do termo ou do objeto estudado, o que favorece a emergência de 

elementos latentes que seriam normalmente ocultados ou mascarados em outras formas de 

produções discursivas.  

  

Imediatamente após associação de idéias acerca do termo indutor natureza foi 

solicitado ao sujeito que responda as seguintes questões: 1) Qual o significado das duas 

palavras ou expressões destacadas como as que mais representa a natureza? Por que uma 

destas palavras foi escolhida como mais representando a natureza? E finalmente a última 

questão que investiga as práticas dos sujeitos em relação à natureza.     

 

Os dados foram obtidos a partir de um instrumento de coleta (Anexo 1, p. 283) com 

as questões acima referidas e aplicado a todos os sujeitos (professores e alunos do nível de 

ensino médio e superior das áreas de conhecimento biologia, geografia, sociologia, 

português e matemática) envolvidos na pesquisa. Os dados gerados por esta pesquisa de 

campo foram trabalhados em três etapas de análise das representações sociais. Seus 

conteúdos foram tratados e analisados por partes e pelos diferentes softwares, EVOC e 
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ALCESTE. O primeiro tratou e analisou os conteúdos produzidos pela associação livre, 

sobre o termo natureza, enquanto que o segundo analisou os conteúdos produzidos no 

questionário, sobre os significados dos termos emitidos na associação de idéias e as 

práticas desses sujeitos com ou na natureza. 

 

Esta primeira etapa da análise, que investiga o campo comum das representações 

sociais, considerou tanto os conteúdos gerados na associação de idéias como as respostas 

as questões subseqüentes a esta associação. Estes conteúdos produzidos foram 

respectivamente tratados e analisados pelos softwares EVOC e ALCESTE descritos no 

subtítulo a seguir.  

  

Tratamento e análise dos dados 

 

 Nesta etapa da pesquisa busca-se identificar os elementos que constituem o 

campo comum das representações sociais de natureza. A análise de evocação nesta etapa 

da investigação do campo comum das representações sociais envolveu todas as palavras ou 

expressões fornecidas na associação livre, por todos os sujeitos pesquisados, independente 

do grupo preliminar, de pertencimento dos sujeitos, previamente definidos. Ela foi 

realizada a partir dos conteúdos produzidos pela associação livre realizada sobre o termo 

natureza pelo software EVOC. Esta análise possibilitou o delineamento da estrutura das 

representações sociais, com a identificação de seus elementos centrais e periféricos. A 

proposição da análise é combinar as maiores freqüências das palavras evocadas com as 

menores ordens de evocação em que as palavras foram expressas. Isto para as palavras ou 

expressões emitidas na associação livre. Palavras que, por sua saliência, se constituem nos 

elementos hipotéticos do sistema central da representação, enquanto que as demais irão 

compor o sistema periférico, com elementos que circulam de uma proximidade maior ou 

menor, em relação a esse núcleo. 

  

Os resultados da análise de evocação foram submetidos ainda a um teste de 

confirmação de centralidade, a partir de uma análise denominada de análise de palavras 

principais. Um procedimento, que compara a média dos elementos priorizados e 

hierarquizados pelos sujeitos pesquisados em cada grupo, com os elementos do sistema 

central hipotético, identificados na etapa da análise de evocação. Esta análise permite um 

indicador mais confiável da centralidade e periferia das representações pesquisadas. 
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 Nesta etapa de análise os resultados foram tomados enquanto a estruturação de um 

campo comum das representações sociais, ou seja, foi realizada uma organização estrutural 

de todas as palavras ou termos emitidos por todos os sujeitos pesquisados, independente 

dos grupos considerados. Ela revelou então a estrutura do campo comum das 

representações, que na perspectiva societal de Doise (2000) é partilhada por todos os 

sujeitos pesquisados em termos de seus elementos centrais e periféricos. 

  

A outra técnica de tratamento e análise dos dados foi realizada pelo ALCESTE. 

Este procedimento vai analisar os dados gerados pelas três últimas questões associadas a 

técnica da associação livre, que forneceram conteúdos, sobre o significado e motivo da 

emissão das palavras ou expressões que mais representam a natureza, e sobre como são as 

práticas com a natureza, dos sujeitos pesquisados. Estes conteúdos produzidos pelos 

sujeitos, são organizados em blocos para análise considerando-se as variáveis que 

caracterizam os sujeitos e os grupos: área de conhecimento, nível de ensino aprendizagem 

de alunos e professores; participação em capacitações de gestão ou educação ambiental; e 

militância ambiental. Esta análise faz uma classificação hierárquica descendente destes 

dados, apresentando-os em classes de palavras, que se organizam em conteúdos específicos 

revelando o campo comum das representações sociais.  

 

Estes são por fim os procedimentos de análise desta primeira etapa, que revela o 

campo comum das representações sociais, em termos de sua estrutura e conteúdos, ou seja, 

os elementos que, de acordo com Doise (2000), extrapolam as peculiaridades individuais e 

grupais, enquanto conteúdos societais. 

 

Etapa 2) Comparando as representações sociais de natureza. 

 

Coleta e análise dos dados 

 

Nesta etapa da pesquisa para comparação das representações sociais de natureza os 

dados utilizados foram os mesmos já produzidos, pela técnica da associação livre e pelas 

respostas dos sujeitos às três questões que sucederam à associação livre. Um primeiro 

procedimento utilizou os dados gerados pelas respostas dos sujeitos análise fatorial de 

correspondência realizada pelo ALCESTE e efetuada na etapa anterior, que definiu o 

campo comum das representações sociais. Em um segundo procedimento de análise de 
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evocação, realizado pelo EVOC, foram utilizados os dados já gerados pela associação livre 

realizada na etapa anterior da identificação do campo comum das representações sociais. 

Estes dados foram, no entanto, nesta etapa da comparação das representações, organizados 

a partir dos grupos definidos de acordo com as áreas e níveis de conhecimento. 

 

Como no primeiro procedimento, foi realizada na análise dos dados, uma análise 

fatorial de correspondência que permite a visualização das oposições resultantes entre as 

classes lexicais da classificação hierárquica descendente. Esta análise foi realizada a partir 

da análise textual dos conteúdos das três questões que acompanham a associação de idéias. 

Uma análise que projeta as palavras analisadas em um plano fatorial de correspondência, 

cruzando os fatores 1 e 2 com variáveis suplementares. Os resultados desta análise revelam 

a organização dos sujeitos típicos na relação com conteúdos específicos, elucidando as 

peculiaridades individuais e grupais dos sujeitos analisados, e desta forma, orientando a 

análise dos diferentes grupos na pesquisa das representações sociais, no próximo 

procedimento desta etapa de análise. 

  

No segundo procedimento, como na etapa anterior, foi realizada a análise de 

evocação e de palavra principal, nesta foram considerados os conteúdos da associação 

emitidos por cada grupo de sujeitos. Foram reveladas as estruturas das representações 

sociais dos grupos pesquisados, permitindo em termos comparativos a identificação das 

peculiaridades individuais e grupais. 

 

Etapa 3) Analisando a ancoragem das representações sociais de natureza 

 

Coleta e análise de dados 

 

 Esta etapa de análise da ancoragem das representações sociais de natureza utilizou, 

de forma articulada, os conhecimentos produzidos: pela pesquisa bibliográfica, que 

orientou a elaboração do segundo capítulo desta tese, sobre a evolução histórica do 

conceito de natureza, no percurso de desenvolvimento da sociedade humana; e, pelos 

resultados obtidos nas duas etapas anteriores de análise das representações sociais. Esta 

análise foi realizada no contexto da produção semântica comum a cada um dos grupos 

pesquisados, na esfera relacional entre estes e de suas realidades simbólicas coletivas.  
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Esta etapa buscou identificar as tomadas de posições, frente ao objeto natureza, no 

interior de cada uma destas realidades simbólicas coletivas: as percepções construídas, os 

conceitos, as idéias, as hierarquias de valores, as relações entre os grupos e categorias e as 

experiências e práticas sociais que compartilham entre si. O estudo destas relações vai, 

então, revelar o processo da ancoragem das representações sociais dos grupos pesquisados.  

 

Este estudo revelou a forma de pensar e o modo de fazer coletivo dos grupos 

estudados frente à natureza, ou seja, as representações sociais dos grupos pesquisados, que 

estão expostas no próximo capítulo. Conhecimentos indispensáveis à ação da educação 

ambiental enquanto enfoque educativo que tem como objeto de conhecimento e ação a 

questão ambiental, no cerne da qual, está a relação sociedade/natureza, a qual impõe a 

necessidade de um diálogo entre ciência e senso comum e da construção e reconstrução 

dos valores, das cognições e das ações no contexto da relação entre a primeira (sociedade) 

e a ou na segunda (natureza).        
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CAPÍTULO 5 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE NATUREZA: Análise e discussão 

dos resultados 

 

 

 

“O que importa é se a natureza há de ser dominada 

unilateralmente para fins humanos estreitos, ou se, numa 

sociedade de produtores associados, a alienação dos seres 

humanos da natureza e uns dos outros há de deixar de ser 

condição prévia da existência humana, mas há de ser reconhecida 

pelo que ela é: o divórcio de tudo o que é humano.” (FOSTER, 

2005, p. 349). 

 

 

 

 A análise das representações sociais de natureza no ensino formal, em 

Recife/Olinda, utilizou os referenciais teóricos e metodológicos propostos no capítulo 

anterior. Numa perspectiva societal (DOISE, 2000), foi possível conhecer os elementos 

que vão definindo no momento o campo comum das representações sociais dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa, suas peculiaridades grupais e suas modulações individuais. E, 

numa perspectiva estrutural (ABRIC, 1998), foram revelados os sistemas centrais e 

periféricos das representações sociais, em seus diferentes níveis de análise.  

 

5.1 Os sujeitos envolvidos 

 

Foram envolvidos nesta pesquisa 426 sujeitos, professores e alunos dos níveis 

médio e superior das disciplinas biologia, geografia, sociologia, português, matemática e 

os alunos do nível médio. Estes sujeitos foram, para efeito de análise das suas 

representações sociais de natureza, organizados de duas formas, nas quais foram 

consideradas diferentes variáveis. Na primeira os sujeitos foram organizados em quatro 
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grupos, a partir das variáveis: categoria professor/aluno, e nível de conhecimento superior 

e médio. Na segunda, a organização teve como variável as áreas de conhecimento já 

citadas anteriormente.  

 

Na primeira forma de organização dos grupos procurou-se verificar se as 

representações se diferenciam em função dos níveis de conhecimento dos sujeitos 

pesquisados. Na segunda forma de organização dos sujeitos buscou-se verificar se estas 

diferenças se constituem na relação com as diferentes disciplinas. Posição que, como já 

destacado, considera uma orientação de Abric (1998, p. 31), no sentido de que a 

proximidade ou o distanciamento dos grupos em relação ao objeto tem influência nas 

representações sociais por estes elaboradas. O que, no caso, decorre da relação entre os 

objetos de conhecimento das disciplinas propositalmente escolhidas e o objeto natureza.   

 

Buscou-se também dimensionar a composição dos grupos, em termos das variáveis 

identificadas e de critérios estatísticos exigidos pelos instrumentos de análises utilizados. 

Como resultando possível desta organização foram compostos os seguintes grupos: 

professores do nível de ensino superior (PNS) (58), professores do nível de ensino médio 

(PNM) (105), alunos do nível de ensino superior (ANS) (179) e alunos do nível de ensino 

médio (ANM) (84). Com relação às áreas de conhecimento envolvidas foram os seguintes 

os grupos compostos: professores e alunos da biologia (BIO) (85); professores e alunos da 

geografia (GEO) (45); professores e alunos da sociologia (SOC) (67); professores e alunos 

de português (POR) (68); e professores e alunos da matemática (MAT) (77). Nesta 

variável, área de conhecimento, os alunos do ensino médio (ANM) (84), como um grupo 

de sujeitos que recebe informações de todas as disciplinas do currículo escolar..  

 

5.2 A coleta e análise dos dados 

 

Para a coleta e tratamento de dados foram também utilizados os procedimentos 

propostos no capítulo anterior do método de trabalho. Assim, na coleta de dados foi 

aplicado uma associação de idéias (Anexo 1), cujo termo indutor foi natureza, numa 

seqüência de questões sobre este termo, o que permitiu gerar tanto as palavras associadas, 

pelos sujeitos, à natureza, como conteúdos textuais acerca de seu significado e das práticas 

destes sujeitos com a natureza. A análise e tratamento dos dados foi realizada com o apoio 

dos softwares EVOC e ALCESTE, possibilitando a identificação dos conteúdos comuns 
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aos grupos pesquisados e das peculiaridades que emergiram na configuração dos grupos 

organizados. O EVOC na análise dos elementos estruturais como proposto por Abric 

(1998) e o ALCESTE na análise relacional, que considerou os modos de funcionamento 

social e individual na perspectiva societal de Doise (2000).       

 

5.3 Resultados e discussão 

 

 De acordo com os referenciais teóricos os resultados das análises são apresentados 

e discutidos, na seqüência, em três etapas: 1. O campo comum das representações sociais 

de natureza; 2. As peculiaridades grupais frente às representações sociais de natureza; e, 3. 

A ancoragem das representações sociais de natureza. Uma trilha orientada pelos 

referenciais teóricos e metodológicos propostos respectivamente no capítulo 3 e 4, desta 

tese. 

 

ETAPA 1. O campo comum das representações sociais de natureza 

 

 Nesta etapa foram envolvidos todos os sujeitos com o objetivo de se identificar o 

campo social das representações de natureza comum aos grupos pesquisados. Um 

procedimento referendado por Doise (op. cit.), quando considera a presença de 

significações mais generalizadas na composição das relações simbólicas que caracterizam 

um dado campo social. É a demarcação de um espaço relacional no qual circulam, entre 

diferentes grupos sociais de uma mesma população, conteúdos simbólicos comuns. 

 

 Nesta etapa de análise são destacados os significados compartilhados pelos 

diferentes grupos pesquisados em duas fases: 1) Os conteúdos das representações sociais 

de natureza. A primeira fase de análise que revela os conteúdos da representação social, a 

partir dos textos produzidos pelos sujeitos, com o apoio do software ALCESTE, que 

realiza uma classificação hierárquica descendente dos elementos produzidos. 2) A 

estrutura das representações sociais de natureza. Uma segunda fase de análise é 

realizada a partir da associação livre sobre natureza, com o apoio do software EVOC, 

revelando os elementos e organização dos sistemas centrais e periféricos das 

representações sociais.  
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1)   Os conteúdos das representações socais de natureza 

 

Os sentidos e significados que configuram o campo comum das representações 

sociais de natureza dos grupos pesquisados foram capturados a partir da análise das 

respostas dos sujeitos às questões que acompanharam a associação de idéias sobre a 

natureza. Esta produção semântica dos sujeitos foi analisada pelo ALCESTE, que destacou 

as informações essenciais do texto possibilitando a identificação dos conteúdos 

compartilhados no espaço social relacional comum aos grupos pesquisados. Esta análise 

revelou a existência de quatro classes de palavras: classe 1 – conceitos e dinâmicas 

ambientais; classe 2 – conceitos e dinâmicas ecológicas; classe 3 – fonte de vida e 

inspiração sensível e estética; classe 4 – dinâmica de participação e educação. Estas classes 

se inter-relacionam em diferentes níveis de ligação e está apresentada graficamente, na 

próxima página, como também no Anexo 4 (Figura 1, p. 359). Elas são compostas por 

palavras que foram selecionadas por suas altas freqüências ou percentuais elevados de 

ocorrência em cada classe, na relação com as demais e pelos seus graus de significância21. 

Outra preocupação é sempre o da atenção ao contexto de pertencimento dos sujeitos a cada 

classe de palavras, com vista a apreender o universo semântico, elemento indicador das 

representações sociais.    

 

As classes reveladas por esta análise estão dispostas em dois eixos de organização 

que se estabelecem entre estas classes, a partir da força de associação entre elas, definidas 

em R (grau de relação entre as classes) (Figura 1). O primeiro eixo está composto a partir 

de um grau mediano de relação (R = 0,44) entre as duas primeiras classes (1 e 2) e a 

terceira classe (3). As classes 1 e 2, apresentam-se fortemente articuladas (R = 0,76), 

revelando em seu conjunto o conhecimento de “conceitos e dinâmicas ambientais e 

ecológicas”, que compõe a interação sociedade/natureza nas questões ambientais. A classe 

3 inclui neste eixo “fonte de vida e inspiração sensível e estética” destaca o caráter de 

dependência entre a vida humana e a natureza. Este primeiro eixo, apresenta a organização 

das classes 1, 2 e 3 na composição de um quadro de “conceitos e significados ambientais” 

que articulam conhecimentos sobre as “interações sociedade/natureza” e vivências de 

“inspiração sensível e estética”, na composição do campo comum das representações 

sociais. O outro eixo apresenta apenas uma classe que define uma preocupação com ações 

                                                           
21 É calculado tomando-se como referência as associações das palavras em diferentes classes a partir da 
relação entre a expectativa de emergência de fato dessas palavras em cada classe. 
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frente à natureza no contexto da questão ambiental denominada de “ação ambiental”. Estes 

dois eixos estão finalmente articulados entre si a partir de um grau de relação definido em 

R = 0,01, sugerindo uma quase total inexistência de identidade entre eles.     

                                            
Figura 1. Estrutura do corpus de dados dos sujeitos, obtida na associação de idéias sobre natureza, organizada  
em 4 classes (testes de X2 em cada classe e percentagem de cada classe em relação ao todo, N = 426)                    
                                                                                                              R = 0,01 
 
 
                                                    R = 0,44 
 
                    R = 0,76 
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Relações                       44 
Interagem                     44 
Interações                     34 
Inter-relações               34 
Local                            32 
Meio ambiente             31 
Tipos                            31  
Engloba                        31 
Biodiversidade             30 
Sistema                         28 
Compõem                     27 
Caos                             26 
Funções                        26 
Quebrado                     26    

 Beleza                        76 
Floresta                       64 
Ar                                46 
Significa                     40 
Vida                            39 
Verde                          39 
Animais                      33 
Árvores                       31 
Respiramos                 29 
Existência                   28 
Tranqüilidade             27 
Liberdade                    25 
Esperança                   25 
Natureza                     23 
Palavra                        23 
Pureza                         22 
Cor                              21 
Mundo                        20 
Paz                              19 
Matas                          17 
Sentir                          17 
Terra                           16 
Força                           16 
Fonte de vida              16 

Lixo                              266 
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Esfriamento                    35 
Economizar                    34 
Coleta                             32 
Seletiva                           32 
Aluno                              31 
Sala                                 28 
Casa                                27 
Evita                               27 
Consumir                        27 
Aula                                23 
Educação                        23 
Plástico                           23 
Conscientização             16 
Campanha                      15 
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 Do primeiro eixo, emerge conceitos e significados sobre a natureza que estão no 

contexto de produção da “teoria e dos conhecimentos ambientais”. Estes sujeitos denotam 

uma preocupação ambiental em função do sentimento e do conhecimento de que a vida, o 

bem estar e o futuro da sociedade dependem da proteção da natureza; da manutenção de 

seu equilíbrio e das dinâmicas das relações entre a sociedade e a natureza, em seus 

aspectos socioambientais, ecológicos, sensíveis e estéticos. Os conceitos e significados 

destacados por esta análise emergem do contexto da questão ambiental: seus “conceitos e 

dinâmicas ambientais” (classe 1 – 24% do conteúdo compartilhado destacado pelo 

ALCESTE), apresentadas como expressões da preocupação com o modo de interação 

sociedade/natureza, que ameaça a qualidade de vida e o futuro da humanidade, num 

contexto urgente da necessidade de preservação, de conservação, de proteção da natureza 

(meio ambiente, natureza, homem, sociedade, recurso, preservação, atuação futuro, 

relações, ambiente, conhecimento sustentabilidade, humana, ameaça, sustentável, cultura, 

gerações, qualidade de vida, futura, exploração, destruição, humanidade, ação); e sobre os 

“conceitos e dinâmicas da natureza” (classe 2 – 10% do conteúdo compartilhado destacado 

pelo ALCESTE) ao enfatizar a diversidade de elementos de sua composição, como um 

sistema de complexas interações e inter-relações (determinado, ser, seres vivos, abiótico, 

biótico, ecossistema, conjunto, fatores, equilíbrio, relações, interagem, interações, inter-

relações, local, meio ambiente, tipos, engloba, biodiversidade, sistema, compõem, caos, 

funções, quebrado); com a clareza de que a natureza é, por um lado, “fonte de vida” (classe 

3 – 31% do conteúdo compartilhado destacado pelo ALCESTE), de onde emerge a 

consciência da dependência de uma natureza que é “fonte de vida” e fornece os recursos 

necessários a existência (vida, existência, respiramos, ar, terra, animais, árvores, matas, 

floresta); e por outro, é fonte de “inspiração sensível e estética”, como desenvolvimento 

das expressões estéticas, afetivas e de otimismo da sociedade humana na relação com a 

natureza (beleza, pureza, cor, mundo, significa, sentir, paz, tranqüilidade, liberdade, força, 

esperança). 

  

Já o segundo eixo, refere-se ao universo da “ação ambiental” e denota a “dimensão 

da participação” (classe 4 – 35% do conteúdo compartilhado destacado pelo ALCESTE), 

representada pelo esforço dos sujeitos em traduzir as suas práticas cotidianas individuais, 

no cuidado com o destino adequado para o lixo, num consumo mais adequado e na 

economia dos recursos da natureza (lixo, jogar, reciclo, separo, faço, procuro, economizar, 

coleta, seletiva, evito, casa, rua, chão, consumir, plástico). De forma muito menos 
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expressiva se posicionam também nesta classe (4) com relação às práticas coletivas, com 

relação ao envolvimento em projetos que contribuam para a proteção da natureza 

(participo, projeto, campanha, escola, esfriamento, aluno, sala, aula, educação, 

conscientização), enfatizando aí a dimensão da educação ambiental, das atividades 

realizadas como educador, no espaço limitado à escola e as disciplinas ensinadas. 

 

Estes sentidos e significados acima atribuídos aos elementos, que o software 

ALCESTE apresenta na composição de cada uma das classes analisadas, foram destacados 

das frases e expressões selecionadas, por este software, como mais características das 

unidades de contextos elementares destas classes. Na seqüência é realizado um esforço no 

sentido de elucidar estes significados destacados do contexto semântico de produção dos 

sujeitos que são considerados típicos, em cada uma das quatro classes acima definidas.    

  

Classe 1: A natureza na relação com conceitos e dinâmicas ambientais 

 

Entre os sujeitos típicos que compõe esta classe estão alunos e professores do nível 

superior de geografia (15%), biologia (17%), matemática (17%), português (12%), 

sociologia (37%), nível superior (77%), nenhuma experiência em educação ambiental 

(78%) ou seja, participam deste contexto semântico todas as áreas de conhecimentos 

pesquisadas. Apenas os alunos de nível médio teve participação pouco significativa de 

sujeito (2%). Os alunos do nível superior da sociologia são, no entanto, o maior número de 

sujeitos participante, sendo 37% em relação ao todo, e o dobro, ou mais do dobro, em 

relação a cada uma das outras áreas de conhecimento acima destacadas (Anexo 4/Quadro 

1, p. 363).   

 

Este percentual de participação dos sujeitos da sociologia pode ser significativo na 

relação com a participação dispersa de todas as outras áreas de conhecimento. O que pode 

está denotando a influência desta disciplina, enquanto área de conhecimento que destaca de 

suas representação de natureza os conhecimentos que estão na relação com os aspectos 

sociais da questão ambiental. Quanto ao predomínio dos sujeitos do nível superior (77%), 

relaciona estes sujeitos ao desenvolvimento de conteúdos que circulam, no contexto das 

abordagens científicas da questão ambiental, destacados nesta classe de palavras. 

Conteúdos que se revelam na seqüência, na produção semântica destes sujeitos típicos.  
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O discurso dos sujeitos típicos desta classe destaca a importância da natureza para a 

vida em geral e mais especificamente para a vida humana, ou a vida como o elemento que 

melhor representa a natureza, embora outros elementos bióticos e abióticos sejam citados. 

É enfatizado a dinâmica do desenvolvimento e das relações entre os elementos naturais e 

destes com o social, em toda sua diversidade e complexidade. O destaque, no entanto, é 

para a relação de dependência dos seres humanos e mais especificamente da vida frente à 

natureza, como fonte de recursos. A natureza está colocada no contexto da questão 

ambiental no sentido da preocupação pela forma como a sociedade humana vem utilizando 

os recursos desta e a necessidade de se redirecionar o comportamento humano na direção 

de outras maneiras de relação com a natureza. O homem é apontado como o responsável 

pela qualidade de vida na terra, enquanto ser racional que é. Aparece muito fortemente a 

responsabilidade da sociedade, a preocupação com as gerações futuras e a importância de 

se trilhar um novo modelo de desenvolvimento sustentável.  

 

 A natureza aparece, ora como os ecossistemas intocáveis pela ação humana, ora 

como os ecossistemas já antropizados, ora como natureza dada ao homem, ou até, como 

totalidade, como o próprio homem e tudo o mais que existe. Busca-se por um lado, ser 

natureza, a consciência de que o ser humano está inserido na natureza, por outro, destaca-

se com freqüência uma natureza para o homem, para a sociedade humana, denotando um 

conceito de natureza que exclui a humanidade na perspectiva de sua evolução histórica e 

de sua capacidade de interferir na natureza.  

 

O mais forte, no entanto, é a relação do ser humano, da sociedade com a natureza, 

ou com os outros elementos naturais, pois para alguns o ser humano também é natural. 

Este está quase sempre numa posição reflexiva de agente ativo, que ao mesmo tempo é 

natureza, mas também se diferenciou no processo evolutivo. A relação cultura/natureza é o 

foco, relação expressa as vezes como meio ambiente. A natureza é mais frequentemente 

pensada, a partir da percepção e da interação do homem como ser social e cultural. A 

natureza como projeção do pensar humano. O homem aparece assim, como ser que atua 

como agente da dominação, da exploração, da destruição, mas também do controle, do 

cuidado, da convivência pacífica com base no respeito, ou simplesmente como o sujeito da 

superação da atual crise ambiental, que encerra a relação da sociedade humana com a 

natureza. 
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Classe 2: A natureza na relação com os conceitos e dinâmicas ecológicas 

  

 Aparecem como sujeitos típicos desta classe alunos (69%) e professores (31%), da 

biologia (62%), geografia (15%), sociologia (15%), alunos do ensino médio (8%), (nível 

superior 77%) e (nenhuma experiência em educação ambiental 77%), (Anexo 4/Quadro 3, 

p. 365). Entre os sujeitos típicos desta classe existe uma nítida predominância dos alunos e 

professores do nível superior da biologia (62%), o que se revela tanto nas palavras 

destacadas (figura 1), como no contexto de produção destes sujeitos que destacam, a 

seguir, conteúdos desenvolvidos no contexto teórico de produção das ciências biológicas, 

ou mais especificamente da ecologia, enquanto um ramo da primeira. O que apresenta 

relação também com a predominância de sujeitos do nível superior de conhecimento 

(77%).   

  

Nesta classe o discurso dos sujeitos está centrado num esforço para descrever a 

natureza em suas características, categorias, processos e elementos que se constituem em 

seu conjunto e inter-relações nos ecossistemas naturais. O destaque é então para a natureza 

enquanto sistemas naturais, para os ecossistemas enquanto unidade ecológica, descritos em 

suas dinâmicas de interação e inter-relação entre os animais e vegetais, comunidades e 

populações, enquanto biota e os elementos abióticos, considerando os processos físicos e 

químicos que estruturam esta diversidade de elementos e dinâmicas de relações que podem 

estar em equilíbrio, especialmente quando distante da interferência humana.  

 

O conceito de meio ambiente é evocado como mais abrangente que o de natureza, o 

qual inclui tanto o ambiente natural, como o ambiente modificado pelas ações antrópicas. 

Como um conceito que permite enquadrar basicamente tudo, todas as relações naturais e 

sociais entre os seres vivos.     

 

 A vida, mais especificamente enquanto biodiversidade é também característica 

fundamental da natureza, pela qual se justifica a preocupação e a necessidade da 

preservação desses ecossistemas naturais, como condição indispensável ao equilíbrio e a 

preservação da natureza e da vida no planeta. Uma condição considerada importante 

também para a vida humana, enquanto seres que também fazem parte da natureza, com 

grande potencial de alteração desta. A possibilidade de harmonia na natureza é contestada 
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apenas por um sujeito da sociologia, como uma posição romântica, lembrando que o caos 

está presente e que a natureza é também uma luta feroz pela sobrevivência. 

 

Classe 3: A natureza como fonte de vida e inspiração sensível e estética 

 

 Na classe 3, 40% dos sujeitos típicos são alunos do nível médio, entre os outros 

sujeitos estão alunos e professores do nível médio e superior de biologia (27%), sociologia 

(13%), matemática (13%), português (7%) e nenhuma experiência em educação ambiental 

(60%) (Anexo 4/Quadro 5, p. 366). Nesta classe, aumenta significativamente a 

participação dos sujeitos de nível médio (53%). Ao mesmo tempo, fica evidente a ausência 

dos sujeitos da biologia e da geografia, como áreas de conhecimento que tiveram presença 

expressiva nas classes anteriores. Uma lacuna que pode ser reveladora de uma relação 

entre os níveis de conhecimento superior e estas disciplinas com a predominância de 

conteúdos (conceitos) que permeiam a perspectiva científica ecológica e ambiental. Isto 

porque, como fica evidente, diferente destas duas primeiras, uma natureza que nesta classe 

está associada a conceitos e significados vivenciais comuns e denotam inspiração sensível 

e estética. Outro destaque, é para o percentual de participação da sociologia que se 

aproxima do percentual apresentado na primeira classe. O que denota a relação desta área 

de conhecimento com esta perspectiva sensível e estética, e, com os conceitos e dinâmicas 

ambientais revelados na primeira classe de palavras, como mais próximo de temas sociais. 

.   

A produção semântica destes sujeitos revela uma natureza que é, em toda sua 

amplitude, fonte de vida e de inspiração sensível e estética. Como fonte de vida ela fornece 

o ar, que se respira, os alimentos, as flores, os animais, as árvores, as florestas, a madeira, 

os minerais, e o que existe de mais importante para os seres humanos, a vida, a existência. 

Por outro lado, a natureza se revela também enquanto inspiração sensível e estética a partir 

de sua beleza, pureza, harmonia e se traduz em paz, serenidade, tranqüilidade, prazer, 

liberdade, coragem, força, esperança. Destaca-se que, apesar de toda esta importância para 

os seres humanos a natureza está sendo destruída impondo-se a necessidade de protegê-la.        

 

 Neste discurso se revela uma oposição entre natureza e urbano. Por um lado, se 

considera que a natureza é diferente do humano, que está longe, fora dos centros urbanos 

como as florestas, as matas. Mas, ao mesmo tempo ela é tudo, e está em tudo que se faz e 

produz, tudo é natureza. A natureza está associada ao começo, a gênese, a origem de tudo, 
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de onde também se originam os seres humanos e da qual são dependentes. Existe, porém, 

uma separação evidente que se compensa na busca pela natureza, que está fora, que se 

encontra nas florestas, nas praias nativas, nos passeios ao campo, ou mesmo na 

contemplação da natureza em um parque urbano. Emerge daí, uma perspectiva considerada 

romântica de uma natureza harmônica e perfeita, assim como de uma natureza que parece 

ter consciência e intenções, que pode ser tranqüilidade, serenidade e paz, mas também 

pode ser imbatível em suas forças e incontrolável em sua fúria.    

 

Classe 4: As práticas frente a natureza 

 

  Os sujeitos destacados como típicos nesta classe são: alunos (57%) e professores 

(43%), do nível médio (57%) e superior (43%) de português (43%), biologia (29%), 

geografia (14%), alunos do nível médio (14%) e com nenhuma experiência em educação 

ambiental (71%) (Anexo 4/Quadro 7, p. 367). Das áreas de conhecimento predominam os 

sujeitos de português e da biologia. Destaca-se, como na terceira classe a presença 

expressiva dos alunos de nível médio, mais uma vez na relação com conteúdos mais 

práticos. Na relação com as áreas de conhecimento, destacam-se os sujeitos da biologia, de 

português e da geografia. O que pode está na relação com a ação da educação ambiental, 

embora não declarada por estes sujeitos como parte de suas experiências. Esta classe de 

qualquer forma está denotando a busca destes sujeitos para o envolvimento e a participação 

em ações que levem a proteção da natureza. Ações que estão no contexto prioritário de 

práticas individuais, mais também, de forma pouco expressiva, na abordagem da temática 

ambiental através dos conteúdos curriculares de suas disciplinas, ou ainda através de 

envolvimento em projetos de educação ambiental.    

 

Assim, as práticas realizadas por estes sujeitos no sentido da preocupação com a 

proteção da natureza apresentam-se atreladas a um contexto de atividades e ações 

individuais, aparentemente desvinculadas de uma preocupação também com a dimensão 

coletiva e social proposta pela educação ambiental. Elas apresentam algumas 

características que indicam três direções básicas. Na primeira direção a busca do 

compromisso individual com: a redução, reciclagem e descarte adequado do lixo; o 

racionamento e a economia de água; a atenção com a regulagem dos motores e colocação 

de filtros de ar nos veículos; o respeito e cuidado com os animais; o cuidado com as 

plantas e a necessidade de plantar mais; o consumo consciente. A segunda direção volta-se 
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para a preocupação com a aquisição de conhecimentos para o tratamento adequado da 

questão da agressão a natureza, relatando o interesse e a participação em disciplinas e 

estudos de: gestão de resíduos, política e gestão ambiental, avaliação e educação 

ambiental, estudos e observação de espécies. Estas como atividades que são desenvolvidas 

no contexto de trabalho e estudo dos próprios sujeitos. Uma terceira direção aponta para a 

preocupação com a multiplicação das ações e práticas que possam contribuir para a 

proteção da natureza no contexto das questões ambientais. Os exemplos apresentados são 

poucos e voltados para o contexto da ação individual. O discurso gira acerca de: 

conscientizar as pessoas próximas; conscientizar os alunos e familiares; conscientizar as 

pessoas da vizinhança a fazer algo no próprio bairro, abordar esta temática no contexto de 

seus próprios conteúdos disciplinares. Outro discurso quase inexpressivo está no sentido do 

envolvimento em projetos de educação ambiental, que é mais presente entre os alunos de 

nível médio, que estão na escola envolvidos com um projeto de educação ambiental.  

 

 No contexto geral de análise destes conteúdos compartilhados na relação com os 

seus sujeitos típicos, vai já se revelando conteúdos que estão num contexto mais geral de 

uma vivência prática. Isto porque estas duas classes somam 66% do conteúdo 

compartilhado por estes sujeitos, 31% dos que traduzem a natureza em experiência de 

inspiração sensível e estética e 35% dos que buscam se envolver e participar, embora que 

de forma individual, da proteção da natureza (Anexo 4/Figura 1, p. 359). 

 

2)   A estrutura das representações sociais de natureza 

 

A estrutura das representações sociais de natureza emerge de uma análise 

comparativa entre os resultados de dois níveis de análises: análise de evocação, e análise 

de palavra principal.  

 

Nível 1.  Análise de evocação: Os elementos hipotéticos da estrutura das representações  
                                                   sociais   

 

A análise de evocação apresenta os elementos que hipoteticamente organizam a 

representação social de natureza do conjunto dos grupos pesquisados. Os dados são 

dispostos pelo software EVOC que expõe no eixo vertical a freqüência das emissões das 

palavras  e no eixo horizontal  a ordem  média de evocação dessas  palavras, como ilustra o  
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Quadro 9  – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum aos grupos pesquisados.  (426).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

13-ambiente                                              3,462 
59-beleza                                                   3,288 
25-bem-estar                                             3,280 
26-biodiversidade                                     3,154 
19-conservação                                         3,116 
29-desmatamento                                      3,310 
41-ecologia                                               3,171 
36-fauna                                                    2,944 
13-flores                                                    3,000 
49-florestas                                               2,449 
34-harmonia                                              3,471 
21-liberdade                                              2,800 
45-mares                                                   3,378 
60-meio ambiente                                     2,217  
14 natural                                                  3,357 
41-plantas                                                  3,024 
84-preservação                                          3,238 
29-rios                                                       3,379 
30-saúde                                                    2,867  
13-sobrevivência                                       3,000 
18-sustentabilidade                                   3,389 
64-verde                                                    3,219 
145-vida                                                    2,772 
92-água                                                     3,424 
58-árvores                                                 2,086 

 

21-amor                                                          3,714 
93-animais                                                      3,645 
21-aquecimento global                                   3,714 
16-ar-puro                                                       3,643 
16-chuva                                                         4,250  
13-conscientização                                         4,538 
18-cuidado                                                      4,278 
13-destruição                                                  4,615  
20-diversidade                                                3,600 
28-ecossistemas                                              3,893 
29-equilíbrio                                                   3,828 
32-flora                                                           3,563 
31-homem                                                      3,613   
34-paz                                                             3,500 
20-poluição                                                     3,800 
24-respeito                                                      4,125  
12-seres-vivos                                                3,667 
20-sol                                                              3,750 
31-terra                                                           3,839  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  F/ 
 

 
 
 
 
 
 
<12  

11-Deus                                                     3,364    
10-oxigênio                                               3,300         
 7-paisagem                                               3,286   
 7-perfeição                                               3,286   
 8-pureza                                                   3,375   

10-Amazônia                                                  3,900 
8-alegria                                                         3,625 
7-alimentação                                                 4,143 
10-céu                                                             4,100 
9-efeito-estufa                                                4,000 
8-energia                                                         3,875 
10-esperança                                                   4,300 
9-essência                                                       3,889 
11-felicidade                                                   3,727 
7-futuro                                                           4,229 

8-mata                                                            
3,875 
9-planeta                                                         
4,000 
11-pássaros                                                     
3,545 
11-reciclagem                                                 4,273 
7-riqueza                                                         4,143 
10-solo                                                            3,900 
8-vento                                                           3,750 

 
 

Quadro 9 (Anexo 6, p. 382). No primeiro quadrante estão os elementos com maior 

freqüência de emissão e menor ordem média de evocação, supostamente os mais 

relevantes. Nos segundo (maior freqüência de emissão e maior ordem média de evocação) 

e terceiro quadrantes (menor freqüência de emissão e menor ordem média de evocação) 

estão os elementos hipotéticos de uma periferia considera próxima. No quarto quadrante 



 

 

201 

(menor freqüência de emissão e maior ordem média de evocação) estão, por fim, os que 

são considerados mais distantes, constituindo-se desta forma como os elementos mais 

periféricos da representação. 

 

O primeiro quadrante apresenta então, os elementos que supostamente compõem o 

sistema central da representação comum ao conjunto dos sujeitos: ambiente, beleza, bem-

estar, biodiversidade, conservação, desmatamento, ecologia, fauna, flores, florestas, 

harmonia, liberdade, mares, meio ambiente, natural, plantas, preservação, rios, saúde, 

sobrevivência, sustentabilidade, verde, vida, água.   

 

Estes elementos que compõe o sistema central das representações são, conforme 

Abric (1998, p. 31), determinados pela natureza do objeto representado, pelos tipos de 

relações mantidas pelos sujeitos com o objeto e pelo sistema de valores e regras sociais 

presentes no ambiente ideológico circunstancial. Os valores e normas sociais do ambiente 

ideológico, as quais os grupos aderem, definem a significação e organização interna das 

representações. Estes são, então, elementos estruturantes na definição de significados e na 

organização das representações sociais. Têm uma função geradora que permite a 

significação e re-significação de elementos, a criação e transformação de significados, 

definindo e redefinindo os sentidos e os valores dos outros elementos da representação. 

Este núcleo tem também uma função organizadora, que determina a natureza das conexões 

entre os elementos da representação. Além de se constituir como base comum ao grupo, 

mais permanente e resistente a mudanças, mesmo em contextos evolutivos. 

 

Entre os termos que aparecem no primeiro quadrante estão os termos vida, água, 

meio ambiente e preservação, como elementos que possuem as mais altas freqüências de 

emissão associadas à baixas médias de evocação. Eles são então, a princípio, os elementos 

que estruturam, organizam e dão sentido ao campo comum das representações dos 

professores e alunos pesquisados. Determinam valores e regras sociais definindo sentidos e 

significados, gerando condutas e orientando os comportamentos. Eles são os elementos 

normativos, são as regras e as leis. Assim a vida, a água, o meio ambiente estão na relação 

com o que existe de mais valor na natureza. A vida ganha então o valor de norma, de lei, 

enquanto a finalidade e sentido da natureza. A água, como elemento vital, atualmente 

ameaçado no contexto da crise do meio ambiente ganha também este significado associado 

a vida. Este significado de vida e água para a natureza se impõe pela necessidade da 



 

 

202 

preservação, como elemento que demarca semanticamente o sentido normativo de 

proteção da natureza enquanto: água e vida. Preservação da água, da vida, elementos e 

inter-relações que demarcam o conceito de meio ambiente, como um conceito que pode 

melhor traduzir as finalidade e significados que devem demarcar as relações entre a 

sociedade e a natureza.  

 

Estas palavras vida, água, meio ambiente, preservação que vão dando sentido à 

natureza e definindo um campo semântico comum aos sujeitos estão no contexto das 

preocupações centrais das questões ambientais e vêm sendo fortemente veiculadas por toda 

mídia. O que pode está justificando a emergência destes sentidos, em especial no que se 

refere à água, no contexto de outros tantos elementos vitais que existem na natureza. A 

proteção das águas, dos recursos hídricos é tema muito debatido e divulgado na atualidade, 

no contexto das questões ambientais. “Água, fonte de vida” foi inclusive, o tema lançado 

para a campanha da fraternidade de 2004 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – 

CNBB.   

 

Os valores e as regras destes elementos se articulam com os sentidos dos elementos 

que vão se distanciando da centralidade (segundo e terceiro quadrante), mas que estão 

ainda numa periferia próxima e apesar de terem caráter mais funcional vão compondo um 

espaço de possibilidades. Este é um espaço de flexibilidade, de mudanças, de 

resignificação. Sentidos e significados traduzidos por estes sujeitos a partir de elementos 

como: animais e flora, enquanto elementos da natureza; diversidade, equilíbrio, 

ecossistemas, enquanto categorias e conceitos científicos que se apresentam como 

características da dinâmica da natureza a ser preservada; homem, aquecimento global, 

respeito, enquanto elementos de uma dinâmica social que para os sujeitos se destacam na 

relação sociedade/natureza; poluição, destruição, cuidado enquanto elementos que 

ilustram a preocupação com a situação da natureza; paisagem, paz, pureza, perfeição, 

amor enquanto elementos que vão demarcando o sentido de natureza como inspiração 

sensível e estética.   

 

Outros elementos que se distanciam ainda mais da centralidade vão se consolidando 

como “modulações individuais” (ABRIC, 1998, p. 32). Eles correspondem a uma periferia 

distante com elementos de menor relevância, por suas baixas freqüências que constituem 

as características individuais dos sujeitos. Estes são elementos, que numa perspectiva 
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comparativa, podem compor a centralidade de sub-grupos que estão compondo este campo 

comum das representações sociais de professores e alunos, das diversas disciplinas e níveis 

de ensino/escolaridade.  

 

Assim os elementos: Amazônia, alegria, alimentação, céu, efeito-estufa, energia, 

esperança, essência, felicidade, futuro, mata, planeta, pássaros, reciclagem, riqueza, solo, 

vento aparecem constituindo uma periferia distante e se caracterizam como modulações 

individuais de alguns destes sujeitos. Uma posição sobre a qual se reflete no sentido de que 

estes elementos podem também, a partir de investigação mais precisa de seus sentidos e 

significados, estarem compondo com elementos mais centrais, outros sentidos e 

significados. Isto por conta do potencial polissêmico da palavra natureza, da multiplicidade 

de significados e sentidos que a ela podem ser atribuídos.  

 

Nível 2.  Análise de palavra principal: Definindo a centralidade dos elementos das   
                                                                  representações 
             

Uma posição mais segura sobre o sistema estrutural das representações sociais só é 

possível, no entanto, de acordo com Vergès (apud. SÁ, 1998, p.52), a partir da comparação 

entre a análise de evocação e a análise de palavra principal. Este nível de análise de palavra 

principal pretende definir quais os elementos são mais centrais em relação ao total dos 

elementos emitidos, ou os elementos mais significativos do campo comum das 

representações sociais de natureza.  

 

A análise de palavra principal considera as duas palavras destacadas pelos sujeitos 

como sendo as mais representativas do termo indutor natureza, no contexto das seis 

palavras evocadas. As palavras priorizadas são recuperadas por uma análise de freqüência, 

buscando verificar as maiores freqüências de emissão dessas palavras, consideradas como 

as mais representativas do termo natureza. Na seqüência uma nova análise faz a 

confirmação dos elementos centrais e periféricos. Esta análise é realizada a partir da 

comparação entre as freqüências totais de cada uma das palavras emitidas na evocação e as 

freqüências das palavras principais selecionadas pelos sujeitos. Esta comparação revela os 

prováveis elementos centrais e periféricos da representação, considerando a queda da 

freqüência entre as palavras emitidas e as palavras destacadas.  
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Nesta comparação, entre palavras emitidas e queda de freqüência, a queda de 

freqüência média de 50% é considerada como referência de ponto de queda entre os 

elementos mais ou menos prováveis de comporem o sistema central, ou seja, este é o valor 

que demarca o limite entre a centralidade e a periferia da representação. Esta é, porém, 

uma referência de valor (queda média de freqüência < 50%) que admite alguma 

flexibilidade no contexto da relação entre a freqüência dos elementos e os significados que 

se estabelecem entre estes, como demonstra na seqüência a Tabela 2 (Anexo 6/Tabela 2, p. 

384).   

 

Tabela 2 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA. comum aos grupos pesquisados  
(426). 

Elementos Freqüência total de 
evocação 

Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida 145 117 20% 
Meio ambiente 60 33 45% 

Água 92 45 51% 
Preservação 84 38 57% 

Biodiversidade 26 15 42% 
Diversidade 20 11 45% 
Equilíbrio 29 12 59% 
Liberdade 20 11 45% 
Ecologia 41 15 63% 
Harmonia 34 15 56% 

Flora 32 15 53% 
Bem-estar 25 11 56% 

Saúde 30 11 63% 
Florestas 49 17 65% 

Ecossistema 28 13 54% 
Homem 31 9 71% 
Árvores 58 21 64% 
Fauna 36 11 69% 

Sol 20 6 70% 
Aquecimento global 21 6 71% 

Mar 45 10 78% 
Animais 93 23 75% 
Verde 64 16 75% 
Beleza 59 12 80% 
Terra 31 6 81% 

Respeito 24 5 79% 

 

Neste nível de análise são então definidos, os elementos mais significativos do 

campo comum das representações sociais de natureza dos grupos pesquisados, como 

sendo: vida, meio ambiente, água e preservação. Isto porque são elementos que se 

confirmam nos dois níveis de análises, apresentando as mais altas freqüências de evocação 

e baixas quedas de freqüências, na análise da palavra principal. Os elementos água e 

preservação apesar de apresentarem quedas de freqüência superiores a 50%, 
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respectivamente 51% e 57%, foram considerados como compondo a centralidade da 

representação, pelas suas altas freqüências de emissão, mas especialmente, por seus 

significados na relação com os elementos vida e meio ambiente, que como se verá na 

seqüência se confirmam no contexto semântico produzido pelos sujeitos. Estes são também 

elementos que vão justificando a escolha da expressão indutora “natureza”, no contexto da 

educação ambiental, ao fazer emergir este sentido de natureza enquanto meio ambiente, o 

que demarca fortemente as interações sociedade/natureza.   

 

Este nível de análise de palavra principal confirmou então os elementos vida, água 

meio ambiente e preservação como os elementos estruturantes da representação na 

definição dos significados e da organização do campo comum das representações sociais 

de natureza, dos alunos e professores pesquisados. Elementos que se apresentam então 

como estruturantes e organizadores do significado de natureza, do que se precisa fazer para 

preservar a natureza. A natureza precisa ser preservada para garantir a água, enquanto 

recurso fundamental para a vida. Preservação aparece assim enquanto elemento, enquanto 

regra, enquanto lei necessária á proteção da natureza, da água para garantia de vida. Neste 

contexto o elemento preservação, apesar de sua queda de freqüência (57%), adquire um 

papel central na organização da representação enquanto o significado da necessidade de 

preservação da natureza e dos elementos destacados como natureza (vida, água), 

elucidando a função normativa do sistema central da representação.  

 

Tabela  3 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos grupos pesquisados. (426). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central 

 

 

Vida   água    meio ambiente  preservação  
ambiente beleza bem-estar   biodiversidade 
conservação  desmatamento ecologia   fauna    
flores   florestas   harmonia  liberdade mares 
natural plantas rios saúde sobrevivência 
sustentabilidade verde água árvores 

Vida água  meio ambiente 
preservação 

Sistema periférico Deus oxigênio paisagem perfeição pureza 
amor animais aquecimento global ar-puro 
chuva conscientização cuidado destruição 
diversidade ecossistema equilíbrio flora 
homem paz poluição respeito seres vivos sol 
terra 

Biodiversidade diversidade   
equilíbrio liberdade ecologia 
harmonia flora bem-estar saúde   
florestas ecossistema homem   
árvores fauna sol aquecimento 
global mar animais verde beleza   
terra respeito 

 

Estes significados se associam na periferia da representação social a elementos que 

reforçam o sentido da importância da preservação da natureza para a vida: verde, árvores, 

florestas, animais e beleza, que enquanto elementos de uma periferia próxima e com altas 



 

 

206 

freqüências de emissão têm alta probabilidade de compor a dinâmica central de 

organização das representações, fortalecendo este significado de natureza. Elementos que 

vão assim consolidando os significados de natureza como fonte de vida, como elementos 

naturais indispensáveis à vida em geral, e em especial a vida humana (verde, árvores, 

florestas, animais) e que devem ser preservados. Além de beleza, como expressão de 

ampliação desse significado, na direção da importância da natureza enquanto valor estético 

e sensível para a vida humana.     

 

Os sentidos e significados dos elementos identificados como sendo aqueles que 

estruturam as representações sociais estudadas são, no entanto, melhor compreendidos e 

visualizados a partir de uma aproximação com o contexto semântico produzido pelos 

sujeitos (Anexo 3, p. 291). Uma vez que neste contexto de produção textual, os sujeitos 

buscam atribuir significados aos elementos que eles consideraram mais representativos da 

natureza. Busca-se, então, a partir deste contexto semântico, uma melhor compreensão dos 

sentidos e significados dos elementos centrais da representação social de natureza do 

campo comum aos grupos pesquisados. 

 

� A NATUREZA como vida, fonte de vida, atualmente ameaçada e que precisa ser 

preservada por ser indispensável ao ser humano: 

 

“Preservar é cuidar, do que é nosso para um melhor bem-estar de toda a 

sociedade. Vida é natureza, natureza é vida. Vida é o princípio, meio e o fim de tudo.” 

(sujeito 93, ANS/MAT). 

 

“Fonte de vida significa que a natureza é a fonte de vida mais rica e privilegiada 

do mundo... E também é a fonte de vida de muitos animais e plantas, servindo de leito para 

todos eles. O que é mundo tem de melhor, significa que a natureza é o que o mundo tem de 

melhor, em relação a tudo, como por exemplo: animais, plantas, paisagens, riquezas 

naturais. Pois para mim não há fonte de vida mais rica do que a natureza, pois, ela além 

de ser mãe de todos os animais, plantas ela nos fornece o devido alimento.” (sujeito 300, 

aluno do nível médio da escola pública). 

 

� A NATUREZA que é água, enquanto recurso natural indispensável à vida em 

geral, e em especial a vida humana: 
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“Água é um recurso de suma importância para o ser humano, sem o qual não 

existiria vida.” (sujeito 59, PNS/POR). 

 

“Sem água não há vida. Ela é importante para todos os elementos naturais 

responsáveis pela manutenção da vida na terra.”  (sujeito 161, PNM/GEO). 

 

� A NATUREZA como parte do meio ambiente, ou como o meio ambiente que é 

constituído por elementos naturais e humanos e precisa ser preservado: 

 

 “Meio ambiente engloba um sentido mais amplo da definição de natureza, pois 

trata da relação dos diversos atores: homem, tecnologia, fauna, flora com o planeta.” 

(sujeito 371, ANS/SOC). 

 

 “Meio ambiente representa a própria natureza seja ela humanizada ou não...e que 

tento preservá-la.” (sujeito 338, aluno de nível médio da escola privada). 

 

� A NATUREZA diante da necessidade da preservação da vida, da água, da 

natureza, como expressão da preocupação dos sujeitos: 

 

Preservar o que resta da nossa natureza para que futuras gerações possam 

aproveitar.” (sujeito 207, ANS/BIO). 

 

“A vida só é possível a partir da preservação. Sem ela perde-se o equilíbrio e 

progressivamente a manutenção da vida sobre o planeta.”   (sujeito 165, PNM/GEO). 

 

ETAPA 2. As peculiaridades grupais  

 

 Nesta etapa de análise busca-se verificar se as diferentes características dos sujeitos 

– em termos da categoria professor/aluno do nível superior e médio e de suas áreas de 

atuação e formação (biologia, geografia, sociologia, português, matemática e alunos do 

nível médio) – na relação com os conteúdos que vão definindo as diferenças quanto às 

representações sociais de natureza. 
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Figura 2. Projeção das palavras analisadas a partir da concepção de natureza dos sujeitos e das variáveis 

suplementares: Tipo de conhecimento e Relação frente à natureza. (cruzamento entre fatores 1 e 2).  

                                                                                   
                                                                                        Conhecimento prático e sensibilidade estética 
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 

21 |                      NÍNÍNÍNÍVVVVELELELEL MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO   mata                               |                       

20 |             CAMPANHA EA  árvore+coisa+ mundo +  pureza+verde+terra    |                       

19 |                                  respirar+paz ar   fico+forca+beleza+ |                       

18 |                   ESCOLA PRIVADA floresta+animais+ principalmente cor+|  

17 |                     NNNNÍÍÍÍVVVVELELELEL MÉDIO MÉDIO MÉDIO MÉDIO   | liberdade+ fonte de vida pássaros |                       

16 |                               MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA   sobrevivência+ pensamento+ |                       

15 |                                   |                   sinto+  perder+ |     

   |                                   |                      significa+   |                       

14 |                                   |                        palavra+   |                       

13 |                                   |             vegetação+ vegetal+   |                       

12 |                                   |                                   |  

11 |                                   |                   vida+existência+| 

10 |                                   |                                   | 

 5 |                                   |                                   |  

 4 | posso+                            |                                   |  

 3 |tenho+evito+ PORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊS             |                          natureza+|     

 2 não poluo+                          |                    diversidade    |                       

 1 |   separo+faço+economizo+ MILITANTE|                                   |    Tipo de                      

 0 +-  energia+projeto+----------------+-------------------------vivem+----+ conhecimento                     

 1 rua+ lixo+chão sal+                 |                                   |  

 2 |   participo+ escola+ papel        |                      ser+         |                       

 3 |   aula+reciclo+educação+          |              diferente+           |                       

 4 |   doméstico+procuro+casa+         |                                   |                       

 5 |    conscientização+aluno+       organismos+           organização+    |                       

 6 |  correto+                         | qualidade de vida+    futuro      | 

   |                                   |              seres vivos    fauna |                      

 7 |     práticas+                     |       expressão+   fenômeno+      |                       

 8 |                                 local falta comportamento+ sistema+função 

 9 |                                   preservação+ tipos exploração+abiótico+  

10 |     VÁRIAS            PROFESSOR maneira+ atuação+ funciona+ ação cultura+ 

11 |    EXPERIÊNCIAS      consciência causa+ CAPACITAÇÃO EA  ameaça+ engloba+                       

12 |                indivíduo+ conservação+    venho+    fator+    diversos|                       

   |                                   |  BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA BIOLOGIA       SEM EXPERIÊNCIA EA| 

13 |                                   | destruição física+ espaço+ humano+|  

   |                                   |                     SOCIOLOGIASOCIOLOGIASOCIOLOGIASOCIOLOGIA    | 

14 |                                   |comunidade   geografia  modo       |                       

15 |                      levar        |   teoria+     biologia integração |                       

16 |                                   |   interação constante   recurso   |                       

   |                                   |        NNNNÍVELÍVELÍVELÍVEL UNIVERSITÁRIO UNIVERSITÁRIO UNIVERSITÁRIO UNIVERSITÁRIO        | 

17 |                                   |       sociedade       + relação   |                       

18 |                                 ESCOLA PÚBLICA parte estudo PROFESSOR |  

19 |                      PROJETO EA   |  ALUNO     meio ambiente          |                       

20 |                              ambiente GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA ecologia              | 

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

   
   Práticas                                         Relações frente à natureza                                      Conhecimento teórico   
   (Ênfase em práticas ambientais individuais)                         (Conceitos e dinâmicas ecológicas e ambientais) 
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Como na etapa 1, esta etapa também realiza dois procedimentos: 1) a análise fatorial de 

correspondência, realizada pelo ALCESTE, a partir do conteúdo semântico produzido 

pelos sujeitos em respostas as perguntas integradas a associação de idéias. Esta análise 

permite a visualização das oposições resultantes da classificação hierárquica descendente, 

das produções textuais dos sujeitos; 2) análise da estrutura das representações sociais 

de natureza dos grupos definidos em termos das categorias professor/aluno e de seus 

níveis e áreas de atuação e formação. Esta análise foi realizada pelo EVOC, a partir das 

palavras produzidas na associação de idéias.  

 

1)   As oposições resultantes 

 

 A análise fatorial de correspondência permite a visualização em um plano fatorial 

das  oposições   resultantes   da   classificação   hierárquica   descendente,   que   pode   ser  

visualizado na página anterior (Anexo 4/Figura 2, p. 360). São reveladas assim as posições 

discursivas opostas, que produzem variáveis suplementares traduzidas do discurso das 

quatro classes de palavras examinadas na etapa anterior. Estas posições discursivas estão 

expostas em diferentes zonas do plano fatorial, numa conexão direta com o conteúdo 

específico de cada classe (Anexo4/Figura 3 e 4, p. 361 e 362), também utilizado para efeito 

desta análise. 

 

Os resultados da análise são apresentados no cruzamento dos fatores 1 e 2, 

projetando as oposições resultantes que se apresentam no primeiro fator a partir das 

tensões entre diferentes “tipos de conhecimentos” acerca da natureza (conhecimento 

prático e sensibilidade estética X conhecimento teórico); e no segundo fator entre as 

diferentes formas de “relações frente à natureza” (conhecimentos teórico, prático, sensível 

e estético X práticas). Esta análise permite visualizar não especificamente uma tensão entre 

posições opostas acerca da natureza, mas entre diferentes formas de conhecimentos e 

relação com a natureza. A projeção neste plano fatorial destaca então as diferenças entre as 

representações sociais na relação com os sujeitos que se organizam em função das 

variáveis definidas para este estudo: categoria do sujeito (professor, aluno), área de 

formação e atuação escolar, nível de conhecimento e experiência em educação ambiental. 

Sujeitos que constituirão os grupos que são definidos na próxima fase de análise, realizada 

a partir das palavras emitidas na associação de idéias e que revela a estrutura das 

representações sociais, na perspectiva de suas identidade e diferenças.  
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Primeiro fator: A natureza enquanto diferentes formas de conhecer  

 

Numa representação social, a natureza, no contexto da preocupação com a 

necessidade de sua proteção, é objetivada por um lado, a partir de dinâmicas e elementos 

conceituais que foram produzidos e ou são utilizadas no contexto de produção do 

conhecimento científico (fenômeno, função, fator, biologia, ecologia, geografia, teoria, 

organismo, comunidade, biótico, abiótico, ecossistema, biodiversidade, seres vivos, fauna, 

meio ambiente, conservação, natureza, integração, interação, cultura, conhecimento, 

consciência). Alguns conceitos que são característicos da área de conhecimento da 

ecologia (organismo, comunidade, biótico, abiótico, ecossistema, biodiversidade, seres 

vivos, fauna). Outros que vêm sendo cunhados no contexto de abordagem da questão 

ambiental (qualidade de vida, sustentabilidade, conservação, preservação, meio ambiente). 

Estes são elementos que estão demarcando as representações sociais dos professores e 

alunos de nível superior das disciplinas da biologia, geografia e sociologia. Situação ainda 

pouco definida quanto as diferenças entre estas disciplinas, embora revele que predomina 

entre estes sujeitos a ausência de experiência em educação ambiental. Os significados de 

natureza revelados nesta representação estão expressos nos discurso a seguir:  

 

� “Ecossistemas variados são basicamente os diversos meios de vida encontrados em 

determinados ambientes, a natureza, está inserida em ambientes naturais ou 

antrópicos, resultando em uma maior ou menor variedade de espécies. Porque 

para mim, a paisagem natural sem a intervenção humana, segue o seu curso 

sucessional em âmbito natural, conservando seus diversos ecossistemas e com isso 

representam melhor o termo natureza.” (sujeito 176, ANS/GEO); 

 

�  “Vida, porque a natureza é composta por diversos seres vivos, que são 

considerados os fatores bióticos, e também, pelos fatores abióticos, como exemplo: 

ar, água, luz, etc. (sujeito 267, PNM/BIO);  

 

� “Meio ambiente significa de forma sucinta, o conjunto de elementos naturais e 

culturais que oportuniza o desenvolvimento integrado e equilibrado da vida em 

todas as suas formas e dimensões no universo, bem como as coisas de uma 

maneira geral.” (Sujeito367, PNS/SOC). 
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Como se vê um esforço conceitual utilizado na busca do significado de natureza, 

que se apresentam em duas direções, por um lado os conceitos e dinâmicas da natureza, e 

por outro, os conceitos e elementos que emergem no contexto de abordagem da questão 

ambiental, já apresentadas nas classes 1 e 2 da análise de conteúdo do campo comum das 

representações sociais de natureza (Anexo 4: Figura 1 e 3, p. 359 e 361).  

 

Na outra ótica de conhecimento, a natureza é objetivada em termos que revelam 

conhecimento prático, sensível e estético, na definição dos contornos da inter-relação 

humanidade/natureza no sentido da dependência, da natureza como fonte de vida e 

inspiração. Ela é necessária à vida, enquanto fonte de recursos: terra, animais, árvores, 

florestas, vegetação, vegetal, que se traduz na indispensável experiência da respiração, da 

existência, da vida. Por outro lado, a natureza é também fonte de sensibilidade, inspiração 

e estética, enquanto experiência cognitiva representada pelos elementos beleza, amor, 

sentimento, saber, que vão se traduzindo em liberdade, tranqüilidade, paz, prazer, lazer. 

Estes são os conteúdos que estão demarcando as representações sociais dos sujeitos da 

matemática e do nível médio de ensino/escolaridade. Estão também entre estes sujeitos que 

já se envolveram em campanhas de educação ambiental. Estas representações apresentam 

significados de natureza que se revelam como: 

 

� “Beleza natural é a harmonia da natureza, é a natureza, o mais próximo possível 

do que foi criada. A floresta representa o verde da natureza, o que há de mais belo. 

Pois a beleza natural é a combinação de tudo, melhor de todos os elementos que 

representam à natureza.”  (Sujeito 88, ANS/MAT). 

 

� “A natureza nos faz refletir de quão importante a vida é para o nosso viver, pois, 

sem a natureza não conseguiríamos viver, pois é por ela que respiramos. Não 

sendo esse o principal motivo, pois tudo o que usamos desde uma simples comida 

até um eletrodoméstico vem da natureza.”  (Sujeito 341, ANM).  

 

Segundo fator: A relação com a natureza enquanto conhecimento e práticas 

 

De um lado está o esforço de conceituação sobre o que é a natureza, revelados em 

dois sentidos no item anterior. Um discurso que busca definir a natureza em termo de suas 

características, dinâmicas e elementos a partir de conhecimentos científicos (sujeitos do 
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nível superior da biologia, geografia, sociologia), conhecimento práticos, sensíveis e 

estéticos (sujeitos do nível médio e da matemática). Do outro lado, se revela o discurso 

acerca das práticas que permeiam a relação com a natureza (atuação prática) (sujeitos de 

português que possuem mais experiências em educação ambiental). A representação 

apresentada volta-se para a realização de ações na direção da “proteção da natureza”. 

Predomina um esforço individual (jogo, reciclo, separo, faço, procuro, tento evito, 

desperdiço, consumo, economizo) que se revela também na direção da conscientização dos 

outros (família, pessoas do bairro, escola, alunos) para fazer o mesmo (não jogar lixo em 

locais inadequados, reciclar o lixo, não maltratar os animais, cuidar bem das plantas, 

economizar água e energia, fazer manutenção dos veículos). São citadas as ações 

educativas na escola, especialmente no contexto das próprias disciplinas. Nesta 

representação revela-se também a variável da experiência em educação ambiental 

(militante e várias experiências). Também se revela a participação em projetos de educação 

ambiental. Significados que se apresenta no contexto semântico como: 

 

� “Conservar plantas. Eu sempre peço para que as pessoas não arranquem ou 

maltratem. Cuidar dos animais, em não deixo ninguém maltratar um animal perto 

de mim. Plantar, pois acho muito bom quando as pessoas fazem, mas nunca fiz. 

Economizar água tentando conscientizar meus alunos e familiares quanto a isso. 

Limpeza: peço às pessoas que não joguem lixo no chão.”  (Sujeito 14, ANS/POR). 

 

� “São mínimas. Quando eu estou no ônibus ou na rua eu procuro não jogar lixo na 

rua. Isto para não poluir tanto e aviso a qualquer pessoa que esteja comigo para 

fazer o mesmo. Participo do projeto de minha escola sobre o esfriamento global.” 

(Sujeito 277, ANM). 

 

� “Considero que repassando o que aprendi e entendo sobre o espaço aos meus 

alunos estou contribuindo com a educação sobre o meio ambiente, o que é muito 

importante. Só começo a aula com as cadeiras alinhadas, lógico que explicando o 

porque. Peço para recolherem os papeis no chão, etc. Não jogo lixo nas ruas 

quando não encontro lixeiro guardo até chegar em um ambiente que possa colocar 

no lugar correto.” (Sujeito 185, ANS/GEO). 
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� “A questão é bem abrangente e poderia discorrer a respeito de vários aspectos. No 

entanto, gostaria de me concentrar apenas nas esferas intra e inter-pessoais. Na 

primeira, a minha práxis é voltada a uma questão de contemplação e integração 

que até então substitui uma religião formal. Na última, práticas ainda muito sutis, 

como a tentativa da separação do lixo e intensivos diálogos com os amigos. Assim, 

percebe-se a ausência da esfera necessária, a da militância. É importante ressaltar 

que as três dimensões estão relacionadas, mas podem ser definidas como 

momentos específicos.” (Sujeito 230, ANS/BIO). 

 

Quando se compara os resultados desta análise com a análise anterior é possível 

estabelecer uma relação entre a variável experiência em educação ambiental e as classes de 

palavras projetadas no campo comum das representações sociais. Comparação que acena 

para uma maior participação de sujeitos com experiência em educação ambiental nas 

classes 3 e 4, que definem conteúdos mais práticos e sensíveis, e nas quais, predominam 

também os alunos de nível médio. O que está na relação com a participação de 17 alunos 

de nível médio, de apenas uma escola, envolvidos em projeto de educação ambiental.  

 

2)   A estrutura das representações sociais dos diferentes grupos  

 

Esta análise complementa a análise anterior no sentido da comparação entre as 

representações sociais na relação com os grupos definidos em função das variáveis: níveis 

de ensino/escolaridade e áreas de atuação e formação. Estas variáveis, já reveladas na 

análise anterior, definem aqui os grupos para identificação da estrutura de suas 

representações sociais, possibilitando uma análise mais detalhada das identidades e 

diferenças das representações de cada um dos grupos de sujeitos. 

  

A análise da estrutura das representações sociais, para efeito da comparação entre 

diferentes grupos, foi realizada a partir de duas composições em termos da organização dos 

sujeitos em diferentes categorias, área e níveis de conhecimento. A primeira composição 

foi definida pelas variáveis: categoria professor/aluno e nível de conhecimento. A partir 

destas variáveis foram constituídos os seguintes grupos: professor do nível superior (PNS), 

professor do nível médio (PNM), aluno do nível superior (ANS) e aluno do nível médio 

(ANM). Na segunda os grupos foram constituídos, em função das áreas de conhecimento 

dos sujeitos: biologia (BIO), geografia (GEO), sociologia (SOC), português (POR), 
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matemática (MAT) e alunos do nível médio (ANM). O objetivo desta análise é identificar 

as diferentes posições que caracterizam estes grupos em relação à organização e 

centralidade dos elementos que estruturam as representações sociais de natureza destes 

sujeitos, o que permite definir os significados através dos quais os elementos que 

constituem as representações sociais destes grupos são objetivados. 

 

Esta segunda etapa que analisa as diferenciações grupais foi realizada nos moldes 

da análise da estrutura do campo comum das representações sociais e adotou os mesmos 

procedimentos metodológicos. Os dados finais da análise serão apresentados em quadro 

síntese com os resultados, de todos os grupos, obtidos no segundo nível de análise da 

estrutura das representações destes sujeitos, e, portanto, os que se confirmaram na 

composição dos sistemas centrais e periféricos, definindo os significados e a organização 

destas. Estes dados foram obtidos a partir da comparação entre a análise de evocação e a 

análise de palavra principal, definindo a centralidade da representação em termos das 

baixas quedas de freqüências, resultante da comparação entre estas análises. O passo a 

passo desta análise, de cada um destes grupos, foi suprimido do texto principal para efeito 

didático, uma vez que sua exposição detalhada seria, por demais, repetitiva. Todos os 

passos desta análise estão, porém, registrado no Anexo 6 (p. 382 a 431).  

 

COMPARANDO AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES E 

ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E MÉDIO 

Esta comparação entre as representações sociais de professores e alunos do ensino 

superior e médio (PNS, PNM, ANS, e ANM) parte dos elementos que se organizam nos 

sistemas centrais e periférico das representações sociais destes grupos apresentados em 

quadro síntese (Anexo 7: Quadro 19, p. 433), também exposto na próxima página. Este 

quadro apresenta em cada um dos seus quadrantes a estrutura das representações sociais de 

cada grupo de sujeitos, devidamente identificados em linha sombreada. Em cada quadrante 

os elementos em negrito compõem a centralidade provável da representação, os demais, a 

sua periferia próxima e, portanto, elementos que estão negociando, os seus sentidos e 

significados, em termos de fortalecer ou questionar os significados centrais. Os elementos 

registrados no retângulo central sombreados de preto compõem a centralidade da estrutura 

da representação social que é comum a todos os grupos analisados, de acordo com análise 

realizada no segundo nível da etapa de análise anterior. 
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Quadro 19 – Esquema síntese dos prováveis elementos centrais e periféricos das RS da NATUREZA dos  
 grupos definidos pela categoria professor/aluno e níveis de conhecimento superior e médio.   

Professores do nível superior (PNS) Alunos do nível superior (ANS) 

  verde  oxigênio  equilíbrio  biodiversidade  animais 
rios  sol  árvores  ar-puro  liberdade  mata  paz 

sobrevivência  preservação  meio ambiente  
                                     ecologia  homens  florestas 

mar  água  vida 
      

Floresta  ecologia  biodiversidade  equilíbrio  animais  
beleza  verde  homens  plantas  terra   
sustentabilidade  diversidade  ecossistema  
preservação  mar  fauna  flora  harmonia  
vida  água  árvores  meio ambiente 

 
preservação   meio ambiente   água  vida 

Deus   plantas   harmonia  ecologia   ecossistema   
saúde  animais  beleza  mares  

          
vida  preservação 
água  meio ambiente  saúde  ecologia  flora  
aquecimento global  fauna  floresta  beleza  verde  
animais  árvores  harmonia  desmatamento                             

Professores do nível médio (PNM)                               Alunos do nível médio (ANM) 

 

 

De acordo com os elementos revelados na análise estrutural os quatro grupos 

pesquisados apresentam alguma identidade entre os elementos que compõem as suas 

representações, inclusive no que concerne aos elementos que compõem a centralidade das 

representações sociais destes grupos. A maior marca da identidade está no termo vida, que 

é central a todos os grupos analisados. Outros termos como água, meio ambiente e 

preservação, quando não compõem com vida o sistema central das representações sociais, 

circulam na periferia próxima e podem assim compor com o sistema central os 

significados, os valores e as regras que organizam a representação. Uma orientação que 

tem respaldo teórico em Abric (1998, p. 31 e 32), quando define a concretização das ações, 

a regulação das condutas individuais e a proteção do sistema central, como funções básicas 

do sistema periférico. O que faz com que, os elementos do sistema periférico possam tanto 

está confirmando, enquanto referência funcional, regras e normas de elementos centrais, 

como, está questionando estes significados.    

 

Quando se observa apenas o sistema central algumas diferenças podem ser 

percebidas, elas se revelam mais claramente com o apoio do contexto semântico de 

produção, que esclarece os significados objetivados em cada um dos termos. Procedimento 

que também tem como referência Abric (1998, p. 30), ao destacar a importância da 

dimensão qualitativa na definição da centralidade da representação. O que se busca fazer 

na seqüência. 

 

  

  vida   água   meio ambiente   preservação          



 

 

216 

� Os professores de nível superior (PNS) 

 

As representações sociais destes professores têm os seguintes elementos centrais: 

ecologia, homens, florestas, mar, água e vida, entre os quais vida e homem por suas quedas 

de freqüências (Anexo 6: Tabela 5, p. 387) se destacam como elementos, mais centrais, 

que imprime à natureza o significado de vida e da interação do homem com outros 

elementos da natureza a partir de diferentes prismas:  

 

� “Vida representa o próprio ciclo da existência sobre a terra. Se eu estou bem com 

a natureza significa que posso ter uma vida mais saudável. Ao mesmo tempo é 

preciso existir o fim do ciclo da vida para que a natureza se renove.” (Sujeito 1, 

PNS/POR). 

 

� “O homem como ser vive na natureza, podendo: conservá-la, modificá-la, ou 

destruí-la.” (Sujeito 145, PNS/GEO). 

 

Os outros elementos florestas, mar e água vão fortalecendo este significado de 

natureza enquanto vida, ao mesmo tempo, que o amplia em termos de outros elementos 

que compõem a natureza. 

 

� “As florestas representam a natureza, em toda a sua dinâmica de vida. Vida 

representa a natureza em toda sua complexidade dentro do meio ambiente. Porque 

a vida é o que tem de mais concreto na natureza.” (Sujeito 363, PRS/SOC). 

 

� “Mar representa o ambiente onde a vida animal se originou, expandindo-se para 

outros ambientes. Além de sua importância evolutiva, o mar é a palavra que mais 

representa a natureza devido à sua biodiversidade. A variedade de organismos 

produtores, consumidores e decompositores, em teias tróficas altamente dinâmicas 

propicia e subsidia a biodiversidade de vários outros ecossistemas, incluindo a 

integração com a espécie humana.” (Sujeito 199, PNS/BIO). 

 

Na periferia outros elementos (verde, oxigênio, equilíbrio, biodiversidade, animais, 

rios, sol, árvores, ar-puro, mata) fortalecem estes significados, numa perspectiva funcional, 

em termos inclusive da vida e da importância da água na natureza enquanto fonte de vida 
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material, mas também sensível (liberdade e paz), para o homem no contexto de sua ação no 

meio ambiente. Além destes os termos meio ambiente e preservação que já apareceram nos 

exemplos anteriores ganham um significado que se considera central e organizador das 

representações sociais destes sujeitos enquanto inter-relação entre os seres humanos e a 

natureza, a importância da preservação desta e a ação do homem para esta preservação. 

 

� “As florestas representam a natureza, em toda a sua dinâmica de vida. Vida 

representa a natureza em toda sua complexidade dentro do meio ambiente. Porque 

a vida é o que tem de mais concreto na natureza. A palavra paz está relacionada à 

sensação que eu tenho, todas as vezes que entro em uma mata, ou mesmo 

contemplo um ambiente urbano que tenha árvores. Essa sensação é mais forte ao 

entardecer, com a orquestra dos sapos e dos insetos, anunciando a chegada da 

noite. É como se tudo estivesse em seus lugares, no ciclo da vida. Eu respiro, eu 

bebo água, eu como, eu ando, encontro animais, pessoas, plantas, móveis de 

madeira, piso de granito. A minha resposta está relacionada ao que o tema 

natureza significa tudo, vida, movimento, ciclos, diversidade.” (sujeito 201, 

PNS/BIO). 

 

� “Meio ambiente significa de forma sucinta, o conjunto de elementos naturais e 

culturais que oportuniza o desenvolvimento integrado e equilibrado da vida em 

todas as suas formas e dimensões no universo, bem como, as coisas de uma 

maneira geral. Biodiversidade, também de forma sucinta, significa toda a 

diversidade biológica do mundo natural. Sobretudo, como a definição simplória do 

termo biologia, bio é igual a vida, portanto representa toda a diversidade do 

mundo vivo em nosso planeta. Meio ambiente porque sintetiza um sentimento de 

integração e pertencimento a todas as formas de vida existentes no planeta.” 

(sujeito 367, PNS/SOC). 

 

O elemento ecologia no núcleo central aparece como referência normativa da 

importância que tem a ciência, no contexto da questão ambiental, enquanto espaço de 

produção de conhecimento sobre a natureza, no sentido das relações entre os seres vivos e 

o meio, ou até com outros significados que vão hoje sendo atribuídos a este termo no 

contexto de discussão desta questão, o que inclusive aparece reconhecido por um PNS da 

sociologia:  
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� “Ecologia significa: estudo dos ecossistemas, preocupação com o meio ambiente, 

restauração do planeta terra, movimentos sociais, radicalismo nos movimentos 

sociais, combate à degradação dos recursos naturais, respeito à diversidade, 

respeito pelos animais e pela vida.” (Sujeito 361, PNS/SOC). 

 

� “Ecologia, pois, compreende as relações entre os seres vivos e o meio onde 

vivem.” (Sujeito 75, PNS/MAT). 

 

Por outro lado o termo preservação que se encontra na periferia próxima adquire 

todo um significado no contexto da proteção da natureza enquanto seres vivos, enquanto 

vida.  

 

� “Preservação é livrar a natureza dos danos causados pelos homens. Preservar a 

natureza é a única maneira de garantir a sobrevivência dos seres vivos.” (Sujeito 

75, PNS/MAT). 

 

A centralidade do termo homem se destaca como singularidade neste grupo. Este 

termo introduz assim a dimensão humana na natureza, enquanto significados que vão se 

diferenciando em termos das relações que se estabelecem entre o homem e a natureza. A 

natureza aparece como fonte de vida para os seres vivos em especial o ser humano. Por 

outro lado, o homem é responsável pela preservação da natureza. Significados que se 

articulam com elementos da periferia como:  meio ambiente e preservação. Destaca-se 

então a importância da preservação da natureza pelo ser humano, e para o ser humano, no 

contexto do meio ambiente e de um homem que ao mesmo tempo é e não é natureza:  

 

� “Natureza é o lugar onde vivemos, habitamos, é o nosso habitat. Desde nosso 

corpo, nossos alimento, nossa moradia, nossos parques, tudo é natureza. O homem 

é o ser que não se sente como integrado no meio ambiente. Um erro 

epistemológico da concepção aristotélica de mundo. Entretanto, o homem é 

natureza.” (Sujeito 6, PNS/POR). 

 

� “A própria relação intrínseca do ser humano deve ser considerada dentro da 

natureza como ecossistema, mesmo que muitas vezes de maneira destrutiva. O 

homem enquanto significando natureza representa um elemento que mesmo 
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pertencente à natureza se diferenciou ao longo de sua trajetória. Considerações a 

parte sobre toda a ação antrópica do homem sobre o restante da natureza, é 

necessário perceber este homem ainda como componente do meio ambiente e 

sujeito da superação da atual crise ambiental.” (Sujeito 366, PNS/SOC). 

 

� Os alunos de nível superior (ANS) 

 

Os ANS apresentam os elementos vida, água, árvores e meio ambiente como 

centrais a sua representação social, nos quais objetivam os significados de natureza. Entre 

estes se destacam os termos vida e meio ambiente por suas quedas de freqüência (Anexo 6: 

Tabela 8, p. 393), revelando um sentido de natureza como fonte de vida, indispensável a 

vida humana:  

 

� “Natureza como necessidade, como algo que temos que ter, essencial, necessário 

para a existência humana. Preservação como cuidado, como preservação da vida 

humana.” (Sujeito 9, ANS/POR). 

 

� “Devemos ter consciência que pagaremos por nossas atitudes com o meio 

ambiente, ou melhor, já estamos pagando por essa falta de consciência. Porque a 

existência humana depende de como está o meio ambiente. Sem ambiente não tem 

existência humana.” (Sujeito 23, ANS/POR). 

 

Estes sujeitos estão negociando um significado estético para a natureza, objetivado 

na periferia próxima da representação no termo beleza: 

  

� “Beleza como criação tão complexa e ao mesmo tempo tão simples que por isso, 

encanta.” (Sujeito 111, ANS/MAT). 

 

Eles trazem também na periferia próxima de sua representação o termo 

preservação, como elemento funcional que consolida o significado da importância da 

natureza enquanto fonte de vida, expressando a preocupação com a ação humana para a 

sua proteção.  
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� “Porque a natureza é uma fonte riquíssima de vida. De sua preservação depende a 

sobrevivência de todo o planeta. Por isso, o homem precisa dela cuidar e respeitar, 

pois, só assim conseguirá manter-se vivo no planeta. É necessário interagir com a 

mesma. A sobrevivência do planeta depende de como o ser humano interage com a 

natureza. Porque na natureza encontramos bastantes formas de vida que interagem 

entre si. Nenhuma delas tem existência sozinha, mas precisam uma das outras, do 

meio ambiente, seus aspectos físicos. Assim a natureza representa a vida.” (Sujeito 

100, ANS/MAT). 

 

Nesta representação, o significado objetivado em nível central para os PNS, no 

termo ecologia, se consolida para estes ANS em sua periferia próxima, como elementos 

que acentuam mais do que para os primeiros, os significados de natureza a partir de 

conceitos e categorias científicas geradas na ecologia e no contexto de abordagem 

científica da questão ambiental (ecossistema, biodiversidade, diversidade, equilíbrio, 

sustentabilidade, preservação, meio ambiente). Termos que fazem brotar outros 

significados funcionais como: inter-relação, interdependência, integração entre seres 

bióticos e elementos abióticos; inter-relação homem, sociedade/natureza, forma de ação 

entre os seres humanos e os recursos naturais. 

 

Estes são significados que se articulam, como no grupo anterior, com o 

reconhecimento da interligação que existe entre o homem e a natureza. Um significado que 

neste caso está objetivado pelo termo meio ambiente no sistema central enquanto a relação 

homem/natureza. O termo homem aparece apenas na periferia próxima como um elemento 

que está sendo negociado, no sentido de fortalecer este significado das relações que 

existem entre o homem e a natureza e que aqui se objetiva no elemento meio ambiente, 

enquanto a interação homem/natureza, como confirma o contexto de produção semântica 

destes sujeitos: 

 

� “Ecossistema representa as relações entre todos os objetos componentes bióticos e 

abióticos de uma determinada área. Meio ambiente representa o lado em 

combinação, isto é: o homem e os elementos da natureza: água, plantas, solo, em 

suas múltiplas relações. Porque o meio ambiente representa, de maneira geral, 

todas as interações entre a sociedade construída pelo homem e os elementos da 

natureza.” (Sujeito 183 ANS/GEO). 
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� “Desenvolvimento sustentável trata a relação do ser humano com os recursos 

naturais não apenas, como uma relação extrativista, mas como uma relação de 

equilíbrio, no qual, tudo o que for retirado ou modificado no meio ambiente terá 

que ser reposto. Não necessariamente no mesmo lugar ou no exato momento. 

Dessa forma o desenvolvimento sustentável representa uma relação saudável entre 

o ser humano e a natureza.” (Sujeito 371, ANS/SOC). 

 

� Os professores de nível médio (PNM) 

 

Os PRM apresentam como elementos centrais da sua representação os termos: 

“preservação meio ambiente água vida”. Destes termos se destacam “vida e meio 

ambiente” como mais centrais a esta representação, por suas baixas quedas de freqüências. 

Mais uma vez se destaca como comum a estes sujeitos o significado de natureza enquanto 

fonte de vida, associado à “água” como elemento indispensável à “vida”, no contexto das 

relações entre os elementos que compõem o meio ambiente. Significados que são 

fortalecidos numa perspectiva funcional por termos que vão sendo negociado na periferia 

próxima da representação: plantas, saúde, animais, mares: 

 

� “O meio ambiente é o meio em que todos vivem, incluindo animais, plantas, 

pessoas e minerais. Água é vida, onde começou tudo, elemento sem o qual 

nenhuma criatura sobreviveria, está ao redor de tudo, em todo lugar e dentro das 

criaturas. Porque eu acho que meio ambiente engloba mais elementos que dizem 

respeito à natureza.” (Sujeito 36, PNM/POR). 

 

 Sentidos que associados à outros elementos (Deus, harmonia, beleza) estão aqui 

negociando os significados de fonte de sensibilidade espiritual e estética: 

 

� “Milagre é algo magnífico, de repercussão fantástica; efeito improvável ou 

impossível que se tornou concreto; maravilhoso e divino. Deus é respeito; bondade 

e solidariedade; existência. Deus porque a natureza é uma criação perfeita.” 

(Sujeito 64, PNM/POR). 

 

� “Em todo universo temos uma mostra de beleza bastante presente da natureza. A 

diversidade é a quantidade de tons e sons e odores e cores e seres. Porque diante 
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da diversidade é que todas as pessoas podem se identificar com cada parte da 

natureza.” (Sujeito 142, PNM/MAT). 

 

O significado de natureza, como a diversidade de elementos que a compõem e suas 

múltiplas relações, vai também sendo objetivado nos termos “ecologia e ecossistemas”, na 

periferia próxima da representação, enquanto elementos que estão sendo negociados por 

estes sujeitos: 

  

� “Ecologia seria a compreensão do ambiente natural do ser humano, a área ou 

local de desenvolvimento do homem, o estudo da interação dos elementos que 

fazem parte do ecossistema.” (Sujeito 171, PNM/GEO). 

 

� “A natureza á a fonte de todo nosso ecossistema, nela a flora e toda a vida animal 

vegetal. Vida esta que muitas vezes faz parte de nossa subsistência. Sem falar na 

importância do equilíbrio ambiental, pois a natureza nos ajuda retardar um pouco 

mais os efeitos dos gases poluentes. Devido a grande biodiversidade muitos 

animais e plantas servem como fonte de estudo para pesquisas, tanto na área de 

saúde, vacinas, remédios. Como na área de novas tecnologias, tecnologias limpas. 

Porque todos os seres vivos dependem da natureza para respirar, se alimentar. 

Sem ela provavelmente não existiríamos.” (Sujeito 128, PNM/MAT). 

 

� Os alunos de nível médio (ANM) 

 

Os ANM apresentam os termos “vida e preservação” como elementos centrais a sua 

representação social de natureza. Entre os elementos que constituem a sua periferia (água, 

meio ambiente, saúde, ecologia, flora, aquecimento, global, fauna, floresta, beleza, verde, 

animais, árvores, harmonia, desmatamento) os termos “água e meio ambiente” por suas 

freqüências na análise de evocação, suas quedas de freqüência na análise de palavra 

principal (Anexo 6: Tabela 14, p. 407) e por seus significados compõem também a 

centralidade da representação social destes sujeitos. Significados que se confirmam em 

outros elementos da periferia próxima (fauna, floresta, árvores, animais), enquanto fonte de 

vida: 
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� “Fonte de vida significa que a natureza é a fonte de vida mais rica e privilegiada 

do mundo. Principalmente no Brasil que tem a maior floresta do mundo. E também 

é a fonte de vida de muitos animais e plantas, servindo de leito para todos eles. O 

que o mundo tem de melhor, significa que a natureza é o que o mundo tem de 

melhor, em relação a tudo, como por exemplo: animais, plantas, paisagens, 

riquezas naturais. Pois para mim não há fonte de vida mais rica do que a natureza, 

pois, ela além de ser mãe de todos os animais, plantas ela nos fornece o devido 

alimento.” (Sujeito 300, ANM). 

 

Diferente dos outros grupos, o significado dos elementos “preservação e meio 

ambiente” apresenta-se, neste grupo, como uma situação de grande ameaça, como um 

apelo urgente de proteção à natureza. Significado que se objetivam em termos como 

“aquecimento global e desmatamento”, na periferia próxima deste grupo, consolidando 

uma referência mais funcional da necessidade de proteção da natureza e da ação dos seres 

humanos no sentido de redirecionar as suas relações com esta. O que se revela facilmente 

no contexto semântico de produção destes sujeitos: 

 

� “Preservação é não poluir o meio ambiente onde vários animais habitam. Animais 

são espécies que precisam de um ambiente limpo e conservado para conseguirem 

sobreviver. Porque eles são como nós, têm vida, se alimentam. Precisam de 

proteção.” (Sujeito 308, ANM). 

 

� “Aquecimento global é a destruição dos bens dos animais e dos nossos bens. Isto 

porque cada vez mais nós estamos perdendo nosso contato com a natureza e 

devido aos problemas causados pelas indústrias.” (Sujeito 290, ANM). 

 

� “Infelizmente a palavra desmatamento foi escolhida, pois, a nossa realidade hoje 

em dia é essa. Contrária à palavra vida, que escolhi anteriormente. O 

desmatamento precisa ser lembrado, para que possamos mudar essa triste 

realidade. Existem essas diferenças entre vida e desmatamento, por causa da falta 

de consciência dos seres humanos. Quando no item um foi pedido para distinguir 

em seis palavras a natureza, o desmatamento veio na memória, juntamente com as 

outras que representam lado bom, mas se houver uma ação conjunta de toda a 

humanidade, poderemos sim, mudar essa posição.” (Sujeito 294, ANM). 
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Quando se compara estes grupos, com relação aos sentidos e significados 

expressos, fica evidente a consonância no que e refere à natureza enquanto fonte de vida. 

Significado que tem uma objetivação comum, a todos os grupos pesquisados, no termo 

“vida” que se encontra compondo a centralidade das representações destes grupos. Outro 

significado, que parece está sendo negociado nos grupos é o de natureza enquanto fonte de 

sensibilidade e espiritualidade, que são objetivados em diferentes termos em cada grupo 

(Deus, paz, harmonia). Significados como a preocupação com a natureza e as relações que 

se estabelecem entre os seres humanos e esta vão tomando dimensões diferentes de acordo 

com cada um dos grupos, especialmente no que concerne a sua objetivação.  

 

Apesar destes traços comuns aos grupos, as representações sociais destes sujeitos 

vão ganhando as suas especificidades no sentido das peculiaridades que as caracterizam e 

que são o foco desta análise. Especialmente no que se refere aos termos que integram o 

sistema central de cada uma das representações sociais, mas também, em função da 

diversidade de elementos e das articulações que se estabelecem entre estes, justificando 

outros sentidos e demarcando as peculiaridades de cada um dos grupos. Uma posição 

justificada a partir de Abric (1998, p. 31) que identifica uma representação social apenas a 

partir dos conteúdos, significados e sentidos dos elementos presentes no sistema central de 

uma representação.  

 

Os PNS consolidam uma referência normativa que destaca a importância da 

ciência, da “ecologia” para a preservação da “vida” no contexto da relação com uma 

diversidade de elementos, aos quais se incluem a dimensão humana (homem).  

 

Para os ANS a referência normativa parece estar orientada pelo termo “meio 

ambiente” que pressupõe a relação sociedade/natureza, no contexto da necessidade de 

“preservação” da “vida”. Relação que se objetiva nos termos da periferia que articula 

elementos desta interação (homem, terra, plantas florestas, biodiversidade, diversidade, 

sustentabilidade). Estes sujeitos parecem estar negociando com elementos de sua periferia 

próxima, significados que também destacam a importância da “ciência”, objetivados nos 

termo “ecologia”. Um significado que se supõe também compor um espaço de negociação 

nas representações sociais dos PNM e ANM, objetivado no termo “ecologia”.  
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Em suma, tanto os PNM, como os ANS têm a marca a preocupação com da relação 

sociedade/natureza expressa no termo “meio ambiente”, como orientação normativa que 

atesta a necessidade da “preservação” da “vida”. Enquanto para os ANM a orientação 

normativa da preservação tem o caráter da urgência, a marca da preocupação com o 

aquecimento global, com um futuro que eles ainda têm pela frente. Direção que pode 

também está no contexto das ações de educação ambiental desenvolvidas na escola. 

      

Assim, apenas a preocupação com a vida se consolida como elemento organizador 

das representações sociais, comum aos quatro grupos de sujeitos (PNS, ANS, PNM e 

ANM), referência que vai sendo resignificada na relação com os outros elementos 

normativos e organizadores, peculiar a cada um dos grupos: 

  

� para os PNS, natureza é vida no contexto da importância do conhecimento 

científico (ecologia) para o conhecimento e preservação da natureza, com os 

elementos e dinâmicas que a compõem. 

 

� para os ANS e PNM a natureza é vida no contexto da relação sociedade/natureza 

(meio ambiente) e da necessidade de sua preservação; 

 

� para os ANM, a natureza é vida no contexto da preservação urgente da vida 

ameaçada (desmatamento e aquecimento global).  

 

Estas são assim, referências normativas que vão se consolidando em referências 

funcionais, mais evidentes na produção semântica dos grupos. Neste sentido, o contexto 

semântico produzido por estes sujeitos vai revelando uma diferenciação que está havendo 

entre os sujeitos do nível superior e os sujeitos do nível médio, mais especificamente os 

alunos de nível médio. Esta é uma referência ao nível de conhecimento dos sujeitos que se 

apresenta como fator de diferenciação entre as representações. Os sujeitos do nível 

superior na direção de um crescendo PNM, ANS e PNS refletem sobre uma prática com a 

natureza que tem uma maior compreensão da interação entre sociedade/natureza, ou do 

pertencimento do homem à natureza, ou de que as práticas humanas estão no contexto de 

um modelo de sociedade: 
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� “Viver é uma prática com a natureza: alimentar-se, usar de recursos naturais, 

respirar. Numa vida urbana, como a que tenho, é comum dizer que não se está 

próximo à natureza, o que é estranho, pois, a natureza permuta todos os ambientes, 

estando, pois, também nas cidades” (Sujeito 81, PNS/MAT). 

 

� “Minha prática com a natureza é mais contemplativa, seja vendo um por do sol, as 

estrelas, a lua, uma mata, um animal ou uma flor. Também o uso da natureza é 

feito através do beber de uma água, o respirar de um ar e o comer de uma 

refeição. A natureza está em cada canto do mundo, mesmo o homem modificando e 

jogando concreto sobre ela. A visão do mar de água, o natural, é substituída pela 

visão do mar de prédios de concretos. Uma outra forma minha de lidar com a 

natureza é através de meu trabalho com a biologia, tentando desvendar e entender 

um pouco dela, para ser criadas possíveis estratégias de recuperação da mesma.” 

(Sujeito 241, ANS/BIO). 

 

� “Sustentabilidade, uma vez que existe a necessidade de relacionar natureza com os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos. Com isso podendo atender as 

necessidades do presente sem comprometer o futuro. Vida, já que, está inserido por 

demais no nosso cotidiano, ou seja, se não temos recursos naturais, não temos 

vida. Porque sem a natureza estaremos na falta de um pedaço de nós a 

conseqüência poderá ser a morte.” (Sujeito 153, PNM/GEO). 

 

Em contrapartida os ANM enfatizam as ações individuais, num contexto do 

sentimento de pouco fazer, talvez até como rudimentos de uma compreensão de que é 

preciso ir além das ações individuais: 

 

�  “Minhas práticas são poucas, mas pelo menos eu faço alguma coisa e sei que 

preciso melhorar. Participo de um projeto de esfriamento global, na escola.” 

(Sujeito 282, ANM). 

 

� “É horrível imaginar o sofrimento de muitas espécies de animais e o 

desmatamento. E a vida seria totalmente diferente sem a natureza. Eu não sei se o 

que eu faço contribui, ou não, mas fica claro que é necessário arrumar um jeito de 

preservar e não prejudicar.” (Sujeito 332, ANM). 



 

 

227 

No sentido de um esforço para a análise dos aspectos funcionais das representações 

destes grupos, também a partir dos termos que se definem nas análises de evocação e de 

palavra principal, podem-se visualizar algumas diferenciações que confirmam a influência 

do nível de conhecimento na orientação dos grupos quanto as suas práticas. Neste sentido, 

a construção do processo de objetivação dos PNS está vinculado ao seu nível de 

conhecimento a partir do termo ecologia no sistema central da representação, enquanto nos 

outros grupos este termo está ainda circulando no sistema periférico. A presença deste 

termo ecologia, enquanto referência da ciência, na centralidade da representação destes 

sujeitos vai denotando um significado que têm importância para as suas vidas, para as suas 

atividades profissionais, enquanto pesquisadores. Aqui se reflete a partir de Doise (2000, p. 

12), no sentido das posições individuais e grupais, definidas no contexto dos interesses 

destes na demarcação de suas identidades e seus espaços de ação.  

 

Parece emergir daí uma preocupação com a importância da pesquisa, dos 

conhecimentos científicos sobre a natureza para a solução dos problemas de meio 

ambiente. Uma referência normativa que se traduz enquanto referência funcional, na 

preocupação com a “biodiversidade e equilíbrio” da natureza. Os outros termos no sistema 

central dos PNS (mar, floresta, água e vida) vão consolidando o significado de natureza no 

contexto das relações entre o homem e outros elementos da natureza para a sua 

sobrevivência e se objetivam na periferia próxima nos termos: sol, rios, animais, verde, 

árvore, mata, oxigênio, ar puro, liberdade, paz, sobrevivência, meio ambiente.  

 

Por outro lado, os ANM objetivam no termo preservação no sistema central o 

significado da urgência para a proteção da vida, que se encontra ameaçada pelo 

desmatamento e pelo aquecimento global, como expressão de problemas ambientais atuais 

concretos, que terminam por se traduzir em seu contexto semântico de produção em ações 

individuais com o objetivo de preservar a natureza. Os outros dois grupos estariam num 

nível de mediação entre os dois grupos. Eles estão assim, negociando em uma periferia 

próxima, elementos (diversidade, biodiversidade, ecossistema, ecologia, equilíbrio, 

sustentabilidade) que vão se consolidando enquanto conceitos ou categorias científicas, 

que dão a natureza outros significados na direção da interação e inter-relação entre os seres 

vivos, incluindo o homem e os outros elementos físicos, químicos que compõem a 

natureza. Estas diferenciações ficam ainda mais evidentes quando se comparam os 
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contextos semânticos de produção destes grupos em termos dos significados destes 

conceitos, enquanto natureza. 

 

Finalmente, outro elemento que se destaca em termos desta comparação é que os 

ANM objetivam o seu significado de natureza, no sistema central, em vida e preservação. 

Termos traduzidos a partir da preocupação com os problemas ambientais do desmatamento 

e aquecimento global. Problemas ambientais que se vinculam ao termo preservação em seu 

sistema central, enquanto o significado da “preocupação com a natureza”. E que, como se 

viu, vai sendo delineado no esforço das ações individuais, destes sujeitos, para 

“preservação” da natureza. Significados e práticas que – pelas referências a participação 

em projetos na escola – parecem estar no contexto da ação da educação ambiental. Um 

significado que pode também ser visualizado no grupo dos PNM, objetivado no termo 

preservação em seu sistema central. Uma diferenciação que pode está relacionada a uma 

influência maior do esforço da educação ambiental em contextualizar a questão ambiental, 

neste nível de escolaridade que articulam professores e alunos de nível médio.       

 

COMPARANDO AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS A PARTIR DAS 

DIFERENTES DISCIPLINAS  

Neste espaço de análise busca-se delinear as representações sociais de natureza em 

termo da comparação entre os grupos de sujeitos que se definem a partir das diferentes 

disciplinas pesquisadas (BIO, POR, GEO, SOC, MAT e ANM) conforme quadro síntese 

(Anexo 7: Quadro 20, p.433), também exposto na próxima página. Uma análise realizada a 

partir dos elementos que se organizam nos sistemas centrais e periféricos das 

representações sociais destes grupos. Este quadro está organizado para estes seis grupos da 

mesma forma que para os quatro grupos (PNS, PNM, ANS E ANM), já analisados.  

 
De acordo com os elementos revelados na análise estrutural os seis grupos 

pesquisados apresentam alguma identidade entre os elementos que compõem as suas 

representações, tanto em relação aos elementos que compõem a centralidade da 

representação comum a todos os grupos de sujeitos (vida), como aos que se definem no 

sistema periférico. Significados, que estão sendo negociados em termos de valores e regras 

que estruturam e organizam as representações sociais destes grupos de sujeitos.  
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Quadro 20 – Esquema síntese dos prováveis elementos centrais e periféricos das RS da NATUREZA dos  
 grupos definidos por suas áreas de conhecimento.   

Biologia (BIO) Alunos do nível médio (ANM) Português (POR) 
   homem plantas animais  
mares ecossistema verde  

equilíbrio conservação ecologia  
harmonia saúde bem-estar   

preservação água  
diversidade biodiversidade  

meio ambiente vida 
 

 
ecologia  árvores  harmonia  

desmatamento 
floresta  beleza  verde animais 

flora  aquecimento global  fauna 
saúde água  meio ambiente 

vida  preservação 

 
flores aquecimento global  
mares beleza animais verde 
árvores flores flora fauna plantas  
harmonia homem Deus 
água preservação 
vida meio ambiente 

 
meio ambiente vida 

paisagem fauna 
verde ecologia preservação 

floresta homem sustentabilidade 
ecossistema vegetação ambiente 

água rios flora biodiversidade       

 
vida 

meio ambiente  água  
preservação  ecossistema 
ecologia  sustentabilidade   
verde  animais  liberdade   

 
vida  água  meio ambiente 
preservação  florestas  árvores 
equilíbrio  ar puro  bem-estar       
ecossistema  ecologia  animais   
rios  terra  beleza  flora  saúde   
liberdade  mares  sol 

Geografia (GEO) Sociologia (SOC) Matemática (MAT) 

 

Uma aproximação do contexto semântico de produção dos sujeitos de cada um 

destes grupos identifica, tanto estas identidades como, as peculiaridades que vão se 

definindo em sentidos e significados e que terminam por imprimir diferenças em termo da 

comparação entre estas representações sociais. Tanto em termos de sua centralidade como 

dos elementos que estão sendo negociados em suas periferias próximas.  

 

� O grupo dos sujeitos da biologia (BIO) 

 

As representações sociais destes sujeitos da BIO possuem como termos centrais em 

sua representação social de natureza os elementos: vida, água, meio ambiente, preservação, 

diversidade e biodiversidade, entre os quais vida e biodiversidade por suas freqüências de 

evocação e suas quedas de freqüência (Anexo 6: Tabela 17, p. 411) se destacam, como 

termos mais centrais, que imprimem a natureza o significado de “diversidade de vida”: 

 

� “Biodiversidade representa todas as formas de seres vivos. Para promovê-la é 

necessário conservar os diversos ecossistemas, a natureza como um todo. 

Biodiversidade ainda agrega um conceito de riqueza e valor atribuído 

intrinsecamente à natureza, não me refiro ao econômico, mas o de abundância de 

vida... Porque a biodiversidade é a totalidade da natureza, representando todos os 

seres vivos. Biodiversidade me dá uma idéia de todo e de união. Biodiversidade 

ainda alerta sobre os problemas ambientais e para a luta em solucioná-los.” 

(Sujeito 244, BIO/ANS). 

  vida   água   meio ambiente   preservação     
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Este significado de natureza enquanto “diversidade de vida” se articula com o 

termo preservação, enquanto referência normativa, denotando a necessidade da proteção 

dos ecossistemas como reservatório desta biodiversidade: 

 

� “Biodiversidade refere-se ao estudo das relações entre quantidade e tipos de seres 

bióticos no ecossistema no qual se encontram. Preservação representa manter o 

natural. Condição indispensável para que a natureza exista, com sua 

biodiversidade equilibrada.” (Sujeito 237, BIO/ANS). 

 

Neste contexto de preocupação com a preservação dos ecossistemas está incluído o 

termo água, como elemento indispensável à existência da vida e meio ambiente, como 

expressão de interação entre condições físicas, biológicas e até humanas: 

 

� “Água representa a vida em sua forma material, concreta. A água é a base para a 

vida, seja ela vegetal ou animal. Água porque sem ela é impossível qualquer um 

dos elementos e relações que compõem a existência da natureza. Por isso a água é 

uma premissa para a vida existir na terra.” (Sujeito 241, BIO/ANS). 

 

� “Meio ambiente como todas as condições físicas e biológicas interagindo para a 

preservação da vida... Meio ambiente, porque ele engloba todos os recursos 

oferecidos pela natureza, com suas especificidades e características que interagem 

com os seres vivos que nele vivem.” (Sujeito 251, BIO/PNM). 

 

� “Meio ambiente é o conjunto de fatores bióticos e abióticos que formam o 

ecossistema e suas inter-relações. Porque o meio ambiente é onde os seres vivos 

estão inseridos e como tal se torna digno de preocupações, cuidados, respeito a 

tudo o que nos cerca, pelo fato de sermos parte dele” (Sujeito 268, BIO/PNM). 

 

Na periferia próxima da representação social destes sujeitos os significados acima 

descritos vão sendo objetivados nos termos: ecossistema, equilíbrio, mares, plantas, 

animais, homens. O termo ecologia, objetiva entre outros significados a importância do 

estudo das relações entre os seres vivos e o meio, o estudo dos ecossistemas, ou melhor, a 

importância dos conhecimentos científicos para a preservação da natureza enquanto 

“biodiversidade”: 
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� “A ecologia representa o conhecimento da natureza. A floresta é a parte mais 

ameaçada no Brasil. Ecologia porque apenas através do estudo é que a natureza 

pode ser conservada.” (Sujeito 232, BIO/ANS). 

 

� “Ecologia é o estudo da natureza, ou seja, das relações entre os seres vivos e deles 

com o ambiente.” (Sujeito 252, BIO/PNM). 

 

Um significado que parece estar sendo negociado uma vez que já aparece no 

sistema central objetivado no termo biodiversidade, enquanto categoria científica que 

significa diversidade de vida:  

 

�  “Biodiversidade é toda variedade de formas de seres vivos do planeta, incluindo a 

variabilidade genética das populações.” (Sujeito 196, BIO/PNS). 

 

Outros elementos desta periferia próxima parecem estar negociando alguns outros 

significados funcionais para a representação social de natureza. Neste sentido, os termos 

harmonia, bem-estar e saúde denotam um significado de sensibilidade e de condição de 

vida: 

 

� “Harmonia está em tudo que é vivo sem os defeitos inerentes dos humanos. O que 

sinto quando estou em um ambiente natural. Equilíbrio é o que eu sinto quando 

estou em um ambiente natural. Porque sem harmonia a natureza perde o seu 

sentido.” (Sujeito 192, BIO/PNS). 

 

� “Bem-estar significa alma tranqüila. Amanhecer significa luz do dia. Porque a 

natureza é transparente como a luz do dia e tranqüila como o estado emocional de 

alguém em bem-estar.” (Sujeito 194, BIO/PNS). 

 

Preocupação com a diversidade de vida, é então, o significado de natureza, mais 

central a representação social destes sujeitos da biologia, objetivado no nível central no 

próprio termo biodiversidade e nos outros elementos que se definem enquanto elementos 

vivos, o que inclui o próprio ser humano (biodiversidade, vida, plantas, animais, homem).  
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� O grupo dos sujeitos da geografia (GEO) 

 

 O grupo dos sujeitos da geografia apresenta como termos centrais a sua 

representação de natureza: vida, meio ambiente, paisagem e fauna. Os dois primeiros 

termos vida e meio ambiente por suas freqüências de evocação e quedas de freqüência 

(Anexo 6: Tabela 23, p.423) se consolidam como termos mais centrais a esta representação 

com o significado de natureza enquanto vida e enquanto a interação sociedade/natureza, 

que se confirmam no contexto de produção destes sujeitos: 

 

� “Meio ambiente representa o lado em combinação, isto é: o homem e os elementos 

da natureza: água, plantas, solo, em suas múltiplas relações. Porque o meio 

ambiente representa, de maneira geral, todas as interações entre a sociedade 

construída pelo homem e os elementos da natureza.” (Sujeito 183, GEO/ANS). 

 

Este significado da interação entre a sociedade e a natureza, enquanto referência 

normativa se objetiva no termo paisagem que, enquanto categoria da geografia, significa 

tanto as paisagens naturais, como as paisagens urbanas que articulam elementos naturais e 

construídos pela sociedade humana, em termos sociais, econômicos, políticos:  

 

� “Paisagem como o que embeleza nossa vista, bela, cheia de vida ou atualmente, 

modificada pelo homem, pelo progresso, quando não totalmente destruída. Porque 

a paisagem é a própria vida do ser humano, é onde visualizamos o estado natural 

ou artificial do habitat dos seres vivos, nos dias atuais.” (Sujeito 145, GEO/PNS). 

 

� “A paisagem é tudo que pode ser visto e tocado, sentido seja do ponto de vista 

físico, natural como cultural, isto é, social, econômico e político. Então, paisagem 

seria considerada algo mais abrangente para a compreensão do sentido de 

natureza.” (Sujeito 151, GEO/PNS). 

 

O termo fauna objetiva por outro lado, a natureza enquanto os seres vivos vegetais 

e animais na relação com a preocupação com a proteção da natureza, no contexto da 

questão ambiental, como se vê a seguir: 
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� “Fauna e flora estão relacionadas ao meio ambiente natural, Está relacionado às 

espécies de animais mais variadas e a vegetação natural de determinado local. 

Escolhi fauna e flora devido à abordagem dada ao meio ambiente atualmente e 

toda preocupação com a natureza: poluição, degradação, preservação e tantos 

outros termos relacionados à natureza atualmente.” (Sujeito 179, GEO/ANS). 

 

Na periferia da representação destes sujeitos outros termos vão consolidando este 

significado de natureza, enquanto elementos de interação com o humano, com o social 

(verde, floresta, vegetação, ecossistema, ecologia, homem, sustentabilidade, preservação, 

ambiente) e que se revela no contexto semântico de produção destes sujeitos: 

 

� “Tudo que está em nossa volta, o primeiro contato. Onde a natureza se encontra, 

fazendo a interação homem e natureza. Como a natureza vem sendo incomodada 

pelo homem, é nessa relação homem/natureza que se caracteriza o ambiente.” 

(Sujeito 173, GEO/ANS). 

 

� “Ecossistema representa as relações entre todos os objetos componentes bióticos e 

abióticos de uma determinada área. Meio ambiente representa o lado em 

combinação, isto é: o homem e os elementos da natureza: água, plantas, solo, em 

suas múltiplas relações. Porque o meio ambiente representa, de maneira geral, 

todas as interações entre a sociedade construída pelo homem e os elementos da 

natureza.” (Sujeito 183, GEO/ANS).  

 

� “Sustentabilidade, uma vez que existe a necessidade de relacionar natureza com os 

aspectos ambientais, sociais e econômicos. Com isso podendo atender as 

necessidades do presente sem comprometer o futuro. Vida, já que, está inserido por 

demais no nosso cotidiano, ou seja, se não temos recursos naturais, não temos 

vida. Porque sem a natureza estaremos na falta de um pedaço de nós a 

conseqüência poderá ser a morte.” (Sujeito 163, GEO/PNM). 

 

Desta forma, a representação social de natureza destes sujeitos vai sendo definida 

na relação com o meio ambiente, enquanto espaço de interação entre a sociedade e a 

natureza e da preocupação com a vida do ser humano e no contexto dos problemas 

ambientais emergentes.  
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� O grupo dos sujeitos da sociologia (SOC) 

 

Os sujeitos da sociologia apresentam o significado de natureza enquanto vida 

(Anexo 6: Tabela 29, p. 428), objetivado no próprio termo vida, como único que compõe o 

sistema central desta representação, revelando-se no contexto semântico de produção 

destes sujeitos, como: 

 

� “As florestas representam a natureza, em toda a sua dinâmica de vida. Vida 

representa a natureza em toda sua complexidade dentro do meio ambiente. Porque 

a vida é o que tem de mais concreto na natureza. Não desperdiço, procuro 

respeitar a natureza.” (Sujeito 363, SOC/PNS). 

 

� “A natureza aqui enquanto vida representa o meio pelo qual podemos respirar, 

comer, beber, enfim obter os recursos essenciais à vida humana e não humana e 

aos processos sociais decorrentes dessa vida.” (Sujeito 423, SOC/ANS). 

 

� “Acredito que vida, a primeira palavra que me veio à cabeça, tem o sentido que 

explica a natureza de maneira geral. Por que tem haver com o nosso próprio 

sentido de responsabilidade. Tem o sentido de dependência da nossa vida em 

relação à natureza.” (Sujeito 383, SOC/ANS). 

 

Neste sentido uma análise detalhada do sistema periférico próximo desta 

representação revela elementos que consolidam este significado de natureza em suas 

especificidades. Elementos que questionem ou que acrescentem outros significados a 

representação destes sujeitos estão numa periferia mais distantes (Anexo 6: Tabela 29). A 

natureza vai se revelando enquanto “vida”, significado que se objetiva em termos como 

“água, verde, animais,” na relação com a necessidade da preservação e da responsabilidade 

humana, como elemento normativo: 

 

� “A vida, os homens, animais, vegetais, minerais, água. Preservar como respeito e 

responsabilidade para com a natureza, vida saudável, sustentabilidade, amor pela 

vida. Preservar, porque a vida depende da natureza, com relação à qualidade de 

vida na geração atual e para gerações futuras.” (Sujeito 419, SOC/ANS). 
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Outros elementos como ecologia, sustentabilidade, preservação e meio ambiente na 

periferia próxima destas representações vão consolidando o sentido de natureza enquanto 

vida, mais especialmente do ser humano, que estabelece com os outros elementos da 

natureza as relações necessárias a sua qualidade de vida. A direção é da importância de se 

preservar a natureza e da responsabilidade humana, em termos de sua sustentabilidade e do 

equilíbrio do meio ambiente, enquanto relação sociedade/natureza. 

 

�  “Ecologia significa: estudo dos ecossistemas, preocupação com o meio ambiente, 

restauração do planeta terra, movimentos sociais, radicalismo nos movimentos 

sociais, combate à degradação dos recursos naturais, respeito à diversidade, 

respeito pelos animais e pela vida.” (Sujeito 361, SOC/PNS). 

 

� “Sustentabilidade, a natureza como forma de prover o homem com meios de 

sobrevivência e trabalho, sem causar danos para si e para os outros. A natureza 

possui fontes renováveis de energia, que podem nos levar a uma melhor qualidade 

de vida. Na minha opinião, a busca por uma relação mais sadia entre o homem e a 

natureza nos levará a uma condição onde poderemos retirar da natureza tudo 

aquilo que precisamos para nossa sobrevivência. Com base nisso, entendo por 

sustentabilidade os meios pelos quais possamos atingir este estado sem causar 

degradação. Sustentabilidade na natureza é encontrar uma forma de relação de 

trabalho que não prejudique nem o homem, nem a natureza.” (Sujeito 401, 

SOC/ANS). 

 

� “Preservação, como a certeza de que estamos garantido meios de sobrevivência 

para as futuras gerações. Garantir a sobrevivência, a produção de meios das 

gerações atuais, gerando, preservando meios para as futuras gerações. 

Desenvolvimento sustentável como a forma como se habitará o planeta no futuro, o 

que depende da preservação.” (Sujeito 409, SOC/ANS). 

 

� “Meio ambiente significa de forma sucinta, o conjunto de elementos naturais e 

culturais que oportuniza o desenvolvimento integrado e equilibrado da vida em 

todas as suas formas e dimensões no universo, bem como as coisas de uma 

maneira geral.” (Sujeito 367, SOC/PNS). 
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A natureza aparece então para estes sujeitos enquanto a importância da vida, no 

sentido da responsabilidade e do papel do ser humano para a sua continuidade, no contexto 

da questão ambiental que pressupõe a interação sociedade/natureza na direção da 

sustentabilidade das condições para a vida humana. 

 

� O grupo dos sujeitos de português (POR) 

 

Os sujeitos de português objetivam seu significado de natureza nos termos: vida, 

água, preservação e meio ambiente, entre os quais vida e água se destacam como mais 

centrais em função de suas baixas quedas de freqüências. Os quatro termos que compõe o 

sistema central da representação destes sujeitos são os mesmos termos que definem a 

centralidade da representação dos sujeitos analisados enquanto um campo comum. Estes 

são elementos que definem em termos gerais o significado de natureza como fonte de vida 

(vida), no contexto da relação entre os seres humanos e a natureza (meio ambiente) e da 

preocupação com proteção (preservação) dos recursos naturais (água). Significados que 

assim se revelam no contexto de produção destes sujeitos:  

 

� “A vida resume tudo que existe no planeta terra. É na natureza onde se encontram 

as fontes necessárias à sobrevivência da vida na terra. Harmonia significa união, a 

existência de afinidade e na natureza essa harmonia funciona para o bem das 

espécies. Porque a vida é o maior bem que se pode encontrar na natureza.” 

(Sujeito 18, POR/ANS). 

 

� “A vida se realiza no preservar. Preservar é fator imprescindível para a natureza. 

Porque preservar mantêm a natureza viva.” (Sujeito 34, POR/ANM). 

 

� “Meio ambiente é o conjunto de todos os espaços necessários para manter o 

equilíbrio do nosso planeta. Compreende tanto o local onde os homens e os 

animais habitam como os demais locais circundantes. Porque, das palavras que eu 

associei a natureza, meio ambiente, é a que tem um significado mais amplo.” 

(Sujeito 2, POR/PNS).  
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� “Água é um recurso de suma importância para o ser humano, sem o qual não 

existiria vida. Vegetação é um recurso que nos fornece alimento, matéria prima 

para as indústrias, meio de purificação do ar.” (Sujeito 59, POR/PNM). 

 

Alguns elementos periféricos, que também se revelam no contexto semântico, 

acrescentam à natureza o significado da sensibilidade poética, da estética e do espiritual 

objetivados nos termos: verde, flores, mar, harmonia, beleza, Deus. Esta sensibilidade 

estética e espiritual, enquanto significado que estão sendo negociados, traduz fortemente 

uma natureza como fonte de inspiração poética, romântica:  

 

� “Deus, o criador, é o responsável por toda essa maravilha. Ele está no canto dos 

pássaros, na magia das flores, no verde do mar, enfim, na beleza de toda a sua 

criação. Para mim nenhuma outra palavra que não fosse beleza poderia expressar 

com mais precisão a natureza.” (Sujeito 40, POR/PNM). 

 

� “As flores representam a maior expressão viva da natureza, um presente valioso, 

tanto é que se ganha muito dinheiro com elas. A natureza sorrir quando as flores 

florescem. Já o mar e a sua força e imponência que faz com que a natureza mostre 

que não é só de delicadeza que se vive. As flores com seu colorido e sua 

diversidade são o que mais me encanta na natureza, sem dúvida sua presença no 

jardim, ou mesmo, no jarro em casa, provoca sempre admiração.” (Sujeito 44, 

POR/PNM). 

 

� “Harmonia porque tudo se encaixa lá, tudo acontece como é para ser. Se não fosse 

a intervenção humana tudo continuaria ordenado, harmônico. Exuberância porque 

na natureza tudo é muito bonito e bem feito suas cores e formas e a diversidade de 

itens e formas viventes. Como já havia dito o que é mais marcante na natureza é 

sua harmonia.” (Sujeito 21, POR/ANS). 

 

� “A beleza da natureza como um todo. O que o verde traz para as pessoas é o 

mundo como a paz, harmonia, tranqüilidade. O ambiente onde vivem diversos tipos 

de animais e onde existem as mais variadas plantas e árvores além dos rios. 

Porque é a cor que ela representa a da esperança e a tranqüilidade em viver neste 

ambiente.” (Sujeito 17, POR/ANS). 
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Outros elementos periféricos reforçam os significados de fonte de vida, fonte de 

recursos (mares, plantas, árvores, flores, flora, fauna) para os seres humanos (homem).  

 

� “Fauna porque os animais são os alicerces da natureza. Regulam a população. 

Altamente ligado aos ecossistemas. Embelezam as matas de todo o mundo. Flora 

porque as plantas são outro alicerce de sustentação da natureza. Dela tiramos 

remédios, oxigênio, entre outras coisas. Algumas ainda retêm o calor e regulam a 

temperatura. Flora porque eu acho que os animais vivem nas matas, dependendo 

do seu habitat, que no caso é a flora como um todo.” (Sujeito 13, POR/ANS). 

 

A periferia próxima objetiva ainda no termo “aquecimento global” o significado em 

negociação que vai fortalecendo a dimensão e a importância da preservação da natureza: 

 

� “Eu, como professor, estudei o efeito estufa, quais os males que acarreta, sei 

relação com o lixo a partir da emissão do gás metano em sua decomposição. Eu 

ensino isto nas minhas aulas de português, através de textos, porque considero 

importante passar para os alunos a importância do tratamento do lixo. Digo para 

o cuidado com os cadernos, cada folha poupada economiza árvores. A 

preocupação hoje é com as próximas guerras, que serão por causa de água pura. 

O efeito estufa aumenta o risco de escassez de água. Eu sou uma pessoa ecológica 

tenho preocupação com o que destrói as plantações. Antes eu não me preocupava. 

Mas o aquecimento global é uma questão importante, você viu Bush não assinou o 

protocole de kioto que tratava da convenção do clima. Hoje eu entendo 

perfeitamente as professoras que trabalham este tema em suas aulas.” (Sujeito 50, 

POR/PNM). 

 

A natureza vai sendo então, definida para estes sujeitos como fonte de vida, mas 

também como fonte de inspiração sensível, espiritual e estética no contexto da referência 

normativa da necessidade da preservação da natureza (vida), frente à preocupação com os 

problemas ambientais globais (aquecimento global). 
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� O grupo dos sujeitos de matemática (MAT) 

 

Os sujeitos da matemática apresentam em seu sistema central termos muito 

semelhantes aos dos sujeitos de português. Ou melhor, acrescentam aos termos vida, água, 

preservação, e meio ambiente os termos florestas e árvores. Entre estes é possível fazer 

uma referência de destaque aos termos: vida, água e preservação em função de suas 

freqüências de evocação e quedas de freqüências. Estes termos estão objetivando os 

significados de natureza enquanto vida e recursos nos elementos da natureza “água”, 

“árvores” e “florestas”, como recurso para a vida em geral e humana, em especial, no 

contexto da preocupação com a proteção da natureza e do meio ambiente que está sendo 

destruído: 

 

� “Vida, expressão máxima da natureza. Sobrevivência, meio ideal para a 

manutenção da vida, condição necessária para a perpetuação de uma espécie ou 

das espécies. Porque a vida faz parte da natureza.” (Sujeito 69, MAT/PNS). 

 

� “Considero as florestas o pulmão do mundo. São elas as responsáveis por nos dar 

um bom ar, abrigar os animais e proteger os nossos rios e montanhas. Os rios e 

lagos guardam aquilo que podemos chamar de a fonte da vida senão a própria 

vida que é a água.” (Sujeito 87, MAT/ANS).  

 

� “Floresta significa a diversidade de plantas e animais. Animais porque há uma 

perfeição nas suas organizações sociais, há sempre uma renovação do meio 

ambiente. A idéia de animais me remete a pensar na organização da natureza, na 

sua perfeição e inteligência e penso, por exemplo, na cadeia alimentar, etc. 

Animais também por causa da biodiversidade.” (Sujeito 95, MAT/ANS). 

 

� “O meio ambiente porque a cada dia vemos o nosso meio indo para o espaço, com 

a modernidade, crescimento indiscriminado sem preocupação com o como 

vivemos.” (Sujeito 104, MAT/ANS). 

 

No sistema periférico os temos animais, rios terra flora, mares e sol objetivam o 

significado de natureza enquanto fonte de recursos, reforçando o significado central de 
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natureza como vida, ou fonte de vida, que se traduz em ar puro, bem estar, saúde, 

qualidade de vida: 

 

� “Considero as florestas o pulmão do mundo. São elas as responsáveis por nos dar 

um bom ar, abrigar os animais e proteger os nossos rios e montanhas. Os rios e 

lagos guardam aquilo que podemos chamar de a fonte da vida senão a própria 

vida que é a água.” (Sujeito 87, MAT/ANS). 

 

� “Árvore são seres vivos que compõem as matas. Oxigênio é um gás que compõe a 

atmosfera terrestre, vital para a vida. Sem a vida, sem os seres vivos não há 

natureza, ou seja, oxigênio permite a vida e vida é natureza. Porque as árvores 

trazem em seu significado todo o conteúdo representativo da vida que compõe a 

natureza.” (Sujeito 105, MAT/ANS). 

 

� “A vida na terra e suas muitas formas representam bem a natureza, na minha 

maneira de ver. Animais, vegetais e até rochas, água, e outros que não têm vida, 

juntos todos dão o significado de natureza.” (Sujeito 68, MAT/PNS). 

 

� “Preservar é cuidar, do que é nosso para um melhor bem_estar de toda a 

sociedade. Vida é natureza, natureza é vida. Vida é o princípio, meio e o fim de 

tudo.” (Sujeito 93, MAT/ANS). 

 

� “Saúde, pois quando a natureza está em equilíbrio, ou seja, se ela estivesse 

teríamos saúde.” (Sujeito 144, MAT/PNM). 

 

Outros termos da periferia próxima da representação beleza e liberdade, também 

em negociação, dão à natureza o significado que no contexto semântico destes sujeitos 

aparece enquanto referência estética e sensitiva: 

 

� “Beleza natural é a harmonia da natureza, é a natureza, o mais próximo possível 

do que foi criada. A floresta representa o verde da natureza, o que há de mais belo. 

Pois a beleza natural é a combinação de tudo, melhor de todos os elementos que 

representam à natureza.” (Sujeito 88, MAT/ANS). 
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� “Liberdade é não sofrer influência de ordem humana, ser o que de fato é.” Sujeito 

77, MAT/PNS). 

 

Os termos equilíbrio, ecossistema e ecologia na periferia próxima da representação 

social estão negociando outros significados para natureza. A natureza é então equilíbrio, 

em sua essência, sem modificações, ou enquanto relação equilibrada entre fauna, flora e 

homem, mas também está associada a uma concepção romântica de harmonia na natureza: 

  

� “A natureza sem modificações na sua essência representa o equilíbrio entre as 

espécies que habitam o planeta.” (Sujeito 115, MAT/ANS). 

 

� “Harmonia é equilíbrio, é um caminhar junto com algumas competições, porém 

sadias, a sobrevivência dentro de uma ética que respeita o próximo, ou outros 

indivíduos participantes daquele universo.” (Sujeito 132, MAT/PNM). 

 

� “A natureza é o equilíbrio entre a fauna, a flora e o homem. Contudo, este último, 

depois que começou a evoluir fisicamente e culturalmente, entrou em guerra com a 

nossa tão maravilhosa natureza.” (Sujeito 138, MAT/PNM). 

 

Um significado objetivado no termo ecologia também começa a ser negociado,  

enquanto natureza como objeto de conhecimento da ecologia. Estes sujeitos atribuem a 

outros, aos que são desta área de conhecimento, a competência pela abordagem das 

questões referentes à natureza: 

 

� “Ecologia é a ciência que estuda a natureza, o ecossistema.” (Sujeito 90, 

MAT/ANS). 

 

Como os sujeitos de português estes sujeitos também vão definindo a natureza 

como fonte de vida e até de inspiração sensível, espiritual e estética, no contexto da 

referência normativa da preocupação com a sua “preservação”. 
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� O grupo dos alunos de nível médio (ANM) 

 

Os alunos do nível médio, considerados assim nesta análise por não pertencer a 

nenhuma disciplina específica, apresentam como significado central a sua representação de 

natureza o significado de vida ameaçada. Condição que impõe o cuidado urgente com a 

proteção da natureza, enquanto referência normativa objetivada em “preservação”. 

Significado que se objetiva nos termos vida e preservação e se evidencia ainda mais, 

quando se considera os termos desmatamento e aquecimento global, na periferia próxima 

desta representação: 

 

� “A natureza está exposta mais do que nunca fazendo com que as pessoas percebam 

que ela é essencial á vida. Sem ela o caos com certeza estará formado. Como disse 

anteriormente, natureza é vida. O ser humano interage com ela todas as horas do 

dia e parece que não sabe que se não cuidar não a terá mais. É isso que ela 

significa. Sem natureza qualquer forma de vida se torna inviável.” (Sujeito 306, 

ANS). 

 

� “Escolhi a palavra vida, pois, ela é a que mais resume as qualidades da natureza. 

Existe uma palavra melhor do que vida para distinguir as nossas matas, nossa 

fauna e tudo de bonito que a natureza possui. Belas paisagens, animais exóticos, 

enfim, existe uma infinidade de coisas bonitas cheias de vida em nossa natureza. 

Infelizmente a palavra desmatamento foi escolhida, pois, a nossa realidade hoje em 

dia é essa. Contrária à palavra vida, que escolhi anteriormente. O desmatamento 

precisa ser lembrado, para que possamos mudar essa triste realidade. Existem 

essas diferenças entre vida e desmatamento, por causa da falta de consciência dos 

seres humanos.” (Sujeito 294, ANM). 

 

� “Porque a natureza para mim representa o bem-estar, uma tranqüilidade boa, um 

total prazer. O aquecimento global porque é o que estamos presenciando e que é 

de extrema importância para a nossa sobrevivência. Porque o prazer é a palavra 

matriz da natureza, e é isso que deveríamos sentir sempre, e não preocupação.” 

(Sujeito 304, ANM). 
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Alguns elementos do sistema periférico também confirmam este significado de 

natureza ameaçada frente à necessidade da proteção desta, enquanto fonte de vida, 

objetivado nos termos: verde, florestas, árvores, flora, fauna, animais, água: 

 

� “Preservação para o equilíbrio e manutenção de florestas, mares e rios, proteção 

aos ecossistemas. As árvores desempenham um papel importante em relação à 

produção de oxigênio e absorção de gás carbônico evitando principalmente a 

chuva ácida. As árvores porque desempenham um papel muito importante na 

preservação da natureza e da vida.” (Sujeito 310, ANM). 

 

Estes sujeitos estão também negociando o significado de natureza enquanto 

sensibilidade estética e romântica, objetivados nos termos: verde, beleza, harmonia: 

 

� “Esperança não só pela predominância do verde, mas pelo significado que essa 

palavra traz. A natureza representava em seu dia-a-dia a esperança de 

antigamente, pois o verde das folhas e as riquezas contidas na natureza nos fazem 

refletir o quanto mudou. Hoje em dia as pessoas tratam a natureza como se fosse 

uma coisa qualquer, afinal o brasileiro só sabe dar valor quando perde e estamos 

agora vendo que aos poucos as coisas estão mudando. O verde das folhas está 

apagado. A Amazônia está virando zona de liquidação e sem cerimônia matam sem 

perdão.” (Sujeito 298, ANM). 

 

� “Harmonia é igual a paz, tranqüilidade. Beleza, porque a natureza é muito bela, 

harmônica. Pois está em contato com a natureza representa, para mim, um estado 

de espírito de tranqüilidade, paz, harmonia.” (Sujeito 309, ANM). 

 

� “Verde é sorte, esperança e vida. Porque tudo na natureza é vida, existem vidas. 

As árvores, a água, os animais tudo isso tem vida.” (Sujeito 343, ANM). 

 

Estes sujeitos estão negociando também no contexto de suas preocupações o 

significado da importância dos estudos científicos sobre a natureza. Significado que está 

objetivado no termo ecologia no seu sistema periférico próximo, enquanto espaço de 

negociação e se revela no contexto semântico de produção deste grupo: 
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� “Ecologia é o estudo da natureza, importância para a sociedade atual.” (Sujeito 

320, ANM). 

 

A representação do ANM toma então o significado da preocupação com a 

preservação da natureza, diante da ameaça a vida no contexto da urgência das ações 

humanas para a solução de problemas ambientais locais e globais. Uma posição que pode 

ter forte relação com o fato de que estes são jovens sujeitos, quase crianças, que estão 

diante de um futuro incerto e ameaçado.       

 

Ao concluir esta etapa da análise das peculiaridades grupais com relação aos grupos 

constituídos a partir de suas disciplinas, é importante destacar os pontos principais do 

processo de objetivação das representações sociais destes grupos numa perspectiva 

comparativa (Anexo 7; Quadro 20, p. 433). Neste sentido, apesar de ser um espaço de 

análise das diferenças, inicia-se por um significado que é comum aos grupos, mas que vai 

sendo resignificado na relação com outros elementos na composição do sistema central e 

periférico de cada um dos grupos.  

 

 Desta forma a vida, enquanto natureza, vai ganhando outros significados. Para os 

sujeitos da BIO a natureza adquire o significado da diversidade de vida (biodiversidade) do 

planeta, no contexto da necessidade de sua proteção (preservação), que pode até integrar o 

ser humano, enquanto elemento objetivado no sistema central em “meio ambiente” e no 

sistema periférico em “homem”, mas que prioriza como referência para a sua 

representação os outros seres vivos. 

 

Os termos preservação e biodiversidade vão se definido respectivamente como 

referência normativa e funcional, como necessidade da proteção da biodiversidade, que se 

justifica pela sua utilidade enquanto referências funcionais objetivadas nos termos: saúde, 

bem-estar, plantas, animais, mar, ecossistema.  

 

Como contraponto a este significado, o grupo da GEO no contexto da questão 

ambiental atribui à natureza o significado de “vida” com ênfase na questão da interação 

dos seres humanos com a natureza, enquanto referência normativa, destacando da relação 

com a natureza as questões sociais, políticas, econômicas. Significado, que se encontra 

objetivado no sistema central destes sujeitos, enquanto marca da diferença, no termo 
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“paisagem” e no seu sistema periférico como “sustentabilidade”. Os termos “meio 

ambiente” e “homem”, respectivamente nos sistemas periférico e central, são também 

elementos de referência para esta significação. 

 

O grupo dos sujeitos da SOC vai resignificando a “vida” numa direção que parece 

está bem próximo do grupo da geografia. Eles objetivam o significado de natureza no seu 

sistema central em apenas um termo “vida”, que adquire outros sentidos na articulação 

com significados que estão sendo negociados em sua periferia próxima, objetivados nos 

termos: “meio ambiente, sustentabilidade, preservação, verde, água, animais e ecologia”. 

Termos que apesar de suas altas freqüências de evocação não estão compondo a 

centralidade desta representação pelo fato de quase não terem sido priorizados na análise 

de palavra principal, apresentando neste sentido altas quedas de freqüência (Anexo 6: 

Tabela 29, p. 428).   

 

A natureza vai sendo então resignificada por estes sujeitos da SOC enquanto vida, 

no contexto da responsabilidade humana, para com esta, como referência normativa e 

ponto central da questão ambiental que considera a complexidade das interações entre a 

sociedade e a natureza no contexto da necessidade da preservação desta e da 

sustentabilidade daquela. 

 

Nesta perspectiva comparativa os outros três grupos de MAT, POR e ANM vão 

resignificando a natureza enquanto fonte de vida material, ou até, de sensibilidade, 

espiritual e estética, na direção da preocupação com a preservação da natureza. Estes 

grupos, porém, não enfatizam o contexto das interações sociedade/natureza, como fazem 

os sujeitos da GEO e da SOC. Apesar desta identidade, entre estes primeiros grupos 

(MAT, POR, ANM), as suas representações sociais de natureza apresentam, ainda entre si, 

algumas peculiaridades.  

 

Entre os grupos da MAT e de POR as diferença são mínimas. No nível do sistema 

central os primeiros acrescentam os termos “floresta” e “árvores” que apenas fortalece o 

significado de fonte de vida, de recurso. Uma identidade rompida apenas por elementos 

que estão sendo negociados na periferia próxima da representação dos dois grupos e que já 

aparece no contexto semântico de produção destes sujeitos. Neste sentido os sujeitos da 

matemática apresentam os termos “ecologia, ecossistema e equilíbrio” como elementos 
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que vão negociando um significado de natureza enquanto a importância do seu equilíbrio 

em termos da relação entre os elementos que a compõem, entre os quais está o próprio 

homem, que dela usufrui. Os sujeitos de POR estão negociando o significado de natureza 

enquanto o alerta sobre a importância do aquecimento global. Este é um significado que se 

objetiva no termo “aquecimento global”, na periferia próxima da representação. 

 

Por outro lado, o grupo de ANM resignificam a natureza enquanto “vida ameaçada” 

no contexto da urgência das ações humanas para a preservação da natureza e de problemas 

ambientais locais e globais. Este significado está objetivado nos termos “vida” e 

“preservação” no sistema central da representação que é reforçado enquanto ameaça a vida 

e necessidade de preservação da natureza, nos termos do “aquecimento global” e 

“desmatamento”, enquanto solução de problemas ambientais locais e globais.         

 

Como se viu a “natureza” enquanto “vida” termina por se revelar como o valor 

máximo da natureza no contexto da necessidade de sua preservação. Ela se constitui assim 

como uma referência normativa comum a todos os grupos (BIO, GEO, SOC, POR, MAT, 

ANM) e organizadora das representações sociais destes sujeitos, que vai sendo 

resignificada na relação com os elementos normativos e organizadores, peculiares a cada 

grupo:  

 

� para os sujeitos da BIO a “vida” (natureza) é resignificada como “diversidade de 

vida” (biodiversidade) no contexto da necessidade de sua proteção (preservação);  

 

� para os sujeitos da GEO e da SOC a “vida” (natureza) é resignificada no contexto 

da responsabilidade humana e da “interação sociedade/natureza” (meio ambiente, 

paisagem e sustentabilidade);  

 

� para os sujeitos de POR a “vida” (natureza) é resignificada enquanto “fonte de vida, 

de recursos e de inspiração sensível, espiritual e estética”, no contexto da 

necessidade da ação humana para a solução de problema ambiental global;  

 

� para os sujeito da MAT a “vida” (natureza) é resignificada no contexto da 

preocupação com a preservação da natureza enquanto “fonte de vida, de recursos e 

de inspiração sensível, espiritual e estética”; e, 
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� para os ANM a “vida” (natureza) é resignificada como “vida ameaçada”, “futuro 

ameaçado”, no contexto da preocupação com a preservação da natureza e da 

necessidade urgente da solução dos problemas ambientais (desmatamento e 

aquecimento global) locais e globais.     

 

Alguns destes grupos vão objetivando os significados de natureza em conceitos que 

circulam no contexto de suas áreas de atuação e formação: “diversidade” para os BIO, 

“paisagem e meio ambiente” para os GEO. Os outros grupos, cujos objetos de 

conhecimento estão mais distantes do objeto natureza objetivam sua representação em 

elementos que brotam da sua experiência prática ou teórica com a natureza no atual 

contexto de emergência da questão ambiental: “preservação, meio ambiente, 

desmatamento, aquecimento global” para os ANM; “meio ambiente, preservação, água, 

florestas, árvores”, para os sujeitos da MAT; “água, preservação meio ambiente” para os 

sujeitos de POR. Finalmente, o grupo da SOC que objetiva o seu significado de natureza 

em “meio ambiente e sustentabilidade”, como conceitos gerados no debate da questão 

ambiental, que fazem uma interface direta com a sociedade, objeto de conhecimento desta 

disciplina.  

 

Nestes termos, pode-se visualizar na comparação entre as representações sociais 

dos seis grupos (BIO, GEO, SOC, POR, MAT, ANM) uma diferenciação que vai se 

confirmando em quatro direções na relação com as áreas de conhecimento destes sujeitos: 

a “ênfase na importância da biodiversidade da natureza” com o grupo da BIO; a “ênfase na 

interação sociedade/natureza” com a GEO e a SOC; a “ênfase na sobrevivência que tem a 

natureza como fonte de vida e de inspiração sensível, e estética”, com o grupo da MAT e 

de POR; e finalmente, a “ênfase na necessidade de preservação da natureza frente os 

problemas ambientais concretos”, frente à preocupação com o futuro, dos ANM e de POR. 

As diferenças que se colocam em termos dos elementos que compõem os sistemas centrais 

de cada um dos grupos pesquisados, neste caso, como se pensava, estão diretamente 

relacionadas ao tipo de relação que estes sujeitos estabelecem com o objeto natureza em 

função dos objetos de conhecimento de suas disciplinas. Esta posição encontra respaldo 

teórico na posição de Abric (1998, p. 31) que considera o tipo de relação do grupo com o 

objeto um dos fatores que interfere na elaboração das representações sociais.  
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Embora todos os grupos façam referência à natureza enquanto vida, fonte de vida e 

de inspiração sensível e estética, os grupos da MAT e POR dão maior ênfase a estas 

referências na relação com a dependência dos recursos naturais, enquanto fonte de vida e 

de inspiração sensível e estética, definindo uma perspectiva mais romântica da natureza: 

 

�  “A natureza são complexos de vidas em cadeias de dependências. Harmoniza-las 

na convivência é responsabilidade dos homens, seres conscientes de suas ações, de 

seus compromissos, por isso, deve-se viver com qualidade. Negligenciar a natureza 

é impossibilitar o prazer de existir neste planeta. Gosto de cultivar, acompanhar, 

ver brotar e admirar a beleza, a diversidade, as cores que surgem das plantas em 

suas flores, ou não. Sempre gostei de criar e plantar. Sempre tive, na infância, 

contato direto com a natureza preservada em seus mínimos detalhes. Com os pés 

no chão, as mãos nas águas, por rios e açudes, nos campos de cajueiros e 

mangueiras, fui menino livre. Hoje passo para minhas filhas a importância de ter 

intimidade e prazer no contato com a natureza e, sempre que posso, dou-lhes 

oportunidades concretas de conviver com experiências desse tipo.” (Sujeito 61, 

POR/PNM). 

 

� “O equilíbrio representa a todo segundo do que é comumente conhecido como 

meio ambiente. Estando em equilíbrio, a natureza forma as energias vitais a todo 

ser. Sem dúvida, a natureza, plena, é responsável por nossa sobrevivência bem 

viver, conforto, harmonia, felicidade. Em desequilíbrio, a estrutura que compõe a 

natureza não funciona bem, o equilíbrio é, portanto, essencial para o que 

entendemos pela vida da natureza. Práticas. Viver é uma prática com a natureza: 

alimentar-se, usar de recursos naturais, respirar. Numa vida urbana, como a que 

tenho, é comum dizer que não se está próximo á natureza, o que é estranho, pois, a 

natureza permuta todos os ambientes, estando, pois, também nas cidades.” (Sujeito 

81, MAT/PNS). 

 

Numa perspectiva mais crítica, o grupo da SOC e da GEO destaca a interação 

sociedade/natureza, buscando afastar-se da ótica contemplativa e romântica, enfatizando as 

práticas individuais e coletivas, na direção de um ser humano que é sujeito da 

transformação das relações entre a sociedade e a natureza: 
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� “A vida do planeta depende do respeito que devemos ter com a natureza. Todo 

ecossistema está ligado à vida. A ecologia, na perspectiva de que a relação que os 

seres vivos possuem com o meio ambiente é fundamental para o futuro do planeta. 

Perceber que toda a ação humana possa interferir na vida dos seres e 

consequentemente na natureza. A vida no planeta está ligada à natureza. As ações, 

os avanços tecnológicos, os sistemas de organização social determinam a relação 

entre o homem e o meio ambiente. Tenho uma postura de respeito com o meio 

ambiente em que vivo. No meu trabalho procuro conscientizar as pessoas ao meu 

redor da importância que existe entre o homem e a natureza. Procuro mostrar que 

nós somos agente transformador da história. O respeito, a preservação da 

natureza, do meio ambiente depende da ação de cada um de nós.” (Sujeito 368, 

SOC/PNM). 

 

� “O homem é o agente que mais transforma a natureza, ele intervém onde e quando 

quer, sempre em busca de seus interesses. O futuro da humanidade está ameaçado 

se nós humanos não tomarmos conta da natureza. Temos que repensar nossas 

ações e atitudes, afim de que nossos filhos e netos também tenham acesso à 

natureza. Como dizia, o homem é o principal transformador da natureza. 

Levantando a bandeira de crescimento econômico, o homem desmatou e poluiu o 

meio ambiente, porém, nos últimos anos um maior número de pessoas tem tomado 

consciência da necessidade de conservar a natureza, para que todos possam 

desfrutá-la da melhor maneira possível. Reconheço que a minha atuação em favor 

da natureza poderia ser maior. No momento não participo de nenhuma atividade 

ambiental, deveria ser uma vergonha um futuro professor de geografia ser tão 

sincero assim, mas tenho a consciência que algo precisa ser feito e que essas ações 

devem partir de nós, enquanto cidadãos.” (Sujeito 178, GEO/ANS). 

 

Com relação as identidade e diferenças entre as representações sociais dos grupos 

definidos para a pesquisa, era esperada uma maior identidade entre as representações 

sociais dos grupos da BIO e GEO. Isto pelos objetos de conhecimento destas disciplinas, 

respectivamente vida e a interação sociedade/natureza na perspectivas de algumas 

categorias como paisagem, espaço, território, utilizadas pela geografia enquanto ciência 

considerada de síntese. Por outro lado, na direção aparentemente contrária do esperado, 

houve uma identidade maior entre os grupos da GEO e da SOC, sendo esta última uma 
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ciência que tem a sociedade, ou melhor, as relações sociais como objeto de conhecimento. 

Relações que estão no contexto das atuais questões ambientais e que, portanto, as refletem 

como fenômeno sociológico. Nesta perspectiva, o que se revela a princípio como um 

distanciamento entre o objeto de conhecimento da sociologia e o objeto natureza, parece 

pelos resultados se constituir enquanto uma aproximação no contexto das questões 

ambientais atuais. Assim, tanto os sujeito da GEO como os da SOC trazem para a sua 

representação a noção da interação sociedade/natureza e de um ser humano que é sujeito da 

transformação e das relações entre estas, na perspectiva das ações individuais e coletivas.    

 

Outra observação importante diz respeito a como os grupos MAT, POR e ANM 

traduzem a natureza, por um lado em significados que priorizam elementos práticos, 

sensíveis, estéticos e espirituais numa perspectiva muitas vezes romântica da natureza, e, 

por outro, enfatizando as práticas individuais, ou como o grupo ANM e POR trazem a 

urgência da proteção da natureza no contexto das graves questões ambientais. Uma direção 

que se revela na relação com o esforço da educação ambiental e da mídia em geral, já que 

estas áreas de conhecimento não possuem nenhuma aproximação com o objeto natureza a 

partir de seus objetos de conhecimento.   

 

Nesta ótica e a partir das diferenciações que se revelaram nas comparações acima, 

pode-se afirmar que o marco das diferenças e das identidades entre as representações 

sociais de natureza destes grupos na relação com a questão ambiental está na forma como 

estas áreas de conhecimento se articulam com o objeto natureza. O que na análise dos 

grupos definidos em função da categoria professor/aluno e níveis de conhecimento também 

ficou evidente, não apenas em termos das disciplinas, mas em termos da relação que os 

sujeitos de diferentes níveis de ensino/escolaridade estabelecem com a natureza no 

contexto das questões ambientais e da ação da educação ambiental.  

 

Apesar deste esforço na direção da identificação das peculiaridades das 

representações sociais dos grupos pesquisados, há de se reconhecer a evidência de uma 

identidade entre estas, no sentido de uma natureza que é “vida” para todos os grupos 

pesquisados. Uma referência normativa da necessidade de “preservação da vida” 

(natureza) que está no nível de uma representação hegemônica, definida no contexto da 

questão ambiental, como preocupação com a sustentabilidade para vida no planeta. 
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Referências que foram resignificadas no contexto das peculiaridades grupais e que voltam 

a ser discutidas na etapa de análise da ancoragem das representações sociais. 

  

Estes são assim, os elementos de diferenciação e de identidade que marcam o 

processo de objetivação das representações sociais dos grupos pesquisados, revelando 

sentidos e significados que orientam as posições, valores e interesses destes grupos de 

sujeitos acerca da natureza, no contexto da educação formal. Posições, valores e interesses 

que se revelam mais fortemente na próxima etapa de análise.  

 

ETAPA 3 A ancoragem das representações sociais de natureza 

  

 Neste estudo, da ancoragem das representações sociais de natureza dos grupos 

pesquisados, foram utilizadas como principais referências os resultados da estrutura das 

representações sociais das duas composições de grupo (Anexo 7: Quadro 19, e Quadro 20, 

p. 433) articulados aos conteúdos identificados no campo comum das representações 

sociais dos sujeitos (Anexo 4: Figura 1, p. 359). Uma análise que considerou também os 

conteúdos e significados atribuídos à natureza, no contexto de produção semântico, destes 

sujeitos. 

 

 Os resultados revelaram que os sujeitos pesquisados compartilham, como ponto de 

ancoragem, quatro significados por eles atribuídos à natureza: “a natureza provedora da 

vida humana”, “a natureza enquanto biodiversidade”, “a natureza enquanto interação 

homem/natureza” e “a natureza no contexto da preocupação com o futuro”. Na base destes 

significados de natureza está a relação seres humanos/natureza, traduzidos em diferentes 

posições, no sentido deste, pertencer ou não, a esta. Numa posição estão os que 

explicitamente consideram os homens natureza, ou como parte da natureza: “...o homem é 

natureza...” (Sujeito 6, PNS/POR), “...fazemos parte da natureza...” (Sujeito 31, 

ANS/POR), “...somos parte da natureza...” (Sujeito 239, ANS/BIO). Na outra posição, 

estão os que de diferentes formas vão definindo uma natureza, que foi criada ou que existe 

para servir a humanidade: “Deus criou a natureza para servir ao homem.” (Sujeito 71, 

PNS/MAT), “O ser humano é o elemento para o qual a natureza está a serviço” (Sujeito 

161, PNM/GEO). Esta como uma posição que separa o homem da natureza, na perspectiva 

de uma relação antropocêntrica de direito e poder, cuja maior expressão está na posição de 

que a humanidade é proprietária da natureza e de que pode dominá-la.  
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Neste contexto, alguns sujeitos não explicitam claramente suas posições. Mas a 

orientação dominante, aproximadamente 60% dos sujeitos entrevistados, parece ser a de 

um ser humano que de alguma forma se sente separado da natureza. Em contrapartida, 

apenas 20% destes sujeitos fazem referência ao pertencimento do homem à natureza, dois 

destes, ainda refletindo o paradoxo do homem ser, e não ser, ao mesmo tempo natureza. Os 

outros, estão entre os que não fazem qualquer referência a esta relação homem/natureza.  

 

Esta posição dominante de que os homens estão separados da natureza não é de 

tudo explicita, em sua maioria revela-se no discurso que estes sujeitos trazem como 

referência de natureza. Desta forma, a natureza parece se resumir aos elementos, dinâmicas 

e fenômenos “naturais”. Neste sentido a natureza está fora, longe, separada, para ter 

contato com a natureza é necessário ir ao seu encontro. Ao encontro de uma natureza onde 

os ecossistemas “naturais” estão preservados. A relação do ser humano com a natureza é 

ainda, nesta direção, demarcada por palavras ou expressões que denotam posse, domínio, 

separação, e na melhor das hipóteses, dependência.  

 

Cada uma destas posições de pertencimento, ou não, do homem em relação à 

natureza vão revelando concepções históricas e filosóficas que marcaram o 

desenvolvimento da sociedade humana e que vêm sendo reeditadas no percurso de 

construção e reconstrução do conhecimento.  Na primeira posição, que agrega cerca de 

20% dos sujeitos, de que pertencemos à natureza, a presença de idéias que estão ancoradas 

em diferentes concepções filosóficas. Como se viu no segundo capítulo, muitas são as 

referências que podem estar orientando esta concepção de pertencimento do ser humano a 

natureza. 

 

Na contemporaneidade algumas idéias vêm sendo resgatadas no contexto das 

teorias denominadas como teorias da complexidade, ou holísticas, ou até vitalistas. Estas 

teorias recuperam alguns mitos ou concepções filosóficas produzidos na antiguidade, na 

articulação com a teoria dos sistemas dinâmicos de Iliá Prigogine (1980), com o intuito de 

fazer referência à complexidade dinâmica da natureza enquanto “una” em sua diversidade 

integral, composta por elementos que também em sua integridade e complexidade se inter-

relacionam numa complexa dinâmica de ser a cada instante. Entre estas idéias, pode-se 

citar o mito da Deusa Gaia recuperado por Lovelock como referência para a teoria de Gaia. 

Uma metáfora da terra viva, enquanto um sistema fisiológico, dinâmico vivo, dotado de 
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objetivos inconscientes de regulação ajustáveis ao ambiente e as formas de vida que 

sustenta (LOVELOCK, 2006, p. 27).  

 

Os pré-socráticos também tinham no conceito de physis uma concepção de natureza 

que fazia uma oposição ao espírito, mas se constitui numa totalidade que tudo integrava e 

revelava, até os deuses (BORNHEIM, 1985). No oriente outra referência na direção desta 

visão integrada está no taoísmo considerado por Ronan (1987, p. 19 e 20) o maior 

movimento científico-filosófico primitivo da China. Como se viu no capítulo 2, na 

concepção taoista a natureza se traduz como ordem e caminho de um poder essencial, que 

não é divino, todo-poderoso, imanente ao organismo que é, ao mesmo tempo, o homem e o 

universo. Idéia retomada na atualidade por Capra (1982) na direção de uma ciência que 

articule concepções científicas dialéticas e sistêmicas com a espiritualidade e religiosidade 

desta concepção chinesa.  

 

Estas teorias foram desconsideradas no desenvolvimento do pensamento ocidental, 

mas emergem na atualidade como uma nova opção de conhecer, como referência para uma 

nova ciência. Teorias do conhecimento (MORIN, 1977; LOVELOCK, 2006; CAPRA, 

1982), hoje muito utilizadas nas abordagens sobre as questões ambientais, especialmente 

entre as ciências da natureza, como as primeiras a se envolverem com esta problemática na 

atualidade. 

 

Esta não é porem, a única fonte de conhecimento para uma ótica do pertencimento 

do ser humano a natureza. Como também se viu no segundo capítulo, o percurso da ciência 

ocidental traz outras orientações nesta direção. Uma primeira referência está em Passmore 

(1995, p. 97) que faz uma alusão ao romantismo como uma concepção na qual reside os 

germes de uma concepção moderna ocidental, menos utilitarista da natureza. Um 

movimento que fez prevalecer como principio estético o sentimento sobre a razão, a 

imaginação sobre o espírito crítico, a originalidade subjetiva sobre as regras estabelecidas 

pelo classicismo, e que tem a marca de uma beleza selvagem e exótica, de uma natureza 

em sua excentricidade. 

  

Outros autores além de Passmore (op. cit.), como Garcia (1986) e Moscovici (1977) 

vão por caminhos alternativos buscando um pertencimento do ser humano a natureza. 

Passmore (op. cit.), tendo como referência a metafísica reconhece o pertencimento físico e 
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material, mas resguarda a singularidade ou estranheza humana no sentido das produções 

simbólicas, históricas e morais. Garcia (op. cit.) que propõe o estudo das questões 

ambientais a partir dos sistemas complexos, com base em orientação construtivista. E 

Moscovici (1977), que no percurso de um paradigma sociocêntrico, para o conhecimento 

científico, busca reintegrar a sociedade humana na natureza.  

 

Por outro caminho, Schmidt (1976), Moraes (2005) e Foster (2005) buscam no 

percurso da obrar de Marx e do desenvolvimento da ciência moderna, compreender a 

relação homem/natureza, sociedade/natureza. Como exposto no segundo capítulo, se 

resgata em Marx uma ótica de pertencimento do ser humano a natureza, a partir de uma 

dinâmica de pertencimento, interrompida por um modelo de desenvolvimento econômico, 

que expropria o homem de seu próprio corpo inorgânico que é a terra, como extensão de si 

mesmo. Estes autores diferem apenas no sentido de uma perspectiva materialista 

ontológica na obra de Marx sobre a natureza. Os dois primeiros negam esta perspectiva 

materialista ontológica, enquanto o último afirma a interação entre as condições naturais e 

os processos produtivos enquanto pressuposto geral da produção, numa perspectiva 

materialista ontológica, que é a marca de uma profunda consciência ecológica, central a 

obra marxista.  

 

A segunda posição de não pertencimento do ser humano à natureza é um 

contraponto a esta última e também foi construída, e reconstruída em diferentes épocas e 

contextos históricos. Uma posição que se revela como predominante entre os sujeitos 

pesquisados, como se verá em mais detalhe na seqüência. No percurso do desenvolvimento 

destas idéias a antiguidade clássica é referência a partir de Platão e Aristóteles. A marca de 

Platão no pensamento ocidental está na valorização do conhecimento filosófico abstrato, 

idealista, frente à natureza, a partir da teoria das idéias. Aristóteles em sua abordagem 

sobre os seres da natureza é enfático com relação à posição de domínio do homem sobre 

esta. Posição, que se constitui na maior marca historicamente impressa ao desenvolvimento 

do pensamento ocidental, em termos da separação homem/natureza.  

 

Estas idéias da separação homem/natureza vão sendo priorizadas no contexto de 

desenvolvimento do pensamento humano, da antiguidade a modernidade. Historiadores 

como Peter Brown (1991) ao estudar a antiguidade e Keith Thomas (1989) a modernidade, 

no sentido da relação da sociedade com a natureza, destacam o predomínio das referências 



 

 

255 

teológicas, escolásticas, como referência priorizadas pelo cristianismo no desenvolvimento 

do pensamento ocidental. Santo Agostinho na antiguidade e Thomas de Aquino na idade 

média reforçaram o pensamento de Aristóteles de uma natureza criada por Deus para o 

domínio humano. Uma referência que de acordo com Brown (1991) também prevaleceu na 

antiguidade tardia. A natureza continua assim existindo apenas para atender aos humanos, 

o que se revela na valorização da razão em detrimento aos comportamentos tidos como 

animais. O legado greco-cristão prevaleceu no desenvolvimento do mundo ocidental, 

dominando a interpretação de uma natureza inferior à humanidade. O homem assume uma 

identidade com um Deus único, todo poderoso, o que o faz superior à natureza.  

 

Destas idéias que foram prevalecendo, ou não, no decurso da razão humana 

algumas são utilizadas pelos sujeitos como referência para ancorar os significados de suas 

representações sociais de natureza, enquanto “natureza provedora da vida humana”, 

“natureza como biodiversidade”, “interação homem/natureza” e “preocupação com a 

natureza”. Representações que foram reveladas em suas identidades e diferenças na análise 

da objetivação, e que aqui serão enfatizadas no contexto das idéias que lhes dão 

sustentação, ou melhor, como propõe Moscovici, em sua ancoragem.   

 

� A natureza como provedora da vida humana 

 

No primeiro significado atribuído a natureza, ela é provedora, é necessária, é 

imprescindível à existência da vida. Os seres em geral e os seres humanos dependem da 

natureza para viver. Ela é, por um lado, provedora das necessidades físicas, materiais dos 

seres. Ela é fonte de sobrevivência, é fonte de recursos, é fonte de energia, é fonte de vida 

(água, ar puro, oxigênio, terra, sol rios, mares, animais, fauna, flora, flores, árvores, 

florestas, plantas, vegetação, verde), o que se traduz na produção semântica em: 

alimentação, energia, habitação, vestimentas, móveis, utensílios, eletrodoméstico. 

 

Por outro lado, ela é provedora das necessidades sensitivas, estéticas e espirituais 

dos seres humanos (beleza, liberdade, harmonia, bem-estar, paz e Deus). Estes são os 

elementos que objetivam o sentido de provedora nos sistemas centrais e periféricos de 

todos os grupos pesquisados a partir do elemento “vida”, considerado por suas altas 

freqüências de evocação e baixa queda de freqüência, na comparação com a análise de 
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palavra principal (Anexo 7: Quadro 19 e 20, p. 433), o elemento mais central das 

representações sociais, comum a todos os grupos. 

 

Desta forma, a natureza provedora vai, a partir de seus elementos, se revelando na 

produção semântica dos grupos: “A beleza da natureza como um todo. O que o verde traz 

para as pessoas é o mundo como a paz, harmonia, tranqüilidade.” (Sujeito 17, 

POR/ANS); “Água nossa fonte de vida e energia. Ar nossa fonte de respiração e energia.” 

(Sujeito 86, MAT/PNS); “A palavra necessária indica que a natureza é bastante 

importante para nós, seres humanos que somos totalmente dependentes dela, em todos os 

aspectos, desde questões de saúde, economia e de lazer.” (Sujeito 286, ANM). Este 

significado de natureza circula em todos os grupos, mas se apresentam como posição 

dominante nos grupos de POR, MAT e ANM.  

 

Estas são posições que nem sempre são explicitamente declaradas em termos de 

identidade/alteridade, entre o ser humano e a natureza, como as que se destacam em 

seguida: “Deus criou a natureza para servir ao homem.” (Sujeito 71, MAT/PNS); “O 

homem é o ser que não se sente como integrado no meio ambiente. Um erro 

epistemológico da concepção aristotélica de mundo. Entretanto, o homem é natureza.” 

(Sujeito 6, POR/PNS). Na primeira uma orientação que serve não apenas a separação entre 

o ser humano e a natureza, mas a uma posição da superioridade humana. Posição que teria 

como referências as idéias que a partir de Aristóteles prevaleceram por toda história, de um 

ser humano com direitos, e poderes sobre a natureza. Uma vez que, esta, fora concedida 

por Deus para o domínio humano. A segunda posição é uma referência ao pertencimento, o 

ser humano é parte da natureza, algumas vezes até como parte de uma natureza que é mãe: 

“Mãe de bondade, provedora de tudo que o homem necessita para a sobrevivência.” 

(Sujeito 57, POR/PNM), que como se viu pode está ancorado em diferentes perspectivas 

que historicamente vem criticando a separação entre ser humano e natureza.  

 

Desta forma, esta idéia de uma natureza provedora das necessidades humanas 

poderia estar ancorada em muitas das perspectivas teóricas acima destacadas, dependendo 

de sua orientação quanto ao pertencimento do ser humano na natureza e quanto as teorias 

do conhecimento utilizadas por estes sujeitos. As posições destes sujeitos parecem, no 

entanto, em sua maioria estarem tomando um caminho que não é de poder e dominação, 

mas que é ainda de separação e que não explicita uma teoria de conhecimento que os 
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estejam orientando. Afinal a posição de que a natureza existe apenas com a finalidade de 

servir ao ser humano aparece apenas como modulação individual. A quase totalidade 

(aproximadamente 70%) dos sujeitos que compõem os grupos de POR, MAT e ANM, 

destacam uma natureza da qual o ser humano depende, da qual o ser humano necessita, 

sem a qual, ele estará condenado a extinção.  

 

Assim, a natureza não é mais aquela que existe para ser apropriada e dominada pelo 

ser humano, mas aquela que em sua existência é imprescindível a este. A predominância é 

de uma natureza que simplesmente fornece os recursos necessários à vida, a alimentação, 

ao prazer, a beleza, a paz, a liberdade e que por isto precisa ser preservada. Ela é uma 

natureza descontextualizada de questões sociais, políticas e econômicas, em que se 

destacam os aspectos positivos e a possibilidade da “harmonia”: “A vida, pois, a natureza 

é tudo para nossa sobrevivência, água, árvores, ervas, fauna e flora. Sem ela não 

beberíamos, não teríamos oxigênio, não existiria remédios, e não nos alimentaríamos.” 

(Sujeito 291, ANM); “A vida ao ar livre, sem limites, seguindo apenas as regras da 

natureza, sem hora para começar nem terminar.” (Sujeito 74, MAT/PNS); “Harmonia 

porque tudo se encaixa lá, tudo acontece como é para ser. Se não fosse a intervenção 

humana tudo continuaria ordenado, harmônico. Exuberância porque na natureza tudo é 

muito bonito e bem feito suas cores e formas e a diversidade de itens e formas viventes.” 

(Sujeito 21, POR/ANS). 

 

Uma direção que para estes sujeitos (POR, MAT e ANM), parece está acenado para 

uma ancoragem orientada por referências mais românticas. Mas, de um caminho que 

parece de conciliação com uma perspectiva de mais respeito dos seres humanos pela 

natureza, embora ainda não se saiba exatamente como, o que vai se revelando na produção 

semântica destes sujeitos, como necessidade de compreensão: “Não sei explicar. Eu tento 

não sujar o lugar em que as plantas vivem. Não gasto muita água, trato bem os animais.” 

(Sujeito 15, POR/ANS); “Não sei explicar. Achei que era a mais imponente que me veio à 

cabeça quando pensei em natureza.” (Sujeito 91, MAT/ANS); “Eu tento na medida do 

possível fazer as coisas corretas. Por exemplo, evito jogar lixo em lugares que 

prejudiquem a natureza.” (Sujeito 78, MAT/PNS).  

 

Um contexto no qual parece forte o sentimento de estarem fazendo muito pouco: 

“Tento não poluir os rios, o mar, as ruas; separo e entrego materiais papel, vidro, plástico 



 

 

258 

para serem reciclados. Creio que isso é pouco, mas acho que é correto.” (Sujeito 94, 

MAT/ANS). Uma orientação que se destaca no grupo ANM, um percurso que está 

acenando para a necessidade de ações coletivas: “Como vivemos no país que quem é rico e 

grande é quem manda, eu não posso fazer muito mais. Tenho consciência de não sujar o 

meio em que eu vivo. Participo do projeto esfriamento global.” (Sujeito 285, ANM/ANM); 

“Minhas práticas são mais restritos possível, poucas atitudes de ajuda ou participações ou 

em ongs para apoiar militância ambiental.” (Sujeito 314, ANM/ANM).  

 

Desta forma, as representações destes sujeitos estão num contexto de negociação 

entre referências que trazem, além das marcas do romantismo, outras referências que 

permeiam na contemporaneidade a discussão sobre as relações entre os seres humanos e a 

natureza. Discussão que está emergindo no contexto das reflexões sobre os problemas 

ambientais vivenciados pela humanidade e sobre a perda da qualidade de vida das pessoas, 

no contexto das teorias, dos conhecimentos e valores transmitidos na ação da educação 

ambiental, das ciências ambientais e do jornalismo ambiental. Nesta direção, eles vão de 

um extremo ao outro em relação ao pertencimento dos seres humanos à natureza. Como 

tendência predominante eles estão, no entanto, ancorando este significado de natureza 

como provedora da vida humana na perspectiva da dependência, da necessidade, da 

impossibilidade da existência humana sem natureza. Um espaço da diferença, mas de mais 

humildade, do reconhecimento da dependência que está acenando para a conciliação com 

idéias que consideram a interação entre os seres humanos e a natureza, rompendo 

radicalmente com as idéias de poder e dominação.  

 

� A natureza como biodiversidade 

 

Este segundo significado de “natureza como biodiversidade” ou diversidade de 

seres vivos é predominante entre os sujeitos da BIO, embora apareça também de forma 

pouco expressiva nos outros grupos, em especial entre os sujeitos dos níveis superiores de 

conhecimento. Neste sentido, a natureza é a diversidade de seres vivos que compõem os 

ecossistemas naturais, que se define mais tecnicamente como biodiversidade para os 

sujeitos da BIO: “Biodiversidade é a diversidade de fauna e flora, variedade de indivíduos 

das varias espécies. A natureza como riqueza, como valor inestimável. Biodiversidade 

porque a natureza são todos os animais e plantas. Sem a biodiversidade não há natureza. 

A natureza é representada pela fauna e flora, essa fauna e flora representam à 
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biodiversidade. A biodiversidade mostra o quanto de espécies que ainda não são 

conhecidas e o valor que essas descobertas podem ter. A natureza é a união de várias 

espécies e a biodiversidade da um valor a área, um valor incalculável a natureza, podendo 

salva-la do desmatamento dando mais valor à mata conservada.” (Sujeito 238, 

BIO/ANS).  

 

A biodiversidade está para estes sujeitos, inclusive, no contexto de alguns erros 

conceituais: “Biodiversidade é a palavra chave que representa a mistura complexa de 

diferentes organismos, fatores ‘abióticos’, tipos e números de espécies. Uma 

biodiversidade rica, ‘harmônica’ torna-se um bom sinônimo para o natural, cada 

ambiente se estabilizando e suportando uma dada relação entre os indivíduos e o meio.” 

(Sujeito 237, BIO/ANS). Ou até como expressão de quase tudo que representa a natureza: 

“Biodiversidade, minha segunda palavra, foi com certeza escolhida pela tamanha 

variedade de vida no planeta. Biodiversidade, porque nela está resumida toda ou quase 

toda proposta de natureza propriamente dita.” (Sujeito 264, BIO/PNM).  

 

A “natureza como biodiversidade”, como diversidade de vida é destacada 

predominantemente enquanto referência aos ecossistemas naturais e como sendo quase a 

totalidade da natureza. Os seres humanos enquanto parte desta biodiversidade planetária 

aparecem apenas como modulações individuais para dois sujeitos (Sujeitos 196 e 199, 

BIO/PNS). A primeira vista este poderia ser um significado de natureza que exclua os 

seres humanos no contexto dos elementos e dos ecossistemas naturais. Acredita-se, no 

entanto – apesar desta não ser uma referência explicita, a não ser indiretamente como no 

caso do sujeito 238, exposta acima – que a ênfase feita à questão da biodiversidade está no 

contexto dos estudos ambientais interdisciplinares, contemporâneos, para os quais a 

biologia enquanto ciência tem contribuído, entre outros, com estudos sobre a riqueza 

biológica e genética e a sua importância para a preservação dos ecossistemas. Sem falar, do 

valor econômico que vem sendo agregado a esta riqueza biogenética dos ecossistemas 

“naturais”, em especial de ecossistemas localizados no território brasileiro, como a Floresta 

Amazônica, o bioma Mata Atlântica, o Serrado, a Caatinga.         

 

Noutro sentido, e no contexto de que a natureza é a diversidade de seres vivos do 

planeta, estes sujeitos da BIO estão traduzindo o esforço de suas práticas na direção de 

ações individuais e na direção da educação e pesquisa: “Práticas didáticas, pois sou 
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bióloga marinha. Realizo monitoramento nas praias, desenvolvendo uma gama de 

atividades científicas.” (Sujeito 194, BIO/PNS); “Procuro sempre não agredir o ambiente, 

ou seja, não jogar lixo, pedaço de papel, bombom. Não desperdiçar água, no momento de 

lavar a louça e no banho, etc. Fecho as torneiras. Quando vou a uma praia como 

professora ou como forma de lazer, ensino a não coletar animais, como também a não 

agredi-los mostrar a utilidade destes animais para o ambiente.” (Sujeito 198, BIO/PNS). 

 

Mais uma vez concepções românticas estão servindo de referência para a 

ancoragem das representações sociais destes sujeitos que diferentes dos dois grupos 

anteriores utilizam os significados de um conceito científico de sua área de conhecimento, 

como principal âncora para as suas representações. Desta forma, as práticas ficam restritas 

ao esforço por um lado das ações individuais, e por outro, do ensino e da pesquisa na área 

da biologia, perdendo-se outra vez, a dimensão coletiva e a dimensão da ação social, que se 

impõem na relação entre a sociedade e a natureza no contexto das questões ambientais e da 

educação ambiental.  

 

� A natureza como a interação seres humanos/natureza 

 

A natureza, no contexto do significado da interação entre os seres humanos e esta, é 

marca das representações sociais dos grupos da geografia e da sociologia. Os sujeitos 

destes grupos comungam com os demais significados atribuídos a natureza pelos grupos, 

fazendo um esforço na direção de que a abordagem sobre a natureza exige a interação entre 

os seres humanos e esta, na relação com as questões políticas, sociais e econômicas: “A 

natureza é um complexo de relações entre elementos físicos e humanos que possuem uma 

intensa gana de interações em várias intensidades. Por exemplo: o sistema climático, a 

rede hidrográfica, ou ainda a organização social existente em um determinado local.” 

(Sujeito 148, GEO/PNS). “Longe de fazer uma leitura romântica, na linha do bom 

selvagem, compreender a dinâmica da interação homem com o ambiente procurando 

recuperar aquilo que foi perdido da saudável relação antiga, em que o homem não estava 

fora nem acima da natureza, mas ele mesmo era mais um ser na complexa teia de relações 

vida/morte/regeneração.” (Sujeito 370, SOC/PNM). 

 

A natureza é objetivada em termos como sustentabilidade e paisagens como 

categorias que encerram este significado de “interação entre ser humano e natureza” na 
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perspectivas dos outros aspectos sociais, políticos, econômicos, que integram esta 

interação: “Sustentabilidade, uma vez que existe a necessidade de relacionar natureza com 

os aspectos ambientais, sociais e econômicos.” (Sujeito 163, GEO/PNM); 

“Sustentabilidade como a capacidade de um funcionamento sistemático que mantenha o 

equilíbrio e a relação entre os seres que convivem no ambiente, incluindo o homem.” 

(Sujeito 403, SOC/ANS); “A paisagem é tudo que pode ser visto e tocado, sentido seja do 

ponto de vista físico, natural como cultural, isto é, social, econômico e político... Então, 

paisagem seria considerada algo mais abrangente para a compreensão do sentido de 

natureza.” (Sujeito 150, GEO/PNS). 

 

Esta “interação entre os seres humanos e a natureza” vem sendo também destacada, 

por estes sujeitos, no contexto do significado da natureza enquanto meio ambiente, ao 

enfatizar as interações entre os aspectos naturais, sociais, político e econômicos: “Meio 

ambiente representa o lado em combinação, isto é: o homem e os elementos da natureza: 

água, plantas, solo, em suas múltiplas relações. Porque o meio ambiente representa, de 

maneira geral, todas as interações entre a sociedade construída pelo homem e os 

elementos da natureza.” (Sujeito 183, GEO/ANS); “Meio ambiente significa de forma 

sucinta, o conjunto de elementos naturais e culturais que oportuniza o desenvolvimento 

integrado e equilibrado da vida em todas as suas formas e dimensões no universo, bem 

como as coisas de uma maneira geral.” (Sujeito 367, SOC/PNS). 

 

Como nos outros grupos, não existe entre os sujeitos uma unidade das idéias que 

estão sendo utilizadas pelos mesmos para ancorar este significado de natureza, enquanto 

“interação homem/natureza”. É visível, no entanto, uma certa rejeição às concepções 

românticas. Em contrapartida, parece haver uma tendência a pensar esta “interação 

homem/natureza” na perspectiva de um pertencimento humano que integra os seres 

humanos à natureza. Não fica claro, no entanto se esta integração é apenas em seus 

aspectos físicos e materiais, mantendo assim uma alteridade com os aspectos sociais e 

culturais, uma vez que a relação entre os aspectos da natureza e os aspectos culturais é 

muito enfatizada, especialmente quando se associa a natureza ao conceito de meio 

ambiente. Questão que está sendo discutida na contemporaneidade entre as posições que 

buscam reintegrar a humanidade à natureza apenas em termos metabólicos de uma 

comunidade ecológica (Passmore, 1995) ou em outro extremo de uma comunidade também 

em termos simbólico, moral, social, espiritual (Morin, 1979; Capra, 1982).  
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Estas lacunas na clareza das idéias nas quais os sujeitos ancoram os significados de 

natureza parecem estar mais uma vez num espaço da necessidade de busca de 

entendimento e compreensão, de reconstrução das idéias sobre a relação 

sociedade/natureza no contexto das questões ambientais.  

 

� A natureza no contexto da preocupação com o futuro 

 

A “preocupação com o futuro” é finalmente um significado que demarca todo 

campo comum das representações sociais de natureza, permeando assim todos os grupos 

pesquisados: “A preocupação hoje é com as próximas guerras, que serão por causa de 

água pura.” (Sujeito 50, POR/PNM); “O meio ambiente porque preocupa, a cada dia 

vemos o nosso meio indo para o espaço, com a modernidade, o crescimento 

indiscriminado sem preocupação com o como vivemos.” (Sujeito 104, MAT/ANS); “ A 

preocupação é com os recursos renováveis, com o como utilizar os recursos da natureza, 

com a preservação, através de técnicas e estudos que possibilite a preservação e não 

extinção desses.” (Sujeito 251, BIO/PNM). Um significado objetivado no elemento 

“preservação” no sistema central do campo comum das representações e de seis dos dez 

grupos pesquisados (Anexo 7: Quadro 19 e 20). Os grupos que não possuem o termo 

“preservação” em seu sistema central, o possui em uma periferia próxima, e como se viu 

na análise da objetivação estão compondo com os outros elementos um significado que é 

central a todos os grupos: a “preocupação com a natureza”, enquanto vida. 

 

 Emerge deste contexto uma orientação normativa, para a proteção, da natureza que 

é essencial à vida. O apelo é no sentido da necessidade, da responsabilidade para com a 

proteção da natureza (conservação e preservação), representada pelo termo “preservação”. 

Neste sentido o ser humano deve: preservar, conservar, proteger, cuidar, respeitar a 

natureza. Uma concepção que vem sendo debatida no contexto da abordagem das questões 

ambientais e da conseqüente perda da qualidade de vida dos grupos sociais humanos. Ela 

não é, porém, uma concepção de tudo nova e suas bases estão assentadas em idéia já 

apresentadas no segundo capítulo desta tese sobre o desenvolvimento histórico do conceito 

de natureza.  

 

Numa perspectiva oriental é representada pelo sistema filosófico-científico do 

taoísmo e traz a contemplação da natureza, “não como curiosidade, mas como espaço de 
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conhecimento que seria traduzido em paz interior” (Ronan, 1987, p. 20). Nesta concepção 

o objetivo não era o domínio da natureza (como na ciência ocidental), mas um caminhar 

junto com a natureza. Outras idéias da antiguidade, como o mito de Gaia (Lovelock, 2006), 

e as concepções de filósofos pré-socráticos são também de integração, reverência e 

respeito à natureza (Bornheim, 1985). No legado ocidental a ambígua herança judaico-

cristã, que embora separe homem/natureza aponta para uma relação de cuidado e 

responsabilidade do ser humano para com a natureza. Estas como passagens do antigo 

testamento que em oposição ao novo, sugere o dever da responsabilidade humana para com 

as criaturas divinas (Passmore, 1995, p. 93).  

 

 Estes resultados sugeridos apontam para idéias que, em um primeiro momento, 

evidenciam um contexto de conflito vivenciado por estes grupos, ou sujeitos, em termos de 

uma natureza, “provedora” e necessária à vida que precisa ser “preservada”, diante de um 

modelo de sociedade e desenvolvimento, ou de um homem, que a cada dia a destrói e 

degrada. Na encruzilhada deste conflito o caminho sugerido está indicado para a mudança, 

para o novo, como orientação comum aos grupos na direção da necessidade da preservação 

e para uma nova forma de se vê a natureza e de com ela se relacionar: “Eu até questiono o 

seguinte: acho que o homem faz parte da natureza, mas suas ações são anti-naturais.” 

(Sujeito 217, BIO/ANS); “Procuro cada vez mais uma consciência de que estamos 

inseridos na natureza, como parte dela, o que nos leva a lutar pela sua preservação.” 

(Sujeito 69, MAT/PNS). Uma posição de luta contra idéias e práticas antigas, que demarca 

um espaço através do qual, os grupos sociais e os seres humanos buscam reconstruir as 

suas relações com a natureza numa perspectiva de mais interação. Representações que são 

traduzidas tanto no reconhecimento da dependência, como nas novas práticas e forma de 

agir com a natureza. Caminho de mudança, orientado pela preocupação com as condições 

de vida, para evitar que a vida humana, ou a vida em todas as formas, seja extinta no 

planeta.  

 

Esta orientação, porém, parece ainda muito pouco estruturada em termo das 

dimensões de conhecimento, de práticas e de estratégias para a proteção da natureza. As 

proposições e depoimentos sobre esta questão são na direção de ações individuais com 

relação: ao destino adequado do lixo; ao desperdício de água e energia; a práticas de 

jardinagem e plantio de árvore; a contemplação e lazer em áreas consideradas natureza.  
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Um esforço destes sujeitos para, de alguma forma, fazer a sua parte para proteger a 

natureza.  

 

Entre os sujeitos entrevistados, especialmente nos grupos de POR, MAT, e ANM, 

predomina uma posição que está na direção da redefinição dos contornos da relação ser 

humano/natureza, no sentido do reconhecimento da dependência, do respeito e da 

responsabilidade dos seres humanos para com a natureza, ou na natureza. Um espaço de 

negociação e de mudança no contexto do conflito já anunciado, que contrapõe uma 

natureza que é boa, que é bela, que é maravilhosa, que é perfeita, que oferta os seus 

recursos, e que transmite paz e tranqüilidade a um ser humano que a destrói, que a 

consume sem nenhuma preocupação com o futuro e que, portanto é um homem “mau”. 

Uma posição que não faz referência à compreensão da dimensão social, econômica e 

política que envolve a relação sociedade/natureza no contexto das questões ambientais.  

 

Outra posição está na direção da ação educativa, que também aparece no contexto 

geral da produção semântica dos grupos. Os professores da GEO e da BIO relatam em seus 

discursos que abordam em suas salas de aula, ou em aulas de campo, conteúdos sobre a 

natureza, que fazem parte da própria disciplina. Os professores de MAT, de SOC e mais 

especificamente de POR relatam apenas o seu esforço em abordar em suas aulas temas que 

estão fora dos conteúdos programáticos. Estes últimos, através de estudos de texto que tem 

como tema esta temática.  

 

Revela-se também o esforço para conscientizar as pessoas que de alguma forma, e 

nas mais variadas situações (em casa com a família, na escola, no trabalho, na rua, nos 

ônibus, nas praias, nos parques, etc.) estão próximos a estes sujeitos.  Eles procuraram 

mostrar o que é correto em termos de ações individuais, como algumas das anteriormente 

citadas, para proteger a natureza. Nesta última direção, da conscientização das pessoas com 

as quais se convive no dia-a-dia, se destacam os ANM.  

     

Neste sentido pouco emerge, como preocupação ou envolvimento com ações 

ambientais coletivas e sociais. Não é revelado um esforço educativo que integre as áreas de 

conhecimentos, interdisciplinaridade, e seus professores em projetos de educação 

ambiental numa perspectiva coletiva e social de envolvimento com problemas ambientais 
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concretos e suas soluções, ou para a compreensão e possibilidade da relação 

sociedade/natureza e as suas dimensões ecológicas, sociais, políticas e econômicas.  

 

Dos grupos pesquisados pode-se, no entanto, destacar como posições mais 

orientadas para uma perspectiva integrada da relação sociedade/natureza os grupos de 

sujeitos da GEO e da SOC, sendo que o primeiro com uma inserção maior dos sujeitos 

numa concepção que enfatiza a compreensão dos limites das ações individuais em um 

contexto de pertencimento a um modelo de sociedade: “Procuro não agredi-la, mas o 

cotidiano termina fazendo com que os hábitos afetem a natureza. Fazemos parte de um 

mundo globalizado cheio de praticidade e, portanto, acabamos aderindo estas 

praticidades mesmo que de certa forma indiretamente.” (Sujeito 184, GEO/ANS); 

“Minhas práticas são naturais para a minha espécie e o meio social no qual estou 

inserido, tento cuidar de afetar o mínimo possível o equilíbrio da natureza.” (Sujeito 417, 

SOC/ANS).    

 

Um destaque neste sentido é também para dezessete ANM de uma escola privada 

de bairro pobre do Recife (Sujeitos 277 ao 294, ANM), (Anexo 3), que parece terem sido 

criteriosamente selecionados e que atestam seu envolvimento em projeto de educação 

ambiental, que segundo estes alunos realiza atividades na escola e na comunidade do 

entorno: “Não faço muito, mas fico indignado com as grandes empresas que não pensam 

no futuro e poluem sem parar. Como vivemos no país que quem é rico e grande é quem 

manda, eu não posso fazer muito mais. Tenho consciência de não sujar o meio em que eu 

vivo. Participo do projeto esfriamento global.” (Sujeito 285, ANM). “Eu incentivo a quem 

está a meu redor a não jogar lixo no ambiente, nem em rios e muito menos em canaletas. 

Participo de projeto na escola, um movimento contra o lixo na rua.” (Sujeito 357, ANM).  

“Só melhoramos se todos nós participarmos da campanha limpando o nosso mundo, cada 

vez mais. Faço poesias com a natureza e me envolvo com os trabalhos na escola.” (Sujeito 

355, ANM). 

 

Salvo as exceções precedentes, prevalece entre os sujeitos idéias ingênuas que 

opõem uma natureza boa a um homem mau e emergem no contexto do atual debate sobre 

as questões ambientais e sobre a ação da educação ambiental. Como se viu, elas não são de 

tudo, novas, sua origem pode está remontando: tanto ao romantismo, na concepção de uma 
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natureza selvagem; como ao mito da deusa Gaia, enquanto uma natureza que é mãe; como 

no antigo testamento com as concepções do paraíso concedido aos homens após o dilúvio.  

 

Na concepção romântica a busca desta natureza selvagem, nativa, exótica a qual 

estes indivíduos buscam para fugir dos centros urbanos. Uma natureza como ela é, que em 

sua selvageria transmite tranqüilidade, paz, harmonia. No mito de Gaia, uma natureza mãe, 

que nutri e alimenta os seus filhos, que os provê em todas as necessidades. No antigo 

testamento, o jardim do éden, perdido com o pecado original e devolvido aos homens após 

o dilúvio. Um paraíso concedido aos homens, mas que pode ser novamente perdido diante 

das atitudes humanas com a natureza. 

 

Estas idéias estão servindo como ancoragem para as concepções ingênuas que 

emergem entre estes grupos. Elas são idéias que estão destituídas da clareza da inter-

relação entre os aspectos sociais, políticos e econômicos que permeiam a relação ser 

humano/natureza, no contexto da questão ambiental. Uma referência, que termina por 

imprimir ao indivíduo uma carga de culpa e responsabilidade na direção de uma 

perspectiva limitada a ações individuais: usar menos o carro, usar mais os transportes 

coletivos, economizar água e energia, plantar árvores, reciclar o lixo, não jogar lixo no 

chão. Posição que está presente em cerca de 70% dos sujeitos, mas que é questionada por 

parte dos sujeitos, predominantemente, os da GEO, SOC e BIO que trazem para o contexto 

da relação sociedade/natureza a compreensão da necessidade também da dimensão coletiva 

e social das ações e organização, em função dos aspectos sociais, políticos e econômicos 

que permeiam estas relações. O que está na relação com as áreas de conhecimento, por um 

lado a BIO e GEO, como ciências da natureza e ciência de síntese, pioneiras neste debate 

sobre a questão ambiental, e SOC, enquanto ciência que tendo a sociedade como objeto, 

tem este olhar da preocupação com a natureza na perspectiva da organização social e da 

relação sociedade/natureza, no atual contexto das questões ambientais.  

    

Neste sentido, de uma dimensão mais social das ações para a proteção da natureza, 

a preocupação com os limites das ações individuais por conta do pertencimento dos seres 

humanos a um modelo de sociedade, aparece explicitamente apenas como modulações 

individuais. O caminho parece ser de transformação de uma representação que estava na 

perspectiva da dominação do homem sobre a natureza para uma representação de um ser 
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humano que precisa mudar na direção da responsabilidade e ação para proteger a natureza, 

embora que para a maioria através de práticas individuais.  

 

Pode-se refletir na direção de uma representação de natureza em movimento, que 

parece orientada para a definição de novos contornos da relação entre os seres humanos e a 

natureza. De um lado, se destaca entre os sujeitos da GEO e da SOC, o significado de uma 

representação de natureza que se defini na interação entre os seres humanos e a natureza, 

como referência as relações que existe entre os problemas da natureza e os aspectos 

sociais, políticos e econômicos. De outro, enquanto posição predominante, uma idéia que 

se destaca entre os sujeitos na direção de um comprometimento e uma sensibilidade 

individual, ingênua, alienada, distante da real compreensão do conceito de natureza e da 

real dimensão das suas dinâmicas e das relações entre seus elementos, entre os quais estão 

os seres humanos, no contexto do paradoxo de uma humanidade que só se realiza na 

natureza, mas que a reflete e a si mesma, enquanto objeto no percurso de sua racionalidade. 

 

Configura-se assim para a maior parte dos sujeitos, (por volta de 70%) uma 

representação que não reconhece que todas as interações humanas na natureza estão no 

contexto de um modelo de sociedade, e desta forma se caracterizam não apenas enquanto 

interações entre ser humano/natureza, mas principalmente como sociedade/natureza. 

Caminho perigoso que pode está configurando a construção de nova representação 

hegemônica, prenhe de conteúdos alienados, frente da real dimensão das questões 

ambientais. Representações que estão orientando os indivíduos para um comprometimento 

e uma sensibilidade individual ingênua, alienada, distante da real compreensão dos 

problemas ambientais e da importância da dimensão da participação e organização social, 

sem a qual os indivíduos estão mais suscetíveis a manipulação de setores dominantes da 

sociedade. Especialmente no que concerne a justiça social, enquanto um dos pilares para a 

sustentabilidade, o que certamente exige mais socialização dos recursos da natureza e da 

produção humana, atingindo interesses de setores poderosos, que estão fazendo valer, os 

seus interesses, os seus poderes e a sua organização. Um espaço de configuração e re-

configuração das correlações das forças sociais que vão definindo, não apenas os caminhos 

da preservação da natureza, mas, para que, e para quem, ela deve ser preservada.   
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À GUISA DE CONCLUSÃO: Os ecos da natureza na educação 

ambiental formal 

 

 

 

 “... todo conhecimento, por novo que pareça, não é 

jamais um “fato original”, totalmente independente dos 

que o tenham precedido. Se chega a um novo 

conhecimento por reorganizações, ajustes, correções, 

anexações... Dito de outra maneira, o conhecimento não 

é nunca um estado, senão um processo influenciado 

pelas etapas precedentes de desenvolvimento.” 

(PIAGET e GARCIA, 1984, p.30 e 31). 

 

 

 

Como revelam os resultados deste trabalho circulam na escola representações 

sociais de natureza que se organizam na relação com idéias e valores definidos no plano 

hegemônico e societal. Revela-se assim um significado normativo – necessidade de 

preservação da vida – compartilhado por todos os grupos pesquisados. Sentido que é 

resignificado a partir das peculiaridades grupais – interação sociedade/natureza, 

diversidade de vida, natureza provedora, e preocupação com o futuro – como espaço da 

diferença que se constituem na relação com as áreas de atuação e formação dos alunos e 

professores e seus níveis de ensino/escolaridade. 

 

Pode-se, no entanto, perceber que das áreas de conhecimento pesquisadas a 

geografia e a sociologia apresentaram uma preocupação maior no sentido de que as 

questões ambientais estão no contexto das “interações sociedade/natureza”. Elas 

apresentam assim representações sociais que denotam uma consonância maior com as 

perspectivas debatidas na atualidade sobre o conceito de natureza e sobre a relação 

sociedade/natureza, no contexto das abordagens científicas acerca das questões ambientais. 

Por outro lado, as representações sociais do grupo da biologia, enquanto ciência da 

natureza que tem como objeto de conhecimento a vida, centram-se no conceito de 

biodiversidade, “diversidade de vida” como foco de sua preocupações na preservação da 

natureza.  
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 As representações sociais apresentadas pelos grupos da sociologia enquanto ciência 

social e da geografia, considerada como uma ciência de síntese, que articulam objetos da 

natureza e da sociedade em suas categorias de análises – ao apresentarem em suas 

representações de natureza elementos que estão em maior consonância com as diretivas 

pedagógicas que se consolidam na educação ambiental – fazem jus a tese de Moraes 

(2005) no sentido da importância dos estudos através das ciências sociais sobre as relações 

sociedade/natureza. Especialmente, sobre o como a filosofia e a ciência constroem e 

reconstroem historicamente o conceito de natureza no contexto desta relação. O que não 

significa desconsiderar a importância dos conhecimentos gerados pelas ciências naturais, 

em especial pela ecologia, enquanto ciência que gera uma série de conhecimentos que 

estão no contexto dialético das relações e das dinâmicas entre o meio biótico e abiótico no 

sentido do equilíbrio dinâmico da natureza.     

 

As representações sociais de natureza destes grupos da geografia e da sociologia, 

enquanto ciências sociais apresentam elementos que apontam para a “interação 

sociedade/natureza”. Estas referências nem sempre são cientificamente discutidos, mas, 

diferente dos outros grupos pesquisados, são conceitos, características e dinâmicas 

(interação, diversidade, sustentabilidade, complexidade) que se definem sobre a natureza, 

no contexto científico do atual debate acerca da questão ambiental, a partir de diferentes 

perspectivas teóricas. Uma direção oposta às representações dos grupos da matemática e de 

português, que se apóiam mais fortemente em vivências práticas e em concepções 

românticas que destaca uma “natureza provedora” como fonte de vida e de recursos, mas 

também de inspiração sensível, espiritual e estética. Estes são, porém, sentidos que se 

revelam para todos os grupos no contexto da “vida”, enquanto representação hegemônica 

resignificada.  

 

O grupo dos alunos de nível médio destaca como ponto central em suas 

representações o significado a preocupação com a preservação da natureza, “preocupação 

com o futuro”, diante da ameaça a vida no contexto da urgência das ações humanas para a 

solução de problemas ambientais locais e globais. Uma posição que pode ter forte relação 

com o fato de que estes são jovens sujeitos, que estão diante de um futuro incerto e 

ameaçado, ou talvez estejam recebendo uma maior influência da educação ambiental.       
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De tudo o que se revelou nos resultados da pesquisa o mais preocupante é a 

predominância da perspectiva individual em que estão colocadas as práticas com a 

natureza, a exceção de aproximadamente 30% a 40% dos sujeitos da geografia e da 

sociologia, pelo menos em termos conceituais, uma vez que quase não se diferenciam em 

termos das práticas sociais descritas. Desta forma, as práticas com e na natureza estão 

destituídas das principais diretivas da educação ambiental que sugere a necessidade de 

práticas individuais e coletivas, assim como do envolvimento e organização da 

comunidade escolar com as questões ambientais locais. Revelam-se predominantemente, 

as práticas individuais, dissociadas de uma preocupação com uma inserção social e com 

um modelo de sociedade que deveria ser questionado no sentido da redefinição das 

relações que a sociedade estabelece com e na natureza.  

 

Como se vê, os conhecimentos que circulam na escola sobre natureza estão na 

perspectiva de representações sociais e não de referências e razões apresentadas a partir de 

alguma lógica científica. Muitas vezes, emergem idéias, valores, crenças e atitudes que não 

estão sintonizados com o que está cientificamente proposto para a educação ambiental. 

Nem como uma modalidade de educação científica, nem com os referenciais históricos, 

teóricos e legais, que definem os princípios básicos desta modalidade educativa: 

compreensão da questão ambiental em termos de seus aspectos ecológicos, sociais, 

econômicos, políticos, etc.; a perspectiva individual e coletiva das ações; a abordagem das 

questões ambientais concretas; o envolvimento com a comunidade; e a necessidade do 

diálogo interdisciplinar e com o senso comum. Constatação que evidencia os limites de 

atuação deste trabalho, que está apenas no contexto de possibilitar a compreensão das 

diferentes lógicas ou razões que definem conceitos e orientam crenças, valores, atitudes e 

práticas sociais ou de contribuir para facilitar o diálogo entre estas diferentes lógicas, 

conhecimentos científicos e conhecimentos do senso que circulam na escola acerca da 

natureza e da relação sociedade/natureza.     

 

Confirmam-se assim, as dificuldades para o desenvolvimento da educação 

ambiental formal. Dificuldades que a princípio estão na relação com a formação do 

professor para o exame da questão ambiental, numa perspectiva integrada que considere a 

interdisciplinaridade, o envolvimento com a comunidade e o encaminhamento de soluções 

para as questões ambientais concretas. Quando se anuncia que as dificuldades estão na 

relação com a formação do professor para educação ambiental, faz-se necessário um 
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parêntese para lembrar que esta dificuldade está no contexto da relação com outras tantas 

do sistema formal de ensino que interfere direta, ou indiretamente nesta abordagem e que 

precisam ser trabalhadas no sentido da realização de um trabalho efetivo em educação 

ambiental, ou na educação em geral.  

 

 Desta forma para efeito de contextualização e da definição de estratégias de solução 

é necessário lembrar que a introdução da dimensão ambiental no sistema formal de ensino 

está também na relação com outras dificuldades: a uniformidade do currículo nacional, 

apesar da Lei 5.692/71 que determina um currículo mínimo nacional, ao qual, devem ser 

integradas outras disciplinas ou atividades que atenda as necessidades regionais e locais; os 

baixos salários que obriga os professores a uma carga horária semanal excessiva; o número 

excessivo de alunos por sala de aula, sobrecarregando ainda mais o professor e 

comprometendo os padrões de ensino e avaliação dos resultados; padrões de aferição de 

resultados determinados que mede apenas capacidade de memorização e não a 

aprendizagem e desenvolvimento da inteligência; padronização dos programas escolares, 

pela força dos guias curriculares que terminam por se constituir como referências para a 

produção dos livros didáticos, como mais um elemento impeditivo da autonomia do 

professor na elaboração de seus próprios programas de ensino.  

 

 Outras pesquisas precisam ser realizadas na direção de melhor avaliar os 

conhecimentos e as práticas dos professores na abordagem da questão ambiental na escola. 

Fica claro, no entanto, que os conhecimentos que circulam nas escolas, acerca do objeto 

natureza, se organizam como representações sociais, uma orientação que precisa ser revista 

no contexto da ação de educação ambiental. Neste sentido e como denunciam Dias (2001), 

Sato (2001), Carvalho (2004), Lopes (2004), SECAD/MEC (BRASIL, 2007b) existe ainda 

um caminho a se percorrer no que se refere à formação dos professores para o exame da 

questão ambiental no sistema formal de ensino, nos moldes em que está proposto em suas 

principais diretivas pedagógicas. Um caminho que não apresenta saída unidirecional, frente 

à multiplicidade de referências epistemológicas e metodológicas que descortinam 

diferentes horizontes, mas que exige o desenvolvimento de melhores condições de trabalho 

o que inclui a questão da formação do professor no contexto de um esforço nacional para a 

definição de mecanismos e estratégias nesta direção. 
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Neste contexto, reflete-se, no entanto, no sentido da importância dos conhecimentos 

científicos para o exame e ação sobre as questões ambientais e para a ação em educação 

ambiental. Isto no contexto deste estudo que revelou a emergência de concepções 

românticas e de práticas individuais. Preocupação que está na mesma direção de Passmore 

(1995) ao questionar a emergência de concepções românticas e até místicas da natureza no 

seio dos estudos em ecologia. Concepções que sacralizam a natureza, ou mesmo lhes 

atribui intenções e razões para se vingar do tratamento que os seres humanos lhes vêm 

dispensando. Preocupação que não é nada original uma vez que vem sendo reiterada por 

outros autores (MAZZOTTI, 1994; GRÜN, 2007; LIMA, 1984; MEDINA, 1994) e nas 

palavras de Passmore (op. cit., p. 98): 

 

“É provável que o filósofo não possa estar satisfeito, em particular, com as exigências da 

ala primitivista do movimento ecológico, que demanda que ele encoraje o homem a voltar à 

crença que a natureza é sagrada. Temos de fato razão em condenar como superstição a 

crença de que as árvores, os rios, os vulcões podem ser persuadidos por argumentos; temos 

razão em acreditar que achamos na ciência meios de entender seu comportamento; temos 

razão em considerar que a civilização é importante, até na sua tentativa de transformar a 

natureza. Não é abandonando a nossa tradição de racionalidade – duramente conquistada – 

que nos salvaremos.” 

 
 

Nesta perspectiva, destaca-se a importância dos conhecimentos científicos para a 

educação ambiental, mas no contexto da necessidade de um diálogo com o senso comum, 

no percurso da construção e reconstrução destes conhecimentos e das relações da 

sociedade com e na natureza. Esta preocupação se justifica pelo repúdio, que como se viu 

nesta tese, fazem algumas referências teóricas muito utilizadas na educação ambiental ao 

conhecimento científico historicamente produzido. Nesta direção se enfatiza os valores, a 

espiritualidade, o senso comum, por um caminho que sacraliza a natureza, ao mesmo 

tempo, que se repudiam os conhecimentos científicos historicamente construídos.  

 

Assim, busca-se concluir, destacando algumas reflexões que orientaram as 

discussões realizadas neste trabalho: o problema estaria na ciência, nos conhecimentos por 

ela produzidos, ou nos conhecimentos que foram historicamente privilegiados, ou ainda na 

utilidade que se faz dos mesmos? O diálogo entre as várias áreas da ciência 

(interdisciplinaridade) e outras formas de conhecimentos étnicos, culturais, não seria então 
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a solução? Ou seja, o diálogo não seria entre a diversidade de lógicas existentes, o que 

inclui também a lógica natural, ou os conhecimentos do senso comum, e assim as 

representações sociais? É possível este diálogo? Os conhecimentos científicos das áreas 

específicas de conhecimento não são fundamentais para a construção do novo e para a 

redefinição das relações da sociedade com e na natureza? Afinal, verifica-se existir um 

conhecimento já produzido pela humanidade que é útil a sociedade, que não pode ser 

descartado e que pode estar a serviço da redefinição destas relações. Não é por acaso que 

Santos (2004, p.26), mesmo buscando romper com a epistemologia científica dominante 

admite: 

 

“ ...por mais lúcidas e radicais que fossem as nossas críticas da epistemologia científica 

dominante, o nosso trabalho concreto de cientistas sociais ficaria a dever ao paradigma 

dominante, em termos metodológicos conceituais e analíticos, muito mais do que nós 

estaríamos dispostos a admitir.” 

 

Neste trabalho a direção é então de que não se pode negar a historicidade da razão 

humana, como se o conhecimento não fosse um processo de construção, desconstrução e 

reconstrução que pudesse ser abandonado e substituído por um novo, independente do 

percurso do desenvolvimento cognitivo, numa dinâmica de renovação e ampliação de um 

único mecanismo que se desenvolve a partir da alternância entre novos conteúdos e da 

elaboração de novas formas ou estruturas funcionais. A razão humana a partir de uma 

lógica comum constrói diferentes lógicas e saberes, pressupondo em termos de uma 

multiculturalidade o diálogo e a inter-relação, entre estas diferentes lógicas, o que inclui, 

também, as diferentes lógicas científicas em construção. Desta forma os conhecimentos 

científicos já produzidos integram o processo de construção e reconstrução de uma ciência 

ou de uma educação que se pretenda para a emancipação social. 

 

 Por outro lado, os conhecimentos que brotam da participação, da prática, do 

envolvimento com as questões ambientais concretas são indispensáveis às abordagens da 

realidade, mas eles não podem prescindir do diálogo com os conhecimentos já produzidos 

sobre os elementos, as dinâmicas e as relações que compõem estas questões. A 

humanidade conta com saberes científicos universais já acumulados pela sociedade, na 

medida de suas necessidades e do processo em desenvolvimento das diferentes lógicas e da 

racionalidade humana. O caminho talvez não seja então o do repúdio ao conhecimento 
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científico, mas sim, o repúdio a considerá-los como superiores, como lógicos em oposição 

a outros, classificados como ilógicos. A ciência, já reconhece os conhecimentos do senso 

comum como um pensamento lógico, no contexto da diversidade das lógicas que se 

constroem no percurso de desenvolvimento da razão humana (PIAGET & GARCIA, 1984; 

GARCIA, 2002; DA COSTA, 1994; BOURDIEU, 1997; MOSCOVICI, 1978). 

 

O conhecimento multicultural do qual fala Santos (2004), as representações sociais 

aqui tratadas, ou o senso comum em geral devem sim, serem considerados na abordagem 

das questões ambientais concretas. A perspectiva é de que se considere: o local, mas 

também o global e universal; o racional, mas também a sensibilidade e as práticas sociais. 

A ética é do compromisso, com a humanidade, com a vida, com os direitos humanos; ou 

seja, na direção de se “ressignificar” o humano com e na natureza. Uma concepção, que 

para a educação ambiental, orienta um de seus principais elementos justificadores: a 

necessidade de ter como ponto de partida a problematização da realidade para que se possa 

produzir conhecimento. Assim, a ação da educação ambiental ao abordar as questões 

ambientais precisa considerar os conhecimentos da ciência, numa perspectiva 

interdisciplinar, mas também as representações sociais, ou melhor, os conhecimentos do 

senso comum em todas as suas lógicas e expressões, saberes e sentidos étnicos e culturais.  

 

Nesta direção, de uma educação que articula os saberes étnicos, culturais e locais 

com o conhecimento científico universal, também caminha Forquin (1993), para uma 

educação universal, aberta e tolerante. Uma posição resultante da articulação entre um 

“multiculturalismo de compartimentação” (defesa das especificidades e auto-proteção 

identitária) em oposição a um “multiculturalismo interativo e aberto” (valoriza a 

comunicação recíproca e a mudança). O que se contrapõe a um “universalismo 

etnocêntrico e dominador” oposto a um “universalismo aberto e tolerante”. Esta última 

como posição adotada e defendida por Forquin (op. cit., p. 143): 

 

“O universalismo aberto e tolerante é perfeitamente compatível com o reconhecimento e o 

respeito às diferenças, na medida precisamente em que só se pode reconhecer e respeitar o 

que se pode perceber como uma outra modalidade ou uma outra expressão do humano. É o 

que se pode chamar de fundamento transcultural do interculturalismo verdadeiro. No 

contexto das sociedades multiculturais, há aí uma doutrina possível para a concepção do 

currículo. A escola não pode ignorar os aspectos “contextuais” da cultura (o fato de que o 

ensino dirige-se a tal público, em tal país, em tal época), mas ela deve sempre também se 
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esforçar para pôr ênfase no que há de mais geral, de mais constante, de mais incontestável 

e, por isso mesmo, de menos “cultural”, no sentido sociológico de termo, nas manifestações 

da cultura humana.” 

 

A partir destas referências e no contexto dos resultados deste trabalho, espera-se 

poder está colaborando com a consolidação de um espaço de conhecimento, que contribua 

para facilitar o diálogo entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos do senso 

comum que circulam na escola, acerca da natureza e da relação sociedade/natureza, no 

contexto da preocupação com a formação dos professores e com uma ação participativa, 

crítica e transformadora em educação ambiental. 

 

Reflete-se, assim sobre uma educação ambiental que está proposta como um 

processo, que precisa considerar na abordagem das questões ambientais locais os 

conhecimentos, os valores, as atitudes, os interesses, as práticas dos grupos e setores que 

interagem nestas questões, o que está na relação com o que existe de mais contextual e 

cultural, mas também de universal, no sentido da ciência. Ela precisa, assim, considerar os 

conhecimentos científicos, no sentido histórico e sociológico que integra a cultura e a razão 

humana. Um processo educativo que busca consolidar uma práxis político-pedagógica 

contra-hegemônica, que não é neutra, mas ideológica, orientada por conhecimentos 

científicos, mas também por valores e estratégias comprometidos com a transformação 

social e com a construção de “sociedades sustentáveis”, como um processo educativo que 

ao ser incorporado pela educação certamente culminará com a supressão da necessidade de 

adjetivá-la como ambiental.  
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Anexo 1. 
 Instrumento de pesquisa: associação de idéias sobre 

natureza 
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1. A partir do termo NATUREZA escreva 6 palavras, ou expressões curtas, que lhes 

venham à cabeça: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Das palavras acima citadas escolha as duas, que você considere, mais represente a 

NATUREZA: 

 

 

  

3. Por ordem de importância hierarquize as palavras destacadas como as que mais 

representam a NATUREZA. 

 

 

3.    Das duas palavras escolhidas diga a que para você mais representa a NATUREZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
    1___________________________________                      4___________________________________ 
 
 
 
    2___________________________________                      5___________________________________ 
 
 
 
    3___________________________________                      6___________________________________ 
 
 
 

 
 
 
    _____________________________________                    ____________________________________ 

 
 
 
                                                  ________________________________________ 
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4. O que significa cada uma das palavras escolhidas, no item dois, como as que mais 

representam a NATUREZA: 

• Significado da primeira palavra que representa a NATUREZA:  

• Significado da segunda palavra que representa a NATUREZA: 

 

5. Por que esta palavra, escolhida no item três, foi considerada como a que mais 

representa a NATUREZA.  

 

6. Como são as suas práticas com a natureza? Corretas? Erradas? Justifique sua resposta. 

Exemplifique suas práticas. 
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Para professores 

Disciplina de conhecimento de sua formação escolar.............................................................. 

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Nível de ensino de sua atuação como docente:........................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

 

Disciplina de conhecimento de sua atuação como docente: .................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

Atividades profissionais ligadas à questão ambiental.............................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

Participação em atividades de capacitação em gestão ou educação ambiental:....................... 

.................................................................................................................................................. 

 

Militância ambiental:................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

 

Nome:.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Escola:......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Contatos:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Para alunos universitários 

 

Área de estudo: 

 Biologia            Geografia            Sociologia             Português           Matemática  

 

Atividades profissionais ligadas à questão ambiental.............................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

Participação em atividades de capacitação em gestão ou educação ambiental:....................... 

.................................................................................................................................................. 

 

Militância ambiental:................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

 

Nome:.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Escola:......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Contatos:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Para alunos do ensino médio 

 

 

Atividades profissionais ligadas à questão ambiental.............................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

Participação em atividades de capacitação em gestão ou educação ambiental:....................... 

.................................................................................................................................................. 

 

Militância ambiental:................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................. 

 

Nome:.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Escola:......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Contatos:...................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Anexo 2. 

 Modelos de quadros propostos 

� Modelo de quadro 1  

� Modelo de quadro 2   
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Modelo de quadro 1 – Disposição dos dados a partir da análise de evocação 

  

ORDEM MÉDIA DE EVOCAÇÃO 
 

1º Quadrante – Zona central 

Termos com > freqüência de emissão e < 

ordem média de evocação (> prontidão na 

evocação). 

2º Quadrante – Periferia próxima 

Termos com > freqüência de emissão e > ordem 

média de evocação (< prontidão na evocação). 

 
F 
R 
E 
Q 
Ü 
Ê 
N 
C 
I 
A 

3º Quadrante – Periferia próxima 

Termos com < freqüência de emissão e < 

ordem média de evocação (> prontidão na 

evocação). 

4o Quadrante – Elementos periféricos 

Termos com < freqüência de emissão e > ordem 

média de evocação (< prontidão na evocação). 

 

 
 
 
 
 

Modelo de quadro 2 – para apresentação das classes resultantes da análise do programa 
ALCESTE. 

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Anexo 3.  
Contexto semântico de produção dos sujeitos analisado pelo 

ALCESTE 
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Contexto semântico de produção dos sujeitos analisado pelo ALCESTE 

 
 
Códigos de identificação dos sujeitos 
 
Cat 01 – Professor  
Cat 02 – Aluno  
 
Esc 01 – Pública 
Esc 02 – Pública experimental 
Esc 03 – Privada 
 
Niv 01 – Superior 
Niv 02 – Médio 
 
Dis 05 – Biologia – BIO  
Dis 06 – Geografia – GEO     
Dis 08 – Português – POR   
Dis 09 – Matemática – MAT 

Dis 10 – Sociologia – SOC  
Dis 12 – Aluno do nível méio – ANM  
 
Esp 01 – Capacitação em Educação ou  
                Gestão Ambiental 
Esp 02 – Envolvimento em Projeto de  
                Educação ou Gestão   
                Ambiental 
Esp 03 – Pesquisador Ambiental 
Esp 04 – Campanha de Educação  
                Ambiental 
Esp 05 – Nenhuma experiência 
Esp 06 – Vários dos itens 
Esp 07 – Militância Ambiental 

 
 
**** *suj-01 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Vida representa o próprio ciclo da existência sobre a terra. Se eu estou bem com a natureza 
significa que posso ter uma vida mais saudável. Ao mesmo tempo é preciso existir o fim do ciclo 
da vida para que a natureza se renove. Aquecimento global significa a segunda parte do que 
entendo por vida, ou seja, a morte na natureza como renovação da vida, sem que o ciclo da vida 
venha a ser renovado. Tento ser o mais correto possível. No entanto, sei que poderíamos fazer 
mais. Exemplo: o trabalho de lixo seletivo, que não depende só de mim, mas de uma política 
municipal; usar menos o carro individual, andando mais de coletivo; e economizar mais emergia 
elétrica. 
 
**** *suj-02 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Floresta significa um espaço físico no qual encontramos árvores de grande, médio e pequeno porte, 
além de uma grande variedade de vegetais e de seres vivos, ou seja, é um espaço de enorme 
biodiversidade e que produz oxigênio. Meio ambiente é o conjunto de todos os espaços necessários 
para manter o equilíbrio do nosso planeta. Compreende tanto o local onde os homens e os animais 
habitam como os demais locais circundantes. Porque, das palavras que eu associei a natureza, meio 
ambiente, é a que tem um significado mais amplo. Algumas das minhas práticas eu considero 
corretas, pois contribuem para a preservação da natureza. São práticas como economizar energia, 
jogar lixo no lugar correto, economizar água, não criar nem matar animais silvestres, não fumar, 
instruir alunos e pessoas a minha volta para certas práticas, plantar árvores, etc. Considero que são 
práticas incorretas aquelas que não faço, mesmo sabendo que deveriam ser feitas. Por exemplo, não 
reciclo meu lixo, continuo utilizando sacolas plásticas, uso de inseticidas e agrotóxicos, jogo no 
ralo da pia o óleo utilizado na comida, etc. 
 
**** *suj-03 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
A água serve para as necessidades básicas do homem, lazer e prazer. Nudismo é liberdade e 
descontração, lazer e prazer. Nudismo porque se coaduna com todas as necessidades, 
predisposições de liberdade, esperança, gozo, etc. Neste conturbado mundo de exigências e 
normas. Minhas práticas são parcas, afora o contato, convívio com o humano, em práticas 
pedagógicas nas salas de aulas, num processo de conscientização. Quase nada. 
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**** *suj-04 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Água é vida, é criação. Sol é força, é capaz de transformação, de produção de energia. Minhas 
práticas são de preservação, zelo e amor. Realizo com os alunos trabalhos de leituras de textos e 
redação com a temática do ambiente. 
 
**** *suj-05 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
É impossível dizer o que significa natureza em uma palavra, pois, elas são muitas coisas: oxigênio, 
ozônio, vegetação, mar, chuvas, sol e tantas outras. Não tenho nenhuma prática com a natureza.  
 
**** *suj-06 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Natureza é o lugar onde vivemos, habitamos, é o nosso habitat. Desde nosso corpo, nossos 
alimento, nossa moradia, nossos parques, tudo é natureza. O homem é o ser que não se sente como 
integrado no meio ambiente. Um erro epistemológico da concepção aristotélica de mundo. 
Entretanto, o homem é natureza. Habitat, pois, habitamos o planeta, a natureza. Desde tomar um 
banho em casa ou na praia até o cuidado com o jardim, a preparação dos alimentos, etc. Trato o 
tema em sala de aula, com análise crítica do discurso.      
 
**** *suj-07 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Green peace: paz na natureza. Essa é uma organização que visa proteger a natureza de modo geral, 
principalmente ás plantas. As plantas purificam o ar e animam nossos dias. Porque dentre tantas 
outras, as plantas e as árvores têm sido vítimas do desmatamento. Acredito que de forma correta, 
pois amo plantar e cuidar das minhas plantinhas, inclusive, eu fico irritada ao ver jogarem lixo nas 
ruas e ao ver desperdícios de energia. O que está muito ligado à natureza. Enfim me preocupo 
muito com a natureza.     
 
**** *suj-08 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Cuidado que nós devemos ter com a natureza, cuidando, preservando o meio em que se vive. Vida 
porque a natureza é nossa vida. Porque sem a vida a natureza não existiria. Preservando o meio 
ambiente. Pois, quando se preserva, cuida com muito amor e dedicação. Exemplo não poluir os 
rios, as ruas, os mares.  
 
**** *suj-09 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Natureza como necessidade, como algo que temos que ter, essencial, necessário a existência 
humana. Preservação como cuidado, como preservação da vida humana. Porque é o que mais o ser 
humano necessita, de onde tira o que precisa. É a fonte para sua sobrevivência. Práticas de 
conservação. Não poluir o meio ambiente, não jogar lixo no chão, reciclar. 
 
**** *suj-10 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Vida porque sem a natureza, ou seja, sem a vida natural, não há continuidade da existência humana. 
Separação homem-natureza. Planta, pois sempre que pensamos em natureza lembramos logo de 
plantas, são elas que equilibram a natureza. Porque sem natureza não há vida no planeta. Pratico a 
reciclagem na minha casa e no meu trabalho mandando os papéis velhos para serem 
reaproveitados. Faço reciclagem doméstica. 
 
**** *suj-11 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Meio ambiente é o que faz parte do nosso meio, que é significativo e importante. É muito 
importante que a natureza seja conservada, pois ela exerce papel fundamental em nossa vida. 
Porque meio ambiente é a definição mais completa de natureza que pude encontrar. Procuro 
preservar a natureza no meu máximo. Procuro não jogar lixo no chão, entre outras coisas. 
 
**** *suj-12 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Preservar, cuidar da natureza, pois ela é a fonte da vida. Cuidado, quando se cuida, só se tem a 
ganhar. A natureza é a fonte da vida, por isso temos que cuidar. Colocar o lixo no local adequado. 
Para que haja uma reciclagem do material. Exemplo o papel jogado fora, que se transforma em 
folhas utilizáveis. 
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**** *suj-13 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-07 
Fauna porque os animais são o alicerce da natureza. Regulam a população. Altamente ligado aos 
ecossistemas. Embelezam as matas de todo o mundo. Flora porque as plantas são outro alicerce de 
sustentação da natureza. Dela tiramos remédios, oxigênio, entre outras coisas. Algumas ainda retêm 
o calor e regulam a temperatura. Flora porque eu acho que os animais vivem nas matas, 
dependendo do seu habitat, que no caso é a flora como um todo. São boas porque tento dar um bom 
exemplo como: não jogando lixo na rua, cuidando das plantas e tentando conscientizar as pessoas 
dos males do desmatamento e da flora. Tento conscientizar as pessoas e fazer alguma coisa no meu 
bairro. 
 
**** *suj-14 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Água é essencial para a vida. O ser humano é vida. Porque natureza é vida e a água é essencial para 
vida. Conservar plantas. Eu sempre peço para que as pessoas não arranquem ou maltratem. Cuidar 
dos animais, em não deixo ninguém maltratar um animal perto de mim. Plantar, pois acho muito 
bom quando as pessoas fazem, mas nunca fiz. Economizar água tentando conscientizar meus 
alunos e familiares quanto a isso. Limpeza: peço às pessoas que não joguem lixo no chão. 
 
**** *suj-15 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Florestas são árvores juntas num lugar mais afastado da cidade. Os animais representam à natureza 
porque fazem parte da mesma. São seres vivos, incluindo o homem, assim com as plantas e tudo o 
mais. Floresta porque eu acho que representa. Não sei explicar. Eu tento não sujar o lugar em que 
as plantas vivem. Não gasto muita água, trato bem os animais. 
 
**** *suj-16 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Ecologia é o estudo do meio natural, ecossistema, e suas relações com o homem. Preservação são 
os métodos utilizados no sentido de proteger a natureza das agressões impostas pelo homem. 
Porque como a natureza está sendo extremamente agredida, o contraponto da postura ecológica fica 
em evidência, necessariamente. Práticas de um usuário preocupado com a destruição da mesma, 
mas não necessariamente envolvido enfaticamente com a questão. Exemplo: cotidianamente 
procuro ter atitudes de preservação da mesma, mas sem me envolver ativamente em movimentos 
ecológicos. 
 
**** *suj-17 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
A beleza da natureza como um todo. O que o verde traz para as pessoas é o mundo como a paz, 
harmonia, tranqüilidade. O ambiente onde vivem diversos tipos de animais e onde existem as mais 
variadas plantas e árvores além dos rios. Porque é a cor que ela representa a da esperança e a 
tranqüilidade em viver neste ambiente. Evito sujar o meio ambiente. 
 
**** *suj-18 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
A vida resume tudo que existe no planeta terra. É na natureza onde se encontram as fontes 
necessárias à sobrevivência da vida na terra. Harmonia significa união, a existência de afinidade e 
na natureza essa harmonia funciona para o bem das espécies. Porque a vida é o maior bem que se 
pode encontrar na natureza. Respeito à natureza como parte de uma sociedade que dela depende 
para viver e se desenvolver melhor. No que diz respeito a um engajamento em causas ambientais 
nunca participei, mas gostaria. 
 
**** *suj-19 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Pureza daquilo que não foi alcançado e corrompido pela pelas práticas humanas. Os limites 
estabelecidos pelas espécies que convivem naquele espaço são naturais, delimitados apenas pela 
real necessidade de cada um. Porque nela cada criatura vive da forma que foi criada pra ser e é livre 
no seu espaço. Respeito a todo espaço natural ainda existente nos centros urbanos, principalmente, 
e demonstrando esse respeito, por exemplo, no destino dado ao lixo. 
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**** *suj-20 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Mar é uma grande porção de água que cobre a maior parte do planeta. Árvores. Mar porque é o que 
está em mais evidência no planeta e por conta do seu ecossistema. Passeios no lago. Porque é um 
ambiente legal e aconchegante. 
 
**** *suj-21 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Harmonia porque tudo se encaixa lá, tudo acontece como é para ser. Se não fosse a intervenção 
humana tudo continuaria ordenado, harmônico. Exuberância porque na natureza tudo é muito 
bonito e bem feito suas cores e formas e a diversidade de itens e formas viventes. Como já havia 
dito o que é mais marcante na natureza é sua harmonia. Não jogo lixo na rua, seleciono meu lixo e 
reaproveito a alimentação. 
 
**** *suj-22 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Vida representa a dependência vital dos seres humanos. Ela é a fonte de recursos alimentares que 
necessitamos para sobreviver. Ela simboliza a sustentação da vida humana e das pessoas. Inspira a 
força e a vivacidade para encaráramos as adversidades. Eu priorizo as ações que não trazem danos 
para ela. Compro produtos biodegradáveis, economizo água, quando vou escovar os dentes. Separo 
o lixo orgânico do inorgânico e entre outros. 
 
**** *suj-23 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
A existência humana depende de como a natureza está. Se ela está bem, o ser humano terá uma 
melhor qualidade de vida, se ela está mal essa qualidade decai. Consciência ambiental fundamental 
à sociedade, já que nosso bem estar está intimamente ligado a natureza. Devemos ter consciência 
que pagaremos por nossas atitudes com o meio ambiente, ou melhor, já estamos pagando por essa 
falta de consciência. Porque a existência humana depende de como está o meio ambiente. Sem 
ambiente, não tem existência humana. Procuro fazer minha parte: economizo energia elétrica e 
água. Jogo lixo no lixo. Evito usar produtos que agridam a natureza. Também procuro incentivar as 
pessoas com quem convivo a ter a mesma prática. Cuido da natureza, porque me preocupo comigo, 
com a sociedade e a qualidade de vida. 
 
**** *suj-24 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-07 
Origem: primeiro de onde surgiu de onde alguma coisa teve início. Exemplo ser natural de país, 
estado, cidade, região; segundo ter origem natural, não ser fruto de experimento humano. 
Especificidade, tipo, perfil. Exemplo ele é de natureza detalhista, indicando que o indivíduo citado 
é um tipo de pessoa detalhista. Especificidade porque indica o tipo, a classificação. Isto pode, não 
necessariamente, explicar a origem, causas, características, belezas e a espontaneidade, 
comportamento de um objeto de estudo, por exemplo. A partir do estudo e interação com os objetos 
de estudo, os cenários existentes e as pessoas nestes locais. Entender melhor o que pode ser feito 
para preservar o bem natural das coisas, ou seja, como as coisas são de uma forma mais natural, 
mais original, como o meio ambiente, por exemplo. Reciclagem, reflorestamento, controle na 
produção de gás carbônico. 
 
**** *suj-25 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Chuva, pois a água é a principal fonte de vida. Árvore, a vida em desenvolvimento. Chuva porque 
lembra renovação, esperança. A imagem da chuva numa floresta é bastante bonito. Sinceramente 
não tenho tempo para me dedicar a esta área, mas onde eu moro há coleta seletiva de lixo, o que 
contribui bastante para não poluição. 
 
**** *suj-26 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Mundo natural e físico significa a natureza viva, animal, vegetal e mineral, com seu eco-sistema, e 
sua geografia. Physis grega, engloba o mundo físico material, mas também a essência deste mesmo 
mundo. Porque refere-se aos aspectos organísticos e vitais do mundo natural. Procuro evitar poluir 
o meio ambiente reciclado em casa o lixo orgânico, transformando-o em adubo orgânico para usar 
em minhas plantas. 
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**** *suj-27 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Flora é conjunto de seres vegetais de uma determinada região. Fauna é conjunto de seres animais 
de uma determinada região. Porque agrega uma enorme quantidade de seres vivos. Sempre 
buscando uma boa relação para que a natureza seja preservada, o que acarreta a preservação da 
espécie humana: não jogo lixo na rua, nos rios, no mar; evito produtos em aerossol; uso lixo 
orgânico como adubo para as plantas; não maltrato animais. 
 
**** *suj-28 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Água é matéria importante. Sal é um gosto muito presente. Água, porque terra planeta água. 
Caminhada, jogar o lixo no lixo, reciclagem e tomar banho de mar. 
 
**** *suj-29 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Água é a movimentadora e criadora da vida. Sem água não existe os outros seres vivos. Árvore é a 
manifestação mais conhecida da natureza, seria mais certo chamar floresta como a representação da 
natureza. Como se diz: São os pulmões da terra. Árvore, pois é o mais usado pelo homem para 
demonstrar sua consciência ecológica. Não tenho tantas, o mais perto que chego é colocar água nas 
plantas, com certeza deixo muito a desejar. 
 
**** *suj-30 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Origem é o início, vem de. Equilíbrio é controle, conexão. A natureza é equilibrada, ou 
desequilibrada no seu equilíbrio. Procuro evitar a poluição e a contaminação com a grande 
quantidade de lixo desperdiçado. Principalmente com toda essa discussão sobre o 
superaquecimento global. Procuro reciclar e reaproveitar o lixo. 
 
**** *suj-31 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Vida porque fazemos parte da natureza e como estamos vivos somos ela, vivos ou mortos estamos 
nela e retornamos a ela. Habitat, pois, natureza é morada, é o bio, nós somos compostos pela 
natureza. Natureza é vida, tudo que está vivo faz parte da natureza, e as que morrem também, de 
forma que somos ela a natureza, de uma forma ou de outra. Minhas práticas são erradas, apesar de 
ser consciente ainda não faço uma separação no lixo que produzo, no mais eu cuido, planto e 
conservo. 
 
**** *suj-32 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-08 *esp-05 
Pulmão é o que leva ar para assim termos condições de viver. Vida porque sem a natureza não tem 
vida. Pulmão imagine um corpo sem ele. Agora imagine a terra sem a natureza. Não jogo lixo no 
chão, aprendi com minha família. 
 
**** *suj-33 *cat-01 *esc-02 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Meio ambiente é o conjunto de todos os seres que compõem o orbe terrestre, bem como, a relação 
que estes estabelecem uns com os outros. A ecologia do grego é oikos que é casa e logia que é 
estudo, logo, literalmente é estudo da casa. Ela estuda a relação dos seres vivos e do meio em que 
vivem. Meio ambiente por ser um conceito mais abrangente e, muitas vezes, ser empregado como 
sinônimo de natureza. Ele engloba todas as demais palavras mencionadas: fauna, flora, oxigênio, 
ecologia e mar. Práticas de preservação e conscientização ambiental. Preocupo-me em não poluir 
os ambientes por onde passo e conscientizar meus alunos dessas práticas. 
 
**** *suj-34 *cat-01 *esc-02 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
A vida se realiza no preservar. Preservar é fator imprescindível para a natureza. Porque preservar 
mantêm a natureza viva. Não poluir. Animais só no seu habitat natural. Usar a natureza sem 
destruí-la. Viver é preserva. Gosto da vida livre no seu lugar. Ensino a importância de preservar a 
natureza. 
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**** *suj-35 *cat-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Não artificial, é riqueza pura, natural, cheia de ensinamentos. Aprendemos com a criação. Não 
artificial pela riqueza de conhecimentos a prestar. Ensino meus alunos a estudá-la, a apreciar suas 
riquezas. Já fiz passeios viagens e pesquisas sobre a natureza. 
 
**** *suj-36 *cat-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
O meio ambiente é o meio em que todos vivem, incluindo animais, plantas, pessoas e minerais. 
Água é vida, onde começou tudo, elemento sem o qual nenhuma criatura sobreviveria, está ao redor 
de tudo, em todo lugar e dentro das criaturas. Porque eu acho que meio ambiente engloba mais 
elementos que dizem respeito à natureza. Como professora de português minhas práticas são 
poucas, chegando a, no máximo, a trabalhar textos com conteúdos de meio ambiente. Converso 
sobre o meio ambiente e o que o homem faz com ele. 
 
**** *suj-37 *cat-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Bem-estar é está bem consigo mesmo, ou seja, se está tudo bem ao meu redor, se a natureza está 
bem, eu vou ficar bem, saudável. Se eu estou num ambiente saudável eu estou com saúde, 
saudável, se eu estou num ambiente poluído eu estou doente. A natureza saudável é só bem-estar, 
ambiente saudável, significa você está saudável. Gosto muito de planta, de palmeiras, eu tenho 
plantas em casa, só não tenho mais porque não tenho espaço. Gosto de limpeza para evitar certos 
problemas futuros, ambiente só limpo. Eu já fiz práticas sobre a natureza a partir de textos em sala 
de aula. 
 
**** *suj-38 *cat-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-07 
Preservação é a conservação do meio ambiente. Meio ambiente é a preservação da vida. Porque o 
homem destrói, a humanidade está longe de entender o significado de preservação da natureza. 
Separo o lixo domestico: garrafa pet, vidro e papel. Gosto de conservar meu jardim. Não jogo lixo 
comum na rua: ponta de cigarro, copo plástico, etc. Procuro mostrar aos alunos a prática da limpeza 
da sala de aula. 
 
**** *suj-39 *cat-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Deus criou a natureza. Tudo que Deus fez é bom e belo. Preservar a natureza porque se todos nós 
cooperássemos com a preservação a natureza voltaria a ser natureza. Porque Deus criou o mundo 
perfeito, mas, o homem na sua ignorância está destruindo o que Deus criou. Jogar lixo no lugar 
correto. Não fumar. Não comprar desodorante que agridam a natureza. Quando vou à praia procuro 
orientar minhas filhas a levar saquinhos para trazer as cascas de amendoim e outras coisas para 
jogar em casa na lixeira. 
 
**** *suj-40 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Deus, o criador, é o responsável por toda essa maravilha. Ele está no canto dos pássaros, na magia 
das flores, no verde do mar, enfim, na beleza de toda a sua criação. Para mim nenhuma outra 
palavra que não fosse beleza poderia expressar com mais precisão a natureza. Através da prática de 
leitura de textos cujos temas girem em torno da natureza. Há pouco mais de um mês foi vivenciado 
o texto, planeta água, com o objetivo não só de avaliar a prática de leitura e compreensão do que 
foi lido, mas também, conscientiza-los no que se refere à preservação da água no planeta. 
 
**** *suj-41 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Bem-estar, sentir-se confortável em um ambiente bem tratado. Harmonia, integração do espírito 
com a energia positiva que a natureza nos oferece, através de seus elementos. Liberdade, sensação 
de leveza e de plena entrega do ser com o meio. A harmonia é importante, quando o homem 
descobre que faz parte deste elo, que precisa conservar e proteger nossas matas e florestas para 
preservar a todo tipo de vida. O homem é peça fundamental da natureza. Sempre procuro preservar 
o verde, respeitando seu espaço de proliferação. Nas praças públicas busco evitar, quando possível, 
que as pessoas depredem as árvores e os animais. No jardim cultivando flores das mais 
diversificadas. Quando possível entrego-me com outros professores e visitamos vários espaços 
verdes. 
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**** *suj-42 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-02 
Fauna é o conjunto dos animais próprios de uma região ou de um período geológico. Flora é o 
conjunto de plantas de uma determinada região, tratado acerca dessas plantas. Como a flora é o 
conjunto das plantas de uma determinada região, se cada uma dessas regiões preservar a sua flora, 
certamente estará ajudando a natureza. Não costumo contribuir para a poluição dos rios e mares, 
tampouco destruo as plantas. Protegendo os animais e cuidando, dentre outras coisas, acredito estar 
agindo de forma favorável à natureza. 
 
**** *suj-43 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
O homem modifica a natureza. Ele é responsável por ela. Os animais fazem parte da natureza e 
muitas vezes são dizimados. Porque o homem é o principal elemento da natureza. Cabe a ele sua 
preservação. Só depende dele. Na verdade eu tento fazer a minha parte. Se cada um fizer a sua 
parte haverá um grande progresso. Não fumar, não devastar as plantas, não poluir são alguma 
práticas que ajudariam a melhorar a natureza. 
 
**** *suj-44 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
As flores representam a maior expressão viva da natureza, um presente valioso, tanto é que se 
ganha muito dinheiro com elas. A natureza sorrir quando as flores florescem. Já o mar e a sua força 
e imponência que faz com que a natureza mostre que não é só de delicadeza que se vive. As flores 
com seu colorido e sua diversidade são o que mais me encanta na natureza, sem dúvida sua 
presença no jardim, ou mesmo, no jarro em casa, provoca sempre admiração. Infelizmente tenho 
contribuído pouco com a natureza, mas tento na medida do possível, jogar o lixo reciclável nas 
lixeiras de coleta seletiva; cuido em não jogar o lixo no chão das ruas e avenidas; economizo água, 
energia elétrica; não troco de eletrodoméstico com freqüência e sempre que posso planto algo. 
 
**** *suj-45 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
O homem é um elemento da natureza que pode destruí-la. No ecossistema há harmonia natural 
entre seus elementos. Porque se retirar um dos seus elementos a harmonia do todo pode ser 
quebrada. Conviver com as pessoas e os demais elementos do nosso mundo, procurando respeitar 
os limites de cada elemento. Discussão com os alunos sobre o ambiente e as práticas destes. 
 
**** *suj-46 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-02 
Sem a vida não teremos ar puro. A água é essencial para os seres. Porque a natureza é vida. Não 
poluo rios, praias, etc. Conservar, cuidar das plantas. Manter limpa a rua e a casa em que moro. 
 
**** *suj-47 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Compromisso é a responsabilidade para com a vida e a manutenção do equilíbrio, bem-estar e 
perpetuação do planeta. O verde é a representação da esperança, de preservação da vida e do meio 
ambiente. Pelo compromisso que temos com a vida. Através da educação de preservação evitando 
poluir, estragar, danificar, enfim destruir o que me rodeia. 
 
**** *suj-48 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-02 
Do solo depende a nossa sobrevivência. A água é condição para se ter um excelente solo. 
Sobrevivência. Procurando respeitar a natureza. Preocupação com o lixo, com a água, com a 
poluição, re-aproveitando o que for possível. 
 
**** *suj-49 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Vida é a continuidade da vida. Viver em harmonia com a vida. Porque precisamos viver melhor. 
Não sujar as ruas. Não joga lixo na rua.  
 
**** *suj-50 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Cachoeira é igual a água limpa, pura, e água é vida para todos os seres vivos. Água para beber, 
tomar banho, refrescar. Verde é porque ele representa ar puro fresco, o pulmão do mundo. Tem a 
ver com vida também. A água em primeiro lugar porque dela depende o verde. É um principio, até 
para os filósofos. O verde, a limpeza do ar dos gases venenosos como o dióxido de carbono. O 
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oxigênio elimina estes gases e atua no efeito estufa. Pelo fato dele representar a vida. A água é o 
princípio de tudo. Você pode passar dias sem comer, mas não sem beber. A água tem também um 
poder curador, ela limpa o organismo, faz bem, hidrata a pessoa limpa a pele. Eu procuro fazer a 
minha parte, desde que aprendi o que é efeito estufa: lixo no lugar certo, coleta seletiva. Falo com 
as pessoas e com os meus alunos para não jogar lixo pela janela dos ônibus. Eu, como professor, 
estudei o efeito estufa, quais os males que acarreta, sei relação com o lixo a partir da emissão do 
gás metano em sua decomposição. Eu ensino isto nas minhas aulas de português, através de textos, 
porque considero importante passa para os alunos a importância do tratamento do lixo. Digo para o 
cuidado com os cadernos, cada folha poupada economiza árvores. A preocupação hoje é com as 
próximas guerras, que serão por causa de água pura. O efeito estufa aumenta o risco de escassez de 
água. Eu sou uma pessoa ecológica tenho preocupação com o que destrói as plantações. Antes eu 
não me preocupava. Mas a questão do aquecimento global é uma questão importante, você viu 
Bush não assinou o protocole de kioto que trata da convenção do clima. Hoje eu entendo 
perfeitamente as professoras que trabalham este tema em suas aulas. 
 
**** *suj-51 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Antes eu achava frescura. Hoje eu acho o tema muito sério, que deve ser repassado é por isso que 
eu incluo nas minhas aulas. Eu convidei os professores de outras disciplinas: química, biologia, 
para me explicar melhor sobre o dióxido de carbono. O pior é a queima dos combustíveis fosseis. 
Eu gostaria que existisse mais parques e que se plantasse mais árvores. É preciso encontra melhores 
técnicas de agricultura para que não se agrida tanto a natureza. É preciso também haver um 
controle de natalidade, pois todos têm direitos. Mais pessoas é mais tudo, isto tem a ver também 
com a economia, pois é preciso: mais escolas, mais casas, mais empregos, mais saúde, mais tudo. 
Então quanto menos gente melhor. Eu me preocupo em repassar o conhecimento, mas apenas o 
conhecimento não adianta, tem que ter conscientização. Eu vi uma professora jogar lavagem em 
um canal próximo a sua casa. Eu não acredito que ela não tenha o conhecimento de que não se deve 
fazer isto. Informação sem conscientização não tem importância. 
 
**** *suj-52 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Meio ambiente é igual a nós, flora e fauna. O problema é que o homem não se vê como fauna, ele 
sempre se exclui. A mata atlântica precisa ser preservada. O pouco que existe precisa ser 
preservado. A preocupação é com a expansão da cana de açúcar, para o biodísel. No nordeste já 
começou queimando o pouco que resta. O pobre não pode desmatar para construir a sua casa, mas 
os usineiros vão destruindo mais a cada ano. Porque o meio ambiente precisa ser preservado, a 
fauna está ameaçada, muitos animais em extinção. Tudo para a produção de riqueza que é para uma 
minoria. A minoria polui e a maioria sofre. Eu reciclo, em casa separo o lixo do que não é lixo. Na 
minha área não tenho como trabalhar o tema, mas já sugerir um trabalho de reciclagem na escola, 
podia gerar recursos. 
 
**** *suj-53 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Equilíbrio é harmonia entre as espécies. Vida é a existência das espécies. Porque a vida representa 
a existência das espécies na terra e consequentemente, lutamos para que elas possam continuar a 
existir aqui na terra. Procuro conscientizar os meus semelhantes de que a natureza é vida, 
continuação da existência de cada um na terra e que devemos preservá-la. Trabalho a temática 
ambiental através de leitura sobre o tema e discussão com os alunos. 
 
**** *suj-54 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Vida é manifestação de Deus. Terra é a morada do homem. Porque a terra é a morada do homem. 
Pois é através da vida que a natureza se manifesta. Não poluo o meio ambiente seja ele urbano ou 
não. Exemplo não jogo lixo na rua. 
 
**** *suj-55 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
A natureza é a essência de nossa vida. Dizer o que significa a palavra vida é muito complexo, pois 
ela é a representatividade máxima da existência. Seria a união da alma e do corpo. O verde também 
representa: a vida, a vegetação, a água de que ele precisa para existir, o sol, é um encadeamento de 
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água, sol, verde e vida. Porque ela sintetiza, resume, representa toda a natureza. Eu tenho 
procurado, por exemplo, economizar água, pois é uma preciosidade e daqui a alguns anos, talvez 
uma raridade. Não sujando o meio ambiente, não jogando lixo no chão, não poluindo, etc. Não 
mexo nas flores, árvore, etc. Tento viver em harmonia, sem agressões. Atividades em sala de aula 
através de textos com este tema. 
 
**** *suj-56 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-01 
A natureza nos remete ao principio cósmico, ao uno imanente em cada átomo. Macro cosmo e 
micro cosmo enquanto uno. Porque sintetiza o conceito de natureza que é cosmos. Buscar o 
equilíbrio com a natureza é buscar a iluminação cósmica através de praticas ocultistas. Trazer a 
natureza do macro cósmico para o micro cósmico. 
 
**** *suj-57 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-04 
Mãe de bondade, provedora de tudo que o homem necessita para a sobrevivência. Infinita natureza, 
o ser humano como principal depredador da natureza. Ele a destrói sem a menor conscientização do 
que ela representa para a vida na terra. Essa depredação poderá por fim ao que há de essencial para 
ele. Infinita natureza por receio da depredação causada pelo homem. De amor respeito e 
preservação. Campanha relacionada à questão ambiental na escola. 
 
**** *suj-58 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Deus é força aparentemente coerente que nos submete a uma relação de dependência com a 
natureza. Vida é a unidade de um único organismo do qual fazemos parte. Vida é inexorável, não 
há como contestar que a natureza é a vida, nossa vida. Não milito em nenhum movimento 
ecológico, mas procuro não agredir e, dentro do possível, preservar a natureza. Acredito, no 
entanto, que continuaremos a agredir a natureza até inviabilizarmos a vida humana. Nosso tempo 
de vida no planeta é ínfimo em relação ás dimensões temporais do universo, por isso mesmo são 
inevitáveis nossas atitudes individualistas e egoístas. Somos imediatistas porque a morte é 
imediata. 
 
**** *suj-59 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Água é um recurso de suma importância para o ser humano, sem o qual não existiria vida. 
Vegetação é um recurso que nos fornece alimento, matéria prima para as indústrias, meio de 
purificação do ar. Como já disse sem a água não existiria vida, e porque a maior parte do nosso 
planeta é coberta por água. 
 
**** *suj-60 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
A sensação de estar livre para correr, brincar e, principalmente, viver. Você se torna mais jovem, 
mais disposto estando em contato com a natureza. Liberdade é o símbolo máximo para o ser 
humano poder viver melhor. Estou muito em falta no contato com a natureza, por isso muito preso 
e muito cansado. Eu não tenho nenhum projeto apenas oriento meus alunos a preservá-la. 
 
**** *suj-61 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Vida preservação das espécies, qualidade da existência do homem em relação com o meio e outras 
espécies. Compromisso com o futuro, com as novas gerações. Preservação é a responsabilidade que 
o homem, como ser racional que o é, tem, e deve ter, com a qualidade de vida na terra. As gerações 
posteriores não devem sofrer as conseqüências dos atos irresponsáveis de pessoas alheias ao bem-
comum. Preservar é, sobretudo, agir e pensar coletivamente. A vida é a essência de tudo que se faz. 
Natureza é existência, embora seja efêmera. Perpetua-se a vida legando às outras gerações as 
experiências, de vida, que são adquiridas na trajetória de cada indivíduo. A natureza são complexos 
de vidas em cadeias de dependências. Harmoniza-las na convivência é responsabilidade dos 
homens, seres conscientes de suas ações, de seus compromissos, por isso, deve-se viver com 
qualidade. Negligenciar a natureza é impossibilitar o prazer de existir neste planeta. Gosto de 
cultivar, acompanhar, ver brotar e admirar a beleza, a diversidade, as cores que surgem das plantas 
em suas flores, ou não. Sempre gostei de criar e plantar. Sempre tive, na infância, contato direto 
com a natureza preservada em seus mínimos detalhes. Com os pés no chão, as mãos nas águas, por 
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rios e açudes, nos campos de cajueiros e mangueiras, fui menino livre. Hoje passo para minhas 
filhas a importância de ter intimidade e prazer no contato com a natureza e, sempre que posso, dou-
lhes oportunidades concretas de conviver com experiências desse tipo. Trabalho em sala de aula 
com a seleção, análise e divulgação de textos e contextos que tematizam a importância ambiental. 
 
**** *suj-62 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-08 *esp-05 
Meio ambiente é o local em que vivemos, agimos diretamente na natureza. Poluição é o ataque à 
natureza, destruição. Porque do meio ambiente dependemos para viver. Evito poluir o ambiente, 
não sujando as ruas. Procuro não desperdiçar água. Costumo plantar árvores nos imóveis, por mim, 
adquiridos. 
 
**** *suj-63 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-02 
Vida é uma palavra que traduz a essência do mundo em que vivemos. É a continuação e o cuidado 
com o que possuímos. Diversificada, pois a natureza agrupa uma diversidade infinita de vidas, com 
respectivos hábitos características, e, isso, em minha opinião é o que a torna tão rica. Vida, pois 
como falei, ela traduz a essência de tudo. Não jogo lixo nas ruas. Cuido bem das minhas plantas. 
Enquanto educadora, explico a importância e o dever de preservar. 
 
**** *suj-64 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-02 
Milagre é algo magnífico, de repercussão fantástica; efeito improvável ou impossível que se tornou 
concreto; maravilhoso e divino. Deus é respeito; bondade e solidariedade; existência. Deus porque 
a natureza é uma criação perfeita. Procuro respeitar e preservar. Exemplo: evitar desperdiçar água, 
jogar lixo nos depósitos adequados. 
 
**** *suj-65 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-02 
Verde significa a cor associado à juventude, a convivência com o próximo. Uma relação vital entre 
a natureza e o homem. Água é elemento que fortalece o indivíduo. Também representa a força dos 
nossos rios. Um desafio a ser vencido. Porque é sinônimo de esperança, beleza e perenidade. A cor 
em si é muito bela e transmite uma serenidade, uma tranqüilidade como a natureza. Não há nada de 
interativo entre a natureza e eu. Mas quando me retiro do ambiente urbano procuro lugares mais 
naturais. Gosto muito de nadar, andar por trilhas. 
 
**** *suj-66 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-08 *esp-02 
Vida é o conjunto de fatores que permitem a existência. Saúde é resultado de um conjunto de 
fatores favoráveis à existência. Vida porque a falta de cuidado com a natureza destrói a vida. 
Procuro preserva-la. Propago a coleta de lixo, cuidado com as árvores, plantas, tanto no ambiente 
familiar quanto em convívio na sociedade, e principalmente no trabalho. Evito o desperdício de 
água, poluição do ambiente. tentando ser mais um a colaborar para que o verde, a beleza, a saúde e 
a escassez não eliminem a esperança e a vida que representa a natureza. 
 
**** *suj-67 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-06 
Ar puro é vital para a vida. Árvores, plantas, em geral, são importantes para o ar puro, e também, 
algumas, na produção de frutas. Natureza é a possibilidade de andar descalça, com os pés no chão. 
É vida. São as árvores e as plantas, como também as pedras, que aparecem no caminho, são vida. 
Procuro respeitar a natureza. Faço coleta seletiva em casa. Tenho um sítio em São Lourenço onde 
vou todo fim de semana com a família. Lá eu planto, tenho cavalo, cuido das árvores, crio 
cachorro, colho frutas. Participo de um grupo em formação na Rural que está articulando ações de 
controle e proteção ambiental do campus da Rural. 
 
**** *suj-68 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
A vida na terra e suas muitas formas representam bem a natureza, na minha maneira de ver. 
Animais, vegetais e até rochas, água, e outros que não têm vida, juntos todos dão o significado de 
natureza. Natureza também é uma palavra que pode ser usada para tipificar elementos que possuem 
as mesmas características. Como a natureza humana. Vida é a que a meu ver retrata o sentido da 
palavra natureza. Sou muito observador. Gosto de ver como vivem os animais, como eles se 
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reproduzem, como eles se alimentam, como eles se defendem. O mesmo para os vegetais. Também 
gosto de observar as paisagens, esta é outra prática que sempre que posso, gosto de ver, de 
fotografar. 
 
**** *suj-69 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Vida, expressão máxima da natureza. Sobrevivência, meio ideal para a manutenção da vida, 
condição necessária para a perpetuação de uma espécie ou das espécies. Porque a vida faz parte da 
natureza. Procuro cada vez mais uma consciência de que estamos inseridos na natureza, como parte 
dela, o que nos leva a lutar pela sua preservação; preservando e respeitando a vida animal e vegetal; 
respeitando os espaços e ambientes de cada ser vivo. 
 
**** *suj-70 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Faz-se necessário que o ser humano esteja sempre atento à preservação da natureza, para que não 
só as gerações de hoje, como as de amanhã, possam desfrutar de uma melhor qualidade vida. É 
indispensável que sejam mantidos limpos, para que possamos ter uma melhor saúde, melhoria da 
fauna e flora. É de importância capital, visto que sem sua existência a vida é quase impossível. 
Tenho contribuído de uma forma ou de outra, não só m contato com os meus familiares, e também 
com os meus alunos. 
 
**** *suj-71 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
O criador é um ser supremo. Deus criou a natureza para servir ao homem. A natureza por ser tão 
bela e tão útil ao homem não poderia deixar de ter um ser supremo que regularize isto. Sou muito 
rebelde com a natureza, pois, tento utiliza-la da melhor maneira possível, mas não vejo como obra 
de um criador, pois sou um cego de olhos abertos. 
 
**** *suj-72 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
É preciso que o homem sinta-se e seja sempre incluído como parte integrante da natureza e não 
como um mero espectador. Enquanto a espécie humana não se conscientizar dos danos causados ao 
seu redor e a se mesmo, também não poderá agir para minimizar os agravos tão esperados para o 
futuro do nosso planeta. Porque acredito que o homem não só teve e tem a capacidade de destruir, 
mas deve ter o dever de preparar as crianças de forma mais harmônica com o meio ambiente. Tento 
manter um respeito com a natureza através das minhas ações. Sempre que tenho oportunidade 
discuto sobre as questões que tem causado impactos ao meio ambiente. Procuro informações para 
que possa tomar posturas que venham melhorar ou contribuir com as  
questões ambientais. 
 
**** *suj-73 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Lembrei de açude, pois, tomei muito banho de açude em Pesqueira, minha terra natal, e hoje, eles 
já não existem mais. Tomar banho de açude para quem não tinha praia era uma festa. Passarinhos 
que eu pegava e criava em gaiolas quando era criança e hoje tenho orgulho de não curtir mais esta 
prática. Tomei muito banho de açude, pesquei muitos caritós, tilápias, traíras e piabas, mas nunca 
sujei estes açudes, eles faziam parte da minha infância e hoje fazem parte da minha vida, porém, na 
memória, pois, não existem mais, construíram casas onde eles existiam. Isso aconteceu em 
Pesqueira, imagine nas grandes cidades. 
 
**** *suj-74 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
A vida representa o nascer, a renovação, a multiplicação das espécies, ou do próprio controle vital 
que se renova a cada instante. A vida ao ar livre, sem limites, seguindo apenas as regras da 
natureza, sem hora para começar nem terminar. Por ela própria significar a vida o termo de sua 
esperança. 
 
**** *suj-75 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Ecologia, pois, compreende as relações entre os seres vivos e o meio onde vivem. Preservação é 
livrar a natureza dos danos causados pelos homens. Preservar a natureza é a única maneira de 
garantir a sobrevivência dos seres vivos. 
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**** *suj-76 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
A força mais presente na idéia de natureza é o impulso alterna vida e morte. Assim o nascimento 
seria a palavra mais representativa desta idéia, então o nascimento de uma criança seria a mais 
representativa. As minhas práticas pessoais com a natureza não são muitas, acredito que possa 
diferir das de todas as pessoas, consistem em usufruir e admirar a natureza. 
 
**** *suj-77 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Liberdade é não sofrer influência de ordem humana, ser o que de fato é. Deus é o criador de todo 
universo e de tudo que nele há. Porque creio que a natureza só pode ter sido criada por Deus, 
alguém superior a tudo que conhecemos. Neste momento de minha vida, devido às diversas 
ocupações, não tenho tido prática com a natureza, além da prática com o ser humano, no momento 
em que procuro ensinar matemática e vida para meus alunos. 
 
**** *suj-78 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Sabedoria porque a natureza está organizada de forma tão otimizada que é algo que deixa qualquer 
matemático aplicado impressionado. Porque sem natureza na há vida. Porque essa coisa dos 
padrões encontrados na natureza me deixa muito curioso, e me dão cada vez mais a certeza de que 
a natureza é muito sábia. Eu tento na medida do possível fazer as coisas corretas. Por exemplo, 
evito jogar lixo em lugares que prejudiquem a natureza. 
 
**** *suj-79 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
A Amazônia é um dos ecossistemas mais importante. Floresta é também um dos ecossistemas mais 
importantes da natureza. Amazônia por ser a maior reserva biogenética do planeta. 
 
**** *suj-80 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Energia é um modelo abstrato para explicar uma entidade que provoca, gera: mudanças de estado, 
movimento, onda, luz. Entidade que assume diversas formas: inclusive a forma de matéria. Vida é 
a complexificação da energia e da matéria. É a interação elevada a um grau elevado, é reprodução, 
repetição, diversidade, multiplicidade, simetria-assimetria, ordem-desordem. Energia como mais 
representativa da natureza por ser a entidade, o conceito, mais abrangente. Exercer as funções vitais 
são práticas com a natureza. Noutros termos, quando realizo as funções vitais de meu corpo e de 
minha mente estou exercendo práticas com a natureza. Todos os sentidos, todas as transformações 
presentes no corpo humano vivo são práticas com a natureza. As práticas conscientes com a 
natureza são outros exemplos: mover-se, alimentar-se, fazer exercícios físicos, dormir, respirar, 
cuidar da higiene do corpo. 
 
**** *suj-81 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
O equilíbrio representa todo segundo do que é comumente conhecido como meio ambiente. 
Estando em equilíbrio, a natureza forma as energias vitais a todo ser. Sem dúvida, a natureza, 
plena, é responsável por nossa sobrevivência bem viver, conforto, harmonia, felicidade. Em 
desequilíbrio, a estrutura que compõe a natureza não funciona bem, o equilíbrio é, portanto, 
essencial para o que entendemos pela vida da natureza. Práticas. Viver é uma prática com a 
natureza: alimentar-se, usar de recursos naturais, respirar. Numa vida urbana, como a que tenho, é 
comum dizer que não se está próximo á natureza, o que é estranho, pois, a natureza permuta todos 
os ambientes, estando, pois, também nas cidades. 
 
**** *suj-82 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
São Francisco de Assis representa um modelo a ser seguido pelos homens que se preocupam com a 
questão da preservação da natureza ou ao menos que se respeite o desenvolvimento sustentável. 
Flora, em todo seu conjunto, é a primeira imagem que tenho quando ouço a palavra natureza. 
Responsável pela manutenção de muitas espécies animais, fauna, é uma verdadeira mãe que 
alimenta e dá abrigo. A palavra flora parece conseguir reunir todas as demais palavras numa só, 
pois como mãe, com ajuda de homens modelo com Francisco de Assis, preocupados com a 
preservação da natureza, das águas dos rios que dão mais vida ao ambiente, parece cuidar dos 
animais da fauna e ainda manter o desenvolvimento humano de uma maneira sustentável. Executo 
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pequenas tarefas diárias que, por pouco que pareçam, já ajudam. A primeira é o controle do 
desperdício, principalmente de água, outra é a preocupação com o lixo, em tentar separar ao menos 
o material orgânico do inorgânico e procurar locais adequados para entregar pilhas e baterias, um 
relojoeiro, por exemplo. 
 
**** *suj-83 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Me vem a cabeça ciência por ser nossa forma, dos humanos, de chegar ao conhecimento. Dentro da 
filosofia, temos a filosofia da ciência, o que na primeira questão representei como ciência, que ao 
longo dos anos vem desenvolvendo maneiras para melhor compreensão do que nos cerca, o que 
chamarei de natureza. Matemática por ser o instrumento do qual faz uso a ciência para obter 
conhecimento a respeito da natureza. Por que a natureza, ou mundo real, não deve ser contemplada 
apenas pelo aparato sensitivo do qual dispomos. A natureza deste mundo real que vivemos, seja lá 
o que isto signifique, já que isto está longe de ser trivial, me parece ser, para todos os fins práticos, 
aquilo que somos capazes de entender a respeito da natureza. Num sentido mais amplo, sou um 
observador da natureza. Senão, não teria escolhido o caminho da pesquisa. Além do mais, há um 
desejo de controle da mesma. Afinal, sou engenheiro. Num sentido mais simples, diria que o 
impacto provocado por mim na natureza são os mesmos de um cidadão comum da cidade do 
Recife. 
 
**** *suj-84 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Rio a cura da sede. Natureza é o ar que respiramos. Ar, pois sem o mesmo, não conseguiríamos 
viver. Procuro preserva, pois sem estas práticas, não conseguiremos viver. 
 
**** *suj-85 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Floresta, pois por meio dela respiramos o ar puro. Água, pois sem ela o ser humano não teria 
condições de vida. 
 
**** *suj-86 *car-01 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Água nossa fonte de vida e energia. Ar nossa fonte de respiração e energia. Água, pois sem ela não 
podemos viver o nosso dia-a-dia. Preservando e utilizando matéria e energia.  
 
**** *suj-87 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-07 
Considero as florestas o pulmão do mundo. São elas as responsáveis por nos dar um bom ar, 
abrigar os animais e proteger os nossos rios e montanhas. Os rios e lagos guardam aquilo que 
podemos chamar de a fonte da vida senão a própria vida que é a água. Além das razões 
apresentadas no primeiro ponto da questão quatro. Podemos acrescentar que nas florestas 
depositamos lendas, mistérios e assim, nelas libertamos nossa imaginação e criatividade. Não me 
considero um zelador da natureza, mas sempre procuro não agredi-la jogando lixo por aí. Entre 
outras coisas. Já fiz parte de um grupo de defesa da natureza ligado à igreja católica à uns cinco 
anos atrás. Nesse período aprendi muito. 
 
**** *suj-88 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Beleza natural é a harmonia da natureza, é a natureza, o mais próximo possível do que foi criada. A 
floresta representa o verde da natureza, o que há de mais belo. Pois a beleza natural é a combinação 
de tudo, melhor de todos os elementos que representam à natureza. A minha prática com a natureza 
é, em suma, ser um apreciador. Às vezes fico preocupado com o aquecimento global, com a 
poluição do ar, dos rios e mares, porém, não penso em sair de casa a pé para o meu carro não poluir 
o meio ambiente, como também, não eu penso em parar de comer um churrasco, para evitar que os 
fazendeiros façam queimadas para fazer pastos. Acredito que as autoridades deverão estimular a 
criação de combustíveis menos poluente, e combater o crime contra a natureza a todo custo. 
 
**** *suj-89 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Água é vida. Árvore e manutenção da vida. Porque sem água não existiria vida. 
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**** *suj-90 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
O meio ambiente é o habitat de todos os seres vivos e compõe também a natureza que admiramos, 
construímos e destruímos. Ecologia é a ciência que estuda a natureza, o ecossistema. Para mim é a 
que mais relaciono por ser mais global. Tento ser correta. Reciclo o lixo na minha casa, não jogo 
lixo na rua e economizo água, quando tomo banho, lavo pratos.  
 
**** *suj-91 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Terra, planeta, é a reunião dos componentes que constroem e que destroem a natureza. A água é a 
essência da vida. Não sei explicar. Achei que era a mais imponente que me veio à cabeça quando 
pensei em natureza. Considero, em partes, corretas. Não jogo lixo em lugar inadequado e faço com 
que os que estão a minha volta não joguem também. E considero em parte, porque muitas vezes 
cometemos deslizes com relação à preservação do meio ambiente. 
 
**** *suj-92 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Vida, porque para a natureza existem várias formas de vidas e tem todo um processo por trás, pois 
existe o começo da vida, o desenvolvimento e o final da vida. Água como uma das prioridades da 
vida, pois sem água não existiria vida. Como já havia falado no significado da natureza, escolhi a 
palavra vida por estar em diversas formas na natureza e também para onde nós olharmos nos 
deparamos com vida e natureza sem nenhuma forma de vida não existe. Não sei se todas são 
corretas, mas procuro fazer as coisas certas, como por exemplo, não jogar lixo na rua, reciclar 
papel, juntar latinhas em uma bolsa diferente da bolsa do lixo. 
 
**** *suj-93 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Preservar é cuidar, do que é nosso para um melhor bem-estar de toda a sociedade. Vida é natureza, 
natureza é vida. Vida é o princípio, meio e o fim de tudo. Acredito que ajo corretamente com a 
natureza, da melhor forma possível. 
 
**** *suj-94 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Árvore representa: as matas, os vegetais, a purificação do ar. Água é algo essencial. Porque a água 
lembra vegetação, floresta, purificação do ar, entre outros. Tento não poluir os rios, o mar, as ruas; 
separo e entrego materiais papel, vidro, plástico para serem reciclados. Creio que isso é pouco, mas 
acho que é correto. 
 
**** *suj-95 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Floresta significa a diversidade de plantas e animais. Animais porque há uma perfeição nas suas 
organizações sociais, há sempre uma renovação do meio ambiente. A idéia de animais me remete a 
pensar na organização da natureza, na sua perfeição e inteligência e penso, por exemplo, na cadeia 
alimentar, etc. Animais também por causa da biodiversidade. Minhas práticas são erradas, por 
exemplo, no cuidado com o lixo em minha residência, não tenho o hábito de separa-lo. Porém há 
atitudes que eu considero corretas, como por exemplo, evito o desperdício de água e energia, 
evitando lavar louça com torneira aberta, apagando as luzes. 
 
**** *suj-96 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Perfeição, porque a natureza é perfeita, não tem falhas. Divino porque a natureza representa a 
existência de um ser superior e perfeito, Deus. Divino porque resume todas as outras coisas. Muitas 
vezes corretas, em não agredi-la, outras vezes erradas, por não fazer nada quando é agredida. Sou 
um pouco omisso. 
 
**** *suj-97 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-01 
O homem é o ser que faz com que a natureza se modifique ao seu favor, alterando até ele mesmo. 
Tudo que é natureza se agrupa em conjunto, e o conjunto que mais me vem à mente é o universo. 
Universo para agrupar o maior número de elementos da natureza. Parciais, ora certas, ora erradas. 
Todos nós contribuímos para a construção, ou destruição do ambiente em que vivemos. Jogar lixo 
nas ruas, desrespeitar os outros sujeitos de nossa sociedade, não saber respeitar as práticas do 
convívio social, enfim toda a forma de depredação causada pelo homem moderno. Essas são 
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práticas que cometo de modo errado. A preocupação com o meio ambiente, com o futuro da 
sociedade são práticas positivas. 
 
**** *suj-98 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Água está presente na maioria ou em todos os seres considerados vivos. Árvores sempre estão 
associadas ao natural, campos, florestas, reservas ecológicas. As minhas práticas são corretas. Não 
jogo lixo na rua. Não desperdiço água. Não provoco queimadas. Não poluo os rios. 
 
**** *suj-99 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Floresta porque o Brasil apresenta grande quantidade de florestas e matas. A biodiversidade da 
floresta é rica em animais. Porque as florestas abrangem muitas palavras citadas por mim e ao 
mesmo tempo apresenta uma importância fundamental. São corretas, sim, pois evito por lixo na 
rua, não danifico o meio ambiente, mas acredito que minhas práticas são poucas no contexto geral, 
poderia ser melhor. 
 
**** *suj-100 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-01 
Porque a natureza é uma fonte riquíssima de vida. De sua preservação depende a sobrevivência de 
todo o planeta. Por isso, o homem precisa dela cuidar e respeitar, pois, só assim conseguirá manter-
se vivo no planeta. É necessário interagir com a mesma. A sobrevivência do planeta depende de 
como o ser humano interage com a natureza. Porque na natureza encontramos bastantes formas de 
vida que interagem entre si. Nenhuma delas tem existência sozinha, mas precisam uma das outras, 
do meio ambiente, seus aspectos físicos. Assim a natureza representa a vida. Busco conviver com 
ela, respeitando, procurando não agredi-la, aproveitando o que ela tem de melhor, sem causar 
destruição. 
 
**** *suj-101 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Meio ambiente enquanto natureza seria qualquer ecossistema natural, se preferência com pouca ou 
nenhuma interferência humana. Comportamento primitivo seria o comportamento instintivo ou 
natural, de algum ser, por exemplo, existem certas características que nos leva à definição de 
natureza humana, que não é instintiva. Como em Aristóteles. Porque o termo natureza é geralmente 
associado ao meio ambiente e não como característica comportamental, enquanto natureza do 
homem. Minhas práticas com a natureza tendem a ser de apreciá-la, adotar ações que leva a sua 
preservação e influenciar pessoas próximas no sentido de adotar ações corretas. Adoto atos práticos 
por considerar que o homem não é desvinculado da natureza, mas faz parte dela, pertence ao 
ecossistema. Da mesma forma que outros animais, se não preservá-la, o homem também pode 
entrar em extinção. 
 
**** *suj-102 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-07 
Sol é luz, vida, alegria, calor. Mar é imensidão, beleza, mistério, oxigênio, vida. Porque sem o sol 
não há vida, portanto, se a natureza é vida, sem o sol não há natureza. Considero corretas, uma vez 
que tento tomar posse de cada pedaço de natureza que usufruo. E, sendo meu, este pedaço, tento 
conserva-lo. Tenho cuidado em preservar a limpeza dos rios e praias, procuro utilizar-me de 
produtos que não agridem a natureza, não crio animais silvestres ou em extinção. Na verdade, nem 
domésticos. Já foi voluntário em instituição sem fins lucrativos em defesa do meio ambiente. 
 
**** *suj-103 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Ecossistema é o conjunto de entes que interagem entre si para manutenção da vida em um 
determinado ambiente. Biodiversidade é o conjunto de seres vivos de um determinado ecossistema. 
Porque a natureza é na verdade um grande ecossistema. São corretas quando jogo lixo no lugar 
apropriado e erradas quando deixo torneira aberta. 
 
**** *suj-104 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
O meio ambiente porque a cada dia vemos o nosso meio indo para o espaço, com a modernidade, 
crescimento discriminado sem preocupação com o como vivemos. Amazônia, pois sendo a maior 
floresta tropical do planeta, com sua biodiversidade incomparável, com a maior bacia hidrográfica 
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do mundo é o ouro do futuro. Porque o que se vê e se ouve gira em torno do meio ambiente, do 
efeito estufa,do aquecimento global da depredação do homem com a natureza e não fazem, em sua 
maioria, nada. E, começa a surgir, como se fosse uma reação, uma resposta da natureza as 
agressões sofridas: a elevação da temperatura, os tufões, os tsunames. Faço minha parte, por ter 
morado por mais de doze anos na Amazônia, procurava incentivar os moradores das comunidades a 
fazerem a sua parte, como em plantar árvores e educação ambiental, dando palestras e plantando 
arvores. 
 
**** *suj-105 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Árvore são seres vivos que compõem as matas. Oxigênio é um gás que compõe a atmosfera 
terrestre, vital para a vida. Sem a vida, sem os seres vivos não há natureza, ou seja, oxigênio 
permite a vida e vida é natureza. Porque as árvores trazem em seu significado todo o conteúdo 
representativo da vida que compõe a natureza. 
 
**** *suj-106 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Ambiente é meio onde se faz morada e onde está a fauna, a flora e os humanos. Cidadania pra que 
continue sendo natureza, é preciso que haja uma interação entre todas as coisas a ela pertencente. O 
ambiente porque em minha ótica são sinônimos. Respeitar os recursos oferecidos pela natureza é 
fundamental. Isto através da coleta seletiva do lixo, o combate ao desperdício da água, respeitar 
animais e plantas e permitirem a vivência deles em seus respectivos habitares naturais. Não faço 
tudo cem por cento, mas tento. 
 
**** *suj-107 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Vida, pois é na natureza onde se encontram em harmonia todos os seres vivos. Bem-estar, pois, 
estar em contato com a natureza nos faz sentir bem. Gosto de ver as rosas que abrem no meu jardim 
e sentir o perfume delas ao amanhecer. 
 
**** *suj-108 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Floresta é um ecossistema onde existem árvores altas de muitas espécies, assim como animais. 
Animais são seres vivos do reino animália, e onde se enquadram os mamíferos, as aves, os vírus, 
peixes, etc. Talvez porque eu viva num país onde há ou existiram uma grande quantidade de 
florestas, e porque acho que só animais não fazem a natureza, pois, podíamos ir para um zoo para 
vê-los.  Apesar de que só a floresta não represente muito. Normalmente vou às praias distantes, 
porque gosto de nadar, e quando era mais jovem, eu gostava de fazer caminhadas até um rio perto 
da casa, onde eu podia, de lá, pegar frutas. Faço apenas coleta seletiva de lixo e economizo água e 
energia. 
 
**** *suj-109 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Água representa a continuação da vida, significa um dos princípios vitais. Sol significa o gestor de 
nosso universo, como um rei que ilumina seu povo. Pelo simples motivo da necessidade que temos 
de preservar a água, pois constitui uma fonte esgotável a curto prazo. 
 
**** *suj-110 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
A qualidade de vida foi escolhida pelo fato de que de diversas formas a natureza interfere e influi 
na nossa qualidade de vida. Preservação é importante, pois, está diretamente ligada a nossa 
qualidade de vida. Ao preservar a natureza estamos investindo em um futuro melhor. Isto porque 
qualidade de vida está diretamente ligada à expectativa de vida do ser humano. Confesso que não 
planto nada, mas evito destruir a natureza, matar animais, ou por fogo em matas. Toda a 
importância da natureza em nossas vidas é preserva-la, é infinitamente maior em nossas vidas e 
preserva-la, é infinitamente importante. Converso um pouco em sala de aula. 
 
**** *suj-111 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Beleza como criação tão complexa e ao mesmo tempo tão simples que por isso, encanta. Bem-estar 
é se sentir bem quando está em contato com a natureza. Basta observar o verde de uma planta. É 
mais belo que qualquer outro verde criado pelo homem. Já plantei árvores. 
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**** *suj-112 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
O aquecimento global mostra o quanto a espécie humana é negligente com o meio ambiente, e que 
o preço dessa negligência sairá muito alto. Desmatamento simboliza a auto-destruição humana, a 
cada árvore derrubada indiscriminadamente temos que sofrer com as conseqüências. Porque é o 
assunto que mais se fala hoje em dia, talvez não seja o mais importante, mas é o que mais é citado e 
preocupa as autoridades mundiais. Não me preocupo muito com a natureza, prefiro não interferir, 
para não criar um desequilíbrio ecológico, pois, não tenho conhecimento teórico suficiente para tal. 
Para não piorar em deixo como está. 
 
**** *suj-113 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Animais representam muito a natureza, pois representa os seres vivos que interagem bastante com 
o ambiente que ele está inserido. O universo é o lugar onde tudo que podemos imaginar está dentro. 
Pois este é o lugar onde acontecem todos os fenômenos da natureza que conhecemos. A única coisa 
que eu faço é evitar jogar o lixo na rua. 
 
**** *suj-114 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
As plantas servem para tudo: comer, beber e fumar. Os animais servem para embelezar e sustentar 
o ecossistema. Pois as plantas são indispensáveis à vida. Não faço queimadas e nem jogo lixo na 
rua. 
 
**** *suj-115 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
A natureza sem modificações na sua essência representa o equilíbrio entre as espécies que habitam 
o planeta. Na natureza a água é a principal fonte de energia e o recurso que é essencial para a 
existência de grande parte dos seres. Porque o equilíbrio é essencial para que exista vida, sem o 
risco para a existência das espécies. E, sem equilíbrio vários seres acabam entrando em extinção 
antes do tempo normal. Eu sou ausente, no sentido de não ajudar, mas também tento não 
prejudicar, não jogando lixo nas ruas, nem prendendo animais indevidamente. 
 
**** *suj-116 *car-02 *esc-01 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Harmonia é a ordem como tudo na natureza está posto. Degradação é o que o homem vem fazendo 
hoje. Harmonia pelo fato de observar que a matemática está intimamente ligada à harmonia da 
natureza. E não só a matemática, mas todas as ciências da natureza. Minhas práticas são simples, 
como sou também humano, claro, que venho contribuindo para a degradação da natureza, um 
exemplo simples, tenho uma cadeira de madeira e uma mesa para estudar que poderiam ser de 
material sintético. 
 
**** *suj-117 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Ecossistema representa o mundo animal e vegetal. Fotossíntese é a fonte da vida do planeta. 
Ecossistema por formar a cadeia alimentar. Minhas práticas são ótimas preservando a natureza, 
plantações e plantas. 
 
**** *suj-118 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Vida é tudo aquilo que respira. Equilíbrio é a igualdade de tudo. Tem que haver equilíbrio em tudo, 
principalmente na natureza. Só respiro. 
 
**** *suj-119 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Floresta é fonte de riqueza natural, importante para a vida. Água é o principal elemento para a 
existência dos animais e da floresta. Floresta porque é o primeiro na mente das pessoas quando se 
fala em natureza. A principal relação é o que eu necessito extrair da natureza para minha 
sobrevivência. 
 
**** *suj-120 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-06 
Educação ambiental são os cuidados com o lixo tanto doméstico como o hospitalar, reciclar. 
Preservar nossos rios onde a natureza se espalha nos leitos da imensidão de uma vida saudável para 
os animais e matas. Mudanças climáticas na terra, pois o nosso planeta está pedindo socorro com as 
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temperaturas altas e baixas, seco e quente no Nordeste e Norte e com o Sul e Sudeste. Muitas 
mudanças de temperatura da nossa natureza que precisa muito de nós. Vamos evitar as queimadas. 
A natureza está pedindo que cada um de nós se apresente para colaborar com a natureza. A 
conscientização de muitos problemas sociais em nosso planeta. Não precisa de práticas e sim mãos 
a obras. Cada um é responsável pelos seus atos na natureza. Preservar os índios, a Amazônia, o 
planeta, e reciclar o lixo. 
 
**** *suj-121 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Cria como criação, nascimento, surgimento. A natureza que cria que faz nascer, que faz surgir. 
Bela como beleza, maravilha, dom. Porque a natureza é bela, em vermos tantas maravilhas, coisas 
que nos chamam atenção, deixando muitos com os olhos atentos e fica até sem assunto quando se 
trata da belíssima natureza. Ao sair pela manhã todos os dias logo pela manhã, neste tempo frio 
vejo aquela brisa, o vento soprando de um canto a outro, após alguns momentos vem o sol com 
seus raios muito forte que muitas vezes não podemos nem olhar isso acho belíssimo. A grandiosa 
natureza. 
 
**** *suj-122 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Meio ambiente como algo que devemos preservar. Ser vivo é vida. Ser vivo porque é uma das 
coisas mais lindas que Deus criou. Cuidado com as plantas e os animais, pois os animais são um 
dos contribuintes para a natureza, participando da cadeia alimentar. Trabalho em sala de aula com 
os temas transversais, meio ambiente, e trabalhos com reciclagem. 
 
**** *suj-123 *car-02 *esc-03 *niv-01 *dis-09 *esp-05 
Água significa vida, onde existe água, existe vida. Seres vivos e todos os ecossistemas que fazem 
parte da natureza. Porque os seres vivos representam todos os ecossistemas. Minha prática com a 
natureza vem com a linha política da boa vizinhança que não venho causando a poluição sonora. 
Planto árvores. 
 
**** *suj-124 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Sem a natureza não é possível vida na terra. Ainda é possível conserva-la, embora o homem tenha 
destruído muito a nossa natureza ainda é possível reverter o quadro. Quando sempre é possível eu 
procuro em minhas aulas ou no dia-a-dia mostrar a importância que a natureza tem para a nossa 
sobrevivência: mantendo a sala de aula limpa, cuidando da seleção do lixo, combatendo o 
tabagismo. 
 
**** *suj-125 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-01 
Árvore significa ar puro respirar, fotossíntese, bem-estar. Animais é beleza, risco, vida. Porque a 
natureza sem árvores perde o sentido, se eu estou em ambiente árido é natureza, mas eu não faço 
essa relação com a natureza, para mim a natureza é coisa boa. Isso é abrangente, minha relação é 
boa, por exemplo, eu adoro locais que tem árvores, sobra, frutos para aproveitar. Com o mar eu 
tenho uma relação de prazer. Na cidade minha relação podia ser melhor. Se eu morasse numa 
cidade, com a natureza mais presente, era melhor. Porque é difícil o acesso à natureza, tem que 
viajar, gostaria de morar mais próximo da natureza, plantar, tirar leite, apesar de eu nunca ter feito 
nada disso. Mas eu sou da cidade, minha relação com a natureza é só de contemplação. 
 
**** *suj-126 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Água é a origem da vida. A vida é uma dádiva da natureza. Da natureza surgem os organismos 
vivos. Assim sendo, o produto final da natureza é a vida. Procuro observar, respeitar, analisar e 
proteger a mãe natureza. Tento transmitir aos alunos uma consciência de responsabilidade com o 
ambiente no qual vivemos. Eu uso gráficos e estatísticas de situações ambientais. 
 
**** *suj-127 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Preserva é conservar a natureza. Utilizar com responsabilidade e deixar como estava antes. Porque 
as pessoas não estão sabendo utilizar a natureza com respeito e com educação. Eu procuro usar a 
natureza com responsabilidade e repasso isso para o meu filho. 
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**** *suj-128 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
A natureza á a fonte de todo nosso ecossistema, nela a flora e toda a vida animal e vegetal. Vida 
esta que muitas vezes faz parte de nossa subsistência. Sem fala na importância do equilíbrio 
ambiental, pois a natureza nos ajuda retardar um pouco mais os efeitos dos gases poluentes. Devido 
a grande biodiversidade muitos animais e plantas servem como fonte de estudo para pesquisas, 
tanto na área de saúde, vacinas, remédios. Como na área de novas tecnologias, tecnologias limpas. 
Porque todos os seres vivos dependem da natureza para respirar, se alimentar. Sem ela 
provavelmente não existiríamos. Mesmo se não quiséssemos nos relacionar, só o fato de termos 
que respirar já faria com que nós estivéssemos interagindo com a natureza. Uma das maneiras que 
mais me mantêm relacionado com a natureza é o fato de usufruir dos seus frutos como os 
alimentos. Eu me preocupo com o controle ambiental, embora não faça parte de grupos militantes, 
porem o que costumo fazer é controlar o gasto da água, pois o desperdício deste recurso nos trará 
sérios prejuízos. 
 
**** *suj-129 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Vida, quando eu respeito à natureza eu tenho mais qualidade de vida. Tristeza quando eu passo a 
não respeitar a natureza eu vejo a tristeza ao meu redor: inundação, erosão, mar invadindo o 
continente, etc. Natureza é vida. Quando eu respeito à natureza eu só vejo e só tenho qualidade de 
vida. O lixo no lugar do lixo. Sempre reciclo os materiais sólidos. Com a comunidade escolar 
realizo campanhas, gincanas e feiras de ciências com a temática lixo e meio ambiente. 
 
**** *suj-130 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Água é vida, sem ela não há sobrevivência. Sem a terra também não há sobrevivência. Porque a 
água é fundamental para nossa existência. Preserva economizando água, usando somente o 
necessário. 
 
**** *suj-131 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
A natureza é vida, sem ela não haverá vida, esta se destruirá aos poucos. Grande parte da natureza é 
formada pelo meio ambiente que se destrói cada dia. Porque vida depende da natureza, com sua 
destruição estamos destruindo aos poucos a vida dada por Deus. Procurando preservar e levando 
nosso aluno a perceber a importância dessa preservação na sua vida. Em oportunidade que surgem 
em sala de aula. 
 
**** *suj-132 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-07 
Harmonia é equilíbrio, é um caminhar junto com algumas competições, porém sadias, a 
sobrevivência dentro de uma ética que respeita o próximo, ou outros indivíduos participantes 
daquele universo. Tranqüilidade em saber que tudo aquilo a sua volta é necessário e justo como 
poucas coisas que existem na vida. Lembro do sertão, da vegetação e dos animais típicos, das 
borboletas, de Granito, tão belas mesmo sendo vista por poucos e o som dos pássaros. Tudo tem 
uma razão de existir, cada coisa com sua função, com suas necessidades, e sempre respeitando o 
ritmo do sistema em que vive como um código de honra. Cuido e arrumo casa, lar para animais, 
cães e gatos abandonados. 
 
**** *suj-133 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Preservar é ter mais atenção da população. Maior calmante na nossa vida é admirar a natureza. Sou 
fã em ficar em lugar com natureza, ficar horas admirando a paisagem. Tento amenizar ao máximo a 
destruição da nossa natureza: faço coleta seletiva, evito usar spray. 
 
**** *suj-134 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
O ser humano quando põe a mão ele destrói. A ganância e o egoísmo são os fatores fundamentais. 
Apesar de tudo ainda há esperança, caso o ser humano tome consciência do seu erro. É só ver o que 
o ser humano está fazendo todo o dia: não tenho nenhuma prática para cuidar da natureza. 
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**** *suj-135 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Preservação engloba vários itens como leis ambientais, a preocupação da sociedade com o bem-
estar relacionado à natureza. São as metodologias adotadas para reforçar a preservação da natureza, 
ajudando assim o meio ambiente. Explica simplesmente as necessidades ligadas ao meio ambiente. 
Caminhadas, passeios de observação de pássaros e outros animais. 
 
**** *suj-136 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
O ambiente é o local a ser conservado e preservado para o uso de todos. Animais seres vivos que 
usufruem de um mesmo ecossistema caracterizando um bom ambiente. Porque se tivermos um bom 
ambiente, ou, um ambiente sustentável, poderemos representar bem a natureza. Procuro conservar e 
preservar a natureza. Isso desde o uso racional da água a utilização do papel em sala de aula ou em 
casa. Ações voltadas à conscientização dos que me cercam em prol de uma boa conservação do 
ambiente comum. 
 
**** *suj-137 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Com a existência das plantas o ar torna-se mais puro facilitando a existência animal. O tempo é 
muito importante na sobrevivência, tanto animal quanto vegetal. Em virtude das transformações 
que ocorrem pela sua existência, como também, pela sua inexistência. Tentando recompor na 
medida do possível o que está sendo destruído: plantando, evitando o lixo que não seja orgânico, 
molhando as plantas que precisam de água. 
 
**** *suj-138 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Aquecimento global significa revolta ou desequilíbrio ambiental. Desmatamento significa 
desrespeito à natureza. A natureza é o equilíbrio entre a fauna, a flora e o homem. Contudo, este 
último, depois que começou a evoluir fisicamente e culturalmente, entrou em guerra com a nossa 
tão maravilhosa natureza. E, ela nos respondeu com a sua febre chamada de aquecimento global. 
Doença esta, que nos meios de comunicação é mais citada que a própria natureza. 
 
**** *suj-139 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-09 *esp-06 
A vida tem como principal definição a capacidade de existência, tempo, e a qualidade, modo, dessa 
existência. Essas duas dimensões são pilares das outras definições de vida. Bem-estar é a harmonia 
da vida. Escolhi vida pela possibilidade de sua falta. A degradação da natureza é uma grande 
ameaça à vida. Quem tem como expressão principal de representação de natureza a vida, justifica 
suas práticas pelo cuidado com o bem-estar, tendo comportamento ético diante da vida. O consumo 
consciente, o apoio às causas dos menos favorecidos, não só os humanos, mas todos que tem a sua 
vida ameaçada. Condenando as práticas de degradação da natureza. Tendo atitudes de educador 
formador de opinião e sobre tudo, de pessoas que a todo instante é cobrada  
pelo exemplo. Exerço atividades ligadas à questão ambiental como docente, e educador, como 
coordenador de projetos de faculdade. Como profissional tenho atuado com projetos que beiram a 
militância, o que justificam minha preocupação. 
 
**** *suj-140 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Equilíbrio é harmonia, complementação mútua. Vida é existência útil. Porque equilíbrio é 
fundamental para que haja vida e para a manutenção desta. Por isso equilíbrio é princípio crucial, 
pois antecede a própria vida. Razoavelmente corretas dentro das condições que o meio impõe. 
Gostaria de poder contribuir melhor no sentido de reciclagem, mas não posso. Tenho às vezes à 
falta de educação que a maioria das pessoas que conheço tem: jogar lixo em lugares impróprios. 
Acredito que seja uma questão de conscientização mesmo. Economizo energia elétrica e evito 
desperdício de água. 
 
**** *suj-141 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-09 *esp-02 
Vida é existência. Respiração é essência para que a vida possa existir. Por representar o processo de 
troca. Quando inspiramos e expiramos trocamos vida. É um processo mútuo e cíclico, um depende 
do outro. De procurar preservar o máximo. De admirar o que nos é oferecido de graça. De 
incentivar os educandos a preservar, pois dela depende nossa existência. De participar de projetos 
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que conscientize sobre temas que envolvam a natureza. Separar o lixo doméstico, reaproveitar 
matéria orgânica nas plantas do jardim. Não desperdiçar água. 
 
**** *suj-142 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-09 *esp-05 
Em todo universo temos uma mostra de beleza bastante presente da natureza. A diversidade é a 
quantidade de tons e sons e odores e cores e seres. Porque diante da diversidade é que todas as 
pessoas podem se identificar com cada parte da natureza. Bastante simples, procuro cobrar e 
também preservar sempre. 
 
**** *suj-143 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-02 
Na natureza encontramos todo tipo de vida, inclusive a predominância do encaixe perfeito entre as 
espécies e suas necessidades de sobrevivência. Deus, porque a natureza é uma criação divina. Ás 
vezes não sabemos como obedecer suas leis, pelo simples fato de sermos incapazes de tanta 
sabedoria. Deus é algo que acreditamos estar acima de qualquer imperfeição, a natureza também é 
perfeita. Procuro me educar a cada dia, levando em consideração alguns conhecimentos. Quanto à 
prática de algum acompanhamento mais profundo, ele se limita conversa em salas de aulas e 
leituras. 
 
**** *suj-144 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-09 *esp-02 
Saúde, pois quando a natureza está em equilíbrio, ou seja, se ela estivesse teríamos saúde. Amor é o 
que a natureza representa quando paramos para meditar, pensamos que a mesma doa-se o tempo 
todo para nós. Porque a natureza é amor, toda ela dar, sem nada receber. De conservação, 
orientação para que as pessoas compreendam que toda ação corresponde a uma reação. Quando 
Deus criou a natureza deixou leis, e elas devem ser respeitadas. O universo funciona em harmonia 
com essas leis, mas quando são transgredidas o próprio homem recebe o resultado de sua ação. 
 
**** *suj-145 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-01 
O homem como ser vive na natureza, podendo: conserva-la, modifica-la, ou destruí-la. Paisagem 
como o que embeleza nossa vista, bela, cheia de vida ou atualmente, modificada pelo homem, pelo 
progresso, quando não totalmente destruída. Porque a paisagem é a própria vida do ser humano, é 
onde visualizamos o estado natural ou artificial do habitat dos seres vivos, nos dias atuais. 
Razoáveis, para não dizer boas, procurando respeitar ao máximo os princípios de convivência 
harmoniosa com o meio ambiente, procurando preserva-lo. 
 
**** *suj-146 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Atmosfera é uma camada fina de gases, sem cheiro, sem cor e sem gosto, presa á terra pela força da 
gravidade. Os processos atmosféricos influenciam nas outras partes do ambiente, principalmente na 
biosfera, hidrosfera e litosfera. Bacia hidrográfica é um sistema físico de entrada e saída de volume 
de água precipitada e escoado pelo estuário. Os diversos aspectos da natureza estão contidos na 
área de uma bacia hidrográfica: clima, topografia, rochas, águas, vegetação, animais, solos. 
Procuramos trabalhar uma geografia física construtiva, ou seja, onde as ações humanas são 
consideradas inseridas no conjunto integrado de subsistemas que compõem a terra: litosfera, 
hidrosfera, atmosfera e biosfera. Exemplo: excussões de campo realizadas de forma integrada com 
a participação de professores da geografia física e humana. 
 
**** *suj-147 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-01 
Mar é o espaço de vida de interação entre organismos vivos e elementos físico-químicos, onde há 
pouca intervenção humana. Vegetação é o conjunto de plantas que interagem com animais e 
elementos físicos e químicos. Há no conjunto das plantas uma relação de equilíbrio entre planta, 
solo, água e ar. Pela interação solo, planta, água e ar. Essa interação não sofre intervenção humana 
a menos que se dê em área de vegetação em que aja interação com a cultura humana. 
 
**** *suj-148 *car-01 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
A natureza é um complexo de relações entre elementos físicos e humanos que possuem uma 
intensa gana de interações em várias intensidades. Por exemplo: o sistema climático, a rede 
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hidrográfica, ou ainda a organização social existente em um determinado local. A biodiversidade 
marca a reflexão sobre a dimensão dos atores envolvidos na constituição da natureza. A definição 
da natureza que venha à promover uma leitura dinâmica da mesma representa de maneira mais 
próxima da realidade a complexidade da natureza. Minhas práticas consistem em ações de reflexão 
sobre a problemática ambiental. Realizo atividades de campo com os alunos. 
 
**** *suj-149 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Física é a representação e análise dos processos ocorrentes na natureza. Geomorfologia é a área do 
conhecimento entre a geologia e a geografia que analisa a morfodinâmica da superfície terrestre, o 
relevo sua gênese e dinâmica. A física por se tratar do embasamento territorial ocupado pela 
sociedade, sendo condicionado por fenômenos físicos. Minhas práticas estão relacionadas à 
pesquisa e ao ensino. Na pesquisa buscando estudar o seu comportamento e oferecer a sociedade 
respostas para possíveis problemas enfrentados. No ensino como uma forma de interação e retorno 
das informações com subsídios para um melhor uso do que a natureza oferece. 
 
**** *suj-150 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Holos é o todo e ambiente é o todo figurado. Não é que holos mais represente a natureza, mas holos 
representa o conjunto. No stricto sensu é admiração, o desconhecido é admirado. No sentido 
figurativo é respeito, tudo que lhe envolve, que fica em seu entrono merece respeito e admiração. 
 
**** *suj-151 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-06 
Matéria é todo aspecto físico que envolve nossa vida, seja animal, vegetal, mineral ou humano. A 
natureza como base material, talvez também como tradução do que seja recurso. Recursos naturais 
em especial. A paisagem é tudo que pode ser visto e tocado, sentido seja do ponto de vista físico, 
natural como cultural, isto é, social, econômico e político. Eu escolhi? Foi resultado do impulso 
inicial e da lógica de eliminação dos secundários, como mais específicos. Então, paisagem seria 
considerada algo mais abrangente para a compreensão do sentido de natureza. Dentre as seis 
palavras do momento espontâneo, a paisagem foi a que primeiro veio em mente, e com a reflexão 
teórica de base acabou por ser a escolhida como a que melhor representa a natureza. Dentre as 
preferidas: andar dentro da mata, no campo, interior, no meio rural. Outra prática que foi freqüente: 
as férias e os fins de semana na praia, horas de sol, mar, areia e brisa. Mas o cotidiano está imerso 
no ritmo urbano, portanto, é o convívio com o trânsito, a poluição, as ruas e edificações, o cimento, 
as calçadas, escadas, elevadores que domina a rotina típica das grandes cidades. O tempo para 
visões mais puras de natureza é reduzido constantemente. 
 
**** *suj-152 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-01 
Montanha são elevações existentes na superfície terrestres. Rios são necessários aos seres humanos. 
Devido a sua importância na formação da superfície terrestre. Procuro: preservar o verde, não fazer 
queimadas, não provocar o desmatamento florestal, não poluir os rios, não destruir a vegetação das 
margens dos rios. 
 
**** *suj-153 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-07 
Vida é o conjunto infinito de inúmeras espécies tentando sobreviver aos impactos do progresso 
econômico do planeta. Preservação é a necessidade básica deixada para trás por todos os homens 
do mundo contemporâneo, em nome do progresso e do capitalismo. Porque a vida tem importância 
vital para todos os seres vivos que precisam propagar a espécie. Sou a favor do progresso, mas 
exijo frequentemente que meus alunos despertem interesses e visão aberta para os problemas 
naturais ocasionados pelo homem, principalmente os que causam mudanças em sua região natural. 
 
**** *suj-154 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
Fauna é o conjunto de animais que vivem em um determinado bioma. Flora é o conjunto de 
formações vegetais que caracterizam um determinado bioma. Porque a flora representa a fonte de 
vida de todas as espécies de seres vivos. Sempre tentado entender como o progresso das atividades 
produtivas promovidas pelo homem, vem alterando as paisagens naturais e como isso também vem 
alterando as vidas dos seres humanos. 
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**** *suj-155 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-01 
As formas de vida que se inter-relacionam e movimentam o ciclo da vida. Todas as formas de vida 
são importantes para manter o ciclo harmônico, a privação de uma pode elevar a quebra dessa 
harmonia. É no espaço onde ocorrem as transformações culturais e onde encontramos os espaços 
naturais não modificados pelas atividades do homem. Porque a vida é o inicio de tudo o meio e o 
fim. Onde há vida há relações naturais de todo ser vivo. É uma relação harmoniosa, procuro sempre 
fazer minha parte para manter a natureza sempre bela e boa para se conviver. 
 
**** *suj-156 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
A vida é algo que muitas vezes não depende do homem. A natureza é mágica. Ela é vida e ao 
mesmo tempo é sonho, ela é esperança de dias melhores. A natureza transmite paz independente do 
homem que a observa. Pelo grau de dependência entre ela e o homem e o homem e ela. Minhas 
práticas são muito irresponsáveis. Apesar da consciência de que ela clama por nós, apesar da 
consciência da minha responsabilidade como educadora, tenho certeza que faço muito pouco. 
 
**** *suj-157 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
Meio ambiente é a relação entre o homem e o seu meio. Verde cor relativa à natureza, a melhor 
representação do meio natural. Porque ela melhor representa a noção de natureza, pois resume o 
conjunto completo, homem mais meio. Excussões didáticas, pois, é a melhor forma de entrar em 
contato com o meio ambiente. Exemplo: uma excussão com os alunos seria melhor maneira de 
interagir com a natureza. 
 
**** *suj-158 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
Água fonte mínima de sobrevivência. Energia a base nas relações humanas com a natureza. 
Consumir pouco, com critério, comércio justo, reciclagem, e pouca carne vermelha. Trabalho em 
sala de aula o consumo consciente. 
 
**** *suj-159 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-01 
Vida é a forma de existência no planeta, nascimento, reprodução e morte. Harmonia é o que há de 
mais eficiente em equilíbrio e coexistência. Porque a natureza é a forma mais simples e perfeita 
para representar a harmonia. Hoje em dia devido aos recursos são só alusões ao conhecimento que 
os alunos trazem de casa ou da vida. 
 
**** *suj-160 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
Floresta amazônica constitui um conjunto de elementos encontrados na atmosfera, hidrosfera e 
biosfera, esses elementos naturais constituem um ecossistema que deve ser preservado para o 
equilíbrio da terra. Hidrografia. A bacia Amazônica é considerada a maior bacia fluvial do Brasil, 
porém não é totalmente brasileira, sendo uma grande reserva de recursos hídricos que representa 
doze por cento do volume mundial de água doce do planeta, precisa ser preservada, pois permite a 
navegação entre as populações locais, ribeirinhas, proporciona irrigação, através de tratamento 
pode abastecer a população. Os rios são importantes para sobrevivência do homem e para o solo, 
sua ação sobre o relevo proporciona a formação de planícies aluviais, permitindo grande 
concentração populacional, devido à fertilidade de seus solos. Porque constitui o conjunto de 
elementos essenciais a natureza, vegetação, rios, massas de ar, oxigênio,  
gás carbônico, fauna. 
 
**** *suj-161 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
Sem água não há vida. Ela é importante para todos os elementos naturais responsáveis pela 
manutenção da vida na terra. Ela é importante por toda vida na terra. O ser humano é o elemento 
para o qual a natureza está a serviço, antropocentrismo. Minhas práticas são teóricas, em sala de 
aula, a partir da apresentação dos conflitos geográficos, Geografia Básica, e práticas com visitas a 
ambientes naturais para comparar e observar, in loco, como os elementos funcionam e interagem 
entre si e com a sociedade. 
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**** *suj-162 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-06 *esp-07 
Vida é tudo. Cuidar é preservar. Porque é o principio de tudo e a finalidade. Respeitar. Não jogar 
lixo em lugares inadequados. Preservar, sempre respeitando os limites da natureza. Ler revistas 
ligadas ao tema. Visitar sites. Conscientização dos alunos em sala de aula. 
 
**** *suj-163 *cat-01 *esc-04 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
Sustentabilidade, uma vez que existe a necessidade de relacionar natureza com os aspectos 
ambientais, sociais e econômicos. Com isso podendo atender as necessidades do presente sem 
comprometer o futuro. Vida, já que, está inserido por demais no nosso cotidiano, ou seja, se não 
temos recursos naturais, não temos vida. Porque sem a natureza estaremos na falta de um pedaço de 
nós a conseqüência poderá ser a morte. Procuro conhecer mais para melhorar cada vez mais às 
minhas práticas, que estão em um contexto maior de sociedade. Portanto nem sempre posso agir da 
forma que seria melhor para a natureza. 
 
**** *suj-164 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-06 
Vida é o objetivo da natureza. Solo é o objeto da natureza. Vida por sintetizar a própria natureza, 
por ser o objetivo, por ser o significado, por ser a razão da natureza. Gosto e cuido dos animais. 
Faço coleta seletiva no prédio onde moro. Não estrago água, por exemplo, fechando as torneiras na 
hora de passar sabonete, aproveitando o papel sempre que possível na impressora, usando carro 
biocombustível. 
 
**** *suj-165 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-02 
A vida só é possível a partir da preservação da natureza. Sem ela perde-se o equilíbrio e 
progressivamente a manutenção da vida sobre o planeta. É a diversidade de espécies que mantêm o 
equilíbrio da natureza e, por conseguinte, a existência da vida na terra. Pela preservação daquilo 
que eu conheci, vi e vivenciei para que meus filhos, netos e outras gerações possam ver o que 
existe de belo e possam sentir as mesmas emoções e deleite que eu senti. Plantando espécies 
vegetais em minha casa, alertando meus alunos sobre o perigo de não se preservar a natureza, me 
envolvendo em fóruns de discussões e ongs ambientais. 
 
**** *suj-166 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-06 
Destruição corresponde ao processo de degradação do próprio planeta, causado pela ação humana, 
na auto-destruição pela busca da acumulação de capital. A busca da superação dos problemas, 
através da adaptação ao novo em um processo de evolução no próprio planeta. Porque é a mais 
evidente, e a mais cruel, por mascará, através da mídia, as ações de degradação em escalas cada vez 
maiores. Trabalho com educação ambiental, e sempre que possível atrelo a temática ambiental aos 
assuntos abordados em sala de aula, com especial enfoque à área da bacia hidrográfica do rio 
Beberibe, que é a área em que moro e trabalho. As atividades que desenvolvo requerem a utilização 
de diversos recursos na tentativa de sensibilizar os alunos a tomarem uma nova postura quanto ao 
meio ambiente em que vive e convive. Participo de projeto de educação ambiental em minha escola 
e conferências, encontros, oficinas, palestras, caminhadas e da associação amigos do Beberibe. 
 
**** *suj-167 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-02 
Vida porque todas as coisas são contidas nela, e sem ela nada existe. Renovação porque nela não 
existe fim, tudo é novo. Somos parte integrante da vida. Procuro sempre manter uma relação justa 
com os meus patrícios. Tornar a prática igual com a teoria. As minhas práticas se resumem as 
atividades de educação ambiental na escola. 
 
**** *suj-168 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-06 
Biodiversidade é a grande variedade de espécies que constitui uma paisagem de um determinado 
local. Bioma é o conjunto entre os seres vivos e não vivos que vão determinar as características 
físicas, geomorfológicas, fitogeográficas e climatológicas, de uma área. Porque reúne, na 
concepção geográfica, uma grande variedade de aspectos que vão formar a natureza. Em alguns 
momentos as minhas práticas para com a natureza são extremamente benéficas. Pequenos atos 
como realizar a coleta seletiva em minha residência, não jogar lixo nas ruas e sempre recolher 
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papéis e outros tipos de lixo nos corredores dos estabelecimentos de ensino no qual trabalho 
contribuem para o meio ambiente. Em compensação, a sociedade capitalista de consumo coloca-me 
como um dos maiores exemplos do consumismo desenfreado. 
 
**** *suj-169 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-06 *esp-05 
Organização é o trabalho elaborado por uma relação harmônica entre fauna e flora. Relacionamento 
positivo entre os agentes naturais. Pois nos últimos anos o contexto de meio ambiente mostra-se 
como um elemento indispensável para a organização da vida. Formular em sala experiências de 
organização natural. Reciclagem no condomínio onde moro. Organizar as relações entre o meio 
natural e o meio ambiente. 
 
**** *suj-170 *cat-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-02 
Planeta é o lugar que representa nossa morada dentro do globo terrestre, precisa ser preservado. 
Vida, pois a natureza, por si mesma, representa a vida. As duas não podem estar dissociadas já que 
sem a contribuição da natureza, a vida não poderá ser preservada. O homem, os seres vivos e o 
planeta estão em contato simultâneo com a natureza, portanto, se esta não for cultivada e resgatada, 
num futuro bem próximo, não haverá vida. Não poluir os rios. Não jogar lixo nas ruas, em canais, 
pontes. Caminhar em lugares arborizados para respirar o ar puro e contemplar a paisagem. Uso 
textos críticos e faço trabalho em grupo, visitas a zoológicos e parques. 
 
**** *suj-171 *cat-01 *esc-01 *niv-02 *dis-06 *esp-02 
Ecologia seria a compreensão do ambiente natural do ser humano, a área ou local de 
desenvolvimento do homem, o estudo da interação dos elementos que fazem parte do ecossistema. 
Vida é o período no qual determinado ser estaria com suas funções em atividade. Porque a natureza 
é derivada da vida. Com o maior respeito, pois sei que o meu equilíbrio de existência depende dela, 
procuro compreende-la para assim viver melhor. Dou aulas sobre economias extrativistas e o 
impacto ambiental das mesmas. 
 
**** *suj-172 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Meio ambiente, para mim, seria a união tanto do meio, espaço natural, quanto o modificado pelo 
homem. Responsabilidade ambiental seria a sensibilização que cada indivíduo tem de agir para não 
agredir seu meio ambiente. A partir da responsabilidade ambiental que cada indivíduo ou grupo de 
indivíduos tem podemos obter uma melhor conservação da natureza. Boas, mas ainda não 
suficientemente excelente, não devido a uma falta de consciência, mas a falta de meios para por em 
ação. Exemplo: Gostaria de poder separar o lixo e resíduo da minha casa, por exemplo, mas até 
posso fazer, no entanto será que tenho disponível uma coleta seletiva? Algumas das minhas 
práticas são: nunca jogar espécie de lixo algum que não seja no lixo; não comprar produtos de 
empresas que degradem muito o meio ambiente, quando se tem como saber se a empresa agride ou 
não; e economizar água e energia o máximo possível. 
 
**** *suj-173 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Tudo que está em nossa volta, o primeiro contato. Onde a natureza se encontra, fazendo a interação 
homem e natureza. Como a natureza vem sendo incomodada pelo homem, é nessa relação 
homem/natureza que se caracteriza o ambiente. Viver em harmonia com a natureza. A relação 
positiva que podemos aplicar. 
 
**** *suj-174 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Floresta como junção de elementos naturais que é capaz de representar a natureza, não todo o 
significado de natureza, mas parte desse significado. Interação homem/natureza. A forma do 
homem se relacionar com o meio ambiente que o circunda pode ser entendida como tal interação. 
De fato, o homem influencia o meio e por ele é influenciado, correspondendo, pois, à dinâmica 
espacial. Porque a interação homem/meio, na verdade, pode ser a expressão mais completa para 
identificar não apenas a natureza em si, como também todo o espaço onde ela se encontra inserida. 
Há uma relação satisfatória. A natureza está em todo lugar e, dessa maneira, faz parte do meu dia-
a-dia. Faz-se necessário o respeito e o zelo pelo meio ambiente. Eu tenho essa idéia e costumo 
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levar para a prática. O lixo que produz é levado ao lixeiro ou, de preferência e se possível, para a 
reciclagem. Também é preciso produzir a natureza, transformando os lugares em ambientes mais 
arborizados, e em minha residência e faço isso. 
 
**** *suj-175 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
As metamorfoses sofridas tanto com animais e o meio natural, caracterizam a natureza como 
símbolo de transformação, pois, as diferentes formas de espécies e espaços naturais têm constantes 
e mutuas relações de trocas e mudanças entre os ecossistemas que compõem essa natureza, 
ocasionando diversas formas de vida em todo nosso planeta. Riqueza seria o valor que o meio 
natural detêm com as diversas formas de se observar. Seja através de recursos naturais ou de tantas 
outras maneiras utilizar esses recursos que muitas vezes e desenfreado e predatório, sem 
preocupação com seu contínuo, mas sem em sua utilidade apenas no momento. Riqueza essa que 
poderia ser valorizada para uma maior consciência futura e não apenas dar um preço a natureza. 
Transformação representa para a natureza principal fator de construção e desconstrução de seu 
meio, passando a ser o motor principal de seu desenvolvimento, tanto pelas relações diversas entre 
os seres, como também, pela atuação contínua de mudanças causadas pela exploração e devastação 
intensificadas pelas atividades humanas. Tento não atingir tanto os recursos naturais, com os quais 
tenho contato, pois, sempre tive contato com o meio natural, e não quero perder o que de mais 
importante pude ter, pelo convívio que tive desde a infância no meio rural. Já tive a oportunidade 
de participar de um grupo de desenvolvimento do meio ambiente, Grendema, que atuava 
primeiramente em minha escola e em seguida na minha cidade, hoje na universidade começamos, 
eu e a maioria de meus amigos, a reiniciar novamente as atividades desse movimento ambientalista. 
Este é um movimento que prioriza o bom desenvolvimento da mata atlântica e da mata ciliar da 
nossa cidade e também conservação e preservação do meio ambiente. 
 
**** *suj-176 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Paisagem natural refere-se ao ambiente sem a intervenção humana, conservando todos os biomas e 
ecossistemas, e com a sucessão ecológica natural. Sem intervenção humana. Natureza Antrópica 
refere-se à teoria técnica informacional, segundo Milton Santos o ambiente natural modificado pelo 
homem. Ecossistemas variados são basicamente os diversos meios de vida encontrados em 
determinados ambientes, a natureza, está inserida em ambientes naturais ou antrópicos, resultando 
em uma maior ou menor variedade de espécies. Porque para mim, a paisagem natural sem a 
intervenção humana, segue o seu curso sucessional em âmbito natural, conservando seus diversos 
ecossistemas e com isso representam melhor o termo natureza. Minhas práticas, assim como grande 
parte das pessoas, não são muitas. Por fatores culturais a sociedade ao longo do tempo não adquiriu 
práticas de educação ambiental. Essa prática para mim é nova. Ao entrar no curso de geografia 
obtive mais consciência sobre práticas ambientais e opiniões crítica sobre a situação do meio 
ambiente. Ainda jogo papéis no chão e diversas coisas, que o mundo em que vivemos impuseram a 
sociedade a fazer, inconscientemente, criando um hábito de que a natureza é uma barreira e que 
precisa ser modifica, destruída, para o avanço da sociedade. Mas, com a consciência e opinião 
crítica adquirida com a entrada no curso e com a disciplina de educação ambiental fiz práticas de 
educação ambiental em praças de Jardim São Paulo. Explicava a população que freqüenta a praça, 
a ser mais consciente com a problemática ambiental, ensinando como fazer coleta seletiva de lixo e 
entregando papeis explicativos sobre como o meio em que vivemos deve ser preservado com 
práticas de educação ambiental. 
 
**** *suj-177 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-01 
Meio ambiente é espaço natural e extrativismo na caatinga e desmatamento. Meio ambiente porque 
traduz o espaço geográfico natural. Possuo uma relação com a natureza de respeito, sobretudo e 
cautela na forma de utiliza-la. Porém, estou mais vinculada ao estudo desta de que ao convívio 
propriamente dito. 
 
**** *suj-178 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
O homem é o agente que mais transforma a natureza, ele intervém onde e quando quer, sempre em 
busca de seus interesses. O futuro da humanidade está ameaçado se nós humanos não tomarmos 
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conta da natureza. Temos que repensar nossas ações e atitudes, afim de que nossos filhos e netos 
também tenham acesso à natureza. Como dizia, o homem é o principal transformador da natureza. 
Levantando a bandeira de crescimento econômico, o homem desmatou e poluiu o meio ambiente, 
porém, nos últimos anos um maior número de pessoas tem tomado consciência da necessidade de 
conservar a natureza, para que todos possam desfruta-la da melhor maneira possível. Reconheço 
que a minha atuação em favor da natureza poderia ser maior. No momento não participo de 
nenhuma atividade ambiental, deveria ser uma vergonha um futuro professor de geografia ser tão 
sincero assim, mas tenho a consciência que algo precisa ser feito e que essas ações devem partir de 
nós, enquanto cidadãos. Atualmente na graduação estamos pagando duas disciplinas relacionadas 
com a natureza, Fundamentos de Ecologia e  
Dinâmicas da Educação Ambiental. 
 
**** *suj-179 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Fauna e flora estão relacionadas ao meio ambiente natural, Está relacionado às espécies de animais 
mais variadas e a vegetação natural de determinado local. Origem refere-se à de onde vêm. É 
natural de. Escolhi fauna e flora devido à abordagem dada ao meio ambiente atualmente e toda 
preocupação com a natureza: poluição, degradação, preservação e tantos outros termos 
relacionados à natureza atualmente. Realmente há várias formas de realizar práticas na natureza. 
Atitudes mínimas como economizar água, jogar lixo no lixeiro são um bom começo. Mas, ainda 
não me envolvi em atividades relativamente maiores como alguns estudos, campanhas, mesmo que 
indiretamente. Estudo por causa do curso que faço, mas também porque me interesso pelo tema. 
 
**** *suj-180 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
A biodiversidade são as múltiplas formas de vida existentes numa área, ou na própria natureza 
como um todo. Paisagem seria tudo aquilo o que os nossos olhos conseguem enxergar. A natureza 
está repleta de seres, por isso a palavra biodiversidade seria na minha concepção a mais adequada. 
Sustentáveis, encontro-me inserido nas discussões sobre um conviver de acordo com um meio 
ambiente saudável. 
 
**** *suj-181 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Meio ambiente pode ser o meio natural, em que vivemos, onde exercemos relações com outras 
espécies, entre outros. Enfim o meio em que acontecem as relações sociais entre os seres vivos. 
Ecologia é o estudo da vida, é a ciência encarregada de estudar as relações entre os seres. Porque 
meio ambiente pode enquadrar basicamente tudo, podemos ver e presenciar entre os seres vivos 
relações. Podemos estudar tanto o ambiente natural como o que foi modificado por ações 
antrópicas, enfim, por que acho que seja um tema mais abrangente. E também mostrar as outras 
pessoas que estão fazendo uso, que é errado. 
 
**** *suj-182 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Deus é o maior autor de todas as coisas, não dá para pensar que por trás de tanta grandeza, de tanto 
vigor, não existe um autor. A vida representa a natureza, em seu complexo maior natural, conjunto. 
Ambas se interligam, Deus como autor e a vida como criação. Criador e criatura. Não existe uma 
mútua ajuda, a natureza precisa de Deus, criador, a vida precisa de Deus, criador, ele não precisa 
delas, mas, as conserva por amor a criação. Praticas do cotidiano. Admiração ante a tamanha 
exuberância e beleza. Procurando aplicar e discriminar os conceitos de conservação e preservação. 
 
**** *suj-183 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-01 
Ecossistema representa as relações entre todos os objetos componentes bióticos e abióticos de uma 
determinada área. Meio ambiente representa o lado em combinação, isto é: o homem e os 
elementos da natureza: água, plantas, solo, em suas múltiplas relações. Porque o meio ambiente 
representa, de maneira geral, todas as interações entre a sociedade construída pelo homem e os 
elementos da natureza. Primeiramente faço minha parte na questão procurando usar 
conscientemente os conceitos e práticas adquiridas na escola. Assim, não colocar papéis no chão, 
não desperdiçar água, não poluir, entre outras práticas. Num segundo momento e paralelamente ao 
primeiro, procuro estimular e discutir no meu dia-a-dia à necessidade de preservar a natureza para 
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essa e as futuras gerações, admitindo que tudo pertencente a todos e que não somos proprietários 
absolutos de nada do que pertence a natureza e seus recursos. 
 
**** *suj-184 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
O meio ambiente representa todo o espaço geográfico contendo as espécies da fauna e flora e suas 
inter-relações. Assim, representando um conjunto de elementos que integram o meio ambiente. O 
meio vai corresponder aos espaços, juntamente com todos que o envolve. Espécies são as pessoas, 
a fauna e a flora. Todos que integram e, ou interferem de forma a contribuir, alterando o meio. 
Porque sai às espécies que têm o domínio de tanto compor, como alterar, controlar, gerir e interferir 
na natureza. Procuro não agredi-la, mas o cotidiano termina fazendo com que os hábitos afetem a 
natureza. Fazemos parte de um mundo globalizado cheio de praticidade e, portanto, acabamos 
aderindo estas praticidades mesmo que de certa forma indiretamente. No que diz respeito à 
preservação visto a camisa e em áreas naturais praias e florestas, ruas, lugares públicos, conservo 
não jogar lixo no chão. São algumas atitudes que adoto, falo com os amigos e em casa as 
implicações para o nosso uso da natureza. Também sou docente e procuro levar ao máximo o 
conhecimento do meio ambiente. 
 
**** *suj-185 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
A sustentabilidade é a forma de como o sujeito maneja a natureza de acordo com o objetivo sem 
desmantela-la. O poder público foi escolhido por representar parte desta sustentabilidade uma vez 
que existem leis e o poder público tem poder de decisão para uma maior sustentabilidade. Porque 
em nossos dias a natureza se sustenta, ou deveria, através da sustentabilidade, devido aos grandes 
conflitos gerados pelos objetivos e necessidades. As práticas realizadas com a natureza são 
incipientes, mas, significativas. Porque, além de ser estudante de geografia sou cidadão. E como 
cidadão, indivíduo que necessita de espaço é que agora consigo entender o espaço mais 
profundamente através de estudo (no curso e fora dele). Considero que repassando o que aprendi e 
entendo sobre o espaço aos meus alunos estou contribuindo com a educação sobre o meio 
ambiente, o que é muito importante. Só começo a aula com as cadeiras alinhadas, lógico que 
explicando o porque. Peço para recolherem os papeis no chão, etc. Não jogo lixo nas ruas quando 
não encontro lixeiro guardo até chegar em um ambiente que possa colocar no lugar correto. 
 
**** *suj-186 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Viver bem significa estar em harmonia com o meio que nos cerca, respeitando as limitações e as 
diferenças. Vida significa origem, tempo de existência entre o nascimento e a morte. Porque a 
natureza deve ser um meio em constante equilíbrio, que por sua vez vai dar sustentação ao viver 
bem do homem como ser habitante desse meio. Procuro sempre não jogar lixo em local 
inadequado, dessa forma estou contribuindo para manutenção da limpeza do ambiente em que vivo. 
Não desperdiçar água, evitando utilizar mangueiras e ao ligar a bomba que puxa água da cisterna 
cuidar para desligar antes do transbordamento e assim evitar o desperdício de água. 
 
**** *suj-187 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-02 
Espaço como um recorte composto por todos os elementos naturais e artificiais. Pesquisa como a 
busca pelo entendimento dessa natureza estudada e pensada pelo homem. Porque tudo está inserido 
no espaço. A pesquisa de impactos ambientais, elaboração de diagnóstico e denúncias sobre esses 
impactos. 
 
**** *suj-188 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Divina, pois, o homem não consegue fazer nada igual. A maior fonte de vida do planeta, 
biodiversidade que não encontramos em lugar algum. Fonte de vida pela sua biodiversidade em 
fauna e flora. Não tenho nenhuma prática ativa para com a natureza, mas procuro não degradar e 
colocar o lixo nos rios. 
 
**** *suj-189 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
A natureza é a vida em si, ela traz a sensação de está vivo. Traz consigo todas as características do 
bem-estar, do estar vivo. Possuidora dessa dinâmica vital. A natureza nada mais é que a perfeição, 
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com todas as suas conexões, toda sua dinâmica e rotatividade, possuindo um poder de revitalização 
de resistência que é único. Nada seria melhor do que a perfeição para definir a natureza, pois suas 
facetas, sua diversidade, sua importância para os seres vivos podem ser definidas como a própria 
perfeição. Tenho poucas práticas em relação à natureza. Tenho práticas pessoais como, por 
exemplo, evitar jogar papéis na rua, nos rios. No entanto não tenho práticas coletivas, apenas 
pequenas atitudes que ajudam com o todo. 
 
**** *suj-190 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-06 *esp-05 
Flora o lugar natural, florestas, parques com uma mata ainda bem preservada. Fauna, moradores da 
floresta, juntos fauna e flora complementam a natureza. A flora é fundamental para a sobrevivência 
da fauna. 
 
**** *suj-191 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Verde é planta, vegetal, floresta, mata, esperança. Os ambientes, ecossistemas da terra. Porque é o 
que mais se destaca aos olhos. E eu gosto da cor verde. Cultivo as minhas plantas. Procuro reciclar 
materiais. Procuro consumir produtos orgânicos. Procuro reutilizar materiais. Economizo água. E 
muitas outras ações. 
 
**** *suj-192 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Harmonia está em tudo que é vivo sem os defeitos inerentes dos humanos. O que sinto quando 
estou em um ambiente natural. Equilíbrio é o que eu sinto quando estou em um ambiente natural. 
Porque sem harmonia a natureza perde o seu sentido. Aulas de campo: observação de animais e sua 
interação com os demais componentes bióticos. 
 
**** *suj-193 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Praia é lazer, paz, descanso. Horto significa: animais, diversidade. Porque na praia me sinto em 
outro mundo, me transformo, esqueço tudo ao redor para curtir a liberdade e a beleza 
proporcionada. As minhas práticas são lazer, jogos, futebol, natação, pesca. 
 
**** *suj-194 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-06 
Bem-estar significa alma tranqüila. Amanhecer significa luz do dia. Porque a natureza é 
transparente como a luz do dia e tranqüila como o estado emocional de alguém em bem-estar. 
Práticas didáticas, pois sou bióloga marinha. Realizo monitoramento nas praias, desenvolvendo 
uma gama de atividades científicas. 
 
**** *suj-195 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-02 
Esperança para que possamos ter as melhore condições do amanhã. Conservação como o que 
representava a natureza na antiguidade. Em virtude da conscientização da humanidade para melhor 
condição de vida para os nossos filhos. Realizando sempre a conscientização para jovens em 
relação à natureza. Para que tenhamos no futuro uma condição de vida melhor.  Levando os jovens 
ao campo para melhor observação das condições atuais. 
 
**** *suj-196 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-06 
Conservação é o uso racional dos recursos naturais, permite o manejo. Este conceito é aplicado de 
forma errada. As pessoas não entendem que conservação não é preservação, mas é proteção de 
forma correta, que permite a utilização da natureza pelas gerações presentes e das gerações futuras. 
As pessoas entendem preservação como conservação. As pessoas dizem preservar as florestas, as 
praias, os manguezais. Neste caso não se poderia pescar, tomar banho de mar, fazer trilhas. O ser 
humano depende da natureza para viver, ele precisa fazer tudo isso, só que com conservação e não 
preservação. Preservação é ficar intocável, ninguém pode chegar. Eu sou conservacionista. 
Biodiversidade é toda variedade de formas de seres vivos do planeta, incluindo a variabilidade 
genética das populações. Esse tema é aplicado também para a biodiversidade social que seria toda a 
variedade de culturas humanas. Ou seja, ele não é aplicado só para a fauna e flora, mas também 
para a base social humana. Procuro ter a postura que eu ensino em sala de aula. Sempre busco ficar 
próximo a natureza, por isso comprei um sítio onde tem uma nascente. Eu preservei o que tinha e 
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estou reflorestando para proteger o manancial, porque eu sei que caso contrário o meu manancial 
vai secar. O contato com a natureza me dá prazer, observar a paisagem, a beleza das flores; sentir o 
cheiro do amanhecer; ouvir o canto dos pássaros. Procuro também ter uma alimentação mais 
saudável, na medida do possível: entre o pão e o inhame eu prefiro o inhame que tem menos 
conservantes e aditivos; evito produtos enlatados, em conserva, com corantes e conservantes; 
procuro alimentos de produção orgânica, sem o uso de agrotóxicos, herbicidas e adubos químicos. 
Meu carro é a álcool, mesmo gastando as vezes um pouco mais. Procuro consumir frutas regionais 
e de época porque estão mais livre de química. Às vezes me sinto culpado quando bebo uma coca 
cola, mas este é um veneno gostoso, mas evito. 
 
**** *suj-197 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Sem vida a natureza morre. É verdade que tem os minerais, outros elementos físicos, mas sem a 
vida ela fica pobre. Sem água a vida não sobrevive. Porque a vida, os seres vivos, dão sentido á 
natureza. As práticas são representadas por atitudes no dia-a-dia, no trabalho, em casa, na família. 
Como bióloga, procuro sempre associar os cuidados básicos como: economizar a água, a energia, 
coisas aparentemente simples como o papel e outros. Mudei algumas técnicas em minhas aulas de 
entomologia porque percebi uma diminuição dos insetos aqui no campus. 
 
**** *suj-198 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-01 
Ecossistema é o conjunto de animais e plantas interagindo entre si, além dos fatores abióticos. Mar 
é um dos ecossistemas onde podemos encontrar organismos, macro, médio e micro, relacionando-
se. Podendo está em contato com o substrato ou vivendo na massa de água. Neste ambiente, os 
organismos recebem também influência de fatores abióticos como também antropogênicos. 
Ecossistema porque engloba o conjunto de populações, comunidades e indivíduos interagindo no 
todo da biosfera. Os ecossistemas aquáticos e terrestres, portanto podemos encontrar uma 
diversidade de organismos inter-relacionado-se. Procuro sempre não agredir o ambiente, ou seja, 
não jogar lixo, pedaço de papel, bombom. Não desperdiçar água, no momento de lavar a louça e no 
banho, etc. Fecho as torneiras. Quando vou a uma praia como professora ou como forma de lazer, 
ensino a não coletar animais, como também a não agredi-los mostrar a utilidade destes animais para 
o ambiente. 
 
**** *suj-199 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-01 
Mar representa o ambiente onde a vida animal se originou, expandindo-se para outros ambientes. 
Manguezal é um ambiente de transição entre o mar, água doce e salgada, e a terra. Onde a vida se 
renova e a natureza tem seu ciclo renovado. Além de sua importância evolutiva, o mar é a palavra 
que mais representa a natureza devido à sua biodiversidade. A variedade de organismos produtores, 
consumidores e decompositores, em teias tróficas altamente dinâmicas propicia e subsidia a 
biodiversidade de vários outros ecossistemas, incluindo a integração com a espécie humana. Como 
pessoa tento fazer a minha parte com a natureza, adquirindo produtos biodegradáveis e separando 
lixos das diversas naturezas para coleta científica. Como bióloga professora de zoologia, ensino aos 
alunos no ambiente natural, mar e manguezal, para que vejam as relações existentes no meio 
ambiente e os organismos que lá existem. Nestes momentos, morfos/espécies são coletadas para 
integrar coleções didáticas representativas do  
ambiente. 
 
**** *suj-200 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Água representa a vida. Oxigênio mantém os seres vivos. Porque não consigo pensar a vida sem 
água. Preservar o meio ambiente em que vivo. 
 
**** *suj-201 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-06 
O verde, em todos os seus tons, significa as diferentes espécies de árvores, arbustos e ervas que 
compõem uma mata. O verde também significa o sustento de uma infinidade de formas de vida, 
como pássaros, insetos, mamíferos, répteis, anfíbios e seres humanos. A palavra paz está 
relacionada à sensação que eu tenho, todas as vezes que entro em uma mata, ou mesmo contemplo 
um ambiente urbano que tenha árvores. Essa sensação é mais forte ao entardecer, com a orquestra 
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dos sapos e dos insetos, anunciando a chegada da noite. É como se tudo estivesse em seus lugares, 
no ciclo da vida. Eu respiro, eu bebo água, eu como, eu ando, encontro animais, pessoas, plantas, 
móveis de madeira, piso de granito. A minha resposta está relacionada ao que o tema natureza 
significa tudo, vida, movimento, ciclos, diversidade. 
 
**** *suj-202 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Diversidade significa conjunto, flora e fauna. Harmonia é unidade na diversidade. Observar o 
planeta através de Deus. Pois o macrocosmo reflete o microcosmo. Trabalhos na disciplina, 
teóricos e de campo. Literatura documentação científica do período mil e quinhentos a dois mil. 
 
**** *suj-203 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Terra significa a sustentação, a firmeza dos homens e a forma de trabalho. Água significa a vida, a 
origem de tudo. Porque a água é a fonte de vida, a mais preciosa do mundo. No momento nenhuma 
prática, mas eu tento preservar ao máximo, evitando degrada-la ou maltrata-la, mantendo sempre o 
exemplo doméstico, buscando conservar. 
 
**** *suj-204 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Preservação: manutenção do equilíbrio ambiental. Vida: devido à diversidade de vida que existe na 
natureza, além de ser a mesma que produz vários recursos naturais que tanto nos beneficiam. Por 
morar num lugar privilegiado: em Aldeia sempre estou em contado com a natureza, preservando-a 
sempre. Participo sempre que posso de eventos e disciplinas do curso relacionadas com o tema. 
 
**** *suj-205 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Os recursos naturais representam um conjunto de bens exploráveis da natureza que deve-se 
desenvolver de forma sustentável para que a conservação do meio natural se mantenha estável, no 
que se refere as diversas formas de interação entre os seres vivos de uma determinada área ou 
ecossistema. Sustentabilidade consiste em retirar da natureza sem causar danos irreversíveis a um 
meio natural. Porque os recursos naturais são bens da natureza. Minhas relações com a natureza 
constituem-se em respeito ao meio ambiente. Meus princípios são de conservação, sustentabilidade 
e respeito. Práticas Um: Sustentabilidade pesqueira do elasmobrangerios; Nesta prática, participo 
de um projeto onde um dos objetivos é promover a sustentabilidade pesqueira de elasmobrangerios 
na UFRPE, é preciso tomar consciência de que a natureza precisa ser planejada antes de se 
desenvolver alguma atividade exploração de recursos naturais. Prática dois: Estar em constante 
contato com a natureza. Ela precisa ser respeitada, por exemplo, quando eu pegava onda, tinha que 
conservar ambiente como o manguezal e ter respeito ao ecossistema adjacente. 
 
**** *suj-206 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Vida é a constante busca do equilíbrio. Bem-estar é servir-se bem em todos os aspectos. Porque a 
natureza é a maior representante da vida. Preservando o máximo, principalmente em questão sobre 
a não poluição. 
 
**** *suj-207 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-01 
Preservar o que nos resta da nossa natureza para que gerações futuras possam aproveitar. 
Biodiversidade é a quantidade de animais existentes, quanto mais animais existir maior será a nossa 
biodiversidade. Preservar porque a partir daí que vamos conseguir ter mais natureza. Respeitando, 
diminuindo a poluição, não jogando lixo, não desperdiçando o que ela nos oferece. Trabalho no 
zoológico como voluntário, fazendo educação ambiental. 
 
**** *suj-208 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
É uma beleza natural. Liberdade é como uma terra sem dono. Pois é bem-estar. Apenas lazer, 
cachoeira e caminhada. 
 
**** *suj-209 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Significa a sustentação, a firmeza do homem e a forma de trabalho. Água significa a vida, a origem 
de tudo. Porque ela é a forma de vida, a mais preciosa do mundo. No momento nenhuma prática, 
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mas eu penso preservar ao máximo, evitando degradar ou maltratar a natureza. Mantendo sempre o 
exemplo domestico, assim evitando e ao mesmo tempo conservando-a. 
 
**** *suj-210 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Saúde e bem-estar se traduzem em paz. Porque estando alegre, tudo vai bem pelo menos por um 
momento. Economizo energia, água, etc. Como professor eu procuro orientar aos alunos a não 
agredir a natureza. Mostro o cuidado em selecionar o lixo. Busco faze-los entender que a saúde e o 
bem-estar estão relacionados com a natureza. Cuidando de mãos dadas. 
 
**** *suj-211 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Amar. Na minha opinião o amor está inserido na natureza, pois este é um dos aspectos mais 
representativos e importantes que devem ser encontrados na natureza. Nós devermos ter amor às 
coisas da natureza e evitar o desmatamento, as queimadas, pois a natureza merece nosso respeito. 
Liberdade significa o vôo dos pássaros, isso porque para mim os animais não devem estar presos 
em gaiolas ou fora de seu habitat natural. Os animais têm que ter essa liberdade para sobreviver, 
pois se estiverem em gaiolas não conseguirão sobreviver. Porque a liberdade é essencial e 
imprescindível para os animais, pois só através desse aspecto eles conseguem sobreviver. Na minha 
concepção as minhas práticas são razoáveis. Porque ás vezes eu sujo o ambiente, entre outras 
práticas que pratico contra a natureza. 
 
**** *suj-212 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Necessidade, porque sem a natureza não há vida no planeta. Vida, natureza é vida, são como 
sinônimos. Porque a natureza representa a vida e por causa da vida é que tudo existe. Desde 
pequena fui educada pelos meus pais a ter respeito pela natureza. Além do contato constante 
participando de palestras, indo á sítios. Essas experiências me levaram a escolha do meu curso de 
graduação, ciências biológicas, queria fazer algo concreto, no dia-a-dia, que ajudasse a minimizar 
meu impacto sobre o ambiente. Mas muitas vezes não sei como agir, pois, por exemplo, separo o 
meu lixo, para depois o caminhão de coleta misturar tudo novamente. 
 
**** *suj-213 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Mãe por ser acolhedora. É dela que o ser humano retira tudo o que é necessário para manutenção 
ou sua sobrevivência. Cuidado porque a natureza necessita urgente de cuidados, devido o mau uso 
pelo ser humano que a cada dia constrói mais e mais. Por ser acolhedora a natureza é base essencial 
para a sobrevivência da vida do homem. Trilhas e aula de campo. Através de trilhas ou aulas de 
campo como atividades eu posso estar mais próximo da natureza e vivenciar com mais detalhes as 
ocorrências com o meio ambiente. 
 
**** *suj-214 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Liberdade é estar livre, sem pressões ou opressões. Liberdade para fazer qualquer coisa. Pureza é 
algo puro, límpido, intocável. A natureza deveria ser pura intocável a pureza dela vem da sua 
perfeição. Procuro preservar a natureza, em tudo que está ao meu alcance. Como: não jogando lixo 
na rua; separando o lixo; denunciando a venda de animais silvestres. 
 
**** *suj-215 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Amor ao próximo que deve ser as ações junto aos seus semelhantes e ao ambiente como sendo de 
todos os seres vivos que habitam o planeta. Compreensão de que as ações antrópicas sem a devida 
racionalização e consciência levam aos efeitos desastrosos repletos de lições que devem ser 
apreendidos sob pena de sofrermos maiores conseqüência danosas ao nosso conviver na terra. 
Porque julgamos que tudo reside nos pensamentos que escrevemos. Sempre buscando não agredir a 
natureza, ou proceder de modo a gerar danos aos novos semelhantes e aos recursos que servem à 
população. Para a sua saúde e bem-estar coletivo. Procuro repassar nas disciplinas que ensino no 
nível médio. 
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**** *suj-216 *cat-02 *esc-03 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Sossego é tranqüilidade, calma. Harmonia é união das espécies existentes. Porque, para mim, tem 
que haver uma união, uma certa harmonia, entre as espécies existentes. Procuro fazer sempre a 
minha parte, com cidadania, não desgastando, não poluindo a natureza, e também, tento passar 
sempre informações adquiridas minhas, meus conhecimentos, para as outras pessoas também 
fazerem sua parte. 
 
**** *suj-217 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Natural, aquilo que não foi modificado pelo homem, que surgiu antes de qualquer forma de vida 
como a terra, a água e o fogo e que ao longo do tempo foi perpetuando algumas formas de vida. 
Luz solar, como componentes abióticos que são a base para o surgimento de vida. É a forma 
primária e verdadeira de energia. Acho que pela quebra da palavra, natureza quer dizer natural. Eu 
até questiono o seguinte: acho que o homem faz parte da natureza, mas suas ações são anti-naturais. 
Ela contrariam a segunda lei da termodinâmica, apesar de todas as invenções terem partido de 
recursos naturais esses são altamente modificados de uma forma que perdem totalmente as 
características iniciais. Eu tomo banho por isso gasto água e gero esgoto. Eu ando de automóvel e 
por isso retiro combustível fóssil e gero poluição. Eu como vegetais, por isso, uso agrotóxicos, 
gasto água, destruo o solo.  Como você pode ver minhas ações são  
basicamente destrutivas da natureza. 
 
**** *suj-218 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-01 
Plantas são os organismos responsáveis pela captação do gás carbônico, ou seja, são organismos 
capazes de disponibilizar oxigênio para os outros animais. Com as queimadas, cada vez mais 
diminui essa capacidade. Com esse aumento do nível de gás carbônico na atmosfera, aquecimento 
global, as plantas são de fundamental importância, mas ao contrário de se plantar mais plantas, 
cada vez mais o desmatamento é mais ampliado. Animais são todos os seres que no ambiente 
vivem desde os produtores aos consumidores. Aqueles que comem cereais, também os que são 
carnívoros. Os fixos e os que se movimentam. Os corais, esponjas, fungos, algas, bactérias, 
protozoários. Na minha concepção o mundo precisa cada vez mais de árvores. Um ambiente 
arborizado é um ambiente perfeito para se viver, é um ambiente que me traz paz, tranqüilidade, e 
que me dá coragem. Sempre que fecho os olhos e penso em natureza, algo me vem à cabeça, a 
imagem de uma mata fechada, de florestas, de parques. Sou aluno da biologia, faço a prática com a 
natureza se tornar algo constante e necessário. Tenho contato através de  
trilhas, excussões, por conta própria, coletas e visitação. 
 
**** *suj-219 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-06 
Plantas são organismos responsáveis pela captação de gás carbônico que está presente no ar, e 
transformando em oxigênio, ou seja, são organismos capazes de disponibilizar oxigênio para os 
outros animais. Com as queimadas, cada vez, mais esta capacidade é diminuída. Com esse aumento 
do nível de gás carbônico na atmosfera, aquecimento global, as plantas são de fundamental 
importância, mas ao contrário de se plantar mais plantas, cada vez mais, o desmatamento é 
realizado. Animais são todos os seres que no ambiente vivem, desde os produtores aos 
consumidores, aqueles que comem vegetais, mas também aqueles que são carnívoros, os fixos e os 
que se movimentam, corais, esponjas, fungos, algas, bactérias, protozoários, etc. Na minha 
concepção o mundo precisa cada vez mais de árvores, um ambiente arborizado é um ambiente 
perfeito para se viver, é um ambiente que me dar paz, tranqüilidade, e que me dá coragem. Sempre 
que fecho os olhos e penso em natureza, logo me vem à cabeça a imagem de mata fechada, de 
floresta, de parques. Várias práticas através de cursos de extensão, nos quais as práticas com a 
natureza são constantes e necessárias. Tenho contato através de trilhas, excussões, por conta 
própria. Faço coleta seletiva, trabalho com isso. 
 
**** *suj-220 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Acumulo de gás carbônico que está provocando modificação do planeta, a qual o homem não 
(espera) deseja suas conseqüências para si. Falta de água doce (potável) divisão da sociedade entre 
ricos e pobres. Falta de água doce potável porque as técnicas utilizadas pelo homem para conviver 
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com o planeta terra não são adequadas para manter constante os níveis de água potável, e este nível 
tem e tende a diminuir o que se presume com um futuro planta com pouca disponibilidade de água 
doce. A adubação química, maciça, tem deixado acúmulos de sair nos lençóis freáticos. 
 
**** *suj-221 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Vida, pois a natureza representa um ciclo de coisas onde todo está interligado, os animais, as 
plantas, a água, tudo está ligado, ou seja, para que haja vida, tudo esta ligado, um não vive sem o 
outro. Água porque para que haja vida é necessária a água, ou seja, não há natureza. Porque á 
natureza é vida. Acredito que todos nós poderíamos fazer um pouco mais pela natureza, inclusive 
eu: reciclar o lixo, economizar água, economizar energia, produzir menos lixo. 
 
**** *suj-222 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Matas como a interação da flora. Animais representam à evolução da vida na natureza. Porque a 
mata representa o verde da natureza. Não jogar lixo no chão, fazer reflorestamento. Usar controle 
biológico. 
 
**** *suj-223 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Planeta é o local no qual encontramos todos os ecossistemas. Meio ambiente é o local no qual o 
homem se encontra em plena relação com a natureza. Porque o meio ambiente especifica uma 
determinada área, um ecossistema específico diante dos vários. Tenho um bom relacionamento, 
costumo respeitar as condições estabelecidas para sua preservação. 
 
**** *suj-224 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Meio ambiente é o espaço físico que compreende os organismos viventes. Ecossistema é o estudo 
das relações entre os organismos, que pertencem a um determinado espaço físico. Porque o meio 
ambiente, na minha opinião, é a palavra que mais se parece com a natureza, por ter significado 
mais amplo sobre os seres vivos e suas relações entre si e com o espaço físico.  Não separo o lixo 
orgânico dos demais, nem participo de nenhum programa de conscientização ambiental, também 
não tenho por costume consumir apenas produtos biodegradáveis. Tento apenas produzir menos 
lixo inorgânico e respeito à natureza. 
 
**** *suj-225 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Fauna: o conjunto de animais. Flora: é o conjunto de vegetais. Porque a flora é bastante 
representativa e nela se encontram vários animais. Evitando poluir o ambiente para mantê-lo o mais 
natural possível. Usando rede de esgotos, coleta de lixo. 
 
**** *suj-226 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
A natureza representa a vida e com ela a sobrevivência da vida no planeta. Sobrevivência da 
natureza é de extrema importância para todos os seres do planeta. Portanto a vida é sobrevivência, 
depende da preservação da natureza. As minhas práticas com a natureza são não jogar lixo no chão 
e também separação do lixo em: orgânico, vidro e metal. Acho de extrema importância a separação 
do lixo para que alguns materiais possam ser usados novamente. 
 
**** *suj-227 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-02 
Os pássaros representam forma de vida totalmente dependente do bom equilíbrio natural do meio. 
São espécies que se desenvolvem de acordo com a qualidade, boa ou má, que a natureza lhes 
oferece. Chuva é elemento abiótico de extrema necessidade para a existência de toda e qualquer 
espécie. Represente da principal fonte da vida. Porque os pássaros são uma forma de vida livre, 
adaptada a sobrevivência dependente do que a natureza lhes oferece, sua existência é dependente 
da boa preservação da natureza. Essa espécie, assim como qualquer outra, identifica as áreas que 
lhes representam favorável para sua localização.  Procuro ter contato constante com o meio natural, 
observando-a e sentindo o bem-estar que a mesma me proporciona. Cultivo em minha casa 
espécies diversas com as que mais me identifico, não só espécies vegetais como também animais, 
livres, e, assim poder absorver o que hoje está se tornando raro: o equilíbrio Humano-natureza. 
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Como estagiaria em escola fiz com os alunos a arborização de área desprezada na escola. Procuro 
nas escolas desenvolver projetos ligados à ecologia. 
 
**** *suj-228 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Educação ambiental como uma forma de manter, preserva a natureza, levando em consideração a 
criatividade, para mostrar situações e soluções. Preservar, antes de tudo, diz respeito à não alterar o 
equilíbrio ecológico, mantendo assim o ecossistema. Preservar pelo fato de representar o respeito à 
natureza, sem denegrir sua sustentabilidade. Preservar, antes de tudo representa conservar o que 
nos resta. 
 
**** *suj-229 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Ambiente recifal é um ambiente riquíssimo no encontrado no ambiente marinho, que tem uma 
enorme diversidade de organismos faunísticos e florísticos, e também é base da cadeia alimentar e 
moradia dos um terço dos oceanos. Manguezal é um ambiente estuarino, encontrando-se também 
uma diversidade enorme por ser um ecótono, e muito importante para o equilíbrio de algumas 
espécies; e também de onde é retirada muita alimentação para os pescadores. Não que eles 
representam à natureza, sós, mas sim, que eles são os que eu mais tenho contato, como estagiaria 
nestes ambientes. Maravilhosas, tento respeitar cada coisa, estudando, aprendendo cada vez mais, 
para poder passar aos outros sua enorme importância. 
 
**** *suj-230 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Biodiversidade porque estou me utilizando da própria etimologia da palavra para justificar a 
seleção realizada. Isto porque representa a diversidade da vida em suas múltiplas formas de 
expressão. No entanto, analisando melhor a questão creio que o termo diversidade seja o mais 
aplicável, já que, a natureza não é composta apenas por organismos, mas sim de diferentes 
materiais, Assim, evitaria uma visão apenas biológica da questão. A dificuldade é em definir ou 
compreender a natureza que é composta de fenômenos complexos e interdependentes com base no 
pensamento sistêmico. Creio que a definição anterior responde a questão. No entanto, apenas como 
reforço poderia inferir que a complexidade reflete as situações reais na natureza, as quais, a ciência 
nem sempre consegue modelizar. Além disso, a palavra selecionada abriga as demais postas: rede, 
homem, essência, diversidade e energia, e os seus inúmeros desdobramentos. A questão é bem 
abrangente e poderia discorrer a respeito de vários aspectos. No entanto, gostaria de me concentrar 
apenas nas esferas intra e interpessoais. Na primeira, a minha práxis é voltada a uma questão de 
contemplação e integração que até então substitui uma religião formal. Na última, práticas ainda 
muito sutis, como a tentativa da separação do lixo e intensivos diálogos com os amigos. Assim, 
percebe-se a ausência da esfera necessária, a da militância. É importante  
ressaltar que as três dimensões estão relacionadas, mas podem ser definidas como momentos 
específicos. 
 
**** *suj-231 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Biodiversidade é todo o recurso biológico e genético da natureza englobando as diversas espécies e 
as variedades de raças. A destruição da natureza significa as queimadas, o desmatamento, os mais 
diversos tipos de poluição da natureza. Biodiversidade porque ela representa toda a riqueza da 
natureza. Numa sociedade capitalista, eu não posso dizer que minhas ações sejam as mais 
adequadas para evitar a poluição do meio ambiente. Eu tento, então, compensar através de ações 
como a separação seletiva do lixo, a constante revisão do carro, o uso racional de recursos como 
água e energia e a conscientização das pessoas, ao meu redor, sobre os problemas ambientais e 
sobre a riqueza que a natureza possui. 
 
**** *suj-232 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
A ecologia representa o conhecimento da natureza. A floresta é a parte mais ameaçada no Brasil. 
Ecologia porque apenas através do estudo é que a natureza pode ser conservada. 
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**** *suj-233 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Fonte de recursos porque é da natureza que retiramos nossa alimentação, vestimentas, energia, 
substâncias que utilizamos para farmacêuticos, cosméticos. Enfim, tudo o que necessitamos 
encontramos na natureza, seus materiais nos servem para desenvolvimento de medicamentos e para 
descoberta de processos que podem ser aplicados no nosso cotidiano, como por exemplo, métodos 
de tratamentos médicos menos agressivos. Degradação, pois, por sua grande utilidade, a natureza 
vem sendo fortemente degradada pelo homem, que a utiliza indiscriminadamente, sem reparar o 
que foi retirado, alem de jogar o lixo em qualquer lugar e de qualquer forma, poluindo os solos e as 
águas. Degradação porque atualmente é grande a população mundial, e juntamente com ela a 
utilização dos recursos providos pela natureza e a poluição do meio ambiente adicionado a isso, 
tem a despreocupação, a ambição e o aumento da população, que só  
agravam a condição do ambiente. Também porque o homem, parte da natureza comporta-se como 
se ele mesmo não fizesse parte dela. Não consigo praticar muitas ações em favor da natureza, pois 
economizo água, mas moro com mais quatro pessoas que não o fazem, tento separar o lixo, mas 
meus familiares não colaboram. Os exemplos das praticas são: fechar a torneira enquanto escova os 
dentes, não tomar banhos demorados, fechar a torneira enquanto ensaboa os pratos. 
 
**** *suj-234 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Diversidade representa os diferentes tipos de seres que se encontram na natureza e que podem ser 
naturalmente altos ou baixos. Equilíbrio é o ideal da natureza onde mesmo através de sua dinâmica 
e perturbações sempre estão em equilíbrio. Porem, com a ação antrópica devido ao seu estado de 
vida este equilíbrio esta sendo perturbado num ritmo acelerado sem chance para a natureza se 
restabelecer ou precisa de ajuda antrópica para tal. Equilíbrio, porque cada ser presente na natureza 
desempenha uma função onde um ajuda o outro colaborando no seu equilíbrio apesar de sua 
dinâmica e de sua entropia. Um pouco utópica, devido a idealizar a natureza de uma maneira, 
tomar algumas ações de não consumismo de supérfluos, porem estou me enganando ao sair nos fins 
de semana e consumir álcool e tira gosto. A pesar disto prático ações de educação ambiental em 
comunidades em geral pobres, um projeto de amigos, apesar desta não ser minha linha de pesquisa. 
 
**** *suj-235 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Vida é tudo que existe. Pureza é como os animais e plantas, enfim, os seres vivos se relacionam. Na 
verdade só há pureza nos animais excluindo o homem. Os animais caçam por necessidade e são 
altamente puros, não há maldade. O homem caçava por necessidade, hoje é por esporte, lucro. 
Porque quando se pensa em natureza imagina-se tudo que tem vida, que nos rodeia e que nos 
proporciona bem-estar. Relativamente boas, visto que a consciência ambiental se faz presente em 
mim. As práticas eu não considero como uma grande característica minha. Faço apenas o justo: não 
jogar lixo no chão, economizar tudo, tentar conscientizar quem está próximo, não comer carne, 
visto que esta carne de hoje é produzida de maneira errônea, com animais criados com atos 
desumanos e cruéis, evito o desperdício, tento ajudar os animais que precisam; alguns cachorros ou 
gatos de rua, cuido da natureza de uma forma simples. Considero muito poucas as práticas 
exercidas por mim. Gostaria bastante de trabalhar contra a biopirataria, comércio ilegal, e em 
defesa da retirada dos animais dos circos. Se houver algum órgão ficaria feliz em fazer parte. 
 
**** *suj-236 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Diversidade é o conjunto das diferentes espécies e variações de cada espécie, bem como das 
interações possíveis, as quais resultam na formação de incontáveis tipos de ambientes do planeta. 
Recursos é tudo que pode ser aproveitado pelos seres vivos das mais diversas formas. Os próprios 
seres vivos, a capacidade de trabalho desses seres e os frutos desse trabalho. Diversidade porque é a 
característica mais marcante da natureza, pois é a que a constitui e, ao mesmo tempo, a fonte para a 
existência de diferentes ambientes que permitem a co-existência das várias espécies. Em casa, 
regulação do gasto exagerado de água, reciclagem de papéis e embalagens, controle do gasto 
exagerado na rua. Na rua, universidade e trabalho: evitar jogar lixo em locais inadequados, 
reciclagem, conhecimento das plantas nativas, estudo de suas propriedades. Estudo de recursos 
bioquímicos presentes na flora nativa, visando o conhecimento, aproveitamento e conservação 
devido à importância da espécie para a sociedade e equilíbrio natural dos ecossistemas. 
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**** *suj-237 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Biodiversidade refere-se ao estudo das relações entre quantidade e tipos de seres bióticos no 
ecossistema no qual se encontram. Preservação representa manter o natural. Condição 
indispensável para que a natureza exista, com sua biodiversidade equilibrada. Biodiversidade é a 
palavra chave que representa a mistura complexa de diferentes organismos, fatores abióticos, tipos 
e números de espécies. Uma biodiversidade rica, harmônica se torna um bom sinônimo para o 
natural, cada ambiente se estabilizando e suportando uma dada relação entre os indivíduos e o 
meio. Todas direcionadas a considerar o entendimento das relações dos seres com o meio, recursos 
ecológicos, mangue. Como estudante da biologia sinto-me privilegiado em ter oportunidades que 
me dêem esse contado com a natureza. A visão do ambiente se torna diferenciada. Infelizmente o 
ambiente urbano não nos deixa muito acessível à natureza. As pessoas que não fazem o curso de 
biologia, não detêm sua atenção para o meio ambiente. O cotidiano não os deixa e não proporciona 
um contato mais direto. Atitudes de educação com o meio ambiente também podem ser 
incorporadas ao dia-a-dia, interferindo diretamente na natureza. Procuro conscientizar familiares e 
amigos próximos com a intenção de melhorar suas auto-condutas. 
 
**** *suj-238 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Biodiversidade é a diversidade de fauna e flora, variedade de indivíduos de varias espécies. A 
natureza como riqueza, como valor inestimável. Biodiversidade porque a natureza são todos os 
animais e plantas. Sem a biodiversidade não há natureza. A natureza é representada pela fauna e 
flora essa fauna e flora representam à biodiversidade. A biodiversidade mostra o quanto de espécies 
que ainda não são conhecidas e o valor que essas descobertas podem ter. A natureza é a união de 
várias espécies e a biodiversidade da um valor a área, um valor incalculável a natureza,  
podendo salvá-la do desmatamento dando mais valor à mata conservada. Impedir a poluição 
fazendo coleta seletiva. Identificar e observar o comportamento de algumas espécies. Indiretamente 
protejo a natureza fazendo a minha parte na redução do lixo. Indiretamente estudo gestão de 
resíduos de serviços de saúde par impedir a poluição, pelos mesmos. Realizo caminhadas, viagens, 
observação dos lugares que freqüento. Tenho prática com a natureza toda vez que saiu de casa, ou 
em casa mesmo quando vejo o por do sol, escuto um pássaro, olho o céu, e rego as plantas do 
jardim. Na escola atividades de gestão de resíduos sólidos de serviços de saúde e participação em 
disciplinas de política e gestão ambiental, avaliação e educação ambiental, entre outras. 
 
**** *suj-239 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Comunidade significa o conjunto de população de fauna e flora concorrentes em uma determinada 
área, desenvolvendo uma série de interações fundamentais para sua própria manutenção e 
funcionamento. Comunidade é uma parte representativa de um todo chamado natureza. 
Biodiversidade é a diversidade de formas, tipos e funções biológicas dos seres vivos sobre o 
planeta terra. É um componente fundamental na formação de ecossistemas e comunidades, sendo 
assim parte fundamental da natureza. Porque comunidade é a unidade formadora e ecologicamente 
funcional dos ecossistemas, consequentemente da natureza como um todo. A integridade das 
comunidades é de fundamental importância para a conservação da citada natureza. Minha relação 
com a natureza está ligada ao estudo da mesma. Compreensão da composição e funcionamento de 
comunidades e ecossistemas. Algumas práticas são idas a campo para estudos em áreas de interesse 
e estudo e experimentos.  Além do curso tudo na prática diária, uma vez que somos membros da 
natureza e atuamos modificando-a também. Por isso a prática com a natureza é cotidiana. 
 
**** *suj-240 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Diversidade é quantidade. Recursos naturais é qualidade. Diversidade pela grande quantidade de 
recursos que a natureza tem e pode gerar, se forem bem aproveitados. No momento minhas práticas 
são básicas. Por exemplo: não jogar lixo no chão, ter consumo consciente e não poluir diretamente 
os mares. Participo na escola de eventos e estudos sobre o meio ambiente. 
 
**** *suj-241 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Árvore representa a floresta e os vegetais nela existentes, representa também as relações destes 
com os animais e com a vida em geral. Água representa a vida em sua forma material, concreta. A 
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água é a base para a vida, seja ela vegetal ou animal. Água porque sem ela é impossível qualquer 
um dos elementos e relações que compõem a existência da natureza. Por isso a água é uma 
premissa para a vida existir na terra. Minha prática com a natureza é mais contemplativa, seja 
vendo um por do sol, as estrelas, a lua, uma mata, um animal ou uma flor. Também o uso da 
natureza é feito através do beber de uma água, o respirar de um ar e o comer de uma refeição. A 
natureza está em cada canto do mundo, mesmo o homem modificando-o e jogando concreto sobre 
ela. A visão do mar de água, o natural, é substituída pela visão do mar de prédios de concretos. 
Uma outra forma minha de lidar com a natureza é através de meu trabalho com a biologia, tentando 
desvendar e entender um pouco dela, para ser criadas possíveis estratégias de  
recuperação da mesma. Realizo na escola pesquisas com biologia da polinização e sou sócio da 
Associação Pernambucana de Apicultores e Meliponicultores. 
 
**** *suj-242 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Dependência, pois, para mim sintetiza o sentimento que tenho como ser vivo e participante da 
natureza. Muito embora ela esteja composta de fatores bióticos e abióticos, tudo está conectado, 
interligado, e a vida é fruto e é dependente da natureza. Vida é a primeira visão que tenho quando 
penso em natureza, uma mata. Depois é como se na minha imaginação, eu fosse adentrando essa 
vegetação e os demais componentes vão se materializando, em meu pensamento. Vida porque para 
mim, ela é parte da natureza, veio dela e depende dela, e é a sua principal expressão. Muito embora 
esteja me formando em biologia, tenho práticas com a natureza similares a qualquer outro cidadão 
urbano. Uso automóvel, poluo a água, produzo grandes quantidades de lixo e poucas vezes tenho a 
oportunidade de entrar em contato com a natureza de fato, pouco antropizada. Entretanto o que me 
diferencia do cidadão comum é que quando tenho a oportunidade de mudar essa realidade, eu tento. 
E, muito embora como cidadã urbana que sou eu tenha pouco contato com a natureza de fato, o 
pouco que ainda resta na cidade eu tento degradar menos e incentivar que as pessoas que me 
cercam também degradem menos. Tento consumir o mais ou menos apenas aquilo que preciso, e 
ter práticas de reutilização e reciclagem, por exemplo. Trabalho com ciência de base, mas faço 
educação ambiental com as pessoas que me cercam repassando o que sei. Tento repassar o que 
aprendi para as pessoas ao meu redor. 
 
**** *suj-243 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
A vida que compõe a natureza, tanto animal como vegetal. Todos são organismos complexos, com 
reações químicas que torna o organismo vivo. Organismo, que por sua vez interagem uns com os 
outros e com o meio abiótico. Fonte de recurso é implícito a natureza, pois o ser humano extrai 
desses ambientes meios para a sua sobrevivência. Outros animais dependem também desses 
recursos, assim como as plantas, sendo as interações entre elas importantes. A vida é uma fonte de 
mistérios e surpresas. A partir de reações químicas simples que são exercidas o meio orgânico pode 
se desenvolver e gerar a diversidade que podemos visualizar. A partir de tais similaridades de 
regiões pode-se dizer que todos os seres tiveram a mesma origem e se divergiram, e 
consequentemente interagem com os outros seres de modo a se manterem vivos. O meu 
envolvimento com a natureza é de estudo, o qual diretamente eu extraio da natureza objetos de 
estudos importantes para entendimento e futura preservação. De modo indireto eu obtenho tudo do 
que dependo para viver da natureza, desde alimentos, até cosméticos. A obtenção de tais derivados 
da natureza ocorre por meio do poder aquisitivo. Também há uma tentativa de simular um 
ambiente natural em casa por meio dos jardins e criação de peixes (aquário), para o próprio bem-
estar. Há a tentativa de proteção da natureza por minha parte evitando usos intensos de recurso 
naturais renováveis e não renováveis. 
 
**** *suj-244 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-05 
Biodiversidade representa todas as formas de seres vivos. Para promove-la é necessário conservar 
os diversos ecossistemas, a natureza como um todo. Biodiversidade ainda agrega um conceito de 
riqueza e valor atribuído intrinsecamente à natureza, não me refiro ao econômico, mas o de 
abundância de vida. Bem-estar representa a sensação primeira que me vem a cabeça quando penso 
em natureza. É dela que dependo para sobreviver, ainda que indiretamente, e isso me dá um 
conforto. Bem-estar também é o que sinto quando vejo ações de conservação ou um ambiente 
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pouco atingido pelos efeitos negativos da ação antrópica. Porque a biodiversidade é a totalidade da 
natureza, representando todos os seres vivos. Biodiversidade me dá uma idéia de todo e de união. 
Biodiversidade ainda alerta sobre os problemas ambientais e para a luta em Soluciona-los. Procuro 
agir nas pequenas coisas. Consumir menos, gastar menos energia elétrica e menos água. 
Consumindo menos, gero menos lixo. Procuro levar os conhecimentos da universidade para as 
pessoas à minha volta, aplicando-os no nosso dia-a-dia. Participo de disciplinas, atividades e 
encontros ligados à questão ambiental. 
 
**** *suj-245 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-05 *esp-02 
Poluição, pois acarreta numa destruição em massa da natureza em geral. Homem é o causador 
inconsciente da destruição. O homem pensa que é o ser poderoso, intocável e de autonomia, mas 
que na realidade é só uma parte integrante da cadeia da vida. De base são individuais, por exemplo: 
lixo no lixo, plantar árvores. No momento tento reativar um projeto que está parado para 
recuperação de um fragmento de mata atlântica, localizado próximo a minha casa. 
 
**** *suj-246 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-05 *esp-01 
A natureza representa a vida e a vida para ser bem vivida tem que ter qualidade. Para ter essa 
qualidade é necessário que o homem preserve e cuide muito bem do meio ambiente que é toda 
terra, toda água, todo ar do nosso planeta. Para termos saúde é necessário que estejamos bem com a 
natureza e o meio ambiente em equilíbrio, pois a poluição, o lixo, a contaminação do ambiente só 
traz prejuízo para todos os seres vivos. A vida representa a existência de um ser. Explicando o que 
é natureza. Valorizando os cuidados que temos que ter com a natureza, pois devemos preserva o 
meio ambiente para os seres vivos poder viver em equilíbrio com o meio ambiente e 
principalmente o homem ter consciência dos cuidados com a preservação do meio ambiente sem 
poluir, sem desmatar. 
 
**** *suj-247 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-01 
Bem-estar, eu me sinto livre em um local cuidado, bem preservado, me acalmo com a vegetação e 
animais. Preservação, conscientização para que outras pessoas no futuro sintam a mesma coisa que 
eu sinto, ou seja, o bem-estar na natureza preservada. Pratico trilhas e acho muito importante as 
pessoas em geral ter uma conscientização do quanto é importante para a natureza, não só pela troca 
de energia: material, alimentação, psicológica, bem-estar, como a interdependência dos seres de 
uma maneira geral. 
 
**** *suj-248 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Comportamento como as atitudes da espécie humana no que se refere à preservação do nosso 
ambiente. Ausência de doenças por hábitos compatíveis com o meio ambiente e de higiene. Pois a 
saúde encontra-se ligada ao comportamento humano no que se refere aos cuidados com o ambiente. 
Hábitos higiênicos compatíveis, cuidados especiais com o lixo, cuidados com o consumo de água. 
 
**** *suj-249 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-05 *esp-07 
Harmonia é a condição de possuir vários seres de espécies diferentes, que conseguem viver em 
equilíbrio apesar das diferenças existentes, diversidade. Que cada ser vivo que habita tem sua 
característica própria que embeleza a natureza, peculiaridades, diferenças. Porque na natureza 
temos o que chamamos de cadeia alimentar e essa harmonia é encontrada mesmo provocando 
desequilíbrio em algum momento. Preservação, porque caso eu não preserve não existirá para as 
futuras gerações. Exemplo: retirar uma minhoca do asfalto e a colocar na areia. Na minha prática 
em sala de aula procuro trabalhar e incentivar a preservação das diversas espécies. Costumo me 
envolver em trabalhos que envolvem questões ambientais concretas, como exemplo: descobrir a 
nascente do rio tejipió, mobilizar a escola para uma revitalização, construção de uma praça, 
arborização, e fazer conhecer uma APA próxima a escola Paulo Guerra, Mata do Engenho Uchoa. 
Já participei ativamente da militância ambiental, hoje estou mais afastada por questão de tempo. 
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**** *suj-250 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Obra da criação divina em detrimento de conceitos científicos ou religiosos, bíblicas. A natureza é 
digna de respeito e obediência às suas leis, assim como, devemos respeito e obediência a nossa 
mãe. Sou adepto da teoria da criação. Isso não significa que sou fixista. Sou um criacionista 
evolucionista. Minha prática gira em torno do respeito e admiração. Procuro usar a natureza de 
forma racional. Desenvolvo estudos, pesquisas, oficinas e excussões com os alunos. 
 
**** *suj-251 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Meio ambiente como todas as condições físicas e biológicas interagindo para a preservação da 
vida. Recursos renováveis como a utilização dos recursos da natureza, com a preocupação de 
preservar através de técnicas e estudos que possibilite a preservação e não extinção desses recursos 
sejam eles minerais, vegetais ou biológicos. Meio ambiente, porque ela engloba todos os recursos 
oferecidos pela natureza, com suas especificidades e características que interagem com os seres 
vivos que nele vivem. Geralmente são extrativistas e ou predatórias, dificilmente são políticas de 
estudo para a preservação. Exemplo: destruição de florestas para criação de gado, destruição de 
matas ciliares para expansão de agrícola. 
 
**** *suj-252 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Ecologia é o estudo da natureza, ou seja, das relações entre os seres vivos e deles com o ambiente. 
A vegetação está intimamente ligada à ecologia, pois são os organismos que iniciam as cadeias 
alimentares. A vegetação corresponde ao conjunto de organismos produtores. 
 
**** *suj-253 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Enigma, dúvidas, incertezas, hipóteses. Biologia é o estudo da vida. Porque representa a vida em 
suas dimensões amplas. Ativa e passiva. Ativa por buscar conhecer e transmitir o conhecimento da 
prática passada e presente. Passiva por que há coisas que não se pode alterar como a atuação do sol, 
da chuva, assim tem coisas que não se pode mudar. 
 
**** *suj-254 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Preservação: cuidar do equilíbrio do ecossistema e conscientizar a população sobre a preservação 
dos nossos rios, dos nossos mares, da nossa água potável e da reciclagem de materiais. Reciclagem: 
reciclando materiais cuidamos da preservação do meio ambiente. Porque é a palavra chave para 
combater o aquecimento global, caso contrário seremos vítimas das nossas atitudes desastrosas 
com relação ao meio ambiente. Racionamento de água: não abrindo as torneiras com toda a sua 
potência ao lavar pratos, roupas, etc.; não passar sabonete durante o banho com torneiras abertas. 
Lixo: ter sempre no carro sacos de lixo; separar os materiais para reciclagem; não jogar lixo na 
praia; ao andar com os animais levar sacos de lixo para apanhar seus excrementos. Poluição do ar: 
fazer a regulagem do motor do automóvel e filtros de ar. 
 
**** *suj-255 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-06 
Respeito: saber o funcionamento, a dinâmica que norteia o mecanismo dos elementos naturais para 
então conserva-la e ou preserva-los. Conhecimento: partindo da informação se tem noção da 
importância do que nos cerca, a relação de dependência se torna evidente e a prática desse 
conhecimento é indispensável para a sustentabilidade da mesma. Porque é a forma mais viável para 
o entendimento da importância que a natureza tem para a preservação da vida. Como pessoa, 
procuro exercer todo conhecimento para a manutenção da natureza, embora algumas vezes o meio 
em que me encontro não facilita, não permita a prática adequada para a mesma. Uma vez que essa 
prática não é um fenômeno isolado. Como mãe, sou um pouco mais exigente, no papel de 
multiplicadora de informações, participando diretamente da formação de uma escala  
de valores, procuro expor os problemas, mostrando alguns aspectos positivos e negativos que a 
médio e curto prazo poderia interferir no dia-a-dia de uma pessoa. Enquanto profissional, fica ainda 
mais complicado, pois é sabido que o tempo é pouco e o mesmo tem que ser trabalhado a nível de 
qualidade e realismo. A natureza pode ser transformada na sala de aula, banheiro escola. etc. Além 
do próprio copo nas aulas de educação sanitária, educação sexual, etc. Para que à troca de 
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informação para o aluno, no meu caso. Desenvolvimento na comunidade de campanha de coleta 
seletiva do lixo (bairro).  
 
**** *suj-256 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-05 *esp-06 
Verde: vida, sobrevivência. Água: cuidado, sobrevivência, vida. Sem a presença da água a 
manutenção da vida torna-se inviável. Consciente: respeitando, não destruindo, utilizado e 
preservando. Participei de projeto de parte diversificada do currículo cujo tema aborda reciclagem. 
 
**** *suj-257 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Preservação é cuidar da própria vida, cuidar da nossa natureza. Quando preservo a natureza, cuido 
de nossa saúde. Cuidar da natureza significa ter mais saúde. Porque significa saúde, cuidar da 
natureza, do nosso meio ambiente é ter mais saúde. Não jogar lixo nas estradas, economizar água, 
plantar, cuidar e falar em sala de aula, mostrando a importância que tem a natureza para o bem do 
homem. Ecologia vem de eco igual a casa, meio e logia igual a estudo, então estudo da casa. 
 
**** *suj-258 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-06 
A terra representa à natureza porque nela se encontram todos os seres vivos: vegetais, animais e 
minerais e a água. Chuva é natureza, mantêm o ciclo da água, mantendo os laços, rios e mares. A 
chuva mantêm a natureza viva. Porque nela contem todos elementos necessários para manter todas 
as formas de vida através do ar da água e do solo. Uso racional da água: reciclando à água utilizada 
nas lavagens de roupa e pratos e banhos com um tempo mínimo. Cultivar a terra: adubar, molhar, 
fazer compostagem. Plantação de árvores: nas áreas livres, árvores frutíferas. Lixo seletivo: 
separação do lixo orgânico, separação do inorgânico. Racionamento de energia: mantendo a luz e 
eletrodomésticos funcionando quando estritamente necessário.Transporte coletivo: carro apenas 
para as necessidades emergenciais. Lâmpadas florescentes: porque elas são menos poluentes. 
Reciclagem: através de reaproveitamento de vidros, papeis, latas podem ser utilizadas em usos 
domésticos. E os papeis ser utilizados como barro. Sempre participo de projetos envolvendo a 
questão ambiental. 
 
**** *suj-259 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-01 
Ar e água fontes de vida. As florestas são produtoras do oxigênio para a manutenção da vida, e de 
alimento, através da fotossíntese. Acabando as florestas acaba a vida na terra. Porque o ar é 
elemento essencial. Aulas no parque treze de maio, caminhada ecológica no parque. Projeto 
concluído sobre os animais do treze de maio e animais das cédulas do real. 
 
**** *suj-260 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-02 
Ecossistema engloba os seres bióticos e abióticos que fazem parte da natureza e que vivem 
interligados, onde um depende do outro para se manter no planeta. Flora: as pessoas normalmente 
ligam a natureza ao verde, ás plantas, específicas de cada região de um pais ou continente. Porque 
ela representa tudo aquilo que existe ao nosso redor, tudo, inclusive nós que somos parte da 
natureza que precisa ser preservada. Preveni a poluição do meio ambiente, lixo no lixo, contra o 
fumo, bebidas e alimentos que contenham cafeína e substancias que façam mal ao homem, aos 
animais e ao meio ambiente. Participei do projeto de prevenção de doenças parasitárias. 
 
**** *suj-261 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
O meio biótico formado por tudo que tem vida. Enquanto o meio abiótico formado por tudo que 
não tem vida. As duas palavras formam o que se chama de ecossistema, ou seja, uma complementa 
a outra. A palavra ecossistema, determina todas as coisas de nosso planeta terra. Esta palavra tem 
um sentido muito amplo. E abrange em todos os sentidos, de que é constituída a nossa terra. Gosto 
de plantar, acho que assim contribuo para manter o verde que a cada dia fica mais escasso em 
nosso planeta. Em minha casa, em uma pequena área tenho: uma mangueira, um abacateiro, uma 
pitangueira, uma pimenteira, duas laranjeiras, vários pés de papoula e outras árvores chamadas 
mulambo. Ainda tenho como bicho de estimação um cachorro. 
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**** *suj-262 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Meio ambiente e o conjunto para forma a natureza. Equilíbrio á a necessidade de promover uma 
vida melhor para os seres vivos. Engloba o conjunto de tudo que representa a natureza. Sou 
professora de biologia tento passar para meus alunos a prática de preservação. 
 
**** *suj-263 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Na natureza é necessário o respeito a seus componentes para que haja vida. A água é um 
componente indispensável para os seres vivos. Tudo na natureza vive constantemente em busca de 
manter a vida. Com a reflexão vem o respeito aos seres vivos que compõem a natureza. 
 
**** *suj-264 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Escrevi a palavra preservação em relação à natureza por indicar a falta de consciência dos seres 
humanos com relação ao meio em que vivem. Tratando-o como algo infindável. Biodiversidade, 
minha segunda palavra, foi com certeza escolhida pela tamanha variedade de vida no planeta. 
Biodiversidade, porque nela está resumida toda ou quase toda proposta de natureza propriamente 
dita. 
 
**** *suj-265 *car-01 *esc-02 *niv-02 *dis-05 *esp-02 
Preserve a natureza, cuide da natureza. Biodiversidade é a variedade de vidas em só lugar, fazendo 
a beleza da natureza. Porque é tudo o que existe na natureza. Preservando, cuidando e educando, 
para que no futuro nos não possamos sentir tanto a perda. Sempre falando em sala de aula e em 
locais que possamos fazer momentos de reflexões. Parâmetros curriculares nacionais na temática 
de meio ambiente, agenda vinte um escolar e Vamos cuidar do Brasil com as escolas. 
 
**** *suj-266 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-02 
Todas as ações individuais e, ou coletivas com relação ao meio ambiente têm repostas positivas e 
negativas que refletirá, beneficamente ou não, em pequeno ou curto prazo. Que todas as atitudes 
referente à vida no planeta deverão ter sentido e co-responsabilidade não apenas dos poderes 
públicos, como também das pequenas posturas individuais. Acredito que se possa partir de ações 
individuais para ações coletivas, até universais. É na mudança interna que se atinge ao coletivo. 
Procuro sempre no meu dia-a-dia, pessoal e profissional, práticas ecologicamente corretas e na 
medida em que desenvolvo trabalhos com familiares, alunos e toda minha rede social visando o 
bem-estar e alertando dos perigos bio-ecológico, fortaleça minha relação  
positiva com a mãe-natureza. 
 
**** *suj-267 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-02 
Vida, porque a natureza é composta por diversos seres vivos, que são considerados os fatores 
bióticos, e também, pelos fatores abióticos, como exemplo: ar, água, luz, etc. A relação desses 
fatores determina a vida de todos os seres do planeta. Os seres vivos dependem de uma natureza 
equilibrada e preservada. Sem ela não há vida. Sem natureza não há vida, então temos que 
conservá-la, cuidar e manter viva, enfim devemos preservá-la. Porque sem a natureza não há vida, 
na essência é considerada para mim como a própria vida, vida é igual a natureza. É uma relação 
que procuro todos os dias melhorar, como por exemplo, a conscientização das pessoas na 
importância da preservação da água, dos seres vivos em geral, da não poluição, da coleta seletiva 
do lixo, etc. Além de também executar as práticas citadas acima no nosso dia-a-dia. Estou 
participando do projeto de educação ambiental na escola. 
 
**** *suj-268 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-02 
Ecologia é o estudo das relações que existem entre os seres vivos e o meio ambiente e dos seres 
vivos entre si, como também a influencia dos fatores físicos e químicos nestas inter-relações. Meio 
ambiente é o conjunto de fatores bióticos e abióticos que formam o ecossistema e suas inter-
relações. Porque o meio ambiente é onde os seres vivos estão inseridos e como tal se torna digno de 
preocupações, cuidados, respeito a tudo o que nos cerca, pelo fato de sermos parte dele, 
antropocentrismo. Cuidados com a coleta seletiva, facilitando o destino e tratamento dos resíduos 
sólidos. Replantio de plantas nativas, o que é importante para recuperar a nossa flora. Não jogar 
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lixo em locais inadequados, o que evita a poluição do solo, rios, etc. Visitas a reservas ecológicas, o 
que se torna necessário, pois quanto mais o indivíduo conhece o meio ambiente e tem contado com 
o mesmo, mais respeita, mais preserva. Criação de animais, o que ajuda a preservação e respeito 
com seres vivos. Projeto de educação ambiental na escola. 
 
**** *suj-269 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Conservação é conservar as espécies que dentro da natureza existem. Temos que conhecer para 
preservar para que amanhã os seus seres vivos não venham a desaparecer. Respeito porque é 
respeitando a natureza que estamos contribuindo para que ela seja preservada. Porque realmente se 
não houver essa conservação a natureza vai se acabar, se extinguir. Sem a conservação não há 
natureza. Eu trabalho muito com os ecossistemas fazemos caminhadas analisamos os ecossistemas 
terrestres e aquáticos. Os alunos descobrem e aprendem a partir da observação de coisas simples, 
comportamento dos seres vivos, uma flor e seus órgãos reprodutores, o orvalho, a inter-relação 
entre os seres vivos e os fenômenos naturais, como a reprodução das flores e a polinização por 
abelhas e morcegos. Mostro então que se isto for preservado vamos conservar a  
natureza. 
 
**** *suj-270 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
Água é existência de vida. Animais é beleza, equilíbrio, cadeia alimentar. A natureza por si só, é o 
próprio equilíbrio da vida. Minhas práticas são: contemplar, valorizar tudo que vem da natureza, 
manter o ambiente limpo, reciclar, economizar. 
 
**** *suj-271 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-05 
O verde, vegetais, serve de alimento para os outros animais, transmite energia. Ao servir de 
alimento, a natureza está transmitindo nutrientes, consequentemente, energia. Pois sem a natureza 
não há como haver vida. Sem ela, morremos. As práticas pedagógicas acontecem através de 
matérias de jornais e revistas atuais sobre o tema. Este tema é escolhido por uma votação pelos 
alunos. Tem-se uma leitura prévia e após cada um dá sua opinião. É feito um cartaz para a 
colocação das idéias e possíveis ações para melhorar o meio em que vivemos: em casa, na escola, 
no bairro. 
 
**** *suj-272 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-06 
A natureza em seu imenso potencial gera toda a vida do nosso planeta, pois a fauna e a flora 
representam esta vida abrangente. A conservação e até a preservação, quando intocável, 
demonstram o quanto a vida e a natureza devem ser respeitados. Quanto ao equilíbrio, se não 
houvesse a natureza, como os seres vivos poderiam se manter. Então devemos refletir e observar 
que o centro de todo o equilíbrio dos seres em geral é a natureza, biomas, e suas respectivas 
características. Porque como já foi referenciado, se não existir a natureza em seu esplendor, como a 
vida vai coexistir. Dependemos do meio para vivermos e a natureza nos mantêm devido sua 
qualidades ilimitadas. Participo do projeto de agentes ambientais na nossa escola e tenho ainda 
tímida participação no Green peace. 
 
**** *suj-273 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-06 
Vida, sobrevivência de um mundo que necessita, cada vez mais, está integrado as regras impostas 
pela natureza a fim de preservar o que ainda temos. Harmonia, desde o começo da vida, ou até 
antes dela, a natureza vive em equilíbrio. Quando o equilíbrio é ameaçado sempre houve um meio 
de retorno à estabilidade. A harmonia é o fiel desta balança. Somente vivendo em harmonia, os 
fatores bióticos e abióticos, consegue um equilíbrio ecológico perfeito. A natureza, por si só, vive 
harmonicamente. O homem tem por muitas vezes, quebrado este processo, levando ao caos. Vida é 
a melhor representação da natureza, uma explosão de energias compartilhadas em uma integração 
harmoniosa de beleza, integração e sobrevivência. Um movimento de criação constante pela 
sobrevivência e permanência de uma espécie no planeta. Cada ser que nasce é a prova de uma 
natureza saudável e a expressão maior da harmonia entre os seres e o ambiente em que vivem. Uma 
luta cotidiana e constante para se preservar o meio intacto onde todos possam compartilhar em paz 
as trocas de energias. São pequenas e pontuais. Em um universo globalizado, o corre-corre da vida 
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de professor nos limita muito a sala de aula. Parto do princípio de que meu exemplo é minha vida. 
Policio-me na prática de conservação para que filhos e alunos façam o mesmo. Como minha área 
está ligada diretamente à educação ambiental, procuro introduzir nos conteúdo a abordagem de 
textos e exemplos de como preservar a natureza. Em atividades extra-classe, ressalto a importância 
da natureza preservada para uma melhor convivência entre os homens. 
 
**** *suj-274 *car-01 *esc-03 *niv-02 *dis-05 *esp-06 
Meio ambiente é tudo que envolve os seres vivos. Mar é a maior área do planeta. Meio ambiente 
porque a vida depende do meio ambiente. Evito poluir o máximo possível o ambiente, preservando 
a natureza. 
 
**** *suj-275 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-02 
Equilíbrio significa algo que pode mudar, mas no intuito de buscar a constância entre os seres 
vivos. Meio ambiente é o local onde vivem todos os seres. Porque por mais que a terra mude, 
vulcões entrem em erupção, formando ilhas e expelindo gases tóxicos na atmosfera, e os 
continentes se afastem, placas tectônicas. A natureza sempre buscará uma forma de entrar em 
equilíbrio, comunidades estáveis, clímax. Aulas teóricas. Faltam recurso e tempo para aulas 
práticas. 
 
**** *suj-276 *car-01 *esc-01 *niv-02 *dis-05 *esp-02 
Ecologia é a relação dos seres vivos entre si e com o meio abiótico. Plantas, vegetação, fonte 
primária de alimento dos seres vivos. Por ser uma palavra que exprime relação entre os seres. 
Todas relacionadas com a consciência ambiental. Exemplo: economia dos combustíveis fosseis, 
preservação da natureza.  
 
**** *suj-277 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Verde porque para mim tudo que me lembra natureza tem que ser verde, tem que ter a ver com 
plantas, tipo uma floresta. Vida porque a natureza é a vida, sem ela, sem o seu funcionamento nada 
sobreviveria. Sem a natureza, sem a vida que a natureza tem o mundo estaria em apuros. Quem 
estaria em apuros. São mínimas. Quando eu estou no ônibus ou na rua eu procuro não jogar lixo na 
rua. Isto para não poluir tanto e aviso a qualquer pessoa que esteja comigo para fazer o mesmo. 
Participo do projeto de minha escola sobre o esfriamento global. 
 
**** *suj-278 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Animais são seres vivos que constituem e habitam a natureza. Significa ter a liberdade de poder 
fazer o que quiser, quando quiser e a hora que quer. Porque eu acho que é o que deve ter mais na 
natureza. Eu me importo com a natureza, pois nós não seriamos nada sem a natureza, pois 
dependemos dela para sobreviver. Participo do projeto de minha escola sobre o esfriamento global. 
 
**** *suj-279 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
As florestas significam a vida da terra, o que seria a terra sem as florestas, seria um lugar sem vida. 
Os animais são a vida da terra, são seus habitantes junto com o ser humano. Porque é a vida da 
terra, são os que dão o ar, oxigênio, sem ela não teria vida. Na verdade não faço muitas coisas, mas 
eu zelo pela natureza. Porque tudo que eu poço eu pratico. Participo do projeto esfriamento global 
na minha escola. 
 
**** *suj-280 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Fonte de matéria prima, como procura das grandes empresas, como por exemplo: as indústrias de 
madeira, que sempre desmatam as florestas. E também outros produtos como plantas. Belezas 
intocáveis são dádivas maravilhosas que felizmente ainda não foram desmatadas na natureza. 
Porque ela é a única que não foi medida pelo homem e ainda apresenta espécies raras ou não vistas. 
Medianas, porque as vezes me preocupo com ela e as vezes não. Participo num projeto de 
esfriamento global, na escola e de projeto de separação e reciclagem de plásticos, papéis, metais e 
vidro. 
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**** *suj-281 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Beleza são animais puros, inocentes, sem medo, com vontade de viver e viver feliz e em paz. Amor 
é um sentimento puro que existe dentro dos animais e dentro dos homens. Porque a natureza nós 
podemos ver o amor que os animais têm uns pelos outros. Boas. Participo de um projeto chamado 
esfriamento global. Não jogo lixo no chão. Tento conscientizar as pessoas. 
 
**** *suj-282 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Deus porque foi ele o criador da natureza. Necessidade porque temos a necessidade de ter a 
natureza em nossa vida de alguma forma. Porque foi Deus quem criou a natureza e devemos cuidar 
dela, mas não é isso que fazemos. Procuro não jogar lixo no chão, procuro separar o lixo para a 
reciclagem. Minhas práticas são poucas, mas pelo menos eu faço alguma coisa e sei que preciso 
melhorar. Participo de um projeto de esfriamento global, na escola. 
 
**** *suj-283 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Beleza é tudo que mais agrada. Aquilo que mais nos fascina, tudo de mais belo que possa existir na 
face da terra. Vida é aquilo que a cada minuto brota, nasce, em nossos corações, é como esperança 
que vemos quando a natureza nos fascina. Porque temos a vida como esperança, de um dia vermos 
um mundo melhor, sem desmatamentos, queimadas, concluindo sem danos a natureza, vê-la como 
Deus criou. As minhas práticas são boas, eu respeito. Não tenho costume de jogar lixo no chão e 
quando vejo alguém jogar eu reclamo. Participo na escola do projeto esfriamento global. 
 
**** *suj-284 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Liberdade porque acho que a pessoa quando está ao lado, ou participando de algo com a natureza 
se senti solto, livre. Quer fazer o bem praticar coisas boas, sentir o amor dentro do corpo. Criação é 
algo que com a natureza se transforma em algo indispensável nas nossas vidas. A natureza é uma 
das maiores criação feita pelo criador. Ela transmite uma paz exterior e interior, não só paz, como 
liberdade, respeito a todo e a todos. É uma beleza única, um carinho com o que é feito. E é um jeito 
de se sentir mais próximo de Deus, mostrar como queremos ser recompensados no mundo. 
Ajudando a preservar, a ter com que olhar e dizer que ainda se existe algo para se apreciar, não 
jogar lixo em ruas, cuidar de plantas. Participo do projeto esfriamento global, no colégio. 
 
**** *suj-285 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Vida é diversidade ecológica da natureza, florestas e animais. Também é a pureza das florestas e os 
animais que nela habita. Segundo é a lei da vida sem interferência e sem stress e a dificuldade das 
cidades. Salvação da humanidade, um dos meios de voltar o que fizemos na natureza e que está 
afetando o nosso clima e no desequilíbrio ecológico. Porque todos nós esperamos um meio para 
salvar nosso clima e o desequilíbrio. Todos nós precisamos da natureza, por isso que é uma 
salvação. Não faço muito, mas fico indignado com as grandes empresas que não pensam no futuro 
e poluem sem parar. Como vivemos no país que quem é rico e grande é quem manda, eu não posso 
fazer muito mais. Tenho consciência de não sujar o meio em que eu vivo. Participo do projeto 
esfriamento global. 
 
**** *suj-286 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
A palavra necessária indica que a natureza é bastante importante para nós, seres humanos que 
somos totalmente dependentes dela, em todos os aspectos, desde questões de saúde, econômica e 
de lazer. A palavra perfeita significa que em todos os aspectos a natureza é imbatível. Já dizia o 
filosofo Milton Fernandes: a natureza para fazer o ser humano precisou de alguma formação. 
Infelizmente nós seres humanos não estamos sabendo valorizar este beneficio que temos, 
principalmente, nós brasileiros que somos privilegiados por esta em uma região como a Amazônia. 
Necessária é a palavra mais importante porque somos dependentes da natureza. Tento fazer o 
máximo possível para não ajudar a poluir a natureza como temos visto na maioria dos lugares que 
passamos. Também sou agente ambiental da escola e representante da minha sala junto com três 
colegas, num projeto que nós mesmos criamos chamado: Projeto esfriamento global. 
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**** *suj-287 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
A palavra vida significa: prazer, amor, estar bem. O viver é uma arte inexplicável. A palavra beleza 
significa o que você entende por beleza, se você acha bela uma coisa e outras pessoas não acham a 
coisa não deixa de ser bela para você. Pois o belo é o seu entender. Porque a natureza nos dá o 
prazer de viver. Pouca, porque eu só não faço contribuição com o lixo. Participo do projeto, em 
minha escola, esfriamento global. 
 
**** *suj-288 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
As florestas significam a vida e é a principal coisa que representa a natureza. Isto porque a floresta 
é quem protege os rios, os animais e participa de forma direta do clima e do ar. Quando é abordado 
o tema natureza acho que todos ou a maioria pensa logo em florestas e aquecimentos global, que 
vem sendo citado, quase todos os dias no nosso cotidiano, seja na escola ou nos noticiários, com a 
função de conscientizar as pessoas. Água também representa vida, mas as pessoas acham que ela 
nunca vai se acabar, porém, de uma certa forma estão certas, ela não vai acabar, mas ela pode ficar 
poluída, fazendo com que seja impossível a sua utilização. Porque a floresta inclui a água e o clima 
todos os fatores para a vida. Antigamente eu não ligava muito para isso, mas agora amadureci e 
estou vendo e vivendo que é preciso preservar para que nossos filhos, netos, bisnetos e outras 
pessoas não paguem por um erro nosso. Na minha casa nós separamos o lixo e temos um lindo 
jardim. Participo do projeto de esfriamento global na minha escola. 
 
**** *suj-289 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
O meio ambiente, seria basicamente uma expressão básica que nos leva a uma breve relembrança e 
reflexão, com base no tema natureza. Esta reflexão feita tanto nos faz lembrar das coisas boas, 
como dos constantes desequilíbrios presenciados em nosso cotidiano. Não esquecendo que esta 
viagem seria quase como uma máquina do tempo, pois é impossível não falar ou lembrar do meio 
ambiente ou da natureza sem retornar com uma vaga lembrança, talvez, a nossos tempos antigos, 
saudosismo em criança, onde existia uma maior preservação e nos perguntamos o motivo de um 
desequilíbrio brusco,  que é praticamente irremediável, pelo fato de não haver uma mobilização. 
Porém o meio ambiente é o primórdio de todo e qualquer pensamento sobre a natureza. Vendo que 
temos uma infinidade de fatores lembrados quanto ao termo natureza, porém dentre este tenho a 
fauna e flora como a expressão que se sobrepõe à outra qualquer, representando cordialmente a 
nossa diversidade e a infinidade de raças, gêneros,  
espécies, dentre outras definidas ou indefinidas questões. Visando o bem social e pessoal, busco 
junto a conferências e projetos, a preservação e a solução para nossos diversos problemas, porém 
sabendo que estes não serão resolvidos em pouco tempo de trabalho, pondo em questão que estes 
perdurem por até séculos. Participo das conferências nacionais do meio ambiente e do projeto 
esfriamento global, escolar; sou um dos agentes ambientais da escola; e ajudo também na 
comunidade. 
 
**** *suj-290 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Aquecimento global é a destruição dos bens dos animais e dos nossos bens. Isto porque cada vez 
mais nós estamos perdendo nosso contato com a natureza e devido aos problemas causados pelas 
indústrias. Amizade é como eu já tinha falado na página anterior, cada vez mais perdemos o nosso 
contato com a natureza. A realidade é que hoje nós não temos um pingo de amizade pela natureza, 
pois, nós seres humanos somos os que mais poluímos. Na verdade eu poderia ter escolhido 
qualquer um dos temos: lazer, animais, aventura, aquecimento global, amizade e água, pois todos 
estão ligados diretamente. Eu só escolhi o aquecimento global porque hoje é um dos termos que 
mais vem sendo debatido no mundo. A única coisa que eu tento fazer é diminuir a poluição urbana. 
Participo do projeto de esfriamento global na escola. 
 
**** *suj-291 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
O desmatamento porque há muito tempo o homem deixou de desmatar a floresta por necessidade, 
agora se desmata porque não se tem mais respeito pela natureza.  A vida, pois, a natureza é tudo 
para nossa sobrevivência, água, árvores, ervas, fauna e flora. Sem ela não beberíamos, não teríamos 
oxigênio, não existiria remédios, e não nos alimentaríamos. A natureza é vida e apesar de todas as 
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destruições ocorridas ela nunca vai deixar de ser a nossa vida. Eu tenho consciência de quanto à 
natureza é importante, mas não faço nada. Participo do projeto de esfriamento global. 
 
**** *suj-292 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Preserve vem de preservar, o ato de preservar, manter vivo, em boas condições o que existe, a 
natureza, que no caso, pra nós é vital. Diversidade porque a natureza é o lugar é o lugar onde há 
diversidade de plantas e animais, isso a torna ainda mais exuberante, rica e diversificada, ou seja, 
com o maior número de espécies, de seres vivos, diversidade. Porque indica tudo que existe nela: 
plantas, animais. Simboliza a beleza e as cores. Sem a existência de diversidade na natureza ela 
acaba se tornando pobre e se degrada, colocando em risco nossas vidas. Os meus atos são simples, 
mas felizmente não são comuns, pois, a maioria da população não tem costumes de praticar atos 
como não jogar lixo no chão, de separar o lixo em casa, e de preservar o ambiente onde mora e 
onde estuda, ambientes que freqüenta. Eu faço tudo isso, eu procuro cuidar bem do ambiente em 
minha casa, na minha escola e por onde passo. Sou agente ambiental do meu colégio, participo da 
realização do projeto de esfriamento global, no projeto água fonte de vida. Estes são projetos que 
buscam envolver todos os alunos do colégio, com o objetivo de modificar para melhor o meio em 
que vivemos: nossa casa e nossa escola. 
 
**** *suj-293 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Os animais é a grande parte que existe na natureza, é muito importante o desenvolvimento deles. 
Na floresta tem muitas árvores, uma área verde que é bela. Sem as florestas como seria a natureza. 
Seria vazia, e com elas fica lindo, belo é só saber cuidar. A floresta foi escolhida porque é o que 
mais tem na natureza, uma área verde, infelizmente existe muito desmatamento em matas. Eu nao 
faço quase nada, apenas tento contribuir para não poluição. Nao jogo lixo no chão, em casa nos 
fazemos reciclagem e entregamos para o catador. Participo do projeto na escola de esfriamento 
global. 
 
**** *suj-294 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Escolhi a palavra vida, pois, ela é a que mais resume as qualidades da natureza. Existe uma palavra 
melhor do que vida para distinguir as nossas matas, nossa fauna e tudo de bonito que a natureza 
possui. Belas paisagens, animais exóticos, enfim, existe uma infinidade de coisas bonitas cheias de 
vida em nossa natureza. Infelizmente a palavra desmatamento foi escolhida, pois, a nossa realidade 
hoje em dia é essa. Contrária à palavra vida, que escolhi anteriormente. O desmatamento precisa 
ser lembrado, para que possamos mudar essa triste realidade. Existem essas diferenças entre vida e 
desmatamento, por causa da falta de consciência dos seres humanos. Quando no item um foi 
pedido para distinguir em seis palavras a natureza, o desmatamento veio na memória, juntamente 
com as outras que representam lado bom, mas se houver uma ação conjunta de toda a humanidade, 
poderemos sim, mudar essa posição. Vida representa tudo o lado bom que a natureza possui. Na 
prática, participo de dois projetos no colégio de conscientização para a reciclagem e preservação do 
meio ambiente. Sou um dos agentes ambientais da escola no programa com vidas e de esfriamento 
global. 
 
**** *suj-295 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Respeito na natureza para preservar, compartilhar, e sempre ver o melhor e não destruir. Porque 
hoje, o que menos existe é o respeito exemplo a nossa amazonas e outras florestas, que existem no 
Brasil. Por isso eu acho que hoje o respeito antes de tudo é fundamental, para a riqueza natural que 
existe no país. Esperança porque sabemos que estamos acabando com a natureza, com o que é 
nosso e não paramos, mas tenho esperança, pois, ainda existem florestas virgens no mundo, então 
acredito que pode melhorar, é só querer, eu tenho esperança. A minha prática é de não destruir 
árvores, nem poluir espaços verdes, não jogar lixo, vidro, garrafas entre outros. Participei da 
agenda vinte um. 
 
**** *suj-296 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Árvore significa vida na espécie vegetal, ela também dispõe para os seres vivos o oxigênio. Rio 
significa fonte inesgotável para o solo e para os seres vivos, é importante para a natureza ter um rio, 
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pois ele alimenta as raízes. Porque quando falamos em natureza as árvores tem um papel muito 
importante na paisagem e nos frutos e no ar que respiramos. Não sou ativo no dia-a-dia para ajudar 
no crescimento da natureza, porém, também não a destruo, apenas tento preservar mantendo o meu 
espaço de convivência limpo e agradável. Não jogo lixo no chão, águo sempre as plantas de minha 
família e de casa. 
 
**** *suj-297 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Fauna representa o conjunto de animais e toda a sua enorme diversidade encontrada na natureza. 
Flora abrange os vegetais, como matas e florestas que cercam o universo, nos trazendo enormes 
benefícios. A natureza em geral compreende o mundo, pois para onde olharmos, veremos que a 
natureza nos cerca por todos os lados. Porém a palavra flora é a mais adequada na representação da 
natureza, por conter toda a parte verde da terra, que é responsável através do processo de respiração 
das matas, absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio na atmosfera, que auxilia na diminuição 
do calor e na circulação atmosférica e devido a sua grande diversidade encontrada. Procuro 
preservar e cuidar para que essa grande preciosidade, tão indispensável à vida em geral, não 
continue sendo degradada. Acho que depende bastante da consciência de cada pessoa, pois a 
maioria das pessoas sabe que deve preservar o meio ambiente e simplesmente por ignorância ou 
egoísmo, não preservam. Se cada pessoa fizer a sua parte a natureza estará salva. 
 
**** *suj-298 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Esperança não só pela predominância do verde, mas pelo significado que essa palavra traz. A 
natureza representava em seu dia-a-dia a esperança de antigamente, pois o verde das folhas e as 
riquezas contidas na natureza nos fazem refletir o quanto mudou. Hoje em dia as pessoas tratam a 
natureza como se fosse uma coisa qualquer, afinal o brasileiro só sabe dar valor quando perde e 
estamos agora vendo que aos poucos as coisas estão mudando. O verde das folhas está apagado. A 
Amazônia está virando zona de liquidação e sem cerimônia matam sem perdão. Esse é um trecho 
da música em louvor a Chico Mendes, que por sinal é bem realista, ultimamente é realmente isso 
que anda acontecendo. Enfim a palavra esperança é uma força, ou seja, é a dor da perda junto com 
a coragem que resulta na força de tentar reconstruir o que destruímos. Falando da natureza temos 
sempre que lembrar da gratidão, pois isso é o que deveríamos ter por Deus ter nos deixado esse 
fenômeno que nos ajuda e no final de tudo a população não sabe reconhecer. Gratidão é o 
sentimento que eu sinto ao pensar na natureza, eu me sinto grata por saber que um dia a natureza 
foi tão bela, mas ao mesmo tempo me sinto triste por saber que esse encanto está acabando. Mesmo 
tendo consciência de que somos nós, eu e você. Mas ainda há tempo, não de voltar o tempo, mas de 
mudar o que está por vir, e expor essa gratidão, nossa para com a natureza. A natureza aos poucos 
está perdendo a vida, está se acabando, apesar de ser muitíssimo importante. E como já citei, a 
esperança é a dor da perda junto com a coragem que resulta na força de tentar reconstruir o que nós 
mesmos destruímos. Então ainda há esperança, que um dia a natureza seja reconhecida, não como 
coisa, mas como herança dos nossos antecessores. Como vivo na cidade sei que as pessoas ao meu 
redor não dão tanta importância à natureza, é por isso que cada dia que se passa a natureza vai 
desaparecendo mais e mais. Mesmo estando longe, tenho consciência de quais cuidados devo 
tomar. Por exemplo: ao jogar o lixo na rua, posso causar inundações e aquele plástico de biscoito 
pode se tornar um problema para a população que ainda hoje não tem consciência de que estão 
errados. Participo de grupos que abrange este tema importantíssimo. 
 
**** *suj-299 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Sol ajuda as plantas a crescer com seu calor que aquece a terra. Sol, luz nos seres humanos não 
conseguimos chegar até ele. Sol é um ser superior, sua luz nunca cessa, está sempre brilhando, é 
imortal. Por isso é que coloco o sol como representante da natureza. Sem a vegetação não 
conseguiríamos sobreviver, pois ela nos fornece alimentos, frutas e vegetais. Além de trabalhar na 
sobrevivência dos animais. No mundo a maior área de vegetação é a floresta amazônica o que 
chamamos de pulmão da terra. A vegetação produz gazes que ajudam a aumentar a proteção da 
terra. Por isso acho a vegetação uma boa representante da natureza. Por proteger a terra. Além de 
fornecer a alimentação de todos os seres vivos. A vegetação inclui quase tudo que precisamos para 
a nossa sobrevivência, além de embelezar a terra. Normal, pois faço a minha parte, não é que eu 
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não me importe com a natureza, mas acho que todos devem ter a consciência no que faz, pois é da 
natureza que tiramos a nossa sobrevivência: não jogando lixo no chão, não desperdiçando água, 
não devastando a natureza. 
 
**** *suj-300 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Fonte de vida significa que a natureza é a fonte de vida mais rica e privilegiada do mundo. 
Principalmente no Brasil que tem a maior floresta do mundo. E também é a fonte de vida de muitos 
animais e plantas, servindo de leito para todos eles. O que é mundo tem de melhor, significa que a 
natureza é o que o mundo tem de melhor, em relação a tudo, como por exemplo: animais, plantas, 
paisagens, riquezas naturais. Pois para mim não há fonte de vida mais rica do que a natureza, pois, 
ela além de ser mãe de todos os animais, plantas ela nos fornece o devido alimento. Boas, pois, por 
exemplo: eu não jogo plástico em matas, eu não toco fogo em plantas, eu tento ao máximo não 
poluir o ambiente e conscientizo outras pessoas a fazerem o mesmo. 
 
**** *suj-301 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Saúde é purificação do ar, oxigênio, vida saudável. Conservação é para cuidar para vivermos 
melhor. Saúde porque através da conservação da natureza poderemos ter uma saúde melhor. Não 
sujando o ambiente em que moro e convivo, preservando as matas. 
 
**** *suj-302 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Rara, de valor incomensurável, exótica, que cria estima, desejável por todos, aquilo que quase não 
se vê. Pura, imaculada, virgem, verdadeira, sem impurezas, ao natural, que não foi modificada. 
Pura, pureza porque a natureza reflete aquilo que faz bem ao homem, ela não só é pura, mas 
também purifica. Respeitando o seu espaço. Sem interferir no meio, eu a preservo e desfruto dos 
benefícios que ela me cede só me cobrando uma pequena taxa de respeito em troca. Jogo lixo no 
lixo, sabendo colher os frutos que ela me dá, sem depredá-la mais e mais. 
 
**** *suj-303 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
O mar é uma imensa expansão de água salgada que se junta ao oceano. A água do mar é 
transparente, mas quando olhamos o mar, ele parece ser azul, verde ou ate cinzento. A cor muda de 
acordo com a do céu que se reflete nele. O céu é o espaço ilimitado onde giram os astros, onde nós 
podemos apreciar várias paisagens como o por do sol, por exemplo. Porque o céu está mais ligado 
ao universo e nele nós apreciamos várias paisagens, como a lua cheia, o por do sol. que são 
também natureza. Eu conservo a natureza de acordo com a minha apreciação, procurando preservar 
o ambiente onde vivo, porque temos que conservar o ambiente para não haver devastação, falta de 
água, poluição, extinção de animais, como prevêem os estudiosos. Eu não jogo lixo na rua, não 
desperdiço água, preservo as plantas. 
 
**** *suj-304 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
Porque a natureza para mim representa o bem-estar, uma tranqüilidade boa, um total prazer. O 
aquecimento global porque é o que estamos presenciando e que é de extrema importância para a 
nossa sobrevivência. Porque o prazer é a palavra matriz da natureza, e é isso que deveríamos sentir 
sempre, e não preocupação. Preservando o meio onde vivo, respeitando a natureza também no meio 
urbano. Eu não jogo lixo na rua, separo o lixo em casa e evito agredir a natureza, já recolhi garrafas 
Pet. Procuro também influenciar os outros a respeitar a natureza. 
 
**** *suj-305 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-04 
O ar significa a natureza, pois na natureza nós encontramos as plantas, o bem-estar, e é o que nós 
precisamos de ar. É preciso cuidar da natureza, além de fazer bem ajuda no aquecimento global. A 
alimentação é outro fator importante que a natureza nos proporciona e a alimentação é muito 
importante. Eu me relaciono bem com a natureza, pois, tento fazer alguma coisa que ajude de 
alguma forma. Eu não jogo lixo e cuido da poluição do carro também. Participei de campanha de 
reciclagem na escola. 
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**** *suj-306 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
A natureza está exposta mais do que nunca fazendo com que as pessoas percebam que ela é 
essencial á vida. Sem ela o caos com certeza estará formado. Como disse anteriormente, natureza é 
vida. O ser humano interage com ela todas as horas do dia e parece que não sabe que se não cuidar 
não a terá mais. É isso que ela significa. Sem natureza qualquer forma de vida se torna inviável. 
Procuro não jogar lixo nas ruas. É uma pequena parte, mas de pouco em pouco nos chegaremos lá. 
 
**** *suj-307 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Meio ambiente é a forma de se viver em meio à natureza de conviver. Ecossistema é a interação do 
meio ambiente com a natureza, interagir. Pela forma de interação do ser humano com o seu 
ambiente natural. Minha prática é natural, tento não poluir. Faço o máximo para preservar e sem 
causar danos ao meio ambiente. Não jogo lixo no chão, reciclo, e planto árvores para o seu 
desenvolvimento. 
 
**** *suj-308 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Preservação é não poluir o meio ambiente onde vários animais habitam. Animais são espécies que 
precisam de um ambiente limpo e conservado para conseguirem sobreviver. Porque eles são como 
nós, têm vida, se alimentam. Precisam de proteção. Jogo sempre o lixo no lixeiro, ajudo alguns 
animais quando eles precisam. Águo as plantas. 
 
**** *suj-309 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Harmonia é igual a paz, tranqüilidade. Beleza, porque a natureza é muito bela, harmônica. Pois está 
em contato com a natureza representa, para mim, um estado de espírito de tranqüilidade, paz, 
harmonia. Não tenho muitas práticas com a natureza, todavia procuro sempre conserva-la, evitando 
certas atitudes que a destruam aos poucos. 
 
**** *suj-310 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-02 
Preservação para o equilíbrio e manutenção de florestas, mares e rios, proteção aos ecossistemas. 
As árvores desempenham um papel importante em relação à produção de oxigênio e absorção de 
gás carbônico evitando principalmente a chuva ácida. As árvores porque desempenham um papel 
muito importante na preservação da natureza e da vida. Eu procuro não só preservá-la, mas também 
conscientizar aos meus colegas e amigos da sua importância e do dever que temos que preservá-la. 
 
**** *suj-311 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Terra em relação a todos os ecossistemas, a interação entre fatores bióticos e abióticos. Estando 
dentro de si as comunidades, a relação entre os mais diversos seres existentes no planeta. Casa por 
se tratar de um fator necessário a vida. Porém, este termo não foi empregado no sentido de uma 
casa humana. Contudo, como algo que pertence a todos, comunitário. Além disto, como uma casa é 
algo que devemos cuidar, manter um zelo. Porque para se conviver bem em uma casa é necessário 
manter a harmonia, que todos os seus moradores estejam bem. Assim como seu aspecto físico seja 
capaz de suprir as necessidades. Na natureza devemos cuidar dos animais e evitar a poluição, como 
zelamos pelo nosso lar. Pois a terra é o nosso lar. Não jogo lixo nas ruas. 
 
**** *suj-312 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Para mim o futuro do ser humano e de todo o planeta depende de um meio ambiente saudável, uma 
integração entre homem e natureza. Só conseguiremos esse futuro ideal se tivermos uma atitude de 
respeito com a natureza e também com nós mesmos. Pela dependência que o nosso futuro tem em 
relação à natureza e o nosso compromisso com esse futuro. Tento proteger ao máximo a natureza, 
principalmente no último ano, com a diminuição do uso da água, eletricidade e o principal foi à 
decisão de me tornar vegetariana com a intenção de proteger a natureza também. Desejo melhorar 
minhas práticas quando estiver na faculdade estudando biologia. 
 
**** *suj-313 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Meio ambiente como interação entre o meio biótico e abiótico. Ecologia é um ramo da ciência que 
estuda a interação dos seres vivos com o ambiente em que vivem. Porque o meio ambiente está 
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diretamente ligado à natureza, pertencendo um ao outro. Infelizmente só tenho contato com a 
preservação ambiental jogando o lixo no lixo e separando-o em suas respectivas latas: metal, vidro, 
plástico e papel, para facilitar a reciclagem. E plantando mudas de vez em quando. 
 
**** *suj-314 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida mais uma forma de mostrar a vida em conjunto: vida animal e vida vegetal. O entrosamento e 
a união formam a natureza. Ecologia, estudo da natureza, estudo da casa onde vivemos 
aprofundamento do conhecer a natureza. Porque a natureza representa a vida. Minhas práticas são 
mais restritos possível, poucas atitudes de ajuda ou participações ou em ongs para apoiar militância 
ambiental. 
 
**** *suj-315 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Aquecimento global porque devido à má educação ambiental que recebemos afetamos de um modo 
muito agressivo o meio em que vivemos. Animais silvestres por conta da preocupação com o 
tráfico de animais em extinção. Porque não existe natureza se não houver a preservação do meio e 
dos animais que vivem lá. Faço o possível para não afetá-la não mantenho animais presos. Procuro 
também preservar as árvores e reclamo com as pessoas quando vejo que o que estão fazendo está 
prejudicando de algum modo o meio ambiente. 
 
**** *suj-316 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Força significa a força da natureza, e como nela tudo tem um motivo e uma finalidade, tudo tem o 
seu devido lugar. Vida significa a capacidade da natureza de dar vida à um ser e tirá-la para que 
outro sobreviva, e assim por diante. Representa a capacidade da natureza de proporcionar para 
todos os seres as condições necessárias para sobreviverem. Pois a natureza devido a sua força, 
consegue dar e manter a vida com as condições necessárias para todos os seres. Minhas práticas são 
as vezes maléficas, as vezes benéficas. Como todo homem, tento modificar os espaços ao meu 
redor para melhor me adaptar. Outras vezes tento interagir com ele e me adaptar ao espaço em que 
estou. 
 
**** *suj-317 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Conservação é igual a guardar, economizar, cuidar. Se não há conservação, cuidado com a natureza 
ela pode vir a não existir mais depois de um curto tempo. Vida é o que todo ser que respira possui. 
A natureza é repleta de vida, desde a porcentagem verde representada pela flora e a parte dos 
animais representada pela fauna. Vida porque é a palavra que resume a natureza, em uma palavra 
só, representa-se o que há de mais abundante na natureza, pois ela é à base da vida. Apesar de 
gostar da natureza e querer ajudar na sua conservação, não tenho muito contato com ela. Por morar 
na cidade e ter a educação urbanizada não ajo de maneira a favorecer a natureza, já que meus atos 
talvez não possam ser levados em conta. Gostaria de construir uma maneira de conservá-la. 
 
**** *suj-318 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida é a continuação da existência. Preservar é cuidar. Porque natureza é um espaço que 
proporciona a vida. Minhas práticas são individuais para a preservação do meio ambiente como 
manter o lugar a minha volta limpo. 
 
**** *suj-319 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Toda a vida no planeta depende dos recursos oferecidos pela natureza, ar, água. Sendo assim a 
natureza se faz necessária para a manutenção da vida. A atual situação de preservação dos recursos 
fornecidos pela natureza nos faz refletir sobre como tem sido tratada a questão da preservação 
ambiental pela população. Fazendo com que medidas sejam tomadas para sua preservação e futura 
manutenção da vida. Porque elas mantêm uma necessária ligação entre si. De forma individual, eu 
mantenho a preservação como idéia central. Procuro não poluir o meio ambiente. 
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**** *suj-320 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Ecologia é o estudo da natureza, importância para a sociedade atual. Fonte de vida representa a 
flora e a fauna do planeta. Representa fonte de vida e sua destruição seria considerada um suicídio 
para a humanidade. Apenas práticas individuais. 
 
**** *suj-321 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida significa necessidade. Essencial porque ela representa o sentido pelo qual valorizamos a 
natureza. É através dela que apresentamos o cuidado necessário. A vida está totalmente relacionada 
à natureza, são dependentes. As práticas são raras, coleta seletiva. 
 
**** *suj-322 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida, pois tudo que existe no mundo tem vida e principalmente na natureza, os rios, as árvores, os 
animais. Paz porque estando em contato com ela tudo se torna lindo, calmo e uma forma de relaxar. 
Porque a vida que existe na natureza é tão linda, seria uma forma de sair da rua, pois, tudo aqui é 
tão sujo, tão podre que lá na natureza tudo se torna limpo. Eu não tenho nenhuma. A única coisa 
que faço é não sujar as ruas, só no caso de não ter lixeiro por perto. Só entra em contento com ela 
quando vou fazer caminhada, trilha, rapel. Na praia, na floresta. 
 
**** *suj-323 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Água, porque a água como a natureza em geral é essencial para nossa vida. Vida, porque sem a 
natureza nós não viveríamos. Porque a natureza é a fonte de toda a nossa energia vital, nossa 
sobrevivência depende da sobrevivência da natureza. De forma geral praticamente indiferente, 
existem é lógico, as coisas básicas e individuais como não jogar lixo no chão, mas em relação ao 
geral não há mesmo nenhuma prática que faça muita diferença. 
 
**** *suj-324 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Natureza é essencial á vida dos seres humanos. A natureza está, cada vez mais, sendo destruída 
pelos que dela precisam. Porque a vida é a maior importância da natureza. Insignificantes e às 
vezes negligentes. Não faço nem o mínimo necessário, para mudar algo, nem para não piorar. A 
única coisa que faço de útil, acho, é não jogar lixo nas ruas. 
 
**** *suj-325 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-02 
Animais porque grande parte da natureza é habitada por eles. Árvore consumidora de gás carbônico 
para nós, seres humanos, é bom. Torna o lugar, o ar mais puro. Animais, pois, os encontramos em 
enorme quantidade e diversidade na natureza. E são os que mais sofrem com o desequilíbrio 
ambiental. Eu participo de um projeto de reciclagem. Faço o possível para não polir a natureza. 
Cuido bem dos animais, com os quais tenho contato. 
 
**** *suj-326 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Biodiversidade é a variedade de formas de vida que representa toda a diversidade existente no 
planeta. Níveis de desenvolvimento diferentes que a partir de sua função específica contribui para o 
resultado da existência com perfeição. Vida, porque é da natureza que retiramos nossas 
necessidades básicas de sobrevivência, é graças a natureza que coexistimos com outras espécies, 
adquirimos alimento, matéria-prima, etc. Porque natureza é a origem da vida em harmonia, o que 
engloba todo o significado geral da natureza. Como vivo em área urbana o contato que tenho se da 
por meio de viagens, a lugares menos habitados, como praias e campo. No dia-a-dia contribuo com 
ações simples como não jogar lixo na rua, gastar o menos possível de água. 
 
**** *suj-327 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida é a única forma de sobrevivência de um ser vivo no planeta. Educação ambiental é a ação de 
proteger e preservar o único bem natural e responsável pela vida na terra. Porque sem natureza não 
há chances de haver vida no planeta. Apesar de ter vontade, não participo de nenhum programa de 
educação ambiental por não encontrar apoio da escola ou de organizações ligadas a essa prática. 
Mas, procuro sempre não jogar lixo nas ruas, não agredir as árvores, fazer reciclagem, plantar 
árvores, não poluir rios e mares. 
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**** *suj-328 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Fauna é o conjunto dos seres vivos, os animais. Flora é o conjunto de vegetais, plantas. Fauna e 
flora porque desde criança o que se ouve falar na escola em relação à natureza é sobre plantas e 
flores. Não jogo lixo na rua; não arranco ou mato as planta; não poluo os rios e os mares. 
 
**** *suj-329 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Animais é o conjunto de alguns dos seres vivos que vivem na natureza. Água são 2 moléculas de 
hidrogênio e 1 de oxigênio, que é o principal fator de vida na natureza. Porque a água é vida. São 
praticas de conservação, mas nunca fiz nada para conscientização da população, pois, não dão 
muita importância. 
 
**** *suj-330 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Floresta pode indicar plantas, paz, tranqüilidade. Água pode indicar biosfera, relaxamento. Porque 
é para muitas pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça, e também, é a palavra que mais 
representa a natureza depois dos animais. Não faço muito pela natureza, mas tenho noção do que é 
preciso e quando começar a ter mais tempo, gostaria muito de colaborar com ela, pois os animais 
são muito importantes para mim. 
 
**** *suj-331 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida é tudo. Água é fonte de vida. Pois natureza é vida e se não existisse a natureza ninguém 
viveria. Separo o lixo para a reciclagem. 
 
**** *suj-332 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Muitas espécies de animais e plantas dependem da natureza para viver. A natureza necessita de 
preservação. É horrível imaginar o sofrimento de muitas espécies de animais e o desmatamento. E 
a vida seria totalmente diferente sem a natureza. Eu não sei se o que eu faço contribui, ou não, mas 
fica claro que é necessário arrumar um jeito de preservar e não prejudicar. 
 
**** *suj-333 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Verde é a diversidade de vegetais, a riqueza da variedade da natureza. Preservação como o cuidado 
indispensável com a natureza. Porque as árvores representam a visão maior da natureza, pois, 
quando se olha uma floresta por cima, só se vê as copas das árvores, que são verdes. Eu procuro 
não desperdiçar água e energia elétrica. 
 
**** *suj-334 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas terrestres. Verde é a principal cor envolvida na 
natureza. Biosfera por ser mais abrangente em sentido. boas práticas. Geralmente estou envolvido 
com elas quando vou ao interior. Por exemplo, pescar, ir a roças, plantar. 
 
**** *suj-335 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida, pois é com a natureza que o ecossistema flui. Saúde interagindo com a natureza se vive 
melhor. Pois a natureza é que nos dá a continuação da vida. Procuro não degradá-la. 
 
**** *suj-336 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Verde é a cor da natureza. Vida é o que a natureza representa. Vida, pois, tudo na natureza é vivo. 
Sou totalmente alienado, não faço nada para preservá-la. 
 
**** *suj-337 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Ecologia é o estudo das relações existentes nos diferentes ecossistemas. Árvore como um ato de 
proteger, no caso, a natureza em função do seu papel vital para a raça humana. Porque ecologia 
estuda os mais variados elementos que compõe a natureza. Evito o desperdício de água. Banhos em 
tempo suficiente. Fiscalizo, em casa, o fechamento correto de torneira e chuveiros. Não jogo papel 
na rua. Trato bem e respeito os animais. 
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**** *suj-338 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Meio ambiente representa a própria natureza, seja humanizada ou não. A natureza é um conjunto 
de milhares de ecossistemas. Eu tento preservá-la ao máximo, também tentando influenciar as 
outras pessoas. 
 
**** *suj-339 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Biomas porque a natureza possui biomas. Vida porque tudo na natureza tem vida. Porque considero 
a vida o símbolo mais forte da natureza. Ajo bem, pois gosto muito de tudo que seja relacionado à 
natureza: animais, plantas e tudo mais. 
 
**** *suj-340 *car-02 *esc-03 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida como um futuro melhor. Água indispensável para a sobrevivência dos seres. Vida, pois, 
representa uma maneira de expressar um mundo melhor, onde as pessoas possam se conscientizar 
da importância da natureza que é vida, onde o futuro está em nossas mãos. Nunca participei de 
nenhum movimento ambiental, mas normalmente faço a minha parte, respeitando a natureza, 
colocando o lixo em seus devidos lugares. 
 
**** *suj-341 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
A natureza nos faz refletir de quão importante a vida é para o nosso viver, pois, sem a natureza não 
conseguiríamos viver, pois é por ela que respiramos. Não sendo esse o principal motivo, pois tudo 
o que usamos desde uma simples comida até um eletrodoméstico vem da natureza. Quando está em 
fúria não existe ninguém que re-frei seu poder a não ser Deus. Paz, pois quando estamos em 
contato direto sentimos uma paz de espírito. Quem nunca teve a oportunidade de ir a uma floresta 
ou uma reserva, nós conseguimos observar o silêncio que só é abalado pelo lindo som dos ventos 
que balança as árvores e o canto dos pássaros sem falar no ar puro diferente das cidades. Porque é o 
que a natureza representa para o ser humano. Procuro ao máximo não poluí-la, não destruo, não 
queimo, e incentivo meus amigos e parentes a fazer o mesmo. 
 
**** *suj-342 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vida é expressão da liberdade, o conceito básico para uma vida melhor é respeitar nosso 
patrimônio natural, sem ele não há vida. O futuro é onde vamos passar o resto de nossas vidas. Para 
que ele aconteça devemos ser agradecidos ao que foi nos dado de graça a natureza. Porque sem 
vida nada existe, nem ela mesma. Não tenho muito contato com a natureza, posso dizer apenas que 
me sinto mito bem com a paisagem natural das nossas matas, etc. Tenho em minha mente um 
conceito bastante cidadão, que devemos preservar ao que nos deu vida e sem ele não tem vida. 
 
**** *suj-343 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-02 
Vida é para mim ter vontade de viver, é nunca perder a esperança. Verde é sorte, esperança e vida. 
Porque tudo na natureza é vida, existem vidas. As árvores, a água, os animais tudo isso tem vida. 
Hoje posso dizer que não tenho muito contato com a natureza, mas amo o verde das plantas, a 
tranqüilidade que a natureza nos dá. Preservo muito a natureza, pois à comparo com a minha vida, 
o que não quero de ruim para mim não quero para a natureza. Não admito que alguém faça algum 
mau à natureza quando estou por perto, pois uma das minhas práticas é defender o meio ambiente 
de destruições, enquanto sendo da patrulha ambiental. 
 
**** *suj-344 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
O que seria da nossa vida sem a natureza? Ela oferece coisas vivas para nossa vida. Dependemos 
tanto da natureza para viver que nos esquecemos de respeitá-la. Da natureza vem à vida, e a vida 
vive na natureza. Acho que a palavra vida é tão complexa e abstrata, mas é importância e essência 
para nós. Por isso à comparei e dei a natureza como referência. Origem é o começo do novo, o 
início de algo importante. Algo que surge com um princípio objetivo, mas se interferido, se perde 
em relação ao que veio fazer. Natureza me lembra começar, é como se o princípio viesse dela, 
tornando-nos dependentes dela. Nascemos nela, para ela. Por conta de seu significado para mim. 
Vida é tudo, e a natureza dá a vida aos seres humanos. É uma cápsula de coisas boas. Tento 
conviver me preocupando com a natureza. Acho que do jeito que estamos tratando-a, precisamos 
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nos preocupar. Já fiz (e ainda faço) Trabalho com crianças do interior do estado onde a educação e 
a orientação ambiental é mais precária. Vejo que essas crianças acolhem a idéia com tanto afeto e 
carinho que posso prever um mundo melhor que cuide da natureza. Fico feliz com isso. 
 
**** *suj-345 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Vegetal, todo o verde, plantas do planeta, que produz o ar puro que respiramos e é necessário para 
a sobrevivência dos seres vivos. Animal, ser vivo, que classificamos em ser racional e ser 
irracional. Ser racional, pois ser irracional, os animais que fazem parte da nossa natureza, eles nos 
dão a beleza necessária. Porque quando falamos de vegetal englobamos tudo que a há na natureza. 
Minhas práticas são produtivas regar planta, podar, plantar, e etc. Em casa cuido das plantas: 
regando, cuidando, tirando as plantas estragadas. 
 
**** *suj-346 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Liberdade porque tudo que está dentro da natureza, está livre. Principalmente o próprio homem. 
Pelo menos, deveria ser assim, mas infelizmente não é mais. Riqueza porque a natureza é rica em 
detalhes, em cores e em formas. Liberdade é uma coisa necessária a tudo que existe, principalmente 
a natureza. Não tenho notícias sobre a natureza. 
 
**** *suj-347 *car-02 *esc-02 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Ar puro é o que todos nós não encontramos na cidade grande, mas que quando viajamos para um 
lugar próximo de matas sentimos um cheiro da floresta e um ar penetrante e limpo. A natureza 
produz vida, a partir do momento que brota uma flor até a morte dela. Pelo fato dele ser encontrado 
nos locais onde tem área verde e por buscarmos tanto este ar. Minhas práticas são ligadas à 
preservação, procurando não destruir o meio ambiente. Não poluindo o meio ambiente.  Tento não 
jogar lixo no chão, nem em locais, tipo: canais, praias. Sou totalmente contra as destruições das 
matas. Participei de palestras sobre o mangue e de projeto sobre a preservação da caatinga. 
 
**** *suj-348 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Simplesmente porque elas estão ligadas uma a outra. A vida está ligada a natureza. A harmonia 
significa um estado de alegria com você mesmo e com o próximo. E sinto que é isso que a natureza 
nos passa. Porque a natureza é vida. Tento preservar o possível, as coisas que estão, ao meu redor, 
ligadas à natureza. Pois futuramente isso pode acabar. Não desperdiçando água que está cada vez 
mais inacessível em alguns lugares, pois sem ela como existirá vida. 
 
**** *suj-349 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Beleza com a capacidade de se transformar várias vezes sem perder a sua essência. Vida por todos 
os seres vivos que habitam nela, e os que dependem dela, que somos nós. Porque é mais 
importante. É dela que vários seres vivos sobrevivem. Nenhuma prática. 
 
**** *suj-350 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Saúde porque não conseguimos viver sem ela. Vida é a coisa mais importante, quanto a natureza. 
Porque é a que tem mais contato com a natureza. Preservo sempre o verde, sem destruir plantas. 
Preservo o mar, sem contaminá-lo. Porque isso me faz ficar de bem com a vida. 
 
**** *suj-351 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
A natureza é muito importante para a nossa vida tendo como exemplo: o ar que respiramos, as 
frutas e verduras que comemos, a água que bebemos e etc. A natureza para mim transmite muita 
tranqüilidade e uma ótima sensação de bem-estar. Porque a natureza tem uma grande importância 
na nossa vida. 
 
**** *suj-352 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Fauna é praticamente tudo na natureza. É muito importante para a sobrevivência dos seres vivos. 
Porque sem ela é impossível a sobrevivência do ser humano na terra. São mais ou menos, poderiam 
ser melhor. Eu não costumo separar o lixo, que é o dever de cada um, apenas não costumo jogar 
lixo na rua. 
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**** *suj-353 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
A saúde tem um significado com a natureza, quando nós conservamos e cuidamos para que ela 
cresça cada vez mais. Vida é todo significado e pensamento que temos com a natureza, pois a 
natureza é um bem muito especial para todos, quando falamos vida já quer dizer natureza. Porque a 
natureza é vida e nos ajuda a viver. Sem a natureza é impossível ter vida nesse planeta, por isso 
vamos cuidar da natureza, quanto mais cuidarmos mais vida ela nos dará. Nunca jogo lixo nas ruas 
e também cuido bem doas árvores que tem próximo a mim. 
 
**** *suj-354 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-02 
Água é a fonte da vida, sem ela nada existiria, inclusive, as árvores, muito menos a vida. Árvores 
porque sem elas nós nunca viveríamos. Sem ar puro, o único que as árvores podem nos dar. A água 
é a parte maior do planeta terra. Setenta e sete por cento do nosso planeta é formado de água, não 
nos imagino sem água. Nos nunca existiríamos sem água. Porque ela é única, especial e primordial. 
E nós temos que cuidar para ela não se acabar. Não são tão boas, nem são ruins. Eu tento ajudar o 
máximo a natureza, mas nem sempre eu tenho tempo. Mais já participei de ações extra-classe na 
escola e de projetos na comunidade. 
 
**** *suj-355 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Terra, pois sem a terra como íamos poder plantar.  Como as plantas iam sobreviver sem a terra. 
Como as raízes das plantas iam pegar. Sem a terra como as árvores e plantas iam da os frutos. Se 
não existisse terra hoje, não existiriam plantas vivas. A vida é muito importante na nossa vida, pois 
é uma emoção muito grande você cuidar do seu lar mantendo o seu ambiente limpo. Mais 
importante ainda é você plantar e a sua plantinha sobreviver e crescer, cada vez mais linda, e claro, 
com vida. A terra é importante para a natureza porque sem a terra nunca iria existir plantas com 
vida. É assim que é. É assim que sempre será. Para o mundo melhorar, só basta reciclar. E no fim 
de tudo, se todos nós reciclamos, se todos nós cuidarmos do nosso meio ambiente, só assim 
melhoramos o mundo mais com condição. Só melhoramos se todos nós participarmos da campanha 
limpando o nosso mundo, cada vez mais. Faço poesias com a natureza e me envolvo com os 
trabalhos na escola. 
 
**** *suj-356 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Porque devemos ter amor e preservar uma coisa tão bonita que Deus nos deu, e que estamos 
desperdiçando. Porque devemos cuidar da natureza e fazer valer a beleza que a natureza nos deu e 
tomar conta do que é nosso e não deixar de lado uma coisa tão importante. Exatamente porque 
devemos preservar, cuidar do que é nosso. Ultimamente não tenho praticado grandes coisas. 
Apenas em casa e na escola, mas claro que tenho consciência de que não vou fazer coisas que 
prejudiquem a natureza, pois é de sujeita em sujeira que a poluição está completa. 
 
**** *suj-357 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-02 
Significa que é necessário para a humanidade preservar a natureza. Que é essencial para a natureza 
continuar como era. Significa que a nação tem que ter consciência para que a natureza não se 
acabe. Porque é se não se preservar a natureza ela vai morrer como já está acontecendo. Eu 
incentivo a quem está a meu redor a não jogar lixo no ambiente, nem em rios e muito menos em 
canaletas. Participo de projeto na escola, um movimento contra o lixo na rua. 
 
**** *suj-358 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05  
Os lagos representam a água em geral, e todos sabemos que onde há água há vida. Árvores como 
um dos elementos que tem extrema importância para todos seres vivos. Ela filtra o ar que 
respiramos, nos fornece alimentos, serve de moradia para certos animais, é matéria prima de vários 
objetos e etc. A água porque cerca de quase todo o planeta é composto por ela. Não tenho muitas 
práticas para preservação da natureza. Apenas faço minha parte, não poluindo. 
 
**** *suj-359 *car-02 *esc-01 *niv-02 *dis-12 *esp-05 
Porque é essencial para a sobrevivência. É através das árvores que mantemos o nosso oxigênio 
puro. Porque a água é a fonte da vida. Não poluir as ruas, sem jogar lixo no chão. 
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**** *suj-360 *cat-02 *esc-3 *niv-02 *dis-12 *esp-05   
A natureza é vida, e é indispensável para a vida de todo ser vivo no planeta. Diversidade: Nas 
florestas, reservas, há uma grande diversidade biológica tanto de fauna quanto de flora. Por que a 
natureza é essencialmente vida, é a maior representante da vida no planeta. Não faço muito. Eu 
evito jogar lixo nas ruas, e separo o lixo na escola. Infelizmente muitas pessoas não contribuem 
para a eficácia da separação de lixo no colégio, não jogando os materiais em seus lixeiros 
específicos. Participaria se houvessem campanhas ou mobilizações, e se há, não fico sabendo. 
 
**** *suj-361 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Ecologia significa: estudo dos ecossistemas, preocupação com o meio ambiente, restauração do 
planeta terra, movimentos sociais, radicalismo nos movimentos sociais, combate à degradação dos 
recursos naturais, respeito à diversidade, respeito pelos animais e pela vida. Seria a representação 
abstrata da natureza. O verde é a cor pela qual ela é representada. O símbolo. Verde, porque para 
mim é a que mais representa a natureza. Eu não sou tão consciente assim com a natureza. Mas sou 
protetora dos animais. Embora já tenha tentado e não tenha conseguido deixar de comer carne. 
Ainda consumo produtos que nem sempre são biodegradáveis e não faço coleta seletiva. 
 
**** *suj-362 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-10 *esp-02 
Essência é igual a biológico, instintiva, diferente de cultura. Construções sócio-culturais sobre os 
seres humanos em oposição a concepções biológicas, instintivas. Como exemplo de construções 
sócio cultural sobre o gênero. Ecológico é igual a mata, a floresta. Oposto à centro urbano, oposto à 
tranqüilidade. É por causa do meu campo teórico, sobre construção do conhecimento. Esta questão 
sobre cultura versus natureza adquire esta representação exposta aqui. Como sou urbano, minha 
relação com a natureza é de um tipo específico: ou nos parques e praças, ou nas praias, não 
urbanas, ou no campo epistemológico na construção do saber. As vezes se pode ter uma visão 
romântica, nostálgica sobre a natureza sem considerar por exemplo o sol, a chuva, os insetos, etc., 
que nos expõem a situações desprazerosas.   
 
**** *suj-363 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-10 *esp-02 
As florestas representam a natureza, em toda a sua dinâmica de vida. Vida representa a natureza em 
toda sua complexidade dentro do meio ambiente. Porque a vida é o que tem de mais concreto na 
natureza. Não desperdiço, procuro respeitar a natureza. Sem desperdiçar e respeitando a natureza, 
acredito estar contribuindo para sua preservação. Não desperdiço água e energia. Utilizo o que é 
necessário. Não jogo lixo nos rios ou ruas, só em locais apropriados. 
 
**** *suj-364 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A palavra mar representa a natureza por suas águas, grandeza. A palavra primavera trata de questão 
temporal, da estação da natureza. O mar porque oferece riqueza e abundância, beleza, pureza, 
frescor. Faço caminhada na calçada da praia e respeito à diversidade natural. 
 
**** *suj-365 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-10 *esp-02 
Vida, porque é da natureza que retiramos e recriamos os bens naturais dos quais necessitamos para 
vivermos. Equilíbrio, porque ela proporciona na demanda exata tudo que precisamos. Porque como 
falei anteriormente, a natureza em todos os seus aspectos nos dá a possibilidade de continuarmos 
vivendo de forma saudável. Procuro cultivar através de bons atos como: jogar lixo no lixo, não 
desperdiçar água, entre outros. Contribuir para a continuação da natureza, tendo em mente que esta 
é finita em alguns aspectos.  
 
**** *suj-366 *cat-01 *esc-03 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Mata como ecossistema em que se integram várias formas de vida. Em muitas experiências. A 
própria relação intrínseca do ser humano deve ser considerada dentro da natureza como 
ecossistema, mesmo que muitas vezes de maneira destrutiva. O homem enquanto significando 
natureza representa um elemento que mesmo pertencente à natureza se diferenciou ao longo de sua 
trajetória. Considerações a parte sobre toda a ação antrópica do homem sobre o restante da 
natureza, é necessário perceber este homem ainda como componente do meio ambiente e sujeito da 
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superação da atual crise ambiental. A minha experiência de infância recorta uma aproximação com 
o ambiente da mata, a aproximação com os elementos da natureza e a integração entre as diversas 
formas de vida. Os contatos com estes elementos favorecem uma melhor qualidade de vida para 
mim e meus familiares. Minha memória está cheia das imagens que ali se construíram, as relações 
lúdicas e míticas que povoaram minha imaginação possibilitaram um maior respeito a outras 
formas de vida. Tento na medida do possível agir de maneira corretamente ecológica, reciclando 
materiais em casa, separando os diversos tipos de lixo. Nesta perspectiva, tentamos educar nossa 
filha para um consumo consciente, voltado apenas para o necessário.   
 
**** *suj-367 *cat-01 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-06 
Meio ambiente significa de forma sucinta, o conjunto de elementos naturais e culturais que 
oportuniza o desenvolvimento integrado e equilibrado da vida em todas as suas formas e dimensões 
no universo, bem como as coisas de uma maneira geral. Biodiversidade, também de forma sucinta, 
significa toda a diversidade biológica do mundo natural. Sobretudo, como a definição simplória do 
termo biologia, bio é igual a vida, portanto representa toda a diversidade do mundo vivo em nosso 
planeta. Meio ambiente porque sintetiza um sentimento de integração e pertencimento a todas as 
formas de vida existentes no planeta. Procuro construir, desenvolver práticas voltadas para um 
viver em harmonia com a natureza. 
 
**** *suj-368 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-10 *esp-05 
A vida do planeta depende do respeito que devemos ter com a natureza. Todo ecossistema está 
ligado à vida. A ecologia na perspectiva de que a relação que os seres vivos possuem com o meio 
ambiente é fundamental para o futuro do planeta. Perceber que toda a ação humana possa interferir 
na vida dos seres e consequentemente na natureza. A vida no planeta está ligada à natureza. As 
ações, os avanços tecnológicos, os sistemas de organização social determinam a relação entre o 
homem e o meio ambiente. Tenho uma postura de respeito com o meio ambiente em que vivo. No 
meu trabalho procuro conscientizar as pessoas ao meu redor da importância que existe entre o 
homem e a natureza. Procuro mostrar que nós somos agente transformador da história. O respeito, a 
preservação da natureza, do meio ambiente depende da ação de cada um de nós.  
 
**** *suj-369 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-10 *esp-06 
Desequilíbrio ambiental, faz-se mister implementação de políticas educativas para o 
redirecionamento das ações governamentais globais. Alerta, ações para o redirecionamento das 
políticas públicas de redução das emissões de CO2 Após leituras diversas e o DVD: uma verdade 
inconveniente, são as conclusões que cheguei. Refletir meu consumo e emissões, dialogar com 
meus pares sobre o tema. 
 
**** *suj-370 *cat-01 *esc-03 *niv-02 *dis-10 *esp-02 
Primitivo, como o que está na origem. Longe de fazer uma leitura romântica, na linha do bom 
selvagem, compreender a dinâmica da interação homem com o ambiente procurando recuperar 
aquilo que foi perdido da saudável relação antiga, em que o homem não estava fora nem acima da 
natureza, mas ele mesmo era mais um ser na complexa teia de relações vida/morte/regeneração. O 
que a razão técnico/cientifica produziu de bom trouxe também os efeitos colaterais. Cuidado, no 
sentido de proteção e carinho em oposição às agressões constantes, como desmatamento, 
queimadas, emissão de gases poluentes. Diante disto, urge uma consciência de cuidado para 
diminuir a agressão ao ambiente e tentar reverter a situação periclitante que nos encontramos: 
desertificação, secas, enchentes, excesso de frio e calor, etc. Práticas tímidas. Há um sentimento de 
impotência diante do caos instalado e dos desastres mencionados e já vivenciados. Quanto às 
práticas, são tímidas pelo limite da sala de aula e a correria da luta pela sobrevivência. Quanto à 
escola, e preciso sair do discurso sobre consciência ecológica e partir para a elaboração de projetos 
que possibilitem uma prática constante dos valores saudáveis de respeito ao outro, ao ambiente e a 
própria saúde.    
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**** *suj-371 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Meio ambiente engloba um sentido mais amplo da definição de natureza, pois trata da relação dos 
diversos atores: homem, tecnologia, fauna, flora com o planeta. Desenvolvimento sustentável trata 
a relação do ser humano com os recursos naturais não apenas, como uma relação extrativista, mas 
como uma relação de equilíbrio, no qual, tudo o que for retirado ou modificado no meio ambiente 
terá que ser reposto. Não necessariamente no mesmo lugar ou no exato momento. Dessa forma o 
desenvolvimento sustentável representa uma relação saudável entre o ser humano e a natureza. 
Porque é só a partir do próprio desenvolvimento sustentável que a natureza vai conseguir ser 
preservada. Ainda são mais de destruição do que de preservação pelo fato de utilizar elementos que 
não contribuem com a sua manutenção como, por exemplo, o carro. Mas por outro lado procuro, 
por exemplo, utilizar menos as sacolas plásticas, substituindo por sacolas verdes ou comprar 
produtos que se preocupem com a preservação da natureza. 
 
**** *suj-372 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Fogo que define natureza pelo que para mim, pode ser entendido por anti-natureza, ou por um dos 
seus elementos de destruição. Já com relação à água coloquei como algo mais próximo ou parte da 
natureza e possibilitada pela natureza. Escolhi água porque achei melhor colocar um elemento que 
é parte da natureza, do que o anterior, o fogo. Existe alguma prática que seja exterior à natureza? 
Será que nosso nível de racionalidade e de produção artificial de espaços de sociabilidade nos 
possibilita pensar que estamos fora dela? Será que estamos externos às suas determinações? Diante 
disso creio que todas as minhas práticas estão dentro da natureza, uma vez que sou um ser da 
natureza. 
 
**** *suj-373 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Fúria, como a revolta da natureza contra as explorações. A natureza como uma beleza inefável. 
Porque apesar de toda a beleza a natureza é furiosa, mais do que qualquer outra coisa. Eu sou e 
estou na natureza, me relaciono todo dia, procuro ter práticas cuidadosas.  
 
**** *suj-374 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Árvore representa o aspecto ambiental da natureza. Valor como tudo que tem na natureza humana 
ou extra-humana e que é valorado pelo homem. Porque é um termo que representa a natureza, no 
modo como apreendi desde a primeira socialização, e é isso que veio primeiramente à minha 
cabeça. Todos os dias eu entro em contato com a natureza. Como meu eu que já faz parte, com os 
outros e meio no qual vivo. 
 
**** *suj-375 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Árvore, o verde, o meio ambiente, o planeta, a natureza como biosfera. A natureza como essência 
de algo ou alguém, o que é, o que é realmente? O que é ser realmente? O que vem a ser a essência 
ou natureza de algo ou alguém. A árvore é um ser vivo, que tem uma essência e ao mesmo tempo, é 
o símbolo da natureza como meio ambiente. Sou vegetariano e, ao mesmo tempo, fumo cigarro. 
Não me considero ambientalista apesar de me sentir tocado pela questão ambiental. Só acredito na 
dificuldade de uma mudança estrutural.   
 
**** *suj-376 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
O ar livre, o não enclausuramento, a liberdade de ir e vir. Nada a fazer, desobrigação, não ter 
obrigações morais para com instituições e pessoas. Tem-se na modernidade a falsa impressão da 
possibilidade de se tomar completa. Nisso acaba-se firmando muitos compromissos, os quais não 
temos possibilidade de cumprir e como escapismo queremos a volta ao natural. Eu a transformo 
para sobreviver, evito gastos fora do necessário.  
 
**** *suj-377 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Consciência, pensar em natureza remete à consciência social que devemos ter nestes tempos 
modernos, já que os recursos naturais estão acabando. Natureza é consciência de que precisamos 
preservar o que nos mantém vivos. A natureza é vida, é a responsável por nos manter vivos, sem 
ela não seria possível a vida na terra. Porque, como explicado anteriormente, a natureza é 
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responsável por prover a vida no nosso planeta. A preservação dela garante inclusive uma melhor 
qualidade de vida. Procuro preservar a natureza ao máximo. Separo o lixo para a reciclagem e não 
uso sacolas plásticas. Não jogo lixo no chão e tenho meu próprio copo para evitar o uso de copos 
plásticos.    
 
**** *suj-378 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Natureza me remete ao termo liberdade, quando penso natureza como um todo, como essência que 
é, dos mais diversos fenômenos, que vão desde um simples chocar de ovos de uma ninhada, até 
grandes fenômenos com um vendaval. Enfim, tudo isso me faz pensar que, apesar das pessoas 
tentarem restringir essa liberdade, ainda assim ela parece tornar-se cada vez mais livre. 
Impetuosidade, esse termo me chama a atenção no que diz respeito à natureza porque apesar de 
esta sendo violentamente agredida pelos indivíduos, cada um de forma diferente, agressões essas 
que vão desde grandes desmatamentos até desperdício de água, ela ainda é totalmente forte e 
incontrolável. Porque como já citei anteriormente este termo liberdade me remete diretamente a 
natureza, pelos motivos anteriormente citados. Na realidade minhas práticas para com a natureza se 
limitam ao âmbito do senso comum. Como, por exemplo, tentar economizar água, não jogar lixo 
nas ruas, tentar reciclar materiais. Acredito que isso devido à participação em curso de reciclagem, 
oficina pedagógica que nos mostravam na teoria e na prática, os danos e benefícios que podemos 
causar a natureza.  
 
**** *suj-379 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Ecossistema como integração entre os seres vivos. A partir do momento que sua relação com a 
natureza é positiva isto aumenta a qualidade de vida, pois você atua positivamente preservando o 
meio ambiente. Ecossistema por conta do sentido de integralidade com o mundo. Eu procuro ter 
práticas de consumo consciente como forma de contribuir para a preservação do meio ambiente. 
Procurar reciclar os materiais, não consumir de maneira irresponsável.  
 
**** *suj-380 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Os seres vivos como tudo o que possui vida, devendo ter que continuar a possuir. Recurso como 
tudo o que vem da natureza, não vem utilizada de maneira racional. Recursos porque representa a 
natureza para mim, neste momento, pois indica a ameaça desta, agora em debate. Como a resposta 
é muito abrangente e como venho estudando a questão ambiental, minha prática com a natureza 
tem sido a de utilizar-me dos seus recursos de forma menos ostensiva. Por exemplo, coleta seletiva, 
diminuição no consumo de embalagens plásticas, diminuição no consumo de carne, reciclar o que 
for possível, etc.  
 
**** *suj-381 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-06 
Respeito para como temos que consumir com cuidado. Sustentabilidade, como consumo 
consciente. Porque a natureza nos ensina a viver plenamente, nos é que não percebemos. Sou 
vegetariana, participante do ADA, ativista pelos direitos dos animais, não humanos. Trabalho 
educação ambiental com os estudantes.  
 
**** *suj-382 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-07 
Ar puro significa interagir com o ambiente respeitando-o e promovendo uma melhor condição de 
vida. Saber interagir com os outros seres vivos sem prejudicar sua existência. Porque a interação e 
o respeito do homem à natureza trazem melhores condições de vida para todos. Procuro selecionar 
os materiais que servem para reciclagem, Não jogo lixo nas ruas. Tenho muitas plantas no meu 
jardim. 
 
**** *suj-383 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Acredito que vida, a primeira palavra que me veio à cabeça, tem o sentido que explica a natureza 
de maneira geral. Por que tem haver com o nosso próprio sentido de responsabilidade. Tem o 
sentido de dependência da nossa vida em relação à natureza. Procuro da melhor maneira possível, 
contribuir com boas práticas e também reproduzindo o meu conhecimento. 
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**** *suj-384 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Força no sentido neutoniano estrito e ao mesmo tempo num sentido mais amplo. Criação e 
destruição, eterna metamorfose em busca de equilíbrio. Equilíbrio onde há alternância entre criação 
e destruição, balanceamento de forças. Porque para mim a força da natureza representa e resume a 
essência.  
 
**** *suj-385 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Vida significa o equilíbrio dos seres e o prazer de existir na terra. Saúde representa a existência da 
natureza como uma qualidade de vida. 
 
**** *suj-386 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A natureza segue a sua própria lógica, ela representa o equilíbrio, um ciclo harmonioso, mesmo 
com a modificação humana no ciclo natural onde a harmonia é quebrada, o ciclo retorna a sua 
harmonia. A exploração porque o homem tende a tirar proveito de tudo o que o cerca, sobretudo, 
no que diz respeito ao poder criador de sua cultura. Nesse sentido a palavra natureza diz respeito 
não só a degradação e exploração do meio ambiente como também a própria capacidade inerente 
ou não que o homem tem de recriar e recriar-se. Porque a natureza segue seu ciclo e é mais forte a 
ligação entre natureza no sentido de sistema, ecologia, meio ambiente que em outras categorias de 
pensamento. No sentido ambientalista péssimas. Não reciclo nada, uso sacolas plásticas, porem 
ando de coletivo. Em fim péssimo. 
 
**** *suj-387 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A natureza não é harmônica. Existe nela o caos. A luta pela sobrevivência entre os animais é feroz. 
Para a observação exterior a natureza sossega o espírito. Acho que é romantismo observar a 
natureza como absolutamente sistêmica, funcionando harmoniosamente em perfeito equilíbrio. 
Nela existe o caos. E esse caos faz parte do circulo da natureza. Minha preocupação maior com a 
natureza é em relação à água. Minha prática com relação a ela é de usá-la de maneira mais racional, 
sem desperdício. Preocupo-me também com o lixo e procuro não jogá-lo em praias, mar, campos 
ou qualquer ambiente. Gosto dos animais e procuro trata-los bem. Gosto de plantas, mas tenho 
pouco jeito com elas. 
 
**** *suj-388 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A poluição por conta do uso desordenado na emissão dos gases poluentes. Descaso, omissão do 
estado, no que tange a regulação do uso das instituições privadas na extração, utilização dos 
recursos naturais. O descaso, constatação de um problema que nos acompanha á anos. Deveria 
reciclar, mas não faço. Procuro não jogar lixo que produzo no chão ou nas vias.  
 
**** *suj-389 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A ciência porque a natureza é a origem de diversas descobertas e a partir de sua observação surgem 
muitas teorias científicas. Desenvolvimento porque a natureza sempre se reproduz e se adequa, 
muitas vezes a condições não favoráveis e mesmo assim se desenvolvem. Pelo que se apresenta 
para nós como natural, como coisas, seres e seus funcionamentos perfeitos. E ainda, a grande 
capacidade de renovação e descobertas. Mantenho contado sempre que possível e preservo e cobro 
preservação dos que me acompanham. 
 
**** *suj-390 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Campo é um local onde se visualiza a natureza. Os animais são atores que fazem parte da natureza. 
Pela interação dos animais com os homens. Práticas superficiais: economizar água e demais 
recursos naturais. Respeito à fauna e à flora. 
 
**** *suj-391 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
As maravilhas encontradas na natureza, tudo o que a representa de belo como as flores, as plantas, 
a terra, a água, o ar, etc. Toda a paisagem em geral, mas principalmente bem antes do homem 
interferir na natureza. A sua virgindade, sua origem. Como eu já havia falado, sua formação intacta, 
mas que precisa estar em evidência devido ao desmatamento em ocorrência para que no futuro não 
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fique apenas na lembrança, sendo observado pelas fotos. Tento ao máximo não prejudica-la. Curto 
o máximo que posso, pois alem de um belo visual. A natureza faz bem a saúde.   
 
**** *suj-392 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Vida, porque a natureza é a mais alta personificação da vida. Além de nos dar vida, ela está sempre 
reproduzindo vida. A natureza é diversidade, diversa. Há milhões de criaturas e plantas diferentes, 
e que milagrosamente consegue viver em harmonia, respeitando a lei da sobrevivência. Não 
haveria vida neste planeta sem a natureza. Muito do que somos ou seremos passa por ela. Gosto de 
sentir a natureza me faz bem. Sei que ela me dá tudo que preciso pra viver, por isso devo 
recompensá-la. Como não tenho espaço no meu apartamento para plantar faço o que posso: não 
jogo lixo no chão, não gosto de arrancar plantas ou maltratar animais, adoro contemplar tudo o que 
ela oferece.   
 
**** *suj-393 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Harmonia, como conjunto agradável, simetria, entendimento entre as partes do conjunto, fazendo o 
todo ser coerente e agradável. A natureza é uma força ativa que estabeleceu e conservou e conserva 
a ordem natural de tudo o que existe. Porque para mim, a priori é o que sinto quando estou em 
contato intenso com a natureza, é o sentimento de harmonia que é sentido e percebido nesse todo. É 
a suavidade, a sonoridade, o acordo perfeito entre as parte. São práticas de respeito, de tentar cada 
dia aumentar o contato com a natureza, mas de também diminuir os impactos na mesma, sendo 
assim são práticas refletidas, constantemente refletidas. Exemplos: tento ter um cuidado em separar 
na minha casa o lixo orgânico do inorgânico, tenho um cuidado e intenso carinho voltado para os 
animais e plantas, sempre que posso faço trilhas e tentamos recolher alguns lixos que encontramos 
na mata. São práticas simples, em alguns momentos difíceis de mantê-las cotidianamente devido a 
correria do dia-a-dia e pelo fato exatamente de não termos uma cultura que nem sempre foi voltada 
para essas práticas, mas sim para impactos ambientais. 
 
**** *suj-394 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Saúde é a base de tudo, consiste na qualidade de vida das espécies. Vida é o que de fato 
fundamenta a natureza. Sem verde não há vida. Porque todos dependem da natureza para viver, 
para a perpetuação das espécies. Tanto os vegetais quanto os animais. Posso dizer que minhas 
práticas são as melhores e mais saudáveis possíveis. Ex: sou adepto do sistema de reflorestamento. 
 
**** *suj-395 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A preocupação com o ar está relacionada com o bem estar. A vida como possibilidade de desfrutar 
as coisas boas do mundo, da natureza. A vida pela sua essencialidade na natureza. Minhas práticas 
são corretas na teoria, mas erradas na prática. Jogo papel, plástico, etc. em ruas. 
 
**** *suj-396 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A vida é o inicio e fim de tudo na natureza. É essência, indispensável. A natureza é vida. Eu me 
considero, no geral, uma pessoa consciente quanto às questões ambientais, mas confesso que 
cometo alguns atos que se me policiasse mais, não cometeria, como: deixar chuveiro ligado ao me 
ensaboar, etc. 
 
**** *suj-397 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Ecologia como o conjunto da natureza e a necessidade da preservação. Ecologia porque engloba a 
natureza como um todo, fauna e flora. No momento não estou engajada em nenhuma atividade 
articulada em relação à natureza, porem mantenho costumes básicos no que diz respeito em não 
agredir o meio ambiente. 
 
**** *suj-398 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Medicamentos, pela quantidade de plantas que contribui para o preparo de remédios. Diversidade 
por conta das diferentes espécies que existem. Diversidade, talvez pela beleza, que me deixa 
encantada. Quase nenhuma, apenas tento não poluir, por exemplo, não jogando lixo no chão. 
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**** *suj-399 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
A natureza como vida, ser vivo, estar no mundo, nascer, crescer, procriar. Reciprocidade como as 
relações estabelecidas entre os homens, entre si e destes com os demais seres da natureza. Da 
qualidade dessas relações poderá suscitar ações de dominação e exploração ou, ao contrário, de 
ações de uma convivência pacífica e harmoniosa com base no respeito. Vida, porque no meu 
entendimento, a natureza é a mais cabal expressão da vida. Onde há vida, há natureza e vice-versa. 
Hoje minhas práticas são muito mais conscientes do que no passado. As discussões teóricas sobre o 
tema, da gravidade de uma natureza agredida e da ameaça à vida no planeta. Edgar Morin, entre 
outros autores, chama a atenção para a urgência de se estabelecer uma outra relação com a 
natureza, pautada em valores de respeito e reciprocidade, sob pena de continuarmos vivendo essa 
agonia planetária, que caracteriza o tempo atual. Em suma, a necessidade de se instituir uma nova 
ética societária. 
 
**** *suj-400 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
As florestas como expressão da biodiversidade da natureza. Rios, como expressão da abundância, 
da essencialidade, da vida na natureza. Floresta por conta de biodiversidade encontrada na 
natureza. Procuro reciclar e conscientizar a todos quanto a importância deste ato. Também o 
racionamento da água faz parte das minhas práticas com a natureza.  
 
**** *suj-401 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Sustentabilidade, a natureza como forma de prover o homem com meios de sobrevivência e 
trabalho, sem causar danos para si e para os outros. A natureza possui fontes renováveis de energia, 
que podem nos levar a uma melhor qualidade de vida. Na minha opinião, a busca por uma relação 
mais sadia entre o homem e a natureza nos levará a uma condição onde poderemos retirar da 
natureza tudo aquilo que precisamos para nossa sobrevivência. Com base nisso, entendo por 
sustentabilidade os meios pelos quais possamos atingir este estado sem causar degradação. 
Sustentabilidade na natureza é encontrar uma forma de relação de trabalho que não prejudique nem 
o homem, nem a natureza. Na minha relação com a natureza tento desenvolver práticas corretas: 
não desperdiço água; tento usar, ao máximo, materiais reciclados e biodegradáveis; não tenho 
hábitos nocivos ao meio em que vivo. Contudo, possuo veículo que utiliza combustível fóssil. Não 
consigo separar o lixo doméstico, por conta do tempo e paciência.     
 
**** *suj-402 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Barreira de corais como natureza, como banco de vida em águas rasas, como muita diversidade de 
vida marinha. Biologia Marinha como estudo da diversidade marinha. Biologia Marinha porque 
este termo sugere o estudo da diversidade da vida marinha em todos os sentidos. Pela necessidade 
que existe de intervir ainda que educacionalmente, para a conservação de tanta beleza e muita 
diversidade. Antes que a necessidade de acúmulo de capital do capitalismo não permita a 
continuidade da vida marinha para as gerações futuras. Minhas práticas com a natureza são de 
admiração, conservação, preservação, individual. São também de não contribuir para sujar, ou 
interferir de forma a transformar, a prejudicar estas áreas. 
 
**** *suj-403 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Sustentabilidade como a capacidade de um funcionamento sistemático que mantenha o equilíbrio e 
a relação entre os seres que convivem no ambiente, incluindo o homem. Diversidade como a 
pluralidade das formas de vida vegetal e animal da natureza. Sustentabilidade devido ao seu caráter 
funcional, atribuindo ao objeto suas formas de adaptação e contínuos processos desenvolvidos em 
seu espaço. Com relação as minhas práticas com a natureza, me considero correto, na medida de 
uma consciência ambiental, em sua forma mais simples. Na forma do destino adequado do lixo 
produzido eu diria que sim.  
 
**** *suj-404 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-01 
Árvore seria o símbolo, sinto que quando penso em um ambiente natural é um conjunto delas que 
vem à mente. Liberdade, pois num ambiente natural existe o desapego material, cultural. Minhas 
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práticas com a natureza ocorrem o tempo todo, desde o momento do despertar, ida ao trabalho, 
tudo.  
 
**** *suj-405 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A natureza como vida, como sobrevivência da humanidade. Biodiversidade, como manutenção das 
espécies. O futuro por conta da sua importância sócio-ambiental da natureza. Procuro trabalhar 
minhas práticas através da reciclagem.   
 
**** *suj-406 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-07 
Natureba como expressão, gíria que relaciona coisas ou hábitos com o que há de natural. Ecologia 
com a relação com o meio, estudo do meio. Meio maior a natureza. Ecologia porque é usada por 
um segmento da sociedade ao referir-se à natureza. Minhas práticas são comuns, algumas certas 
outras erradas. Tento cuidar da natureza, não desmatando, consumido adequadamente, contribuindo 
assim para que os produtos venham das empresas com consciência ecológica.  
 
**** *suj-407 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Ao meu ver, ecossistema significa cada complexo de sistemas naturais, como: mangues, matas, 
florestas, etc. Os ecossistemas trazem consigo suas espécies típicas de animais, plantas, solo, clima, 
etc. Desmatamento seria uma das formas de degradação da natureza pelo homem, consistindo 
assim na derrubada das árvores, das matas e floresta. Ecossistema pelo costume que se tem de falar 
de natureza como sendo a síntese dos seres animal, vegetal e mineral. Mas, ainda assim, olhando o 
homem com algo alheio à própria natureza. Posso dizer que minhas práticas são um tanto 
questionáveis, no sentido do pertencimento a natureza. Embora as campanhas educacionais tenham 
mudado um pouco meu comportamento, o costume de anos de desinteresse não pode ser extinto tão 
rápido.    
 
**** *suj-408 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Natureza como sociedade, como comportamento humano. 
 
**** *suj-409 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Preservação, como a certeza de que estamos garantido meios de sobrevivência para as futuras 
gerações. Garantir a sobrevivência, a produção de meios das gerações atuais, gerando, preservando 
meios para as futuras gerações. Desenvolvimento sustentável como a forma como se habitará o 
planeta no futuro, o que depende da preservação. Na verdade o discurso é um e a prática é outra na 
relação com a natureza. Não reciclo lixo, não sou atuante, no sentido de conscientizar as pessoas. 
Acho que desperdiço água, etc. 
 
**** *suj-410 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A natureza como fauna, como todos os animais que compões o ecossistema de uma determinada 
região, que podem ser símbolo da natureza desta região. A natureza como flora, como todas as 
espécies de árvores, plantas, flores de um determinado ecossistema. A palavra flora foi escolhida 
naturalmente e também por eliminatória. A palavra flora foi determinada a mais representativa, 
pelo fato de as árvores e plantas terem suas imagens muito ligadas à natureza. Na verdade quase 
não desenvolvo práticas com a natureza, tento em casa separar o lixo orgânico dos recicláveis, 
porém, muitas vezes não consigo concretizar esta vontade. Acredito que esta atitude de alguma 
forma vá ajudar ecologicamente falando. Procuro economizar água.  
 
**** *suj-411 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Econatural significa o cuidado com o meio ambiente. Naturalmente como o modo e jeito de cada 
um dos seres que compõe a natureza se comportarem. Porque a palavra naturalmente representa o 
modo e a maneira de cada um ser. Acondicionando o lixo em recipientes adequados, evitando a 
poluição do meio ambiente. 
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**** *suj-412 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-02 
A fauna como todos os animais existentes na natureza. A flora: plantas, vegetações, árvores, flores. 
A flora é a base da existência natural, respalda a manutenção de todos os seres articulados e 
relacionados ao meio ambiente, na natureza. Sem a flora é impossível outro tipo de vida. Nas terças 
e quintas feiras recebo grupos escolares para mostrar um sítio ecológico e falar a importância de 
lugares como aqueles. Além de ter desenvolvido um projeto sobre o meio ambiente.   
 
**** *suj-413 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Vida representa todo o conjunto, o existir. Os conflitos existem na natureza, mas podemos viver em 
harmonia com ela. Temos que zelar pela natureza. As práticas tentam acabar com ela, com o todo.  
 
**** *suj-414 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Meio ambiente como a relação natural, a paisagem, com o homem e sua cultura. A ecologia como o 
estudo da relação entre a natureza e cultura. Porque penso a natureza a partir da percepção e 
interação do homem como ser social e cultural. São corretas, sem o devido cuidado, no entanto 
com a produção e circulação no lixo doméstico. Poderia ter maior preocupação com o material 
reciclável, por exemplo.   
 
**** *suj-415 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Sustentabilidade como a exploração da natureza com consciência para preservação. Ecologia é o 
conjunto de espécies ambientais. Sustentabilidade por representar uma questão central de 
preservação da natureza. Utiliza-la com sustentabilidade, buscando preservação p ara estudos e 
desenvolvimentos futuros. 
 
**** *suj-416 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A natureza foi dada ao homem, porém devemos ter a consciência do ciclo natural. Se nós 
preservamos, não teremos receio de algo que venha acontecer de maneira negativa para o bem-estar 
de todos os homens que precisam da natureza para viver, e, sobretudo, uma responsabilidade para 
com as próximas gerações que precisarão dela. O bem-estar faz parte dessa conscientização, se o 
homem só destruir, todas as pessoas sofrerão os danos pela não conservação. Bem-estar pelo fato 
de que usufruir-mos, Como se trata de um ciclo, ela por si só bastava ao passo que o homem a 
modifica, é necessário o cultivo para mantê-la. Minhas práticas envolvem o processo de 
conscientização por tudo que foi dito por mim nas questões acima: práticas, cultivo, preservação, 
conscientização.  
 
**** *suj-417 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Árvore como a base de sustentação dos animais. Cuidar do meio ambiente, local das várias 
espécies. Porque o ecossistema representa o perfeito equilíbrio da natureza alterada e, em muitos 
casos, destruído pelo seres humanos que ironicamente dependem dele para viver. Minhas práticas 
são naturais para a minha espécie e o meio social no qual estou inserido, tento cuidar de afetar o 
mínimo possível o equilíbrio da natureza.  
 
**** *suj-418 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Sobrevivência porque sem a natureza a vida humana se tornará inviável. O colapso do ambiental e 
o medo do futuro da humanidade sem água, por exemplo, dão mostras de como preservar o 
ambiente essencial para a manutenção da vida humana. Criação, nascimento, vida. Para mim todas 
essas palavras têm um sentido comum que representa a capacidade criativa e de gerar vida 
natureza. Reprodução porque ela é responsável por dar e manter a vida no planeta. Reproduzir no 
sentido de multiplicar e no sentido de permanecer, manter. Minhas práticas com a natureza não se 
dão indiretamente. Não ajo em militância pela preservação ambiental. Porém, procuro economizar 
água ao tomar banho, escovar os dentes e lavar pratos. Não jogo, nem permito que joguem lixo na 
areia, quando vou à praia. Procuro consumir produtos que se proclamam social e Ambientalmente 
responsáveis. Também evito comprar refrigerantes em garrafas pet, sempre que posso. Minhas 
atitudes se dão apenas no nível da cidadania ambientalmente consciente. Mas penso que isso já é 
alguma coisa. 
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**** *suj-419 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A vida, os homens, animais, vegetais, minerais, água. Preserva como respeito e responsabilidade 
para com a natureza, vida saudável, sustentabilidade, amor pela vida. Preserva, porque a vida 
depende da natureza, com relação à qualidade de vida na geração atual e para gerações futuras. 
Práticas de respeito com relação à natureza, o que significa não poluir o ambiente, a aquisição de 
material reciclável, participar da coleta seletiva de lixo. 
 
**** *suj-420 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Vida, reconhecimento de que a natureza esta repleta de organismos reprodutores. Complexidade, 
por ser marcada pela diversidade de plantas, materiais orgânicos e espécies vivas que num arranjo 
de harmonia e conflito conseguem estabelecer um equilíbrio que possibilita a vida da natureza e do 
homem. Porque toda a natureza traduz reduto de vida. Ela é constituída de elementos propulsores 
de vida. Práticas de vigilância, para que possa garantir sua auto-reprodução e a minha. Respeito e 
harmonia é o que busco. 
 
**** *suj-421 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Meio ambiente como sendo o todo circundante, visível, influenciado e influente na vida social dos 
indivíduos. Organismo, se voltado para a individualidade e especificidade dos elementos. Porque o 
microcosmo representa o particular e o geral, repercutindo no meio social. E mais especificamente 
na ciência como elemento mister. Minhas prática se baseia no respeito, ancorada na idéia de 
desenvolvimento sustentável.  
 
**** *suj-422 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A floresta representa, na minha opinião, a natureza em seu estado mais puro, mais primitivo. 
Apesar do significado da natureza não está restrito a floresta, acredito que a floresta representa o 
estado como se gostaria que estivesse a natureza. Os homens com seu desenvolvimento intelectual 
e tecnológico, apesar de fazerem parte da natureza, constantemente insistem em dela se afastar, em 
nossa cultura. Nessa relação frequentemente emerge a exploração e o desgaste dos recursos 
naturais. Florestas porque representa a natureza em seu estado puro. Como todo homem mediano, 
tenho contribuído para a degradação da natureza, fazendo uso de produtos nocivos a natureza. 
Contudo tenho me esforçado para reverter essa situação. Buscando consumir menos papel, 
separando o lixo e outros. 
 
**** *suj-423 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
A natureza aqui enquanto vida representa o meio pelo qual podemos respirar, comer, beber, enfim 
obter os recursos essenciais à vida humana e não humana e aos processos sociais decorrentes dessa 
vida. Corpo como limite físico do que se entende por cultura e natureza. Passível de influência do 
meio natural e igualmente transformador dessa natureza. Parto de uma leitura feminista e, portanto, 
em princípio, uma das maiores preocupações é retirar da natureza o aspecto essencilizador que 
atrela natureza ao biológico e, portanto, ao cultural, justificando desigualdades sociais entre 
mulheres e homens, raças, cor branca e cor negra e assim por diante. A prática com a natureza, do 
meu ponto de vista, deve ser construída com base em consciência ecológica, justiça social e manejo 
sustentável dos recursos naturais.   
 
**** *suj-424 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Natureza, meio ambiente, ambiente natural. Essência como o natural, elementar de alguma coisa. 
Pela associação entre o que é natural e o que não é fruto do ser humano. O que precede o ser 
humano. Reflexivas, tanto quanto a essência das pessoas quanto do ambiente. Tentar entender as 
dinâmicas das outras coisas externas a mim. Como a essência das pessoas ou do meio ambiente. 
 
**** *suj-425 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Todas as maravilhas da natureza o mar, as florestas, a terra, os rios, a água, o ar. Todas as 
paisagens naturais, nativas, virgem, sem interferência humana.  Origem como representando a 
natureza virgem, intacta como falei antes sem que o homem tenha modificado. A natureza precisa 
ser protegida para que o homem não a destrua, para que no futuro ela não seja apenas uma 
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lembrança, fotos na parede, filmes em exibição. Procuro não destruir a natureza. Gosto de esta em 
contato próximo, curtindo cada momento cada brisa, o doce da fruta madura, o mergulho no mar, a 
penumbra da floreta. Tudo em fim porque além da beleza tem os benefícios para saúde mental e 
física. 
 
**** *suj-426 *cat-02 *esc-01 *niv-01 *dis-10 *esp-05 
Território é a relação tempo espaço com mulheres, homens e natureza produzindo produtos, bens e 
serviços produzindo história. Natureza natural imagens da natureza intocada só existente nas 
cabeças, focadas por sonhos e prenhes de ingenuidade. Representação da conta do imaginário, esse 
imaginário representa a projeção do pensar humano sobre todas as coisas. Desse modo, quando a 
natureza natural, desaparecer na perspectiva científicotecnológica atual, a representação humana 
reforça a sua natureza natural. Tenho medo da opção radical pela preservação da natureza. Tenho 
minhas dúvidas quanto ao fundamentalismo ecológico. Tomando como base as cadeias de 
reprodução que incluem que incluem destruições e construções como processos inerentes a vida. 
Considero avanços fundamentais como defensivos agrícolas e transgênicos. Quero o maior grau de 
preservação possível, todavia, não quero um humano inerte pelo falso respeito à natureza, quero 
um grande debate ecológico sem o fundamentalismo preservacionista.   
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Figura 1. Estrutura do corpus de dados dos sujeitos, obtida na associação de idéias sobre natureza, organizada  
em 4 classes (testes de X2 em cada classe e percentagem de cada classe em relação ao todo, N = 426)                    
                                                                                                              R = 0,01 
 
 
                                                    R = 0,44 
 
                    R = 0,76 
 
 
                                                                                      

Classe 01 
Conceitos e dinâmicas  

Ambientais 

Classe 02 
Conceitos e dinâmicas 

ecológicas 

Classe 03 
Fonte de vida e 

inspiração sessível e 
estética  

Classe 04 
Dinâmica de participação e 

educação  

Meio ambiente               71 
Natureza                        40 
Homem                          34 
Sociedade                      34 
Recursos                        34 
Preservação                   33 
Atuação                         30 
Futuro                            30 
Relações                        29 
Ambiente                       29 
Conhecimento               29 
Sustentabilidade            28 
Humana                         27 
Ameaça                          23 
Consciência                   23 
Sustentável                    23 
Cultura                           21 
Gerações                        21 
Qualidade de vida          19 
Futura                            18 
Exploração                     18 
Destruição                     18 
Humanidade                  18   
Ação                              18 

Seres Vivos                113 
Determinado              113 
Abiótico                     103 
Ser                                98 
Biótico                         96 
Ecossistemas                89 
Conjunto                      57 
Fatores                         52 
Equilíbrio                     46 
Relações                       44 
Interagem                     44 
Interações                     34 
Inter-relações               34 
Local                            32 
Meio ambiente             31 
Tipos                            31  
Engloba                        31 
Biodiversidade             30 
Sistema                         28 
Compõem                     27 
Caos                             26 
Funções                        26 
Quebrado                     26    

 Beleza                        76 
Floresta                       64 
Ar                                46 
Significa                     40 
Vida                            39 
Verde                          39 
Animais                      33 
Árvores                       31 
Respiramos                 29 
Existência                   28 
Tranqüilidade             27 
Liberdade                    25 
Esperança                   25 
Natureza                     23 
Palavra                        23 
Pureza                         22 
Cor                              21 
Mundo                        20 
Paz                              19 
Matas                          17 
Sentir                          17 
Terra                           16 
Força                           16 
Fonte de vida              16 

Lixo                              266 
Jogar                             187 
Rua                                 94 
Reciclo                           69 
Escola                             67 
Projeto                            62 
Separo                            59 
Participo                         58 
Faço                                58 
Chão                               55 
Procuro                           42 
Esfriamento                    35 
Economizar                    34 
Coleta                             32 
Seletiva                           32 
Aluno                              31 
Sala                                 28 
Casa                                27 
Evita                               27 
Consumir                        27 
Aula                                23 
Educação                        23 
Plástico                           23 

 
24% 

 

 

 
10% 

 

 

 
31% 

 

 

 
35% 

 
 

                                                                 

                       
Interação sociedade/natureza 

 

    
Inspiração estética 

  

  
Ação ambiental  

 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                      
 Teoria e conhecimentos (conceitos e significados sobre natureza) ambientais 
 
 

 

 

 

 



 

 

360 

Figura 2. Projeção das palavras analisadas a partir da concepção de natureza dos sujeitos e das variáveis 

suplementares: (AC) área de conhecimento (NC) nível de conhecimento e posições das práticas frente à 

natureza. (cruzamento entre os fatores 1 e 2).  

                                                                                        Conhecimentos práticos e sensibilidade estética 
   +-----|---------|---------|---------+---------|---------|---------|-----+ 

21 |                      NÍVEL MÉDIONÍVEL MÉDIONÍVEL MÉDIONÍVEL MÉDIO   mata                               |                       

20 |             CAMPANHA EA  árvore+coisa+ mundo +  pureza+verde+terra    |                       

19 |                                  respirar+paz ar   fico+forca+beleza+ |                       

18 |                   ESCOLA PRIVADA floresta+animais+ principalmente cor+|  

17 |                     NÍVEL MÉDIO NÍVEL MÉDIO NÍVEL MÉDIO NÍVEL MÉDIO   | liberdade+ fonte de vida pássaros |                       

16 |                               MATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICAMATEMÁTICA   sobrevivência+ pensamento+ |                       

15 |                                   |                   sinto+  perder+ |     

   |                                   |                      significa+   |                       

14 |                                   |                        palavra+   |                       

13 |                                   |             vegetação+ vegetal+   |                       

12 |                                   |                                   |  

11 |                                   |                   vida+existência+| 

10 |                                   |                                   | 

 5 |                                   |                                   |  

 4 | posso+                            |                                   |  

 3 |tenho+evito+ PORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊSPORTUGUÊS             |                          natureza+| 

 2 não poluo+                          |                    diversidade    |                       

 1 |   separo+faço+economizo+ MILITANTE|                                   |                       

 0 +-  energia+projeto+----------------+-------------------------vivem+----+                       

 1 rua+ lixo+chão sal+                 |                                   |  

 2 |   participo+ escola+ papel        |                      ser+         |                       

 3 |   aula+ reciclo+ educação+        |              diferente+           |                       

 4 |   doméstico+ procuro+ casa+       |                                   |                       

 5 |    conscientização+ aluno+      organismos+           organização+    |                       

 6 |  correto+                         | qualidade de vida+    futuro      | 

   |                                   |              seres vivos    fauna |                      

 7 |     práticas+                     |       expressão+   fenômeno+      |                       

 8 |                                 local falta comportamento+ sistema+ função 

 9 |                                  preservação+ tipos exploração+ abiótico+  

10 |     VÁRIAS            PROFESSOR  maneira+ atuação+ funciona+ ação cultura+                       

11 |    EXPERIÊNCIAS      consciência causa+ CAPACITAÇÃO EA  ameaça+ engloba+                       

12 |                indivíduo+ conservação+    venho+    fator+    diversos|                       

   |                                   |  BIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIA       SEM EXPERIÊNCIA EA| 

13 |                                   | destruição física+ espaço+ humano+|  

   |                                   |                     SOCIOLOGIASOCIOLOGIASOCIOLOGIASOCIOLOGIA    | 

14 |                                   |comunidade   geografia  modo       |                       

15 |                      levar        |   teoria+     biologia integração |                       

16 |                                   |   interação constante   recurso   |                       

   |                                   |        NÍVEL UNIVERSITÁ NÍVEL UNIVERSITÁ NÍVEL UNIVERSITÁ NÍVEL UNIVERSITÁRIO RIO RIO RIO        | 

17 |                                   |       sociedade       + relação   |                       

18 |                                 ESCOLA PÚBLICA parte estudo PROFESSOR |  

19 |                      PROJETO EA   |  Aluno     meio ambiente          |                       

20 |                              ambiente GEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIAGEOGRAFIA ecologia              | 

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

   
 
   Práticas                                         Relações frente à natureza                        Conhecimentos teóricos   
   (Ênfase em práticas ambientais individuais)                         (Conceitos e dinâmicas ecológicas e ambientais) 
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Figura 3.  Apresenta a coordenação das classes de palavras de maior freqüência e mais significativas (calculo 
do x2) a partir da análise fatorial de correspondência.  
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Figura 4. Apresenta a correlação das palavras de maior freqüência e mais significativas (calculo do x2) a 
partir da análise fatorial de correspondência. 
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Sujeitos Típicos das quatro classes identificadas 
 
 
Códigos de identificação dos sujeitos 
 
 
Cat 01 – Professor  
Cat 02 – Aluno  
 
Esc 01 – Pública 
Esc 02 – Pública experimental 
Esc 03 – Privada 
 
Niv 01 – Superior 
Niv 02 – Médio 
 
Dis 05 – Biologia – BIO  
Dis 06 – Geografia – GEO   
Dis 08 – Português – POR   
Dis 09 – Matemática – MAT  
 

 
 
Dis 10 – Sociologia – SOC   
Dis 12 – Aluno do nível médio – ANM  
 
Esp 01 – Capacitação em Educação ou  
                Gestão Ambiental 
Esp 02 – Envolvimento em Projeto de  
                Educação ou Gestão   
                Ambiental 
Esp 03 – Pesquisador Ambiental 
Esp 04 – Campanha de Educação  
                Ambiental 
Esp 05 – Nenhuma experiência 
Esp 06 – Vários dos itens 
Esp 07 – Militância Ambiental

 
 
Sujeitos típicos da classe 1: 
 
 Quadro 1. das características dos sujeitos típicos destacados na classe 1 

Suj  Cat Esc Niv  Dis  Esp  
101 02 01 01 09 05 
104 02 03 01 09 05 
131 01 01 02 09 05 
139 01 03 02 09 06 
145 01 01 01 06 01 
151 01 01 01 06 06 
16 02 03 01 08 05 

163 01 01 02 06 05 
175 02 01 01 06 05 
176 02 01 01 06 05 
178 02 01 01 06 05 
205  02 03 01 05 05 
212 02 03 01 05 05 
227 02 01 01 05 02 
23 02 01 01 08 05 

243 02 01 01 05 05 
246 01 02 02 05 01 
266 01 01 02 05 02 
273 01 03 02 05 06 
319 02 03 02 12 05 
363 01 03 01 10 02 
366 01 03 01 10 05 
371 02 01 01 10 05 
374 02 01 01 10 05 
380 02 01 01 10 05 
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393 02 01 01 10 05 
399 02 01 01 10 05 
401 02 01 01 10 05 
406 02 01 01 10 05 
409 02 01 01 10 05 
41 01 01 02 08 05 

414 02 01 01 10 05 
416 02 01 01 10 05 
420 02 01 01 10 05 
424 02 01 01 10 05 
426 02 01 01 10 05 
52 01 01 02 08 05 
61 01 03 02 08 05 
69 01 01 01 09 05 
72 01 03 01 09 05 
97 02 01 01 09 01 

41 Sujeitos  63%  Alunos 71% Escola 
Pública 

77% Nível 
Superior 

15 (10 SOC) 
7 (05 BIO) 

7 (09 MAT) 
6 (06 GEO) 
5 (08 POR) 
1 (12 MUT) 

78% Nenhuma 
experiência  

 
 
                
Quadro 2 – Palavras associadas significativamente à classe 1 (103 UCEs – 15.15% do total)  

Palavra Freqüência    x2 

Meio ambiente  83/171 (48.54%) 71.33 
Dimensão  5/5 (100.00%) 16.25 
Natureza  173/556 (31.12%) 40.13 
Homem  40/80 (50.00%) 33.61 
Sociedade 9/11 (81.82%) 38.67 
Humana  27/50 (54.00%) 26.96 
Humanidade 7/8 (87.50) 18.24 
Cultura 10/13 (76.92%) 20.75 
Exploração  7/8 (87.50%) 18.24 
Recurso  23/36 (63.89%) 33.60 
Degradação  8/13 (61.54%)   10.50 
Destruição  11/16 (68.75%) 18.36 
Ameaça 7/7 (100.00%) 22.80 
Preocupação  13/29 (44.83%) 7.45 
Futuro  8/10 (80.00%) 17.80 
Gerações 8/9 (88.89%) 21.45 
Futura 8/10 (80.00%) 17.80 
Preservação 63/150 (42.00%) 33.18 
Desenvolvimento  10/18 (55.56%) 10.37 
Econômico  4/7 (57.14%) 4.39 
Sustentável  7/7 (100.00%) 22.80 
Sustentabilidade  10/11 (90.91%) 27.92 
Relações 39.81 (48.15%) 29.45 
Ambiente  87/239 (36.40%) 28.64 
Qualidade de vida 13.20 (65.00%) 19.38 
Teoria 8/11 (72.73%) 14.87 
Conhecimento 8/16 (50.00%)  6.27 
Consciência  19/32 (59.38%) 23.44 
Atuação  14/18 (77.78%) 29.81 
Ação  5/5 (100.00%) 16.25 
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Sujeitos típicos da classe 2: 
 
Quadro 3 das características dos sujeitos típicos destacados na classe 2 

Suj  Cat Esc Niv Dis  Esp 
149 01 01 01 06 05 
181 02 01 01 06 05 
198 01 01 01 05 01 
230 02 01 01 05 05 
236 02 01 01 05 05 
237 02 01 01 05 05 
239 02 01 01 05 05 
243 02 01 01 05 05 
267 01 01 02 05 05 

         268 01 01 02 05 02 
311 02 03 02 12 05 
373 02 01 01 10 01 
387 02 01 01 10 05 

13 sujeitos 69% Alunos 92% Escola 
pública 

77% Nível 
superior 

8 (05 BIO) 
2 (06 GEO) 
2 (10 SOC) 
1 (12 MUT) 

77% Nenhuma 
experiência 

 
 
 
Quadro 4 – Palavras associadas significativamente à classe 2 (99 UCEs – 14.56% do total)  

Palavra Freqüência    x2 

Ser 37/91 (40.66%) 98.15 
Seres vivos 30/58 (51.72%) 112.55 
Determinado 13/13 (100.00%) 113.15 
Abiótico  13/14 (92.86%) 103.32 
Biótico 11/11 (100.00%) 95.55 
Ecossistema 22/40 (55.00%) 88.69 
Biodiversidade 10/22 (45.45%) 29.56 
Diversidade  6/11 (54.55%) 23.18 
Tipos 6/9 (66.67%) 30.75 
Local 10/21 (47.62%) 31.77 
Conjunto 15/28 (53.57%) 57.43 
Fatores 10/15 (66.67%) 51.57 
Funções 4/5 (80.00%) 26.04 
Inserido  4/7 (57.14%) 16.47 
Meio ambiente 38/171 (22.22%) 30.85 
Engloba 6/9 (66.67%) 30.75 
Compõem  6/10 (60.00%) 26.58 
Relações 26.81 (32.10%) 44.39 
Interagem 7/9 (77.78%) 44.10 
Interações 4/4 (100.00%) 34.49 
Inter-relações 4/4 (100.00%)  34.49 
Complexidade   3/6 (50.00%) 10.12 
Sistema 5/7 (71.43%) 28.08 
Caos 3/3 (100.00%) 25.84 
Harmonia  4/6 (66.67%)  20.44 
Equilíbrio 17/40 (42.50%) 45.92 
Quebrado  3/3 (100.00%) 25.84 
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Sujeitos típicos da classe 3: 
 
 
Quadro 5 – das características dos sujeitos na classe 3 

Suj  Cat Esc  Niv  Dis  Esp  
125 01 01 02 09 01 
201 01 01 01 05 06 
211 02 03 01 05 05 
219 02 01 01 05 06 
235 02 01 01 05 05 
286 02 03 02 12 01 
298 02 01 02 12 01 
317 02 03 02 12 05 
341 02 02 02 12 05 
344 02 02 02 12 05 
348 02 01 02 12 05 
391 02 01 01 10 05 
425 02 01 01 10 05 
65 01 01 02 08 02 
88 02 01  01 09 05 

15 sujeitos  80% Alunos 67% Escola 
pública 

53% Nível 
médio 

2 (09 MAT) 
4 (05 BIO) 

6 (12 MUT) 
2 (10 SOC) 
1 (08 POR) 

60% Nenhuma 
experiência 

 
 
 
Quadro 6 – Palavras associadas significativamente à classe 3 (141 UCEs – 20.74% do total)  

Palavra Freqüência    x2 

Natureza 209/556 (37.59%) 22.99 
Existem 52/94 (55.32%) 27.65 
Terra 26/44 (59.09%) 16.41 
Florestas 43/53 (81.13%) 64.38 
Matas 23/37 (62.16%) 16.91 
Árvores 34/51 (66.67%) 31.09 
Verde 29/37 (78.38%) 39.42 
Cor 14/17 (82.35%) 20.86 
Animais 60/108 (55.56%) 32.92 
Ar 32/40 (80.00%) 45.76 
Oxigênio 9/12 (75.00%) 10.73 
Respira 15/16 (93.75%) 29.37 
Importante 19/34 (55.88%) 9.81 
Vida 120/256 (46.88%) 38.61 
Significado 38/54 (70.37%) 40.32 
Maravilha 7/7 (100.00%) 15.41 
Fonte de vida 20/31 (64.52%) 16.31 
Lazer 6/7 (85.71%) 9.66 
Sentir 11/13 (84.61%) 17.33 
Prazer  10/12 (83.33%) 15.22 
Força 9/10 (90.00%) 16.11 
Pureza 17/22 (77.27%) 22.00 
Beleza 43/49 (87.76%) 76.09 
Liberdade 16/19 (84.21%) 25.10 
Tranqüilidade 12/12 (100.00%) 26.55 
Paz 12/14 (85.71%) 19.46 
Concepção  6/6 (1000.00%) 13.19 
Mundo 24/37 (64.86%) 20.01 
Palavra 25/37 (67.57%) 23.37 
Esperança 16/19 (84.21%) 25.10 
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Sujeitos típicos da classe 4: 
 
Quadro 7 – das características dos sujeitos na classe 4 

Suj  Cat Esc Niv  Dis  Esp 
13 02 03 01 08 07 
14 02 03 01 08 05 

185 01 01 02 06 05 
238 02 01 01 05 05 
254 01 02 02 05 05 
277 02 03 02 12 04 
51 01 01 02 08 05 

7 Sujeitos 57% Alunos  86% Escola 
pública  (50% 

pública 
experimental) 

57% Nível 
médio  

3 (08 POR) 
 2 (05 BIO) 
1 (06 GEO) 
1 (12 MUT) 

71% Nenhuma 
experiência 

 
 
 
Quadro 8 - Palavras associadas significativamente à classe 4 (184 UCEs – 27.06% do total)  

Palavra Freqüência    x2 

Lixo  138/148 (93.24%)  265.54 
Jogar 93/95 (97.89%) 186.62 
Rua 49/50 (98.00%) 93.77 
Chão 28/28 (100.00%) 54.58 
Plástico  12/12 (100.00%) 23.00 
Reciclo 45/51 (88.24%) 68.54 
Separo 32/33 (96.97%) 58.82 
Coleta 20/22 (90.91%) 31.60 
Seletiva 20/22 (90.91%) 31.60 
Faço 43/52 (82.69%) 56.26 
Procuro 60/92 (65.22%) 42.20 
Tento 33/62 (53.23%) 10.20 
Evito 28/38 (73.68%) 26.76 
Desperdício  22/29 (75.86%)   22.54 
Consumir 16/17 (94.12%) 27.13 
Usar 9/10 (90.00%) 13.73 
Economizar 23/26 (88.46%) 34.31 
Energia  19/26 (73.08%) 15.52 
Água 62/136 (45,59%) 8.49 
Aluno 24/29 (82.76%) 30.70 
Participo 44/53 (83.02%) 58.18 
Campanha  8/8 (100,00%) 15.27 
Casa 26/34 (76.47%) 27.36 
Sala 18/20 (90.00%) 27.75 
Aula 21/27 (77.78%) 22.93 
Escola 38/40 (95.00%) 67.36 
Projeto 37/40 (92.50%) 61.91 
Esfriamento 18/18 (100.00%) 34.72 
Repassar 7/7 (100.00%) 13.35 
Militância 5/5 (100.00%) 9.52 
Educação 21/27 (77.78%) 22.93 
Conscientização  19/27 (70.37%)  15.74 
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Anexo 5.  
Palavras evocadas na associação de idéias  
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Palavras evocadas na associação de idéias por níveis e áreas de conhecimento e 

analisadas pelo EVOC 

 
 
Códigos de identificação das áreas e níveis de conhecimento presquidos 
 
Grupo 1 – Professores de nível superior (PNS) 
Grupo 2 – Alunos de nível superior (ANS) 
Grupo 3 – Professores nível médio (PNM) 
Grupo 4 – Alunos nível médio (ANM) 
 
Variáveis:  
 
08 = português (POR) 
05 = biologia (BIO) 
06 = geografia (GEO) 
09 = matemática (MAT) 
10 = sociologia (SOC) 
12 = aluno do nível médio (ANM) 
  
 

Grupo 1 –  Professores nível superior 
 
00108 1* Floresta 2 árvore 3 preservar 4* meio-ambiente 5 reciclar 6 verde 
00208 1* vida 2 saúde 3 catástrofe 4 morte 5 oxigênio 6* aquecimento-global 
00308 1* homem 2 terra 3 plantas 4 cidades 5* habitação 6 água 
00408 1 árvores 2* nudismo 3 desequilíbrio 4 apocalipse 5 natural 6* água 
00508 1* oxigênio 2* ozônio 3 vegetação 4 mar 5 chuvas 6 sol 
00608 1 ar 2* água 3* sol 4 plantas 5 flores 6 pássaros 
00708 1* homem 2 respeito 3 harmonia 4 alerta 5* conscientização 6 verde e mar 
 
00805 1* verde 2 mar 3 água 4 gente 5 terra 6* meio-ambiente 
00905 1* harmonia 2 paz 3* equilíbrio 4 tranqüilidade 5 beleza 6 calma 
01005 1 praça 2 flores 3 jardim 4* praia 5* horto 6 sertão 
01105 1* bem-estar 2 encantamento 3 detalhe 4 amor 5 lua 6* amanhecer 
01205 1* esperança 2 saudade 3 competência 4 habilidade 5* conservação 6 orgulho 
01305 1* conservação 2* biodiversidade 3 cidadania 4 fauna 5 flora 6 mananciais 
01405 1* vida 2 floresta 3 ambiente 4 ar-puro 5 luz 6* água 
01505 1* mar 2 floresta 3 animal 4 chuva 5 ecossistema *6 homem 
01605 1* manguezal 2* mar 3 mata 4 animais 5 organismos 6 lama 
01705 1 sol 2 fotossíntese 3 gás carbônico 4* oxigênio 5* água 6 ar 
01805 1 floresta 2 rio 3 lixo 4* gás carbônico 5* água doce 6 alterações geológicas  
 
01906 1* paisagem-vegetal 2 oceano 3* homem 4 rios 5 chuva 6 sol 
02006 1 floresta-amazônica 2 fauna 3* bacia-hidrográfica 4 recursos-hídricos 5* mosfra 6 
solo 
02106 1 equilíbrio 2 solo 3* vegetação 4* mar 5 organismos-vivos 6 rio 
02206 1* sistema 2* biodiversidade 3 elemento-humano 4 aspectos-físicos 5 simbiose 6 
dinâmica 
02306 1* física 2* geomorfologia 3 antrópica 4 conservação 5 preservação 6 
sustentabilidade 
02406 1* holos 2 divino 3 cosmo 4* ambiente 5 temperamento 6 condição 
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02506 1* matéria 2 verde 3* paisagem 4 ar 5 terra 6 água 
02606 1* biodiversidade 2* sistema 3 homem 4 elementos-físicos 5 inter-relação 6 
dinâmica 
02706 1* física 2* geografia 3 antrópica 4 conservação 5 preservação 6 sustentabilidade 
02806 1* holos 2 divino 3 cosmo 4* meio ambiente 5 humana 6 condição 
 
 
02909 1* ar-puro 2* árvores 3 campo 4 tranqüilidade 5 animais 6 minerais 
03009 1 liberdade 2* vida 3 características 4 ciências 5* tipologia 6 meio-ambiente 
03109 1* vida 2* sob-serviência 3 meio-ambiente 4 criação 5 habitat 6 necessidade 
03209 1* açude 2 mata 3* passarinhos 4 mar 5 riacho 6 peixes 
03309 1* vida 2* ar 3 poluição 4 liberdade 5 ecologia 6 ecossistema 
03409 1* ecologia 2 verde 3 poluição 4 efeito-estufa 5* preservação 6 destruição 
03509 1 árvore 2 azul 3* criança 4* mar 5 chuva 6 calor 
03609 1 matéria 2 ordem-desordem 3* vida 4* energia 5 dinâmica 6 universo 
03709 1* liberdade 2 beleza 3* Deus 4 paz 5 esperança 6 renovação 
03809 1* florestas 2 Brasil 3 biodiversidade 4* animais 5 índios 6 efeito-estufa 
03909 1preservação 2 educação 3 sobrevivência 4 beleza 5* sabedoria 6* vida 
04009 1* floresta 2 mangue 3* Amazônia 4 mar 5 pantanal 6 cerrado 
04109 1 matéria 2 ordem-desordem 3* vida 4* energia 5 movimento 6 universo 
04209 1 criação 2* sobrevivência 3 cíclico 4 perfeição 5 força 6* equilíbrio 
04309 1* flora 2 fauna 3 rios 4* São-Francisco-Assis 5 sustentabilidade 6 preservação 
04409 1 sol 2 verde 3 mar 4 chuva 5* rio 6* ar 
04509 1* floresta 2* água 3 ser-humano 4 plantas 5 ar-puro 6 verde 
04609 1 terra 2 árvore 3* água 4* ar 5 fogo 6 madeira 
 
04710 1* natureza-natural 2 natureza-virtual 3 cientcnologia 4* território 5 espaço 6 campo-cidade 
04810 1* ecologia 2 bicho-grilo 3* verde 4 instintivo 5 floresta 6 animais 
04910 1 verde 2* natural-essência 3 biológico 4* ecologia 5 instinto 6 tranqüilidade 
05010 1* floresta 2* vida 3 água 4 homem 5 mulher 6 animal 
05110 1* mar 2 parque 3 sol 4 energia 5 casa 6* primavera 
05210 1* vida 2 beleza 3* equilíbrio 4 preservação 5 degradação 6 conscientização  
05310 1 floresta 2* mata 3 animais 4 rios 5* homem 6 ar 
05410 1* meio-ambiente 2 ecossistema 3 fauna-flora 4 ecologia 5* biodiversidade 6 terra-água-
fogo-ar  
05510 1* desarmonia 2 sobrevivência 3 plantas 4 animais 5 calmaria 6* paz 
05610 1* vida 2 beleza-complexidade 3 relações homem-natureza 4* reciprocidade 5 ser-vivo 6 
bem-estar 
05710 1* mar 2 sol 3 reserva 4 energia 5 morada 6* primavera 
05810 1* vida 2 beleza 3* equilíbrio 4 proteção 5 degradação 6 educação  
 
 

Grupo 2 – Alunos superior 
 
00108 1* green-peace 2 aquecimento-global 3 água 4 desmatamento 5* plantas 6 
animais 
00208 1* vida 2 força 3 carinho 4 amor 5* cuidado 6 alimento 
00308 1* preservação 2 orientação 3 poluição 4* necessidade 5 contemplação 6 
reciclagem 
00408 bicho 2* plantas 3* vida 4 beleza 5 aquecimento-global 6 bem-estar 
00508 1* meio-ambiente 2 mundo-animal 3 flores 4 mar 5* conservação 6 observação 
00608 1* cuidado 2 carinho 3* preservação 4 reciclar 5 observação 6 amor 
00708 1* fauna 2* flora 3 meio-ambiente 4 desmatamento 5 falta-oxigênio 6 igapó 
00808 1* água 2 árvore 3* ser-humano 4 vento 5 animais 6 terra 
00908 1* floresta 2 água 3* animais 4 solo 5 verde 6 extinta 
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01008 1 meio-ambiente 2 árvore 3* preservação 4 desmatamento 5 desenvolvimento-
sustentável 6* ecologia 
01108 1 bela 2* verde 3 pássaro 4* floresta 5 rios 6 mares 
01208 1* vida 2 equilíbrio 3 desmatamento 4 poluição 5* harmonia 6 respeito 
01308 1 verde 2* árvores 3 aquecimento-global 4 floresta amazônica 5 destruição 6* 
animais 
01408 1 lirismo 2* ambiente-puro 3 preservação 4* liberdade 5 instinto 6 mata 
01508 1* mar 2 pássaros 3* árvores 4 céu 5 cachorrinho 6 arco-íris 
01608 1 animais 2 plantas 3 lazer 4* harmonia 5* exuberância 6 simplicidade  
01608 1* vida 2 força 3* beleza 4 aquecimento-global 5 poluição-ambiental 6 destruição 
01708 1 mãe 2 camada de ozônio 3 efeito-estufa 4 aquecimento-global 5* existência 
humana 6* consciência ambiental 
01808 1* especificidade 2* origem 3 causa 4 característica 5 beleza 6 espontaneidade 
01908 1* árvore 2 pássaro 3 terra 4 vento 5* chuva 6 folha 
02008 1* physis 2 essência 3 permanente 4* mundo-natural e físico 5 natural versus 
artificial 6 ambiente-ecológico 
02108 1* flora 2* fauna 3 floresta 4 bosque 5 oceano 6 atmosfera 
02208 1 abelha 2* sal 3 galinha 4 planta 5 verde 6* água 
02308 1 terra 2* árvore 3 cachorro 4* água 5 fruto 6 peixe 
02408 1 árvores 2* nudismo 3 desequilíbrio 4 apocalipse 5 natura 6* água 
02508 1 ar 2* água 3* sol 4 plantas 5 flores 6 pássaros 
02608 1* oxigênio 2 ozônio 3 vegetação 4 mar 5 chuvas 6* sol 
02708 1* origem 2 animais 3 plantas 4 puro 5* equilíbrio 6 natural  
02808 1 origem 2* vida 3 essência 4 beleza 5 paz 6* habitat 
02908 1* vida 2* pulmão 3 saúde 4 pessoas 5 árvore 6 emergência 
 
03005 1 diversidade 2* vida 3 equilíbrio 4 recursos-naturais 5 respeito 6* preservação 
03105 1*sustentabilidade 2 energia 3* recursos-naturais 4 preservação 5 conservação 6 
respeito 
03205 1* vida 2 biodiversidade 3 calma 4* bem-estar 5 diversidade 6 equilíbrio 
03305 1*preservação 2 reutilizar 3* biodiversidade 4 paz 5 felicidade 6 ameaça de 
extinção 
03405 1* beleza 2* liberdade 3 tranqüilidade 4 ar-puro 5 cachoeira 6 paz 
03505 1 planta 2* terra 3* água 4 animais 5 vento 6 homem 
03605 1* saúde 2* bem-estar 3 alegria 4 paz 5 amor 6 felicidade 
03705 1* amor 2 solidariedade 3* liberdade 4 transparência 5 união 6 amizade 
03805 1 paz 2 felicidade 3* vida 4 manhã 5 luz 6* necessidade 
03905 1* mãe 2 socorro 3 liberdade 4 injustiça 5 equilíbrio 6* cuidado 
04005 1* liberdade 2 felicidade 3 harmonia 4* pureza 5 beleza 6 união 
04105 1* amor-próximo 2 diferenças 3 equilíbrio 4 harmonia 5* lição 6 descendentes 
04205 1* sossego 2* harmonia 3 beleza 4 vida 5 amor 6 encanto 
04305 1* natural 2 árvores 3 água 4 terra 5 animais-homem 6* luz-solar 
04405 1 meio-ambiente 2* árvores-plantas 3* animais 4 trilha 5 reservas 6 ibama 
04505 1 meio-ambiente 2* plantas 3* animais 4 trilha 5 reservas 6 ibama 
04605 1 árvore 2* água 3 animais 4 planeta-terra 5* vida 6 terra 
04705 1* matas 2* animais 3 homem 4 desmatamento 5 mares 6 reprodução 
04805 1 homem 2* planeta 3 animais 4 água 5 vegetais 6* meio-ambiente 
04905 1* fauna 2* flora 3 água 4 homem 5 ecossistema 6 biodiversidade 
05005 1* preservação 2* vida 3 poluição 4 desastres-naturais 5 planeta 6 sobrevivência  
05105 1* meio-ambiente 2 planeta 3 ecologia 4* ecossistema 5 vida 6 cooperação 
05205 1 preservação 2* pássaros 3 cachoeiras 4 índios 5 alimento 6* chuva 
05305 1 poluição 2* educação-ambiental 3 desgaste 4 sustentabilidade 5* preservar 6 
extinção 
05405 1* ambiente-recifal 2 florestas 3* manguezal 4 plataforma-continental 5 ambiente-
naufrágios 6 mata-atlântica  
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05505 1 rede 2* diversidade 3 homem 4* complexidade 5 energia 6 essência 
05605 1 fauna-flora 2 ecossistemas-naturais 3* destruição 4 recursos 5 super-exploração 
6* biodiversidade 
05705 1 verde 2* floresta 3 mar 4 animais 5 ar-puro 6* ecologia 
05805 1desmatamento 2 diversidade 3* fonte-recursos 4* degradação 5 homem 6 terra 
05905 1* diversidade 2 preservação 3 ameaçada 4 vida 5 interação 6* equilíbrio 
06005 1* vida 2*pureza 3 plantas 4 animais 5 ecossistema 6 diversidade 
06105 1 plantas 2 animais 3* recursos 4 preservação 5 homem 6* diversidade 
06205 1* biodiversidade 2 ecossistema 3* preservação 4 exploração 5 equilíbrio 6 
qualidade-vida 
06305 1 meio-ambiente 2* biodiversidade 3 conservação 4 vida 5 beleza 6* riqueza 
06405 1* comunidades 2 fauna 3 flora 4 ecologia 5 interação 6* biodiversidade 
06505 1 desmatamento 2 extinção 3* diversidade 4* recursos-naturais 5 plantas 6 
animais 
06605 1 vida 2* árvore 3 animal 4* água 5 ar 6 rio 
06705 1* vida 2 plantas 3 preservação 4* dependência 5 descaso 6 ideologia 
06805 1* vida 2 verde 3 animais-coloridos 4* fonte-recursos 5 ambiente-selvagem 6 
místico 
06905 1* biodiversidade 2 perda-habitats 3 fonte-recursos 4 paisagem 5* bem-estar 6 
ecologia 
07005 1 plantas 2 animais 3 efeito-estufa 4* poluição 5 biodiversidade 6* homem  
07105 1* verde 2 vento 3 céu 4 rio 5 mar 6* paz  
07205 1* diversidade 2 oceanos 3 estuários 4* harmonia 5 macrocosmo 6 microcosmo 
 
07306 1* meio-ambiente 2 educação 3* responsabilidade ambiental 4 gestão 5 
conservação 6 recursos-naturais 
07406 1* floresta 2 ar 3 harmonia 4* interação-homem-meio 5 desequilíbrio-ambiental 6 
vida 
07506 1 bem-estar 2 criadora 3* transformação 4 inter-relação 5 beleza 6* riqueza 
07606 1* paisagem-natural 2 ecossistemas 3 ambiente-pouco-interferido 4 pouca-ação-
humana 5* natureza-antrópica 6 biomas 
07706 1* meio-ambiente 2 gestão-ambiental 3 sócio-ambiental 4 manejo-florestal 5* 
extrativismo 6 monocultura 
07806 1 Deus 2* homem 3 desmatamento 4 poluição 5 Amazônia 6* futuro-humanidade 
07906 1 verde 2 preservação 3 Amazônia 4* fauna-flora 5* origem 6 essência 
08006 1* biodiversidade 2* paisagem 3 degradação 4 ambiente 5 beleza 6 harmonia 
08106 1* meio-ambiente 2 fauna 3 flora 4 paisagem 5* ecologia 6 homem 
08206 1* Deus 2 interação 3 árvores 4 mundo 5 preservar 6* vida 
08306 1* meio-ambiente 2* ecossistema 3 ecologia 4 conservação 5 sustentabilidade 6 
biodiversidade 
08406 1* meio-ambiente 2* espécie 3 floresta 4 natureza-humana 5 vida 6 fauna-flora 
08506 1 ambiente 2 sociedade 3* poder público 4 educação 5* sustentabilidade 6 
aplicabilidade 
08606 1 paisagem 2 ambiente 3* educação-ambiental 4* biodiversidade 5 florestas 6 
água 
08706 1 limpo 2* viver bem 3 verde 4 saúde 5 natural 6* vida 
08806 1* espaço 2 relevo 3 estudo 4* pesquisa 5 geomorfologia 6 geografia 
08906 1* divina 2 bela 3 grandiosa 4* fonte-vida 5 diversidade 6 atraente 
09006 1 meio-ambiente 2 preservação 3 ecologia 4* vida 5* perfeição 6 beleza 
09106 1 vida 2 ambiente 3 natural 4* flora 5* fauna 6 meio 
 
09209 1* florestas 2 montanhas 3* rios-lagos 4 oceanos-mares 5 animais 6 ar-céu 
09309 1 preservação 2 descaso-autoridades 3 reciclagem 4* beleza 5 água 6* floresta 
09409 1* água 2 solo 3* árvore 4 animais 5 vento 6 rocha 
09509 1 floresta 2 mar 3 ser-vivo 4* meio-ambiente 5* ecologia 6 biologia 
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09609 1* terra 2* água 3 biodiversidade 4 efeito-estufa 5 distúrbios-ambientais 6 homem 
09709 1* água 2 animais 3 florestas 4 reprodução 5* vida 6 clima 
09809 1 árvore 2 rios 3 animais 4* preservação 5* vida 6 plantas 
09909 1* árvore 2 borboleta 3 montanha 4 baleia 5* água 6 vento 
10009 1 árvore 2 verde 3* floresta 4 ar-puro 5* animais 6 mar 
10109 1 beleza 2* perfeição 3* divino 4 vida 5 abrigo 6 necessidade 
10209 1 árvore 2 praia 3* homem 4 animais 5 mundo 6* universo 
10309 1* água 2* árvores 3 animais 4 vida 5 terra 6 leis 
10409 1* florestas 2 rios 3* animais 4 ar-puro 5 pessoas 6 camada de ozônio  
10509 1 preservação 2 sobrevivência 3 saúde 4 respeito 5* vida 6* ecossistema 
10609 1* meio-ambiente 2 fauna 3 flora 4 campo 5* comportamento-instintivo 6 
ecossistema 
10709 1 vento 2 chuva 3* mar 4 flores 5 pedras 6* sol 
10809 1 florestas 2 mares 3* ecossistema 4* biodiversidade 5 savanas 6 camada-ozônio  
10909 1* meio-ambiente 2 efeito-estufa 3* Amazônia 4 desmatamento 5 queimadas 6 
aquecimento-global 
11009 1dureza 2 meio-ambiente 3* árvore 4* oxigênio 5 esquilo 6 onça-pintada 
11109 1* ambiente 2 humanismo 3* cidadania 4 fauna 5 flora 6 descaso 
11209 1 amor 2* vida 3 consciência 4 beleza 5 verde 6* bem-estar 
11309 1 belo 2* criador 3 lindo 4 pureza 5 necessário 6* útil  
11409 1 matemática 2 física 3* água 4* sol 5 universo 6 verde 
11509 1* qualidade-vida 2* preservação 3 animais 4 educação-ambiental 5 alimento 6 
lazer 
11609 1 vida 2 futuro 3* bem-estar 4 saúde 5* beleza 6 perfeição 
11709 1* desmatamento 2 incêndio 3 tráfico-animais 4* aquecimento-global 5 extinção-
espécies 6 fim-mundo. 
11809 1 desenvolvimento-sustentável 2 aquecimento-global 3 reciclagem 4 extinção 5* 
equilíbrio 6* vida. 
11909 1* ciência 2* matemática 3 filosofia 4 física 5 química 6 geografia 
12009 1 chuva 2 floresta 3* animais 4 buraco-negro 5 galáxia 6* universo 
12109 1* planta 2 chuva 3 solo 4 água 5* animal 6 matemática 
12209 1* equilíbrio 2 florestas 3 animais 4* água 5 sol 6 terra 
12309 1 ecologia 2 beleza 3* harmonia 4 ciência 5* degradação 6 equilíbrio 
12409 1 ecologia 2 flora 3 fauna 4 biologia 5* ecossistema 6* fotossíntese 
12509 1 verde 2 ar 3 água 4* vida 5* equilíbrio 6 terra 
12609 1 terra 2 areia 3* floresta 4 adubo 5* água 6 animal 
12709 1 floresta 2* educação-ambiental 3 mata atlântica 4 lixo 5* mudanças-climáticas 6 
conhecimento-conscientização 
12809 1* criativa 2 forte 3* bela 4 natureza 5 mar 6 somos-natureza 
12909 1* meio-ambiente 2 animais 3 natural 4* ser-vivo 5 vegetação 6 linda 
13009 1floresta 2* seres-vivoss 3 ar 4 biologia 5 qualidade-vida 6* água 
 
 
13110 1 cores 2 plantas 3* água 4 animais 5* vida 6 som 
13210 1* floresta 2 animais 3 espaço 4* homens 5 poluição 6 desmatamento 
13310 1* vida 2 sobrevivência 3 água 4 terra 5* corpo 6 humanidade 
13410 1* meio-ambiente 2* essência 3 árvore 4 perfume 5 flor 6 verde 
13510 1 beleza 2* verde 3 preservação 4 ambiente 5* plantas 6 animais 
13610 1* meio-ambiente 2 preservação 3 floresta-amazônica 4 planeta-terra 5* desenvolvimento-
sustentável 6 verde 
13710 1* fogo 2 árvore 3 céu 4* água 5 ar 6 terra 
13810 1 verde 2 mato 3 paz 4* fúria 5* beleza 6 selvagem 
13910 1* árvore 2 natural 3* valor 4 homem 5 mar 6 céu 
14010 1* árvore 2 terra 3* essência 4 ser 5 água 6 ambiente 
14110 1* ar-livre 2 matemática 3 flores 4* nada-fazer 5 conflito 6 desinstitucionalização  
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14210 1 natural 2* consciência 3 reciclagem 4* vida 5 água 6liberdade  
14310 1 nascimento 2* liberdade 3 verde 4* impetuosidade 5 criação 6 paz 
14410 1* ecossistema 2 vida 3 fauna 4* qualidade-de-vida 5 preservação 6 ecologia 
14510 1 floresta 2 água 3* seres-vivos 4 sustentabilidade 5* recursos 6 seres-humanos 
14610 1* respeito 2* sustentabilidade 3 consumo 4 industrialização 5 amor 6 cuidado  
14710 1* ar-puro 2 flores 3 água-limpa 4 frutas 5* respeito-aos-animais 6 sossego 
14810 1* vida 2* responsabilidade 3 respeito 4 futuro 5 presente 6 comtribuição 
14910 1* força 2 criação 3 destruição 4* equilíbrio 5 metamorfose 6 inconstância  
15010 1* vida 2* saúde 3 equilíbrio 4 harmonia 5 animais 6 paz 
15110 1animais 2 sustentabilidade 3* exploração 4* equilíbrio 5 seleção 6 lógica 
15210 1 mãe-natureza 2* vida 3 proteção 4* diversidade 5 equilíbrio 6 conservação  
15310 1 paz 2* harmonia 3 leveza 4* força-ativa 5 seres 6 essência  
15410 1 consumo 2* poluição 3* descaso 4 floresta-amazônica 5 efeito estufa 6 transposição-São-
Francisco  
15510 1 vida 2* desenvolvimento 3* ciência 4 reprodução 5 função 6 estrutura  
15610 1* campo 2* tranqüilidade 3 saúde 4* animais 5 harmonia 6 organização 
15710 1* saúde 2* vida 3 qualidade 4 perpetuação 5 essência 6 água 
15810 1* ecologia 2 sustentabilidade 3 aquecimento-global 4* preservação 5 Amazônia 6 poluição 
15910 1 poluição 2 desmatamento 3 reservatórios-hídricos 4 riqueza 5* medicamento 6* 
diversidade 
16010 1* vida 2 beleza 3 poesia 4 ideal 5 prazer 6* essencial 
16110 1* ar 2 árvores 3* vida 4 conforto 5 animais 6 sol 
16210 1 água 2* floresta 3 camada-de-osônio 4 mata-atlântico 5 desgelo 6* rios  
16310 1* sustentabilidade 2 equilíbrio 3 sobrevivência-humana 4 sagrado 5 efeito-conseqüência 6* 
fonte-energética  
16410 1* biologia-marinha 2 projeto-tamar 3 projeto-peixe-boi 4 Fernando-de-Noronha 5* 
barreira-de-corais 6 Piscinas-marinhas 
16510 1 vegetação 2 animais 3 preservação 4* sustentabilidade 5* diversidade 6 adaptação  
16610 1* árvore 2* liberdade 3 verde 4 brisa 5 tranqüilidade 6 pureza 
16710 1* biodiversidade 2 etnoecologia 3 conservação 4 preservação 5* vida 6 futuro 
16810 1 água 2 natureza 3 natural 4* natureba 5* ecológico 6 etnoecológico  
16910 1* ecossistema 2 preservação 3 biodiversidade 4 sustentabilidade 5* desmatamento 6 
poluição 
17010 1* sociedade 2 verde 3 animais 4* responsabilidade 5 limites 6 cuidados 
17110 1* fauna 2* flora 3 paisagem 4 Amazônia 5 preservação 6 educação 
17210 1* preservação 2 humanidade 3 sobrevivência 4* desenvolvimento-sustentável 5 vida 6 
futuro 
17310 1* econatural 2* naturalmente 3 extra-natural 4 naturalidade 5 naturalismo 6 natureza-morta 
17410 1 homem 2 corpos-líquidos 3 sustentabilidade 4* fauna 5* flora 6 preservação 
17510 1 vida 2 sustentabilidade 3 cultura 4 lazer 5 cuidado 6 conflito 
17610 1* meio-ambiente 2 cultura 3 homem 4* ecologia 5 desenvolvimento 6 Gaia 
17710 1 meio-ambiente 2* ecologia 3 biodiversidade 4 floresta 5* sustentabilidade 6 mata-verde 
17810 1* preservação 2 desmatamento 3 cultivo 4 conscientização 5* bem-estar 6 lazer 
17910 1 árvore 2 meio-ambiente 3 feminino 4* cuidado 5* ecossistema 6 reverter 
18010 1* sobrevivência 2 criação 3 reprodução 4 vida 5* saúde 6 bem-estar 
18110 1 verde 2 paz 3* preservar 4 água 5 tranqüilidade 6* vida 
18210 1* vida 2 pureza 3* complexidade 4 desconhecimento 5 magia 6 beleza 
18310 1 ecologia 2* meio-ambiente 3* organismo 4 ciência 5 estrutura 6 sistema 
 
 

Grupo 3 – Professores nível médio 
 
00108 1* mãe-bondade 2 preservação 3 beleza 4 naturalidade 5* infinita 6 depredação  
00208 1 equilíbrio 2* princípio 3* revelação-cósmica 4 beleza 5 expressão-divina 6 plácido 
00308 1 praia 2 sol 3 calor 4 neve-água 5* vida 6* verde 
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00408 1 mar 2* planeta 3 ar 4* vida 5 fauna 6 flora 
00508 1 bem-estar 2* equilíbrio 3 paz 4 felicidade 5 preservação 6* vida 
00608 1* meio-ambiente 2 reciclagem 3 lixo 4 desmatamento 5 convívio 6* mata atlântica 
00708 1 meio-ambiente 2* preservação 3 proteção 4* harmonia 5 riqueza 6 verde 
00808 1* água 2 animais 3 frutas 4* verde 5 ar fresquinho 6 poluição 
00908 1* paz 2* vida 3 amor 4 esperança 5 amizade 6 conforto 
01008 1 flores 2* solo 3 ar 4 água 5* chuva 6 tempo 
01108 1* compromisso 2* verde 3 tranqüilidade 4 Amazônia 5 manguezal 6 mar 
01208 1* vida 2 plantas 3 flores 4 aves 5 animais 6* água 
01308 1* homem 2* ecossistema 3 conservação 4 bem-estar 5 fauna 6 flora 
01408 1* flores 2 pássaros 3 borboleta 4 árvores 5* mar 6 ser-humano 
01508 1* homem 2* animais 3 flores 4 plantas 5 vida 6 matas 
01608 1 verde 2 rios 3 mares 4* fauna 5* flora 6 ar 
01708 1 liberdade 2* bem-estar 3* harmonia 4 descanso 5 energia 6 preocupação 
01808 1* Deus 2 flores 3 pássaros 4 mar 5 verde 6* beleza 
01908 1* preservação 2* meio-ambiente 3 liberdade 4 poluição 5 verde 6 Amazônia 
02008 1* bem-estar 2* saúde 3 felicidade 4 alegria 5 conciliação 6 beleza 
02108 1* meio-ambiente 2* água 3 animais-plantas 4 terra 5 flores 6 lar 
02208 1* não-artificial 2 importante 3* aprendizagem 4 ensino 5 cuidado 6 desenvolvimento 
02308 1* vida 2 ar 3 animais 4 ecologia 5* preservar 6 Deus 
02408 1* meio-ambiente 2 fauna 3 flora 4 oxigênio 5* ecologia 6 mar 
02508 1 natureza 2* Deus 3* preserva 4 meio-ambiente 5 ambiente-limpo 6 natureza-sadia 
02608 1* vida 2* Deus 3 interação 4 essencial 5 força 6 harmonia 
02708 1* liberdade 2* renovação 3 saúde 4 felicidade 5 cuidado 6 disposição   
02808 1* preservação 2 responsabilidade 3* vida 4 respeito 5 animais 6 vegetais 
02908 1 rios 2 mares 3 fauna 4 flora 5* meio-ambiente 6* poluição 
03008 1 preservação 2* vida 3* diversificada 4 beleza 5 abrangente 6 respeito 
03108 1 beleza 2* milagre 3* Deus 4 espanto 5 destruição 6 homem 
03208 1 lazer 2 oxigênio 3* verde 4 árvore 5* água 6 terra 
03308 1 verde 2* saúde 3 beleza 4* vida 5 escassez 6 esperança 
 
 
03405 1 seres-vivos e fatores-físicos-químicos 2* ecologia 3* meio-ambiente 4 respeito 5 
aquecimento-global 6 preservação   
03505 1* vida 2 beleza 3* preservação 4 meio-ambiente 5 ciclo 6 recurso-esgotável 
03605 1 acreditar 2 mãe 3* responsabilidade 4* carinho-violência 5 imprescindível 6 
respeito 
03705 1* preservar 2 beleza rio 4* biodiversidade 5 ar-puro 6 planeta 
03805 1 devastação 2 riqueza 3* biodiversidade 4 sobrevivência 5 consciência 6* 
preservação 
03905 1* água 2* vida 3 plantas 4 animais 5 saúde 6 respeito 
04005 1* meio-ambiente 2 animal 3 lixo 4 cuidado 5 alerta 6* equilíbrio 
04105 1* conservação 2 amor 3 fidelidade 4 compreensão 5* respeito 6 associação 
04205 1* biótico-abiótico 2 ar 3 água 4 solo 5 vida 6* ecossistema 
04305 1 humana 2 fauna 3* flora 4 biótica 5 abiótica 6* ecossistema 
04405 1 floresta 2 animais 3 homem 4* ar 5* água 6 solo 
04505 1* terra 2 mares 3 rios 4 animais 5 floresta 6* chuva 
04605 1 vida 2* saúde 3 harmonia 4 verde 5 ação 6* preservação 
04705 1 paz 2* verde 3 cuidado 4* água 5 deserto 6 equilíbrio 
04805 1 paz 2 bem-estar 3 harmonia 4 aquecimento-global 5* preservação 6* reciclagem  
04905 1 física 2 química 3 matemática 4* biologia 5 psicologia 6* enigma 
05005 1 extinção 2 poluição 3 tranqüilidade 4* vegetação 5 fauna 6* ecologia 
05105 1* meio-ambiente 2 ecologia 3 efeito-estufa 4 agricultura 5 poluição 6* recursos-
renováveis 
05205 1* criador 2 perfeição 3 racionalidade 4 cuidado 5 preservação 6* mãe 
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05305 1 qualidade de vida 2 bem estar 3 tranqüilidade 4* harmonia 5* beleza 6 paz 
05405 1* saúde 2* comportamento 3 sociedade 4 diversidade 5 habitação 6 ecossistema 
05505 1alegria 2* bem estar 3 saúde 4 educação 5* preservação 6 conhecimento 
05605 1* vida 2* saúde 3 meio-ambiente 4 natural 5 homem 6 planeta 
05705 1 vida 2* conhecimento 3 prática 4* respeito 5 escola 6 plantas 
05805 1 preservar 2 curtir 3 ar 4 verde 5* água 6* animais 
05905 1 árvores 2 água 3* vida 4 sem poluição 5* alimento 6 homem-natureza 
06005 1 conservação 2 fauna 3 flora 4* equilíbrio-ecológico 5* vida 6 pureza  
06105 1* vida 2 energia 3* harmonia 4 integração 5 preservação 6 paz 
06205 1 fauna 2 flora 3* meio-ambiente 4* mar 5 floresta 6 deserto 
06305 1 ciência 2* meio-ambiente 3 verde 4 eco-turismo 5 clima 6* equilíbrio 
06405 1* ecologia 2 animais 3* plantas 4 oxigênio 5 meio-ambiente 6 casa 
 
06506 1* vida 2 preservação 3 verde 4* cuidar 5 amar 6 viver 
06606 1* água 2 floresta 3 relevo 4 animais 5* ser-humano 6 fogo 
06706 1 montanhas 2* hidrografia (rios) 3 matas-campos 4* floresta-amazônica 5 pantanal 6 
geleiras 
06806 1* vida 2 perfeição 3* harmonia 4 necessidade 5 beleza 6 estudo 
06906 1* água 2 consumo 3* energia 4 aquecimento-global 5 apocalipse 6 gás carbônico 
07006 1 homem 2 terra 3 floresta 4* água 5 ar 6* animais 
07106 1* verde 2* meio-ambiente 3 qualidade-vida 4 conservação 5 preservação 6 ecologia 
07206 1* fenômeno 2 ecologia 3* vida 4 beleza 5 liberdade 6 esperança 
07306 1* espaço 2* vida 3 terra 4 seres-vivos 5 homem 6 paisagem 
07406 1 paisagem-natural 2 bioma 3* fauna 4* flora 5 clima 6 relevo 
07506 1* rio 2* montanha 3 dunas 4 encosta 5 falésias 6 planícies 
07606 1 devastação 2 destruição 3 agressão 4* vida 5* preservação 6 espécies 
07706 1* sustentabilidade 2 sociedade 3* vida 4 conservação 5 esperança 6 medo 
07806 1 céu 2 mar 3 sol 4* solo 5 vegetação 6* vida 
07906 1* fonte-vida 2* diversidade 3 sobrevivência 4 equilíbrio 5 sustentabilidade 6 vida 
08006 1 vida 2 meio-ambiente 3* equilíbrio 4 ecossistema 5 integração 6* destruição 
08106 1* vida 2 belo 3 paz 4 tranqüilidade 5 segurança 6* renovação 
08206 1 paz 2* organização 3 sadia 4* felicidade 5 limpeza 6 manutenção  
08306 1* vida 2 ar 3 respirar 4 qualidade 5* planeta 6 água 
08406 1* ecologia 2 ecossistema 3 água 4* vida 5 animais 6 vegetais 
 
08509 1* ambiente 2 sombra 3 água 4* animais 5 tranqüilidade 6 verde  
08609 1 saúde 2 vida 3 animais 4 alimento 5* preservação 6* gestão 
08709 1 sol 2 mar 3 árvore 4 animais 5* preservação 6* destruição 
08809 1 amazonas 2 água 3* preservar 4* admiração 5 respeito 6 amor 
08909 1 paz 2* harmonia 3 silêncio 4* tranqüilidade 5 busca-equilíbrio 6 sons 
09009 1* vida 2* meio-ambiente 3 água 4 seres-vivos 5 atmosfera 6 globalização 
09109 1 flores 2 frutos 3 mar 4 sol 5* água 6* terra 
09209 1* vida 2 bem-estar 3* tristeza 4 falta-respeito 5 cidadania 6 verde 
09309 1* vida 2 alimento 3 conhecimento 4* pesquisa 5 cuidado 6 consciência 
09409 1* preservar 2 bem-estar 3* responsabilidade 4 saúde 5 liberdade 6 energia 
09509 1* água 2* vida 3 ar 4 vegetais 5 animais 6 homem 
09609 1* árvore 2* animais 3 rio 4 céu 5 índio 6 paz 
09709 1 linda 2 verde 3 ar-puro 4 dependência 5* preservação 6* vida 
09809 1* plantas 2 animais 3 sol 4 mar 5 ar 6* tempo 
09909 1 fauna 2 flora 3* aquecimento-global 4* desmatamento 5 enchente 6 poluição 
10009 1* vida 2* bem-estar 3 água 4 preservação 5 respeito 6 ética 
10109 1 saúde 2 degradação 3* vida 4 desmatamento 5 planeta 6* respiração 
10209 1 liberdade 2 tranqüilidade 3* beleza 4* diversidade 5 paz 6 ar 
10309 1 harmonia 2* vida 3 respeito 4 sobrevivência 5 beleza 6* Deus 
10409 1* saúde 2 conservação 3 alegria 4 luta 5* amor 6 saudade 
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10510 1 equilíbrio 2 destruição 3* vida 4* ecologia 5 conservação 6 animais 
10610 1* desequilíbrio 2 política 3 economia 4 práxis 5 devastação 6* alerta 
10710 1 saúde 2 saudade 3* cuidado 4* primitivo 5 Rousseau 6 selvagem 
 
 
Grupo 04 – Alunos nível médio  
 
00112 1 árvore 2 céu 3 cachoeira 4* verde 5* vida 6 sol 
00212 1* animais 2 rios 3 insetos 4 árvores 5 ar-puro 6* liberdade 
00312 1* florestas 2 árvores 3 desmatamento 4* animais 5 plantas 6 oceano 
00412 1* matéria-prima 2 homem 3 plantas 4 animais 5 terra 6* belezas-intocáveis  
00512 1* amor 2* beleza 3 cuidado 4 futuro 5 esperança 6 alegria 
00612 1 bem-estar 2* Deus 3* necessidade 4 obrigação 5 responsabilidade 6 animais 
00712 1* vida 2 conhecimento 3 beleza 4 desmatamento 5 sabedoria 6 cidadania 
00812 1* liberdade 2 carinho 3 respeito 4 beleza 5 Deus 6* criação 
00912 1* vida 2 pura 3* salvação-humanidade 4 diversidade 5 destruição 6 humanidade 
01012 1 mãe 2* perfeita 3 bela 4 vida 5 incomparável 6* necessária  
01112 1* vida 2* beleza 3 desmatamento 4 queimadas 5 flora 6 fauna 
01212 1* água 2 ar 3* floresta 4 animais 5 aquecimento-global 6 homem que destrói  
01312 1* meio-ambiente 2* fauna-flora 3 mares-oceanos 4 desmatamento 5 matas 6 desequilíbrio-
ecológico 
01412 1 lazer 2 animais 3 aventura 4* aquecimento-global 5* amizade 6 água 
01512 1* vida 2* desmatamento 3 beleza 4 queimadas 5 esplendor 6 presente-Deus 
01612 1* preserve 2 verde 3 cores 4 água 5* diversidade 6 florestas 
01712 1 desmatamento 2 árvores 3* animais 4 beleza 5 rios e lagos-cachoeiras 6* florestas 
01812 1* vida 2 beleza 3 verde 4 fauna 5 flora 6* desmatamento 
01912 1 vida 2 paz 3* esperança 4* respeito 5 amor 6 saúde 
02012 1* árvore 2 chuva 3 vento 4* rio 5 mar 6 pássaros 
02112 1 hidrosfera 2 seres-humanos 3* fauna 4* flora 5 atmosfera 6 solo 
02212 1 injustiça 2* esperança 3 sentimento 4 culpa 5* gratidão 6 sonho 
02312 1 mares 2* sol 3* vegetação 4 terra 5 ar 6 seres-vivos 
02412 1* vida 2 mãe 3 riqueza 4 tesouro 5* melhor 6 céu 
02512 1* conservação 2 floresta 3 meio-ambiente 4 vida-saudável 5 praia 6* saúde 
02612 1* pura 2 harmonia 3* rara 4 verde 5 fundamental 6 bem-estar 
02712 1* mar 2 montanhas 3 florestas 4 rios 5 chuva 6 céu 
02812 1 saúde 2* prazer 3 harmonia 4* aquecimento-global 5 vida 6 paz 
02912 1*ar 2* alimentação 3 tranqüilidade 4 verde 5 paz 6 planta 
03012 1 proteção 2* essencial 3 verde 4 ciclo 5 ambiente 6* vida 
03112 1* meio-ambiente 2* ecossistemas 3 globalização 4 recursos-naturais 5 exploração 6 
respeito 
03212 1 rios 2 mar 3* animais 4* preservação 5 árvores 6 ambiente 
03312 1 tranqüilidade 2* harmonia 3 plantas 4 animais 5 verde 6* beleza 
03412 1* árvores 2 rios 3 animais 4 sol 5* preservação 6 mar 
03512 1 meio-ambiente 2 fauna 3 flora 4 poluição 5* casa 6* terra 
03612 1* respeito 2 animais 3 compromisso 4* futuro 5 vegetação 6 vida 
03712 1* meio-ambiente 2 água 3 espécies 4 fauna 5 flora 6* ecologia 
03812 1* vida 2* ecologia 3 mistério 4 conjunto 5 entrosamento 6 água 
03912 1 desmatamento 2* aquecimento-global 3 avanço-medicina 4* animais-silvestres 5 plantas 6 
mata-atlântica 
04012 1 ecologia 2 ecossistema 3* vida 4 desmatamento 5* força 6 habitar 
04112 1* conservação 2 respeito 3 meio-ambiente 4* vida 5 fauna 6 árvores 
04212 1* preservação 2* vida 3 seres-vivos 4 casa 5 água 6 conscientização 
04312 1* vida 2* preservação 3 água 4 seres-vivos 5 danificação 6 perpetuação 
04412 1* ecologia 2 floresta 3 fauna 4* vida 5 rios 6 flora 
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04512 1* vida 2* essência 3 ser 4 cuidado 5 sobrevivência 6 patrimônio 
04612 1* vida 2* paz 3 desmatamento 4 verde 5 família 6 efeito-estufa 
04712 1 árvores 2 plantas 3 animais 4* água 5 preservação 6* vida 
04812 1 árvores 2 água 3* vida 4 poluição 5* destruição 6 pantanal 
04912 1* animais 2 preservação 3* árvores 4 rios 5 meio-ambiente 6 destruição 
05012 1 preservação 2* biodiversidade 3 meio-ambiente 4 desenvolvimento-sustentável 5* vida 6 
ecologia 
05112 1 aquecimento-global 2 ecologia 3* preservação 4 educação-ambiental 5 seres-vivos 6* vida 
05212 1 aquecimento-global 2 Amazônia 3 mata-atlântica 4 ecossistema 5* fauna 6* flora 
05312 1 árvores 2 terra 3 plantas 4* animais 5* água 6 ar 
05412 1 plantas 2* florestas 3* água 4 animais 5 tranqüilidade 6 relaxamento 
05512 1* vida 2* água 3 verde 4 oxigênio 5 animais 6 amor 
05612 1 árvore 2 ar 3* vida 4 Amazônia 5* preservação 6 meio-ambiente 
05712 1 ecologia 2 vegetais 3 animais 4* preservação 5 ecossistemas 6* verde 
05812 1 árvore 2 rio 3 animais 4* biosfera 5 camada-ozônio 6* verde 
05912 1 água 2* vida 3* saúde 4 ecossistema 5 verde 6 alegria 
06012 1* verde 2 árvore 3* vida 4 preservação 5 floresta 6 esperança 
06112 1* ecologia 2 preservação 3 ecossistema 4 animais 5* árvores 6 aquecimento-global 
06212 1 ecologia 2 biodiversidade 3* ecossistema 4 espaço-natural 5 água 6* meio-ambiente 
06312 1* vida 2 seres 3 água 4 árvores 5* biomas 6 ecossistemas. 
06412 1* água 2 árvores 3* vida 4 florestas 5 mar 6 chuva 
06512 1 meio-ambiente 2* bioma 3* biodiversidade 4 desenvolvimento-sustentável 5 recursos-
naturais 6 preservação 
06612 1 beleza 2 elegância 3 harmonia 4* paz 5 saúde 6* vida 
06712 1* vida 2 verde 3 paz 4 tranqüilidade 5* futuro 6 respeito  
06812 1 árvores 2 água 3 animais 4 tranqüilidade 5* verde 6* vida 
06912 1* vida 2 respeito 3 felicidade 4* origem 5 paz 6 harmonia 
07012 1* vegetal 2* animal 3 terra 4 ar 5 fogo 6 água 
07112 1 ar-puro 2 verde 3* riqueza 4 desmatamento 5* liberdade 6 harmonia 
07212 1 belo 2 verde 3 tranqüilidade 4* ar-puro 5 bem-estar 6* vida 
07312 1* vida 2 beleza 3* harmonia 4 felicidade 5 preciosidade 6 generosidade 
07412 1* beleza 2 paz 3 harmonia 4 alegria 5 luz 6* vida 
07512 1 mar 2 plantas 3 alegria 4* saúde 5* vida 6 harmonia 
07612 1 paz 2* tranqüilidade 3 harmonia 4 felicidade 5 bem-estar 6* vida 
07712 1* fauna 2* flora 3 água 4 reciclar 5 conscientização 6 cuidar 
07812 1* vida 2 maravilha e planeta 3 satisfação 4 especial 5* saúde 6 ar-puro 
07912 1* árvores 2 rios 3 vida animal 4 plantas 5 arbustos 6* água 
08012 1* vida 2 plantas 3 ar 4 frutos 5 água 6* terra 
08112 1* preservação 2 conscientização 3* cuidado 4 água 5 reciclagem 6 árvore 
08212 1* preservação 2 árvores 3 ar 4 atitude 5* consciência 6 mata 
08312 1 ar 2* árvores 3 montanhas 4* lagos 5pássaros 6 animais  
08412 1* água 2* árvore 3 preservação 4 conscientização 5 cuidado 6 reciclagem 
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Quadro 9  – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum aos grupos pesquisados.  (426).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

13-ambiente                                              3,462 
59-beleza                                                   3,288 
25-bem-estar                                             3,280 
26-biodiversidade                                     3,154 
19-conservação                                         3,116 
29-desmatamento                                      3,310 
41-ecologia                                               3,171 
36-fauna                                                    2,944 
13-flores                                                    3,000 
49-florestas                                               2,449 
34-harmonia                                              3,471 
21-liberdade                                              2,800 
45-mares                                                   3,378 
60-meio ambiente                                     2,217  
14 natural                                                  3,357 
41-plantas                                                  3,024 
84-preservação                                          3,238 
29-rios                                                       3,379 
30-saúde                                                    2,867  
13-sobrevivência                                       3,000 
18-sustentabilidade                                   3,389 
64-verde                                                    3,219 
145-vida                                                    2,772 
92-água                                                     3,424 
58-árvores                                                 2,086 

 

21-amor                                                          3,714 
93-animais                                                      3,645 
21-aquecimento global                                   3,714 
16-ar-puro                                                       3,643 
16-chuva                                                         4,250  
13-conscientização                                         4,538 
18-cuidado                                                      4,278 
13-destruição                                                  4,615  
20-diversidade                                                3,600 
28-ecossistemas                                              3,893 
29-equilíbrio                                                   3,828 
32-flora                                                           3,563 
31-homem                                                      3,613   
34-paz                                                             3,500 
20-poluição                                                     3,800 
24-respeito                                                      4,125  
12-seres-vivos                                                3,667 
20-sol                                                              3,750 
31-terra                                                           3,839  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≥12  
 
 
 
 
  F/ 
 

 
 
 
 
<12  

11-Deus                                                     3,364    
10-oxigênio                                               3,300         
 7-paisagem                                               3,286   
 7-perfeição                                               3,286   
 8-pureza                                                   3,375   

10-Amazônia                                                  3,900 
8-alegria                                                         3,625 
7-alimentação                                                 4,143 
10-céu                                                             4,100 
9-efeito-estufa                                                4,000 
8-energia                                                         3,875 
10-esperança                                                   4,300 
9-essência                                                       3,889 
11-felicidade                                                   3,727 
7-futuro                                                           4,229 

8-mata                                                             
3,875 
9-planeta                                                         
4,000 
11-pássaros                                                     
3,545 
11-reciclagem                                                 4,273 
7-riqueza                                                         4,143 
10-solo                                                            3,900 
8-vento                                                           3,750 

 
 
Tabela 1 – Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência comum aos grupos pesquisados    
                    (426) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

117 
45 
38 
33 
23 
21 

 vida. 
 água 
 preservação 
 meio-ambiente 
 animais 
 árvores  

2 
2 
2 
2 
2 
2 

 nudismo  
 paisagem  
 pássaros 
 pesquisa 
 poluição 
 recursos-naturais 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 Gestão 
 gratidão 
 green-peace 
 habitação 
 habitat 
 hidrografia (rios) 
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17 
16 
15 
15 
15 
15 
13 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 florestas  
 verde 
 biodiversidade 
 ecologia 
 harmonia  
 flora  
ecossistemas  
beleza  
 equilíbrio 
 fauna  
 saúde 
 bem-estar 
 diversidade 
 liberdade 
 mar 
 homem 
 Deus 
 plantas  
 aquecimento-global 
 conservação 
 sol 
 sustentabilidade 
 terra 
 ar 
 cuidar 
 respeito 
 chuva 
 destruição 
 origem  
 oxigênio 
 paz 
 rios 
 vegetação 
 ambiente 
 amor  
 ar-puro 
 criação 
 desmatamento 
 educação-ambiental 
 esperança 
 futuro 
 necessidade  
 perfeição 
 planeta 
 pureza  
 riqueza 
 ser-humano 
 alimentação 
 Amazônia  
 biomas 
 ciência  
 conscientização 
 degradação 
 divina  
 energia 
 espaço 
 essência  
 fonte-recursos 
 fonte-vida 
 força 

2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

         1     
         1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 renovação 
 responsabilidade 
 seres-vivos 
sobrevivência 
 solo 
 tranqüilidade 
 universo 
 abiótico 
 açude 
 admiração 
 água doce  
 amanhecer 
 ambiente-puro 
 ambiente-recifal 
 amizade 
 amor-próximo  
 animais-silvestres 
 aprendizagem  
 atmosfera 
 avanço-medicina 
 bacia-hidrográfica 
 belezas-intocáveis  
 biologia 
 biosfera 
 biótico 
biologia marinha 
 carinho-violência 
 casa 
 cidadania 
 complexidade  
 comportamento 
 comportamento-instintivo 
 compromisso  
 comunidades 
 conhecimento  
 consciência ambiental 
 criança 
 criativa 
 dependência 
 desarmonia 
 descaso  
 desenv. Sustentável 
 desequilíbrio 
 enigma 
 equilíbrio-ecológico 
 espécie 
 especificidade 
 essencial 
 existência humana  
 extrativismo  
 exuberância  
 felicidade  
 fenômeno 
 física 
 flores 
 floresta-amazônica 
 fotossíntese 
furia 
 futuro-humanidade 
 gás carbônico  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 holos 
 horto 
 infinita 
 interação-homem-meio  
 lagos  
 lição 
 luz-solar 
 mãe-bondade 
 mata atlântica 
 Matemática 
 matéria 
 matéria-prima 
 melhor 
 milagre 
 montanha  
 mudanças-climáticas 
 mundo-natural e físico 
 nada fazer 
 não-artificial 
 natureba 
 natural 
 naturalismo 
 natureza-antrópica 
 natureza-natural 
 necessária 
 organismo  
 organização  
 orgulho 
 ozônio 
 paisagem-natural  
 paisagem-vegetal 
 physis  
 poder público 
 praia 
 prazer 
 primitivo 
 princípio 
 pulmão 
 qualidade-vida  
 rara 
 reciclagem  
 recursos 
 recursos-renováveis 
 respiração 
 responsabilidade    
ambiental 
 revelação-cósmica  
 lagos 
 sabedoria 
 sal 
 salvação-humanidade  
 São-Francisco-Assis 
 seres vivos 
 sistema 
 subserviência 
 sossego  
 tempo 
 tipologia 
 transformação 
 tristeza 
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2 
2 
2 

 mãe 
 manguezal 
 matas 

1 
 

 

 geomorfologia 1 
1 

          

 útil  
 viver bem  
 

 
Tabela 2 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA. comum aos grupos pesquisados  
(426). 

Elementos Freqüência total de 
evocação 

Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida 145 117 20% 
Meio ambiente 60 33 45% 

Água 92 45 51% 
Preservação 84 38 57% 

Biodiversidade 26 15 42% 
Diversidade 20 11 45% 
Equilíbrio 29 12 59% 
Liberdade 20 11 45% 
Ecologia 41 15 63% 
Harmonia 34 15 56% 

Flora 32 15 53% 
Bem-estar 25 11 56% 

Saúde 30 11 63% 
Florestas 49 17 65% 

Ecossistema 28 13 54% 
Homem 31 9 71% 
Árvores 58 21 64% 
Fauna 36 11 69% 

Sol 20 6 70% 
Aquecimento global 21 6 71% 

Mar 45 10 78% 
Animais 93 23 75% 
Verde 64 16 75% 
Beleza 59 12 80% 
Terra 31 6 81% 

Respeito 24 5 79% 
Origem 5 5 0 

Vegetação 15 4 73% 
Deus 12 8 33% 

Educação ambiental 5 3 40% 
Cuidado 18 5 72% 

Destruição 13 4 69% 
Chuva 16 4 75% 
Amor 15 3 80% 
Solo 10 2 80% 

Ar-puro 14 3 79% 
Poluição 20 2 90% 

Reciclagem 11 1 91% 
Felicidade 11 1 91% 

Necessidade 6 3 50% 
Riqueza 7 3 57% 

manguezal 4 2 50% 
Futuro 7 3 57% 

Universo 4 2 50% 
Recursos 3 1 67% 
Perfeição 7 3 57% 

Conscientização 13  2 85% 
Degradação 5 2 60% 

Criação 8 3 63% 
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Pureza 8 3 63% 
Planeta 9 3 67% 

Sustentabilidade 18 6 67% 
Mãe 6 2 67% 

Energia 8 2 75% 
Alimentação 7 2 71% 

Paisagem 7 2 71% 
Praia 4 1 75% 

Montanha 6 1 83% 
Fauna-flora 4 1 75% 
Atmosfera 4 1 75% 

Camada de ozônio 5 1 80% 
Ozônio 5 1 80% 
Ciência 6 2 67% 

Conhecimento 4 1 75% 
Biologia 5 1 80% 

Matemática 5 1 80% 
Cidadania 4 1 75% 

Qualidade de vida 6 1 83% 
Amazônia 10 2 80% 
Essência 9 2 78% 

Força 6 1 83% 
Mata 8 1 88% 

Sobrevivência 13 2 85% 
Céu 10 0 100% 

Efeito estufa 9 0 100% 
Extinção 6 0 100% 

Seres vivos 12 1 100% 
Oceano 6 0 100% 
Frutos 5 0 100% 
Natural 14 0 100% 

Natureza 5 0 100% 
Vento 8 0 100% 

Esperança 10 0 100% 
Interação 5 0 100% 
Educação 5 0 100% 
Alegria 8 0 100% 
Lazer 6 0 100% 

Humanidade 4 0 100% 
Lixo 5 0 100% 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
 
Tabela  3 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos grupos pesquisados. (426). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central 

 

 

Vida   água    meio ambiente  preservação  
ambiente beleza bem-estar   biodiversidade 
conservação  desmatamento ecologia   fauna    
flores   florestas   harmonia  liberdade mares 
natural plantas rios saúde sobrevivência 
sustentabilidade verde água árvores 

Vida água  meio ambiente 
preservação 

Sistema periférico Deus oxigênio paisagem perfeição pureza 
amor animais aquecimento global ar-puro 
chuva conscientização cuidado destruição 
diversidade ecossistema equilíbrio flora 
homem paz poluição respeito seres vivos sol 
terra 

Biodiversidade diversidade   
equilíbrio liberdade ecologia 
harmonia flora bem-estar saúde   
florestas ecossistema homem   
árvores fauna sol aquecimento 
global mar animais verde beleza   
terra respeito 
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Quadro 10 – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum aos profs. do nível superior (PNS).     
                       (58).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

9-floresta                                                     1,667 
10-mar                                                         2,900 
8-verde                                                        2,875 
10-vida                                                        1,900 

8-animais                                                       4,375 
10-água                                                          4,200 

 
≥8 
 
  
F/ 
 
 
 
 
 
<8 

3-ar-puro                                                     3,333 
4-beleza                                                       3,250 
4-biodiversidade                                         3,000 
3-conservação                                             3,333 
2-criação                                                     2,500 
5-ecologia                                                   3,000 
4-equilíbrio                                                 3,250 
2-esperança                                                 3,000 
3-fauna                                                        2,667 
2-flora                                                         3,000 
2-harmonia                                                  2,000 
6-homem                                                     3,333 
3-liberdade                                                  2,000 
2-manguezal                                                1,500 
3-mata                                                         2,333 
2-matéria                                                     1,000 
3-oxigênio                                                   3,333 
2-poluição                                                   3,000 
3-sobrevivência                                           2,333 
6-sol                                                            3,333 
4-terra                                                          3,250 
2-vegetação                                                 3,000 
5-árvore                                                       1,600 

2-ambiente                                                     3,500 
2-bem-estar                                                    3,500 
5-chuva                                                          4,600 
2-conscientização                                          5,500 
3-ecossistema                                                 4,333 
2-efeito-estufa                                                5,000 
2-energia                                                        4,000 
2-flores                                                           3,500 
2-gás-carbônico                                             3,500 
5-meio-ambiente                                            4,000 
3-paz                                                              4,000 
4-plantas                                                        3,500 
6-preservação                                                 4,000 
2-pássaros                                                      4,500 
6-rios                                                              4,000 
2-solo                                                             4,000 
2-sustentabilidade                                          5,500 
3-tranqüilidade                                               4,667 

 

 
    Tabela 4 –   Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. PNS (58) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

10 
6 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vida 
água 
florestas 
homem 
mares  
ecologia 
oxigênio 
equilíbrio 
biodiversidade 
meio ambiente 
verde 
açude 
água doce  
amanhecer 
Amazônia  
ambiente 
animais  
aquecimento-global 
ar 
ar-puro 
árvores 
atmosfera 
bacia-hidrográfica 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Bem-estar 
conscientização 
conservação 
criança 
Deus 
Desarmonia  
energia 
equilíbrio  
esperança 
essência  
física 
flora 
gás carbônico  
geomorfologia 
habitação 
harmonia 
holos 
horto 
liberdade  
manguezal 
mata 
matéria 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Natureza/natural 
nudismo  
orgulho 
ozônio 
paisagem  
paisagem-vegetal 
passaros 
paz 
praia 
preservação 
primavera 
reciprocidade 
Rios 
sabedoria 
São-Francisco-Assis 
sistema 
sobrevivência 
subserviência 
sol 
território  
tipologia 
vegetação 

 



 

 

387 

Tabela 5 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA dos PNS (58). 
Elementos Freqüência total de 

evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência (%) 

Vida 10 10 0 
Água  10 6 40 
Mar  10 5 50 

Florestas  9 5 44 
Homens  6 5 17 
Ecologia  5 3 40 

Verde  8 2 75 
Oxigênio  3 2 33 
Equilíbrio  4 2 50 

Biodiversidade  4 2 50 
Meio ambiente 5 2 60 

Animais   8 1 88 
Preservação  6 1 83 

Rios  6 1 83 
Sol  6 1 83 

Árvores   5 1 80 
Ar-puro  3 1 67 

Liberdade 3 1 67 
Mata 3 1 67 
Paz  3 1 67 

Sobrevivência  3 1 67 
Ambiente  2 1 50 
Bem-estar 2 1 50 

Conscientização 2 1 50 
Energia  2 1 50 

Esperança 2 1 50 
Flora 2 1 50 

Gás-carbônico  2 1 50 
Harmonia  2 1 50 
Manguezal  2 1 50 

Matéria  2 1 50 
Pássaros  2 1 50 
Chuva  5 0 100 
Beleza 4 0 100 
Plantas 4 0 100 
Terra 4 0 100 

Ecossistema  3 1 100 
Fauna  3 1 100 

Tranqüilidade  3 1 100 
Efeito estufa 2 1 100 

Flores 2  1 100 
Solo 2 1 100 

Sustentabilidade  2 1 100 
Água doce 1 1 0 
Amazônia 1 1 0 

Ar  1 1 0 
Deus 1 1 0 

São Francisco de Assis 1 1 0 
Amanhecer 1 1 0 

Aquecimento global 1 1 0 
Atmosfera  1 1 0 

Açude  1 1 0 
Bacia hidrográfica 1 1 0 

Conservação 1 1 0 
Criança 1 1 0 
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Desarmonia 1 1 0 
Essência  1 1 0 

Física  1 1 0 
Geomorfologia  1 1 0 

Habitação  1 1 0 
Holos 1 1 0 
Horto  1 1 0 

Natureza-natural 1 1 0 
Nudismo 1 1 0 
Orgulho 1 1 0 
Ozônio  1 1 0 

Paisagem  1 1 0 
Paisagem vegetal 1 1 0 

Praia 1 1 0 
Primavera 1 1 0 

Reciprocidade 1 1 0 
Sabedoria 1 1 0 
Sistema 1 1 0 

Território  1 1 0 
Tipologia  1 1 0 
Vegetação  1 1 0 

Brasil 1 0 100 
Alerta 1 0 100 

Alterações geológicas 1 0 100 
Amar 1 0 100 

Antrópica 1 0 100 
Apocalipse 1 0 100 

Aspectos físicos 1 0 100 
Azul 1 0 100 

Beleza-complexidade 1 0 100 
Bicho-grilo 1 0 100 
Biológico 1 0 100 

Calma 1 0 100 
Calmaria 1 0 100 

Calor 1 0 100 
Campo 1 0 100 

Campo-cidade 1 0 100 
Características 1 0 100 

Casa  1 0 100 
Catástrofe 1 0 100 
Cerrado 1 0 100 

Cidadania 1 0 100 
Cidade 1 0 100 

Cientcnologia 1 0 100 
Ciências 1 0 100 

Competência 1 0 100 
Condição 1 0 100 

Cosmo 1 0 100 
Criação 1 0 100 
Cíclico 1 0 100 

Degradação 1 0 100 
Desequilíbrio 1 0 100 

Destruição 1 0 100 
Detalhe 1 0 100 

Dinâmica 1 0 100 
Divino 1 0 100 

Educação 1 0 100 
Elemento humano 1 0 100 
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Encantamento 1 0 100 
Espaço 1 0 100 

Fauna-flora 1 0 100 
Fogo 1 0 100 
Força 1 0 100 

Fotossíntese 1 0 100 
Gente 1 0 100 

Habilidade 1 0 100 
Habitat 1 0 100 
Instinto 1 0 100 
Jardim 1 0 100 
Lama 1 0 100 
Lixo 1 0 100 
Lua 1 0 100 

Madeira 1 0 100 
Mananciais 1 0 100 

Minerais 1 0 100 
Morte 1 0 100 

Movimento 1 0 100 
Mulher 1 0 100 

Natureza virtual 1 0 100 
Necessidade 1 0 100 

Oceano 1 0 100 
Ordem-desordem 1 0 100 

Organismo 1 0 100 
Organismo vivo 1 0 100 

Pantanal 1 0 100 
Parque 1 0 100 
Peixes 1 0 100 

Perfeição 1 0 100 
Praça 1 0 100 

Reciclar 1 0 100 
Recursos hídricos 1 0 100 
Relações homem-

natureza 
1 0 100 

Renovação 1 0 100 
Respeito 1 0 100 
Riacho 1 0 100 

Saudade 1 0 100 
Saúde 1 0 100 

Ser-humano 1 0 100 
Ser vivo 1 0 100 
Sertão 1 0 100 

Simbiose 1 0 100 
Temperamento 1 0 100 

Terra-agua-fogo-ar 1 0 100 
Universo 1 0 100 

Verde e mar 1 0 100 
Índios  1 0 100 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
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Tabela  6 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos PNS (58). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central vida  mar   florestas  verde vida  água  mar  florestas 

homens  ecologia      
Sistema periférico Animais água ar-puro beleza biodiversidade 

conservação criação ecologia equilíbrio 
esperança fauna -flora harmonia  homem 
liberdade manguezal mata matéria oxigênio 
poluição sol terra sobrevivência vegetação 
árvores  

verde oxigênio equilíbrio 
biodiversidade meio ambiente 
animais preservação rios sol 
árvores ar-puro liberdade mata paz 
sobrevivência 
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Quadro 11  – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum aos alunos do nível superior (ANS) 
(179). 

                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 
7-ambiente                                                   2,857 
17-biodiversidade                                        3,353 
14-desmatamento                                         3,143 
5-efeito-estufa                                              3,400 
12-fauna                                                       2,500 
11-flora                                                        2,909 
24-floresta                                                    2,250 
8-liberdade                                                   2,875 
25-meio-ambiente                                        1,520 
8-natural                                                       3,000 
5-paisagem                                                   2,800 
16-plantas                                                     2,938 
33-preservação                                             2,909 
5-pássaros                                                    3,000 
9-saúde                                                         2,889 
5-sobrevivência                                            2,800 
14-sustentabilidade                                      3,143 
21-verde                                                       2,810 
51-vida                                                         2,980 
36-água                                                        3,417 
26-árvore                                                      1,885 

5-Amazônia                                                    4,000 
7-amor                                                             3,857 
40-animais                                                      3,600 
9-aquecimento-global                                     3,667 
5-ar-puro                                                         3,600 
26-beleza                                                         3,538 
9-bem-estar                                                     4,222 
6-chuva                                                           3,500 
7-conservação                                                 4,429 
7-cuidado                                                        4,714 
13-diversidade                                                3,615 
16-ecologia                                                     3,563 
13-ecossistema                                                3,615 
17-equilíbrio                                                   4,118 
8-essência                                                        4,125 
5-extinção                                                       4,800 
6-flores                                                            3,667 
11-harmonia                                                    3,727 
16-homem                                                       3,875 
13-mar                                                             3,923 
11-paz                                                             4,000 
11-poluição                                                     3,545 
6-pureza                                                          3,667 
5-reciclagem                                                   3,800 
6-respeito                                                        4,167 
6-rios                                                               4,167 
6-sol                                                                5,000 
15-terra                                                            3,933 
7-vento                                                            3,857 

 
 
 
 
 
 
≥5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 F/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<5 

2-Deus                                                          1,000 
2-campo                                                       2,500 
2-carinho                                                      2,500 
4-ciência                                                       3,000 
3-conscientização                                         3,000 
2-consumo                                                    2,000 
3-criação                                                      3,000 
2-cultura                                                       2,500 
2-divina                                                        2,000 
4-educação-ambiental                                  2,750 
2-espaço                                                       2,000 
3-fonte-recursos                                           3,333 
3-força                                                          1,667 
2-física                                                         3,000 
4-matemática                                                2,750 
2-montanha                                                  2,500 
2-mãe                                                           1,000 
2-natureza                                                    3,000 
4-origem                                                       2,250 
2-oxigênio                                                    2,500 
3-planeta                                                      3,000 
2-responsabilidade                                       3,000 
2-seres-vivos                                                2,500 
2-sociedade                                                  1,500 
3-solo                                                           3,000 
3-vegetação                                                  3,000 

3-alimento                                                       5,333 
3-biologia                                                        4,667 
4-camada-de-ozônio                                       4,250 
2-complexidade                                              3,500 
2-conflito                                                        5,500 
4-céu                                                               4,000 
3-degradação                                                   4,000 
3-descaso                                                        4,667 
4-desenvolvimento-sustentável                      3,750 
4-destruição                                                    4,250 
3-educação                                                      4,000 
3-fauna-flora                                                   3,667 
4-felicidade                                                     3,750 
3-floresta-amazônica                                      3,667 
4-futuro                                                           4,500 
2-geografia                                                      6,000 
2-ibama                                                           6,000 
3-interação                                                      4,000 
3-lazer                                                             5,333 
2-mata-atlântica                                              4,500 
3-necessidade                                                  5,333 
2-oceanos                                                        3,500 
3-perfeição                                                      4,333 
2-planeta-terra                                                 4,000 
4-qualidade-de-vida                                        4,000 
3-recursos                                                        4,000 
4-recursos-naturais                                          4,250 
4-reprodução                                                   4,250 
3-riqueza                                                         5,333 
2-tranqüilidade                                                3,750 
3-universo                                                       5,667 



 

  Tabela 7 –   Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. ANS (179) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

36 
19 
16 
14 
13 
10 
11 
2 
8 
8 
8 
8 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
3 
3 

     3 
3 
3 
3 
2 
2 

     2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Vida 
água 
meio ambiente 
preservação 
árvore 
animais 
florestas 
desenvolv. sustentável 
biodiversidade 
diversidade 
ecologia 
ecossistema 
equilíbrio 
fauna  
flora 
beleza 
bem-estar 
recursos-naturais 
harmonia  
plantas 
sustentabilidade 
liberdade 
sol 
cuidado 
homem 
dependência 
divina  
educação-ambiental 
essência  
origem 
verde 
chuva 
ciência  
complexidade 
desmatamento 
fonte de recursos 
mar 
necessidade 
oxigênio 
poluição 
pureza  
qualidade de vida 
responsabilidade 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rios 
saúde 
seres-vivos 
terra 
universo 
Amazônia 
ambiente 
ambiente-puro 
ambiente-recifal 
amor  
amor-próximo  
aquecimento-global 
ar 
ar livre 
ar puro 
barreira de corais 
biologia marinha 
campo 
cidadania 
comportamento-instintivo 
comunidades 
conflito 
consciência  
consciência ambiental 
conservação 
corpo 
criativa 
descaso 
desenvolvimento 
destruição 
Deus 
econatural 
espaço 
espécie 
especificidade 
existência humana  
exploração 
extrativismo  
fogo  
fonte de energia 
fonte-vida 
força 
força ativa 
forte 
fotossíntese 
fúria 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

futuro-humanidade 
green-peace 
habitat 
impetuosidade  
interação-homem-meio  
lagos 
Lição 
luz-solar 
mãe 
manguezal  
matas 
Matemática 
medicamento 
mudanças-climáticas 
mundo-natural e físico 
nada fazer 
natural 
naturalmente 
natureba 
natureza-antrópica 
nudismo 
organismo 
paisagem  
paisagem-natural  
pássaros 
paz  
perfeição 
pesquisa 
physis  
planeta 
poder público 
pulmão 
respeito  
respeito aos animais 
responsabilide ambiental 
riqueza 
sal 
ser-humano 
seres vivos 
sobrevivência  
sociedade 
sossego  
transformação 
útil  
valor  
viver bem 
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Tabela 8 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA dos ANS (179). 
Elementos Freqüência total de 

evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida  51 36 29 
Água 36 19 47 

Árvore  26 13 50 
Meio ambiente 25 16 36 

Preservação  33 14 58 
Floresta 24 11 54 
Ecologia  16 8 50 

Biodiversidade  17 8 52 
Equilíbrio  17 7 59 
Animais 40 10 75 
Beleza 26 6 77 
Verde  21 3 86 

Homens 16 4 75 
Plantas  16 6 63 
Terra  15 2 87 

Desmatamento  14 2 86 
Sustentabilidade 14 6 57 

Diversidade  13 8 38 
Ecossistema 13 8 38 

Mar 13 2 85 
Fauna 12 7 42 
Flora 11 7 36 

Harmonia  11 6 45 
Paz  11 2 82 

Poluição 11 1 91 
Aquecimento global 9 1 89 

Bem-estar 9 6 33 
Saúde  9 2 78 

Essência  8 3 63 
Liberdade  8 6 25 

Natural  8 1 88 
Ambiente  7 1 86 

Amor  7 1 86 
Conservação  7 1 86 

Cuidado  7 4 43 
Vento  7 0 100 
Chuva  6 2 67 
Flores  6 0 100 
Pureza  6 2 67 

Respeito  6 1 83 
Rios  6 2 67 
Sol  6 4 33 

Amazônia  5 1 80 
Ar-puro 5 1 80 

Efeito estufa 5 0 100 
Extinção  5 0 100 
Paisagem  5 1 80 
Pássaros  5 1 80 

Reciclagem  5 0 100 
Sobrevivência  5 1 80 

Camada de ozônio  4 0 100 
Ciência  4 2 50 

Céu 4 0 100 
Desenvolvimento sustentável  4 2 50 

Destruição  4 1 75 
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Educação ambiental  4 3 25 
Felicidade  4 0 100 

Futuro  4 0 100 
Matemática  4 1 75 

Origem 4 3 25 
Qualidade de vida 4 2 50 
Recursos naturais 6 6 0 

Reprodução  4 0 100 
Alimento 3 0 100 
Biologia 3 0 100 

Consciência  3 1 67 
Criação  3 0 100 

Dependência  3 3 0 
Degradação  3 0 100 

Descaso 3 1 67 
Educação  3 0 100 

Fauna-flora 3 0 100 
Floresta amazônica  3 0 100 
Fonte de recursos  3 2 33 

Interação  3 0 100 
Lazer  3 0 100 

Mata atlântica  3 0 100 
Necessidade 3 2 33 

Mar 3 2 33 
Perfeição  3 1 67 
Planeta 3 1 67 
Mata 2 1 50 

Mundo 2 0 100 
Mãe 2 1 50 

Observação  2 0 100 
Deus 2 1 50 

Cachoeiras  2 0 100 
Cachorros 2 0 100 

Campo 2 1 50 
Caminho 2 0 100 

Complexidade 2 2 0 
Conflito  2 1 50 

Consumo 2 0 100 
Cultura 2 0 100 

Desenvolvimento 2 1 50 
Divina 3 3 0 
Energia  2 0 100 
Espaço 2 1 50 

Estrutura 2 0 100 
Exploração 2 1 50 

Frutos 2 0 100 
Física 2 0 100 

Geografia 2 0 100 
Humanidade 2 0 100 

IBAMA 2 0 100 
Oxigênio 2 2 0 
Pessoas 2 0 100 

Planeta-terra 2 0 100 
Recursos  2 2 0 
Reservas 2 0 100 

Responsabilidade 2 2 0 
Seres vivos 2 2 0 
Universo 2 2 0 
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Ambiente puro 1 1 0 
Ambiente recifal 1 1 0 
Amor ao próximo 1 1 0 

Ar  1 1 0 
Ar livre 1 1 0 

Barreira de corais 1 1 0 
Biologia marinha 1 1 0 

Cidadania 1 1 0 
Comportamento instintivo 1 1 0 

Comunidade 1 1 0 
Consciência ambiental 1 1 0 

Criativa 1 1 0 
Corpo  1 1 0 

Econatural  1 1 0 
Especificidade 1 1 0 

Espécie  1 1 0 
Extrativismo  1 1 0 

Existência humana 1 1 0 
Fonte de energia 1 1 0 

Fonte de vida 1 1 0 
Força ativa 1 1 0 
Fotossíntese 1 1 0 

Futuro da humanidade 1 1 0 
Fúria  1 1 0 

Green-peace 1 1 0 
Habitat 1 1 0 

Impetuosidade 1 1 0 
Interação-homem-meio 1 1 0 

Lagos 1 1 0 
Lição 1 1 0 

Luz-solar 1 1 0 
Manguezal  1 1 0 

Medicamento 1 1 0 
Mudanças-climáticas 1 1 0 

Mundo-natural e físico 1 1 0 
Nada fazer 1 1 0 

Naturalmente 1 1 0 
Natureba 1 1 0 

Natureza-antrópica 1 1 0 
Nudismo 1 1 0 

Organismo  1 1 0 
Paisagem natural 1 1 0 

Pesquisa 1 1 0 
Physis  1 1 0 

Poder público 1 1 0 
Pulmão 1 1 0 

Respeito aos animais 1 1 0 
Responsabilidade ambiental 1 1 0 

Riqueza 1 1 0 
Sal 1 1 0 

Ser-humano 1 1 0 
Seres vivos 1 1 0 
Sociedade 1 1 0 
Sossego 1 1 0 

Transformação 1 1 0 
Útil 1 1 0 

Valor 1 1 0 
Viver-bem 1 1 0 



 

 

396 

Fernando de Noronha 1 0 100 
Gaia 1 0 100 

Piscinas naturais 1 0 100 
Abelha 1 0 100 
Abrigo 1 0 100 

Adaptação 1 0 100 
Adubo 1 0 100 
Energia 1 0 100 

Ambiente ecológico 1 0 100 
Ambiente marinho 1 0 100 

Ambiente pouco interferido 1 0 100 
Ambiente selvagem 1 0 100 

Ameaçada 1 0 100 
Amizade 1 0 100 

Animais coloridos 1 0 100 
Animais-homens 1 0 100 
Aplicabilidade 1 0 100 

Apocalipse  1 0 100 
Ar 1 0 100 

Ar-céu 1 0 100 
Arco-íris 1 0 100 

Areia 1 0 100 
Atmosfera 1 0 100 
Atraente 1 0 100 
Baleia 1 0 100 
Bicho 1 0 100 
Bioma 1 0 100 

Borboleta 1 0 100 
Bosque 1 0 100 
Brisa 1 0 100 

Buraco-negro 1 0 100 
Calma 1 0 100 
Causa 1 0 100 

Características 1 0 100 
Clima 1 0 100 

Conforto 1 0 100 
Conhecimento-
conscientização 

1 0 100 

Contemplação 1 0 100 
Contribuição 1 0 100 
Cooperação 1 0 100 

Cores 1 0 100 
Corpos líquidos 1 0 100 

Criador 1 0 100 
Criatura 1 0 100 
Cultivo 1 0 100 

Desastres naturais 1 0 100 
Descaso autoridades 1 0 100 

Descendentes 1 0 100 
Desconhecimento 1 0 100 

Desequilíbrio 1 0 100 
Desequilíbrio ambiental 1 0 100 

Desgaste 1 0 100 
Desgaste 1 0 100 
Desgelo 1 0 100 

Desinstitucionalização 1 0 100 
Diferenças 1 0 100 

Distúrbios ambientais 1 0 100 
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Dureza 1 0 100 
Ecológico 1 0 100 

Emergência 1 0 100 
Encanto 1 0 100 

Espontaneidade 1 0 100 
Esquilo 1 0 100 

Essencial 1 0 100 
Estudo 1 0 100 

Estuário 1 0 100 
Etnoecologia 1 0 100 

Extinção 1 0 100 
Extinção de espécies  1 0 100 

Extra-natural 1 0 100 
Falta oxigênio 1 0 100 

Feminino 1 0 100 
Filosofia  1 0 100 

Fim do mundo 1 0 100 
Folha 1 0 100 

Força ativa 1 0 100 
Função 1 0 100 
Galinha 1 0 100 
Galáxia 1 0 100 

Geomorfologia 1 0 100 
Gestão 1 0 100 

Gestão ambiental 1 0 100 
Grandiosa 1 0 100 

Humanismo 1 0 100 
Ideal 1 0 100 

Ideologia 1 0 100 
Igapó 1 0 100 

Inconstância 1 0 100 
Incêndio 1 0 100 

Industrialização 1 0 100 
Injustiça 1 0 100 
Instinto 1 0 100 

Inter-relação 1 0 100 
Leis 1 0 100 

Leveza 1 0 100 
Limites 1 0 100 
Limpo 1 0 100 
Lixo 1 0 100 
Luz 1 0 100 

Lógica 1 0 100 
Macrocosmo 1 0 100 

Magia 1 0 100 
Manejo florestal 1 0 100 

Manhã 1 0 100 
Mata verde 1 0 100 

Mato 1 0 100 
Meio 1 0 100 

Metamorfose 1 0 100 
Microcosmo 1 0 100 
Monocultura 1 0 100 

Montanha 1 0 100 
Mundo animal 1 0 100 
Mãe natureza 1 0 100 

Místico 1 0 100 
Nascimento 1 0 100 
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Natural-artificial 1 0 100 
Naturalidade 1 0 100 
Naturalismo 1 0 100 

Natureza antrópica 1 0 100 
Natureza humana 1 0 100 
Natureza morta 1 0 100 

Necessário 1 0 100 
Onça pintada 1 0 100 
Organização 1 0 100 
Orientação 1 0 100 

Ozônio 1 0 100 
Pedras 1 0 100 
Peixe 1 0 100 

Perda de habitat 1 0 100 
Perfume 1 0 100 

Permanente 1 0 100 
Perpetuação 1 0 100 

Plataforma continental 1 0 100 
Poesia 1 0 100 

Poluição ambiental 1 0 100 
Pouca ação humana 1 0 100 

Praia 1 0 100 
Prazer 1 0 100 

Presente 1 0 100 
Projeto peixe boi 1 0 100 

Lagos 1 0 100 
Rocha 1 0 100 

Sagrado 1 0 100 
Savanas 1 0 100 
Seleção 1 0 100 

Selvagem 1 0 100 
Ser 1 0 100 

Seres 1 0 100 
Seres humanos 1 0 100 

Sistemas 1 0 100 
Sobrevivência humana 1 0 100 

Socorro 1 0 100 
Solidariedade 1 0 100 

Som 1 0 100 
Somos natureza 1 0 100 

Super exploração 1 0 100 
Socioambiental  1 0 100 
Transparência  1 0 100 

Transposição S. Francisco 1 0 100 
Tráfico de animais 1 0 100 

Vegetais 1 0 100 
Água limpa 1 0 100 

Árvores-plantas 1 0 100 
Índios 1 0 100 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência).  
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Tabela  9 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos ANS. (179). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central vida água árvores meio-ambiente 

Ambiente biodiversidade desmatamento 
efeito-estufa fauna flora floresta liberdade 
natural paisagem plantas preservação 
pássaros saúde sobrevivência 
sustentabilidade verde                       

vida água árvores meio 
ambiente 

Sistema periférico Amazônia amor animais aquecimento-global 
ar-puro beleza bem-estar chuva conservação 
cuidado diversidade ecologia ecossistema 
equilíbrio essência extinção flores harmonia 
homem mar paz poluição pureza reciclagem 
respeito rios sol terra vento Deus campo 
caminho ciência conscientização consumo 
criação cultura divina educação-ambiental 
espaço fonte de recursos força física 
matemática montanha mãe natureza origem 
oxigênio planeta responsabilidade seres-
vivos sociedade solo vegetação 

Preservação floresta ecologia 
biodiversidade equilíbrio animais 
beleza verde homens plantas terra 
desmatamento sustentabilidade  
diversidade ecossistema mar fauna 
flora harmonia 
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Quadro 12  – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum aos professores do ensino médio 
(PNM)  (105). 

                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

10-bem-estar                                           2,000 
7-conservação                                         2,857 
10-ecologia                                              3,300 
11-fauna                                                  3,000 
7-flores                                                    2,286 
9-harmonia                                              2,889 
13-mar                                                     3,385 
19-meio-ambiente                                   2,474 
11-paz                                                      3,091 
13-saúde                                                  2,154 
7-tranqüilidade                                        3,429 
42-vida                                                    2,595 
22-água                                                    3,182 

21-animais                                                       3,714 
14-beleza                                                         3,786 
8-cuidado                                                        4,125 
8-equilíbrio                                                     3,625 
10-flora                                                           3,800 
8-homem                                                         3,500 
28-preservação                                                3,607 
10-respeito                                                      4,800 
18-verde                                                          3,556 
 

 
 
 
≥7  
 
 
 
 
 
 
 
F/ 
 
 
 
 
 
 
<7 

6-Deus                                                     3,333 
3-alegria                                                  2,667 
2-biodiversidade                                      3,000 
2-céu                                                        2,500 
3-devastação                                            2,333 
3-diversidade                                           3,333 
5-floresta                                                 3,200 
2-frutas                                                    2,500 
6-liberdade                                              2,667 
2-lixo                                                       3,000 
2-montanhas                                            1,500 
3-oxigênio                                               3,333 
2-perfeição                                              2,000 
6-plantas                                                  3,167 
2-pássaros                                                2,500 
2-qualidade-de-vida                                2,000 
3-responsabilidade                                  2,667 
5-rios                                                       2,000 
2-sociedade                                             2,500 
5-sol                                                        2,600 
2-sustentabilidade                                   3,000 
5-árvores                                                 2,600 

2-Amazônia                                                     5,000 
2-alerta                                                            5,500 
3-alimento                                                       3,667 
2-ambiente-limpo                                            5,000 
4-amor                                                             4,000 
4-aquecimento-global                                     4,000 
2-ar-puro                                                         3,500 
2-chuva                                                           5,500 
2-clima                                                            5,000 
3-conhecimento                                               3,667 
2-consciência                                                  5,500 
2-deserto                                                         5,500 
3-desmatamento                                              4,000 
5-destruição                                                     4,200 
6-ecossistema                                                  4,333 
4-energia                                                         4,000 
4-esperança                                                     5,250 
4-felicidade                                                     3,750 
2-integração                                                    4,500 
2-mãe                                                              4,000 
2-natureza-sadia                                              6,000 
5-planeta                                                         4,600 
6-poluição                                                       4,833 
2-reciclagem                                                   4,000 
2-relevo                                                           4,500 
2-renovação                                                     4,000 
2-riqueza                                                         3,500 
2-saudade                                                        4,000 
2-ser-humano                                                  5,500 
2-seres-vivos                                                   4,000 
3-sobrevivência                                               3,667 
4-solo                                                              4,000 
2-tempo                                                           6,000 
6-terra                                                              3,667 
5-vegetação                                                     5,000 
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Tabela 10 –   Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. PNM (105) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

41 
17 
13 
12 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

Vida 
preservação 
água  
meio-ambiente 
ecologia 
harmonia  
animais 
Deus 
plantas 
saúde 
bem-estar 
equilíbrio  
beleza 
diversidade 
ecossistema 
flora 
biodiversidade 
chuva 
cuidado 
destruição 
fauna 
homens 
mar 
rios 
admiração 
alerta 
alimento 
ambiente  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Amor  
aprendizagem  
aquecimento-global  
ar  
árvores 
biologia 
biótico  
carinho-violência 
criação 
comportamento 
compromisso  
conhecimento  
conservação 
desequilíbrio 
desmatamento 
energia 
enigma 
equilíbrio-ecológico 
espaço  
felicidade  
fenômeno 
flores 
floresta-amazônica 
fonte-vida  
gestão 
hidrografia  
infinita 
liberdade 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

mãe 
mãe-bondade 
medo 
mata atlântica 
milagre 
montanhas  
não-artificial 
organização  
paz 
poluição 
primitivo 
princípio 
reciclagem  
recursos-renováveis 
renovação 
respeito 
respiração 
responsabilidade 
revelação-cósmica  
ser-humano 
solo  
sustentabilidade  
tempo 
terra 
tranqüilidade 
tristeza 
vegetação  
 

 
 
Tabela 11 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA dos PNM. (105). 

Elementos Freqüência total de 
evocação 

Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

vida  42 41 2 
Preservação  28 17 39 

água 22 13 41 
Meio ambiente  19 12 37 

Animais 21 5 76 
beleza 14 3 79 

bem-estar 10 4 60 
Ecologia 10 6 40 

flora 10 3 70 
Harmonia 9 6 33 
Cuidado 8 2 75 

Equilíbrio 8 4 50 
Homens 8 2 75 

Deus  6 5 17 
Ecossistema 6 3 50 

Plantas 6 5 17 
fauna 11 2 82 
paz 11 1 91 

Respeito 10 1 90 
Conservação 7 1 86 

flores 7 1 86 
Tranqüilidade 7 1 86 

Liberdade 6 1 83 
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Poluição 6 1 83 
terra 6 1 83 

Destruição 5 2 60 
verde 18 0 100 
mar 13 2 85 

saúde 13 0 100 
Floresta 5 0 100 
Planeta 5 0 100 

rios 5 2 60 
sol 5 0 100 

Vegetação 5 1 80 
Árvores 5 1 80 

amor 4 1 75 
aquecimento global 4 1 75 

Energia 4 1 75 
Esperança 4 0 100 
Felicidade 4 1 75 

solo 4 1 75 
alegria 3 0 100 

alimento 3 1 67 
conhecimento 3 1 67 
desmatamento 3 1 67 

devastação 3 0 100 
diversidade 3 3 0 

oxigênio 3 0 100 
responsabilidade 3 1 67 

sobrevivência  3 0 100 
Amazônia 2 0 100 

alerta 2 1 50 
ambiente limpo 2 0 100 

 Ar-puro 2 0 100 
biodiversidade 2 2 0 

chuva 2 2 0 
clima 2 0 100 

consciência 2 0 100 
céu 2 0 100 

deserto 2 0 100 
frutas 2 0 100 

integração 2 0 100 
Lixo 2 0 100 

montanhas 2 1 50 
Mãe 2 1 50 

natureza sadia 2 0 100 
perfeição 2 0 100 
pássaros 2 0 100 

qualidade de vida 2 0 100 
reciclagem 2 1 50 

Relevo 2 0 100 
renovação 2 1 50 

riqueza 2 0 100 
ser-humano 2 1 50 
seres-vivos 2 0 100 
sociedade 2 0 100 

sustentabilidade 2 1 50 
tempo 2 1 50 

ambiente 1 1 0 
aprendizagem 1 1 0 

ar 1 1 0 
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biologia 1 1 0 
biótica 1 1 0 

carinho-violência 1 1 0 
comportamento 1 1 0 
compromisso 1 1 0 

criação 1 1 0 
desequilíbrio 1 1 0 

enigma  1 1 0 
Equilíbrio ecológico  1 1 0 

espaço 1 1 0 
Fonte de vida 1 1 0 

fenômeno 1 1 0 
Floresta amazônica 1 1 0 

gestão 1 1 0 
hidrografia 1 1 0 

infinita 1 1 0 
Mata atlântica  1 1 0 

medo 1 1 0 
milagre 1 1 0 

Mãe de bondade 1 1 0 
não artificial 1 1 0 
organização 1 1 0 

primitivo 1 1 0 
principio 1 1 0 

Recursos renováveis 1 1 0 
respiração 1 1 0 

responsabilidade 1 1 0 
Revelação cósmica  1 1 0 

tristeza 1 1 0 
Rosseau 1 0 100 
Abiótica 1 0 100 

Abrangente 1 0 100 
Acreditar 1 0 100 
Agressão 1 0 100 

Agricultura 1 0 100 
Amazonas  1 0 100 
Amizade 1 0 100 

Animais e plantas 1 0 100 
Apocalipse 1 0 100 

Ar-fresquinho 1 0 100 
Associação 1 0 100 
Atmosfera 1 0 100 

Aves 1 0 100 
Ação 1 0 100 

Beleza-rio 1 0 100 
Bioma 1 0 100 

Biótico-abiótico 1 0 100 
Borboleta 1 0 100 

Busca de equilíbrio 1 0 100 
Calor 1 0 100 
Casa 1 0 100 
Ciclo 1 0 100 

Cidadania 1 0 100 
Ciência 1 0 100 

Compreensão 1 0 100 
Conciliação 1 0 100 

Conforto 1 0 100 
Consumo 1 0 100 
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Convívio  1 0 100 
Curtir 1 0 100 

Degradação 1 0 100 
Dependência 1 0 100 
Depredação 1 0 100 
Descanso 1 0 100 

Desenvolvimento 1 0 100 
Disposição 1 0 100 

Diversificada 1 0 100 
Dunas 1 0 100 

Eco-turismo 1 0 100 
Economia 1 0 100 
Educação 1 0 100 

Efeito estufa 1 0 100 
Enchente 1 0 100 
Encosta 1 0 100 
Ensino 1 0 100 

Escassez 1 0 100 
Escola 1 0 100 

Espanto 1 0 100 
Espécies 1 0 100 
Estudo 1 0 100 

Expressão divina 1 0 100 
Extinção 1 0 100 

Falta de respeito 1 0 100 
Falésia 1 0 100 

Fidelidade 1 0 100 
Fogo 1 0 100 
Física 1 0 100 

Geleiras 1 0 100 
Globalização 1 0 100 
Gás carbônico 1 0 100 

Habitação 1 0 100 
Homem/natureza 1 0 100 

Humana 1 0 100 
Importante 1 0 100 

Imprescindível  1 0 100 
Lar 1 0 100 

Lazer 1 0 100 
Limpeza 1 0 100 

Luta 1 0 100 
Manguezal 1 0 100 

Manutenção 1 0 100 
Matas 1 0 100 

Matas-campos 1 0 100 
Matemática 1 0 100 

Natural 1 0 100 
Naturalidade 1 0 100 

Natureza 1 0 100 
Necessidade 1 0 100 
Neve-água 1 0 100 
Paisagem 1 0 100 

Paisagem natural 1 0 100 
Pantanal 1 0 100 
Pesquisa 1 0 100 
Planícies 1 0 100 
Plácido 1 0 100 
Política 1 0 100 
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Praia 1 0 100 
Preocupação 1 0 100 

Proteção 1 0 100 
Prática 1 0 100 
Práxis 1 0 100 

Psicologia 1 0 100 
Pureza 1 0 100 

Qualidade 1 0 100 
Química 1 0 100 

Racionalidade 1 0 100 
Recurso esgotável 1 0 100 

Sadia 1 0 100 
Segurança 1 0 100 
Selvagem 1 0 100 

Sem poluição 1 0 100 
Seres vivos e fatores 

abióticos  
1 0 100 

Silencia 1 0 100 
Sombra 1 0 100 

Sons 1 0 100 
Viver 1 0 100 
Ética 1 0 100 
índio 1 0 100 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência).  
 
 
 
Tabela  12 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos PNM. (105). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central vida    água    meio ambiente   bem-estar    

fauna   harmonia   mares    paz    saúde        
vida    água     meio ambiente 
preservação       

Sistema periférico animais  beleza  flora  preservação  respeito 
verde  Deus  alegria  conservação diversidade 
ecologia  flores  floresta  liberdade  oxigênio 
plantas   rios  sol   tranqüilidade   árvores  

Deus   plantas   harmonia  ecologia   
ecossistema   saúde   animais beleza 
mares   
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Quadro 13 – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum aos alunos do nível  médio (ANM) 
(84).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

24-animais                                              3,458  
14-beleza                                                2,857 
11-desmatamento                                   3,182  
11-meio ambiente                                   2,818 
11-plantas                                               3,273 
16-preservação                                       3,063 
42-vida                                                   3,000 
23-água                                                   3,478 
24-árvores                                               2,375 

17-verde                                                          3,588  
 
≥11 
 
 
 
 
 
F/ 
 
 
 
 
 
<11 

7-aquecimento global                             3,286 
3-biodiversidade                                     2,333 
9-ecologia                                               2,333 
10-florestas                                             3,400  
8-mares                                                   3,000 
9-paz                                                       3,333  
7-respeito                                                3,429 
10-rios                                                    3,100 
3-seres                                                    3,333 
7-tranqüilidade                                       3,143  
3-vegetação                                            3,000 

3-Deus                                                            4,333 
4-alegria                                                         4,750 
5-amor                                                            3,800 
4-ar-puro                                                        4,000 
4-bem-estar                                                    4,250 
3-chuva                                                           4,333 
5-conscientização                                           4,400  
5-cuidado                                                        4,200 
3-céu                                                               4,667 
4-destruição                                                    5,500  
8-ecossistemas                                                3,625 
4-esperança                                                     4,000 
10-fauna                                                         3,500 
3-felicidade                                                    3,667 
9-flora                                                            4,222 
3-futuro                                                          4,333 
10-harmonia                                                  3,700 
3-liberdade                                                    4,000 
3-reciclagem                                                  5,000 
7-saúde                                                          4,286 
4-seres-vivos                                                 4,500  
3-sol                                                               4,000 
6-terra                                                            4,333 

 
 
 
  Tabela 13 –   Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. ANM (84) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

38 
10 
8 
7 
7 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

Vida 
preservação 
água 
animais 
árvores  
verde 
beleza  
ecologia 
fauna  
flora  
florestas  
meio-ambiente 
saúde 
aquecimento-global 
liberdade 
biodiversidade 
biomas  
conservação 
desmatamento 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Essência 
essencial 
esperança 
futuro  
harmonia  
paz  
terra 
alimentação  
amor 
animais-silvestres 
ar 
ar-puro  
avanço-medicina 
belezas-intocáveis  
biosfera 
casa 
consciência 
criação 
cuidado 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Força 
gratidão 
lagos  
mar 
matéria-prima 
melhor  
necessária  
necessidade  
origem  
perfeita  
prazer 
pura 
rara 
respeito 
rio 
riqueza 
salvação-humanidade  
sol 
tranqüilidade 
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2 
2 

diversidade 
ecossistemas  

1 
1 

destruição 
Deus 

1 vegetação 
 

 
 

Tabela 14 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA dos ANM (84). 
Elementos Freqüência total de 

evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida 42 38 10% 
Preservação 17 10 41% 

Saúde 7 4 42% 
Ecologia 9 4 56% 

Flora 9 4 56% 
Aquecimento global 7 3 57% 

Fauna 10 4 60% 
Floresta 10 4 60% 
Beleza 14 5 64% 

Meio ambiente 11 4 64% 
Água 23 8 65% 
Verde 17 5 71% 

Animais 24 7 71% 
Árvores 24 7 71% 

Harmonia 10 2 80% 
Desmatamento 11 2 82% 

Rios 10 1 90% 
Plantas 11 0 100% 

Paz 9 2 78% 
Ecossistema 8 2 75% 

Mares 8 1 87% 
Respeito 7 1 86% 

Tranqüilidade 7 1 86% 
Terra 6 2 67% 
Amor 5 1 80% 

Conscientização 5 1 80% 
Cuidado 5 1 80% 
Ar puro 4 2 50% 

Esperança 4 2 50% 
Destruição 4 1 75% 
Vegetação 4 1 75% 

Alegria 4 0 100% 
Bem-estar 4 0 100% 
Seres vivos 4 0 100% 
Liberdade 3 3 0 

Biodiversidade 3 2 33% 
Futuro 3 2 33% 
Deus  3 1 67% 
Sol 3 1 67% 

Chuva 3 0 100% 
Céu 3 0 100% 

Felicidade 3 0 100% 
Reciclagem 3 0 100% 

Seres 3 0 100% 
Biomas 2 2 0 

Conservação 2 2 0 
Diversidade 2 2 0 

Casa 2 1 50% 
Lagos 2 1 50% 
Pura 2 1 50% 

Riqueza 2 1 50% 
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Ambiente 2 0 100% 
Cachoeira 2 0 100% 

Desenvolvimento sustentável 2 0 100% 
Mata atlântica 2 0 100% 

Matas 2 0 100% 
Montanha 2 0 100% 

Mãe  2 0 100% 
Oceanos 2 0 100% 
Poluição 2 0 100% 
Pássaro 2 0 100% 

Queimadas 2 0 100% 
Recursos naturais 2 0 100% 

Alimentação 1 1 0 
Ambiente silvestre 1 1 0 

Avanço da medicina 1 1 0 
Biosfera 1 1 0 
Criação 1 1 0 

Essencial 1 1 0 
Essência 1 1 0 

Força 1 1 0 
Gratidão 1 1 0 

Matéria prima 1 1 0 
Melhor 1 1 0 

Necessária 1 1 0 
Necessidade 1 1 0 

Origem 1 1 0 
Perfeita 1 1 0 

Praia 1 1 0 
Prazer 1 1 0 
Rara 1 1 0 

Salvação da humanidade 1 1 0 
Vento 1 1 0 

Arbusto 1 0 100% 
Altitude 1 0 100% 

Atmosfera 1 0 100% 
Aventura 1 0 100% 

Camada de ozônio 1 0 100% 
Ciclo 1 0 100% 

Cidadania 1 0 100% 
Compromisso 1 0 100% 
Conhecimento 1 0 100% 

Conjunto 1 0 100% 
Cores 1 0 100% 
Culpa 1 0 100% 
Dano 1 0 100% 

Desequilíbrio ecológico 1 0 100% 
Educação ambiental 1 0 100% 

Efeito estufa 1 0 100% 
Elegância 1 0 100% 

Entrosamento 1 0 100% 
Espaço natural 1 0 100% 

Especial 1 0 100% 
Esplendor 1 0 100% 
Espécies 1 0 100% 

Exploração 1 0 100% 
Família 1 0 100% 

Fogo 1 0 100% 
Fruto 1 0 100% 
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Fundamental 1 0 100% 
Generosidade 1 0 100% 
Globalização 1 0 100% 

Habitação 1 0 100% 
Hidrosfera 1 0 100% 

Incomparável 1 0 100% 
Injustiça 1 0 100% 
Inseto 1 0 100% 

Intocável 1 0 100% 
Luz 1 0 100% 

Maravilha 1 0 100% 
Mistério 1 0 100% 

Obrigação 1 0 100% 
Oxigênio 1 0 100% 
Pantanal 1 0 100% 

Patrimônio 1 0 100% 
Perpetuação 1 0 100% 

Planeta 1 0 100% 
Preciosidade 1 0 100% 

Proteção 1 0 100% 
Relaxamento 1 0 100% 

Responsabilidade 1 0 100% 
Sabedoria 1 0 100% 
Satisfação 1 0 100% 
Sentimento 1 0 100% 

Seres humanos 1 0 100% 
Sobrevivência 1 0 100% 

Solo 1 0 100% 
Sonho 1 0 100% 

Tesouro 1 0 100% 
Vida saudável 1 0 100% 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
 
 
 
Tabela  15 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos ANM (84). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central vida    preservação   animais   beleza 

desmatamento   meio ambiente   plantas   
água   árvores 

Vida   preservação 

Sistema periférico verde  aquecimento  global  biodiversidade 
ecologia  florestas  mares  paz  respeito  rios 
seres  tranqüilidade  vegetação  

saúde   ecologia   flora   
aquecimento global   fauna   
floresta   beleza   meio ambiente   
água   verde   animais   árvores   
harmonia   desmatamento 
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Quadro 14 – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum a área de conhecimento da biologia 
(BIO) (85).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

21-animais                                                3,381 
12-biodiversidade                                     3,417  
10-diversidade                                          3,100 
14-meio ambiente                                     2,714 
11-plantas                                                 2,636 
24-vida                                                      2,333 

10-equilíbrio                                                   4,900  
14-homem                                                      4,214 
10-paz                                                             3,700 
19-preservação                                               3,789  
16-água                                                           3,625 

 
 
≥10  
 
 
  F/ 
 
 
 
 
 
 
<10 

7-bem-estar                                               2,571 
6-conservação                                           2,667 
3-desmatamento                                       2,000 
3-efeito-estufa                                          2,667 
3-energia                                                   3,000 
3-extinção                                                 3,000 
8-fauna                                                      2,250 
7-flora                                                       2,714 
7-floresta                                                   2,571 
3-fonte de recursos                                    3,333  
9-harmonia                                                3,000 
4-liberdade                                                2,250 
8-mares                                                     3,000 
3-mãe                                                        3,000 
5-poluição                                                 3,000 
5-rios                                                         3,400 
6-saúde                                                      2,333 
4-tranqüilidade                                          3,250  
8-verde                                                      2,250 
5-árvores                                                   1,600 

6-amor                                                            3,833 
4-ar-puro                                                        4,500 
8-beleza                                                          3,500 
3-chuva                                                           5,333 
4-cuidado                                                        4,250 
8-ecologia                                                       3,750 
8-ecossistema                                                 4,875 
4-felicidade                                                    3,750 
3-interação                                                     4,667 
6-planeta                                                        4,167 
3-pureza                                                          4000 
3-recursos-naturais                                         3,667  
7-respeito                                                       5,143 
6-terra                                                            4,000 
3-vegetação                                                    3,667 

 
 
  Tabela 16 –   Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. BIO (85) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

15 
11 
9 
9 
8 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Vida 
preservação 
água 
biodiversidade 
meio ambiente 
bem-estar 
diversidade 
harmonia 
saúde 
animais 
ecologia 
equilíbrio 
verde 
conservação 
ecossistema 
liberdade 
mares 
pureza 
recursos naturais 
respeito 
terra 
chuva 
flora 
fonte de recursos 
homem 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

manguezal 
Plantas  
abiótico  
Alimento 
Ambiente recifal 
Amor 
Amor ao próximo 
Ar puro 
Beleza 
Biologia 
Biótica  
Carinho-violência 
Complexidade 
Comportamento 
Comunidade 
Conhecimento 
Cuidado 
Degradação 
Dependência 
Destruição 
Educação ambiental 
Enigma 
Equilíbrio ecológico 
Esperança 
Fauna  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Floresta 
gás carbônico  
horto 
lição 
luz solar 
manhã Matas 
Mãe  
Natural 
Necessidade 
Orgulho 
Oxigênio  
Planeta 
Paz 
Poluição 
Praia 
Pássaro 
Reciclagem 
Recursos 
Recursos renováveis 
Responsabilidade de vida 
Riqueza 
Sossego 
Sustentabilidade 
Vegetação 
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Tabela 17 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA dos BIO (85). 
Elementos Freqüência total de 

evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Biodiversidade 12 9 25% 
Vida 24 15 37% 
Água 15 9 40% 

Meio ambiente 14 8 43% 
Preservação 20 11 45% 
Diversidade 10 5 50% 
Bem-estar 7 5 29% 

Saúde  6 4 33% 
Harmonia 9 5 44% 
Ecologia 8 4 50% 

Conservação 6 3 50% 
Equilíbrio 10 4 60% 

Verde 8 3 62% 
Ecossistema 8 3 62% 

Mares 8 3 62% 
Animais 21 4 81% 
Plantas 11 2 82% 
Homem 14 2 86% 

Paz 10 1 90% 
Beleza 8 1 87% 
Fauna 8 1 87% 

Respeito 7 2 71% 
Flora 7 2 71% 

Florestas 7 1 86% 
Terra 6 2 67% 
Amor 6 1 84% 

Planeta 6 1 84% 
Árvores 5 1 80% 
Poluição 5 1 80% 

Rios 5 0 100% 
Liberdade 4 3 25% 
Ar puro 4 1 75% 
Cuidado 4 1 75% 

Gás carbônico  4 1 75% 
Felicidade 4 0 100% 

Tranqüilidade 4 0 100% 
Pureza 3 2 33% 

Recursos naturais 3 2 33% 
Fonte de recursos 3 2 33% 

Chuva 3 2 33% 
Vegetação 3 1 67% 

Mãe  3 1 67% 
Desmatamento 3 0 100% 
Efeito estufa 3 0 100% 

Energia 3 0 100% 
Interação 3 0 100% 
Extinção 3 0 100% 

Manguezal 2 2 0% 
Abiótico 2 1 50% 
Alimento 2 1 50% 
Biótica 2 1 50% 

Conhecimento 2 1 50% 
Degradação 2 1 50% 

Matas 2 1 50% 
Natural 2 1 50% 
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Oxigênio 2 1 50% 
Recursos 2 1 50% 
Riquezas 2 1 50% 

sustentabilidade 2 1 50% 
Alegria 2 1 50% 

Ameaçada 2 1 50% 
Aquecimento global 2 1 50% 

Cachoeiras 2 1 50% 
Calma 2 1 50% 
Deserto 2 1 50% 

Encantamento 2 1 50% 
IBAMA 2 1 50% 

Lixo 2 1 50% 
Ambiente recifal 1 1 0% 
Amor ao próximo 1 1 0% 

Biologia 1 1 0% 
Carinho-violência 1 1 0% 

Complexidade 1 1 0% 
Comportamento 1 1 0% 

Comunidade 1 1 0% 
Criador 1 1 0% 

Dependência 1 1 0% 
Destruição 1 1 0% 

Educação ambiental 1 1 0% 
Enigma 1 1 0% 

Equilíbrio ecológico  1 1 0% 
Esperança 1 1 0% 

Lição 1 1 0% 
Luz solar 1 1 0% 

Manhã 1 1 0% 
Praia 1 1 0% 

Pássaro 1 1 0% 
Reciclagem 1 1 0% 

Recursos renováveis  1 1 0% 
Responsabilidade de vida 1 1 0% 

Acreditar 1 0 100% 
Agricultura 1 0 100% 

Alerta 1 0 100% 
Alterações 1 0 100% 
Ambiente 1 0 100% 

Ambiente naufrágios 1 0 100% 
Ambiente selvagem 1 0 100% 
Animais coloridos 1 0 100% 

Associação 1 0 100% 
Ação 1 0 100% 
Casa 1 0 100% 
Ciclo 1 0 100% 

Cidadania 1 0 100% 
Clima  1 0 100% 

Competência 1 0 100% 
Compreensão 1 0 100% 
Comunidade 1 0 100% 
Consciência 1 0 100% 
Cooperação 1 0 100% 

Curtir 1 0 100% 
Céu 1 0 100% 

Desastres naturais 1 0 100% 
Descaso 1 0 100% 
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Descendentes 1 0 100% 
Detalhe 1 0 100% 

Devastação 1 0 100% 
Diferenças 1 0 100% 
Água doce 1 0 100% 

Eco-turismo 1 0 100% 
Ecossistemas naturais 1 0 100% 

Educação 1 0 100% 
Escola 1 0 100% 

Essência 1 0 100% 
Estuário 1 0 100% 

Exploração 1 0 100% 
Fatores físicos/químicos 1 0 100% 

Flores 1 0 100% 
Fotossíntese 1 0 100% 

Física 1 0 100% 
Gente 1 0 100% 

Eras geológicas 1 0 100% 
Habilidade 1 0 100% 
Ideologia 1 0 100% 

Imprescindível 1 0 100% 
Injustiça 1 0 100% 
Jardim 1 0 100% 
Lama 1 0 100% 
Lua 1 0 100% 

Macrocosmo 1 0 100% 
Mananciais 1 0 100% 

Mata atlântica 1 0 100% 
Matemática 1 0 100% 

Microcosmos 1 0 100% 
Místico  1 0 100% 

Natureza 1 0 100% 
Oceanos 1 0 100% 

Organismos 1 0 100% 
Paisagem 1 0 100% 

Perda de habitat 1 0 100% 
Perfeição  1 0 100% 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
 
 
 
Tabela  18 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos BIO. (85). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central vida   meio ambiente   biodiversidade    

diversidade  plantas  animais 
vida meio ambiente biodiversidade  
diversidade   água   preservação 

Sistema periférico equilíbrio  homem  paz  preservação  
água bem-estar  conservação  
desmatamento efeito-estufa  energia  
extinção  fauna flora floresta   fonte de 
recursos  harmonia liberdade  mares  
mãe  poluição  rios saúde tranqüilidade  
verde  árvores   

Bem-estar saúde  harmonia   ecologia   
conservação   equilíbrio   verde   
ecossistema   mares   animais   plantas   
homem    
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Quadro 15  – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum a área de conhecimento de 
português (POR) (68).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

7-fauna                                                    3,143 
8-flores                                                   2,875 
11-meio ambiente                                   2,091  
10-plantas                                               3,200 
13-preservação                                       2,538 
6-pássaros                                              3,000 
18-vida                                                  2,444 
11-árvores                                              2,545 

12-animais                                                      3,583  
6-aquecimento-global                                    4,000 
12-beleza                                                        3,667 
7-flora                                                             3,857 
6-harmonia                                                     4,167 
12-mares                                                        4,000 
6-terra                                                            3,667 
15-verde                                                        3,867 
14-água                                                         3,714 

 
 
 
 
≥ 6 
 
 
 
 
F/ 
 
 
 
 
< 6 

5-Deus                                                     2,800 
5-bem-estar                                             2,800 
4-equilíbrio                                             2,500 
4-floresta                                                 2,250 
3-força                                                     3,000 
5-homem                                                 2,000 
4-liberdade                                              2,250 
3-origem                                                 1,333 
4-oxigênio                                              3,000 
3-paz                                                       3,000 
3-rios                                                      2,667 
5-saúde                                                   2,400 

4-amor                                                            3,750  
3-chuvas                                                         5,000 
4-cuidado                                                        4,000 
5-desmatamento                                             3,800  
3-destruição                                                    5,333 
3-ecologia                                                       5,000 
3-felicidade                                                     3,667 
3-matas                                                           6,000 
5-poluição                                                      4,600 
4-reciclagem                                                  4,250 
4-respeito                                                       4,500 
3-sol                                                               3,667 

 
 
  Tabela 19 –  Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. POR (68) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

17 
11 
8 
7 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Vida 
água  
preservação  
meio-ambiente 
Verde 
árvores 
Deus 
harmonia  
homem  
animais 
fauna 
flora 
floresta 
sol 
beleza 
bem-estar 
chuva 
cuidado 
ecologia 
equilíbrio 
liberdade 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Mar 
origem 
oxigênio 
plantas 
saúde  
ambiente-puro 
aprendizagem  
aquecimento-global 
compromisso  
consciência ambiental 
conscientização 
conservação 
diversificada 
ecossistema 
especificidade 
existência divina  
exuberância  
flores 
green-peace 
habitação 
habitat 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

infinita 
mãe-bondade 
mata atlântica 
milagre 
mundo-natural e físico 
não-artificial 
necessidade 
nudismo 
ozônio 
paz 
physis  
planeta 
poluição 
princípio 
pulmão 
renovação   
revelação-cósmica  
sal 
ser-humano 
solo 
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Tabela 20 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA dos POR. (68). 
Elementos Freqüência total de 

evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida 18 17 9% 
Água 14 11 21% 

Meio ambiente 11 7 36% 
Preservação 13 8 38% 

Deus 5 4 20% 
Homem 5 4 20% 

Harmonia 6 4 34% 
Plantas 10 2 80% 
Fauna 7 3 57% 
Flora 7 3 57% 

Árvores 11 4 64% 
Verde 15 5 67% 

Animais 12 3 75% 
Beleza 12 2 83% 
Mares 12 2 83% 

Aquecimento global 6 1 83% 
Flores 8 1 87% 

Pássaros 6 0 100% 
Terra 6 0 100% 

Bem-estar 5 2 60% 
Saúde 5 2 60% 

Poluição 5 1 80% 
Desmatamento 5 0 100% 

Floresta 4 3 25% 
Cuidado 4 2 50% 
Oxigênio 4 2 50% 
Equilíbrio  4 2 50% 
Liberdade 4 2 50% 

Amor 4 0 100% 
Reciclagem 4 0 100% 

Respeito 4 0 100% 
Sol 3 3 0 

Chuvas 3 2 33% 
Ecologia 3 2 33% 
Origem 3 2 33% 

Paz 3 1 67% 
Destruição 3 0 100% 
Felicidade 3 0 100% 

Força 3 0 100% 
Matas 3 0 100% 
Rios 3 0 100% 

Conservação 2 1 50% 
Ser humano 2 1 50% 

Solo 2 1 50% 
Amazônia 2 0 100% 
Ambiente 2 0 100% 
Cachorro 2 0 100% 

Desenvolvimento 2 0 100% 
Esperança 2 0 100% 
Essência  2 0 100% 
Natural 2 0 100% 

Natureza 2 0 100% 
Observação 2 0 100% 
Vegetação 2 0 100% 

Vento 2 0 100% 
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Aprendizagem 1 1 0 
Compromisso 1 1 0 

Conscientização 1 1 0 
Consciente 1 1 0 

Diversificada 1 1 0 
Ecossistema 1 1 0 

Especificidade 1 1 0 
Expressão divina 1 1 0 

Exuberância  1 1 0 
Green peace 1 1 0 

Habitat 1 1 0 
Habitação 1 1 0 

Infinita 1 1 0 
Manguezal 1 1 0 

Mata atlântica  1 1 0 
Milagre 1 1 0 

Mundo natural/físico 1 1 0 
Mãe de bondade  1 1 0 

Necessidade 1 1 0 
Nudismo 1 1 0 

Não artificial 1 1 0 
Ozônio 1 1 0 
Physis 1 1 0 
Planeta 1 1 0 

Princípio 1 1 0 
Pulmão  1 1 0 

Renovação 1 1 0 
Revelação cósmica 1 1 0 

Sal 1 1 0 
Abelha 1 0 100% 

Abrangente 1 0 100% 
Alegria 1 0 100% 
Alerta 1 0 100% 

Alimento 1 0 100% 
Ambiente ecológico 1 0 100% 

Ambiente limpo 1 0 100% 
Amizade 1 0 100% 

Apocalipse 1 0 100% 
Arco íris 1 0 100% 

Atmosfera 1 0 100% 
Aves 1 0 100% 
Bicho 1 0 100% 

Borboleta 1 0 100% 
Bosque 1 0 100% 
Calor 1 0 100% 

Camada de ozônio 1 0 100% 
Característica  1 0 100% 

Carinho 1 0 100% 
Catástrofe 1 0 100% 

Causa 1 0 100% 
Cidades 1 0 100% 

Conciliação 1 0 100% 
Conforto 1 0 100% 

Contemplação 1 0 100% 
Convívio 1 0 100% 

Céu 1 0 100% 
Depredação 1 0 100% 

Descaso 1 0 100% 
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Desequilíbrio 1 0 100% 
Disposição 1 0 100% 

Efeito estufa 1 0 100% 
Emergência 1 0 100% 

Energia 1 0 100% 
Ensino 1 0 100% 

Escassez 1 0 100% 
Espanto 1 0 100% 

Espontaneidade 1 0 100% 
Essencial 1 0 100% 
Existência 1 0 100% 

Extinta 1 0 100% 
Falta de oxigênio 1 0 100% 

Floresta amazônica 1 0 100% 
Folha 1 0 100% 
Físico 1 0 100% 

Galinha 1 0 100% 
Humana 1 0 100% 

Igapó 1 0 100% 
Importante 1 0 100% 

Infinita 1 0 100% 
Instinto 1 0 100% 

Interação 1 0 100% 
Lar 1 0 100% 

Lirismo 1 0 100% 
Lixo 1 0 100% 

Morte 1 0 100% 
Mundo animal 1 0 100% 

Mão 1 0 100% 
Natural/artificial 1 0 100% 

Naturalidade 1 0 100% 
Neve 1 0 100% 

Oceano 1 0 100% 
Orientação 1 0 100% 

Peixe 1 0 100% 
Permanente 1 0 100% 

Pessoa 1 0 100% 
Plácido 1 0 100% 

Poluição ambiental 1 0 100% 
Praias 1 0 100% 

Preocupação 1 0 100% 
Responsabilidade 1 0 100% 

Riqueza 1 0 100% 
Sadia 1 0 100% 

Simplicidade 1 0 100% 
Sustentável 1 0 100% 

Tempo 1 0 100% 
Tranqüilidade 1 0 100% 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
 
Tabela  21 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA dos POR.  (68). 
                                                          Análise de evocação                          Análise de palavra principal   
Zona central vida   meio ambiente   preservação   

fauna   flores   plantas   pássaros  árvores 
vida  meio ambiente  preservação  
água  

Sistema periférico animais aquecimento-global beleza flora 
harmonia mares terra verde  Deus bem-
estar equilíbrio floresta força  homem 
liberdade origem oxigênio paz rios saúde 

Deus  homem   harmonia   plantas   
fauna   flora   árvores   verde   
animais   beleza   mares   
aquecimento global   flores   



 

 

418 

Quadro 16 – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum a área de conhecimento da geografia 
(GEO) (45).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

6-ecologia                                                 3,333  
8-meio ambiente                                       1,250  
6-paisagem                                               2,833 

7-beleza                                                          4,143  
6-fauna                                                           3,667 
6-preservação                                                 3,500  
19-vida                                                           3,526 
7-água                                                             3,857 

 
 
≥ 6 
 
 
F/ 
 
 
 
< 6 

5-ambiente                                                2,600 
4-biodiversidade                                       3,250  
4-ecossistemas                                          2,500 
3-equilíbrio                                               2,667 
5-florestas                                                 2,800 
5-homem                                                   3,400 
4-rios                                                         3,250 
3-terra                                                       3,333 
5-verde                                                     2,000 

3-animais                                                        5,000 
5-conservação                                                 4,200 
5-flora                                                             4,200 
3-harmonia                                                     4,000 
3-relevo                                                          3,667 
3-solo                                                              4,000 
5-sustentabilidade                                           4,400 
4-vegetação                                                    3,750 

 
 
 
 
  Tabela 22 –   Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. GEO (45) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

água  
ambiente 
animais 
atmosfera 
bacia-hidrográfica 
biodiversidade 
cuidar 
destruição 
Deus 
diversidade  
divina  
ecologia 
ecossistema 
educação-ambiental 
energia 
equilíbrio 
espaço 
espécie 
extrativismo  
fauna 
felicidade 

1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 

fenômeno 
física 
flora 
floresta 
floresta-amazônica 
fonte-vida  
futuro-humanidade 
geomorfologia 
harmonia  
hidrografia (rios) 
holos 
homem  
interação-homem-meio  
mar 
matéria 
meio-ambiente 
montanha  
natureza-antrópica 
organização  
origem 
paisagem  

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

13 
1 

paisagem-natural  
perfeição 
pesquisa 
planeta 
poder público 
preservação 
renovação 
responsabilidade ambiental 
rios 
riqueza 
ser-humano 
sistema 
solo  
sustentabilidade  
transformação 
vegetação  
verde  
vida 
viver bem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

419 

Tabela 23 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA do GEO. (45). 
Elementos Freqüência total 

de evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida 19 13 24% 
Meio ambiente 8 6 25% 

Paisagem 6 3 50% 
Fauna 6 3 50% 

Biodiversidade 4 3 25% 
Flora 5 3 40% 
Rios 4 2 50% 
Água  7 3 57% 

Ecossistema 4 1 75% 
Vegetação 4 1 75% 
Ambiente 5 1 80% 
Floresta  5 1 80% 
Homem 5 1 80% 

Sustentabilidade 5 1 80% 
Verde 5 1 80% 

Ecologia 6 1 83% 
Preservação 7 1 86% 

Espaço 2 2 0 
Beleza 7 0 100% 

Conservação 5 0 100% 
Animais 3 1 67% 

Equilíbrio 3 1 67% 
Harmonia 3 1 67% 

Solo 3 1 67% 
Relevo 3 0 100% 
Terra 3 0 100% 
Deus 2 1 50% 

Destruição 2 1 50% 
Diversidade 2 1 50% 

Divina 2 1 50% 
Espécie 2 1 50% 

Floreta amazônica 2 1 50% 
Geomorfologia 2 1 50% 

Matas 2 1 50% 
Montanhas 2 1 50% 

Paisagem natural 2 1 50% 
Perfeição 2 1 50% 
Amazônia  2 0 100% 

Biomas 2 0 100% 
Educação 2 0 100% 
Esperança 2 0 100% 

Estudo 2 0 100% 
Fonte de vida 2 0 100% 

Interação 2 0 100% 
Limpeza 2 0 100% 
Natural 2 0 100% 

Paz 2 0 100% 
Sociedade 2 0 100% 

Sol 2 0 100% 
Atmosfera 1 1 0 

Bacia hidrográfica 1 1 0 
Cuidar 1 1 0 

Educação ambiental 1 1 0 
Energia 1 1 0 

Extrativismo 1 1 0 
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Felicidade 1 1 0 
Fenômeno 1 1 0 

Física 1 1 0 
Hidrografia 1 1 0 

Holos 1 1 0 
Homem/meio 1 1 0 

Matéria 1 1 0 
Natureza antrópica 1 1 0 

Organização 1 1 0 
Origem 1 1 0 
Pesquisa 1 1 0 
Planeta 1 1 0 

Poder público 1 1 0 
Renovação 1 1 0 

Responsabilidade ambiental 1 1 0 
Riqueza 1 1 0 

Ser humano 1 1 0 
Sistema 1 1 0 

Transformação 1 1 0 
Viver bem 1 1 0 
Agressão  1 0 100% 

Ambiente pouco interferido  1 0 100% 
Amor  1 0 100% 

Antrópica  1 0 100% 
Aplicabilidade  1 0 100% 

Apocalipse  1 0 100% 
Aquecimento global  1 0 100% 

Aspectos físicos  1 0 100% 
Atraente  1 0 100% 

Bem-estar  1 0 100% 
 Campo  1 0 100% 
Chuva  1 0 100% 
 Clima  1 0 100% 

Condição  1 0 100% 
Consumo  1 0 100% 

Cosmo  1 0 100% 
Criadora  1 0 100% 

Céu  1 0 100% 
Degradação  1 0 100% 

Desequilíbrio ambiental  1 0 100% 
Desmatamento  1 0 100% 

Devastação  1 0 100% 
Dinâmica  1 0 100% 

Dunas  1 0 100% 
Elemento humano 1 0 100% 

Encosta  1 0 100% 
 Essência  1 0 100% 
Falésias  1 0 100% 

Fogo  1 0 100% 
Futuro da humanidade  1 0 100% 

Geleiras  1 0 100% 
Geografia  1 0 100% 

Gestão  1 0 100% 
Gestão ambiental 1 0 100% 

Grandiosa  1 0 100% 
Integração  1 0 100% 
Liberdade  1 0 100% 

Manejo florestal  1 0 100% 
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Manutenção  1 0 100% 
Matas  1 0 100% 
Medo  1 0 100% 
Meio  1 0 100% 

Monoculturas  1 0 100% 
Mundo  1 0 100% 

Natureza humana 1 0 100% 
Necessidade  1 0 100% 

Oceano  1 0 100% 
Organismo vivo  1 0 100% 

Pantanal  1 0 100% 
Planícies  1 0 100% 
Poluição  1 0 100% 

Pouca ação humana  1 0 100% 
Qualidade  1 0 100% 

Qualidade de vida 1 0 100% 
Recursos hídricos 1 0 100% 
Recursos naturais 1 0 100% 

Respirar  1 0 100% 
Sadia  1 0 100% 
Saúde  1 0 100% 

Segurança  1 0 100% 
Seres vivos  1 0 100% 
Simbiose  1 0 100% 

Sobrevivência  1 0 100% 
Socioambiental   1 0 100% 
Temperamento 1 0 100% 
Tranqüilidade  1 0 100% 

árvores 1 0 100% 
Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
 
 
 
Tabela  24 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA do GEO. (45). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central meio ambiente   paisagem   ecologia meio ambiente   paisagem 

fauna   vida 
Sistema periférico beleza fauna preservação vida água ambiente 

biodiversidade ecossistemas equilíbrio 
florestas homem rios terra verde  

biodiversidade  flora  rios   água   
ecossistema   vegetação   ambiente   
floresta   homem   sustentabilidade   
verde   ecologia   preservação 
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Quadro 17  – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum a área de conhecimento da 
matemática (MAT) (77).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

13-beleza                                                  3,154 
15-florestas                                               1,867 
6-liberdade                                               2,333 
8-meio ambiente                                      2,500 
13-preservação                                         3,308 
6-rios                                                        3,000 
6-saúde                                                     2,333 
7-sol                                                         3,429 
23-vida                                                     2,957 
20-água                                                    3,100 
12-árvores                                                1,750 

22-animais                                                      3,636 
13-mares                                                         3,538 
7-terra                                                             3,714 
10-verde                                                         3,800 

 
 
 
 
≥ 6  
 
 
 
 
 
F/ 
 
 
 
 
 
< 6 

5-ar-puro                                                   3,400  
5-bem-estar                                               3,000 
3-biodiversidade                                       3,333 
5-chuva                                                     2,800 
3-ciências                                                  3,000 
3-criação                                                   2,333 
4-desmatamento                                       3,250  
5-ecologia                                                 2,600 
5-efeito estufa                                           3,400 
5-fauna                                                     2,400 
5-flora                                                       2,600 
3-harmonia                                               2,000 
3matemática                                             3,000 
4-plantas                                                   3,000 
4-seres-vivos                                            3,000 
4-sobrevivência                                        2,750 

3-alimento                                                      3,667 
3-amor                                                            4,000 
4-aquecimento global                                     3,750  
3-biologia                                                       4,667 
3-conscientização                                           4,333  
5-ecossistema                                                 5,200 
5-equilíbrio                                                     4,600 
3-homem                                                        5,000 
4-paz                                                               4,000 
3-perfeição                                                      4,000  
3-poluição                                                       4,000 
4-respeito                                                        4,250 
4-tranqüilidade                                               3,750 
4-universo                                                      5,750 
3-vento                                                           4,000 

 
 
 
  Tabela 25 –   Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. MAT (77) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

1 
1 
13 
2 
2 
1 
7 
2 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

Açude 
admiração 
água  
Amazônia  
ambiente  
amor  
animais  
aquecimento-global  
ar-puro 
árvores  
beleza  
bem-estar 
biodiversidade  
cidadania 
ciência 
comportamento-instintivo 
criança 
criativa 
degradação 
desmatamento 
destruição 
Deus 

1 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

Diversidade 
divino  
ecologia 
ecossistema 
educação-ambiental 
energia 
equilíbrio 
flora 
florestas 
fotossíntese 
gestão 
harmonia 
homem  
liberdade  
mar 
matemática 
meio-ambiente  
mudanças-climáticas 
oxigênio 
passarinhos 
perfeição 
pesquisa 

2 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

19 

plantas  
preservação 
qualidade-vida  
respiração 
responsabilidade 
rios 
lagos 
sabedoria 
São-Francisco-Assis 
saúde  
seres-vivos 
sobrevivência 
subserviência 
sol 
tempo 
terra 
tipologia 
tranqüilidade 
tristeza 
universo 
útil  
vida 
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Tabela 26 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA do MAT. (77). 
Elementos Freqüência total de 

evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida  23 19 17% 
Água 20 13 35% 

Meio ambiente 8 5 37% 
Preservação 13 8 38% 

Florestas 15 8 47% 
Árvores 12 6 50% 

Equilíbrio 5 4 20% 
Ar puro 5 3 40% 

Bem-estar 5 3 40% 
Ecossistema 5 3 40% 

Ecologia 5 2 60% 
animais 22 7 65% 

Rios 6 2 67% 
Terra 7 2 71% 

Beleza  14 4 74% 
Flora 5 1 80% 
Saúde 6 1 83% 

Liberdade 6 1 83% 
Mares 13 2 85% 

Sol 7 1 86% 
Verde 10 0 100% 
Chuva 5 0 100% 

Efeito estufa 5 0 100% 
Fauna 5 0 100% 

Aquecimento global 4 2 50% 
Divino 4 2 50% 
Plantas 4 2 40% 

Seres vivos 4 2 40% 
Universo 4 2 40% 

Desmatamento 4 1 75% 
Tranqüilidade 4 1 75% 
Sobrevivência  4 1 75% 

Paz 4 0 100% 
Respeito 4 0 100% 

Amazônia 3 2 33% 
Harmonia 3 2 33% 

Amor 3 1 67% 
Biodiversidade 3 1 67% 

Ciências 3 1 67% 
Homem 3 1 67% 

Matemática 3 1 67% 
Perfeição 3 1 67% 
Alimento 3 0 100% 
Biologia 3 0 100% 

Conscientização 3 0 100% 
Poluição 3 0 100% 

Vento 3 0 100% 
Deus 2 2 0 

Ambiente 2 2 0 
Cidadania 2 1 50% 
Destruição 2 1 50% 

Educação ambiental 2 1 50% 
Energia 2 1 50% 

Qualidade de vida 2 1 50% 
Camada de ozônio 2 0 100% 
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Campo 2 0 100% 
Conhecimento 2 0 100% 

Céu 2 0 100% 
Flores 2 0 100% 
Força 2 0 100% 
Física 2 0 100% 
Lixo 2 0 100% 

Montanhas 2 0 100% 
Necessidade 2 0 100% 
Reciclagem 2 0 100% 

Solo 2 0 100% 
Índio 2 0 100% 

Vegetação 2 0 100% 
São  Francisco de Assis 1 1 0 

Admiração 1 1 0 
Açude 1 1 0 

Comportamento instintivo 1 1 0 
Conservação 1 1 0 

Criança 1 1 0 
Criativa 1 1 0 

Diversidade 1 1 0 
Fotossíntese  1 1 0 

Gestão 1 1 0 
Lagos 1 1 0 

Mudanças climáticas 1 1 0 
Oxigênio 1 1 0 

Passarinho 1 1 0 
Pesquisa 1 1 0 

Respiração 1 1 0 
responsabilidade 1 1 0 

Sabedoria 1 1 0 
Subserviência 1 1 0 

Tempo 1 1 0 
Tipologia 1 1 0 
Tristeza 1 1 0 

Útil 1 1 0 
Brasil  1 0 100% 
Abrigo  1 0 100% 
Adubo  1 0 100% 
Alegria  1 0 100% 
Areia  1 0 100% 

Atmosfera  1 0 100% 
Azul  1 0 100% 

Baleia  1 0 100% 
Borboleta  1 0 100% 

Buraco negro  1 0 100% 
Busca de equilíbrio 1 0 100% 

Calor  1 0 100% 
Característica  1 0 100% 

Serrado  1 0 100% 
Clima  1 0 100% 

Cuidado  1 0 100% 
Cíclico  1 0 100% 

Dependência  1 0 100% 
Descaso  1 0 100% 

Descaso autoridades 1 0 100% 
Desenvolvimento sustentável 1 0 100% 

Desordem  1 0 100% 
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Distúrbios ambientais  1 0 100% 
Dureza  1 0 100% 

Educação  1 0 100% 
Enchente  1 0 100% 
Esperança  1 0 100% 

Esquilo  1 0 100% 
Extinção  1 0 100% 

Extinção espécies  1 0 100% 
Falta de respeito 1 0 100% 

Filosofia  1 0 100% 
Fim de mundo  1 0 100% 

Fogo  1 0 100% 
Frutos  1 0 100% 
Futuro  1 0 100% 
Galáxia  1 0 100% 

Geografia  1 0 100% 
Globalização  1 0 100% 

Habitat  1 0 100% 
Humanismo  1 0 100% 

Imitação  1 0 100% 
Incêndio  1 0 100% 

Lazer  1 0 100% 
Leis  1 0 100% 
Luta  1 0 100% 

Madeira  1 0 100% 
Manguezal  1 0 100% 

Matas  1 0 100% 
Mata atlântica 1 0 100% 

Matéria  1 0 100% 
Minerais  1 0 100% 

Movimento  1 0 100% 
Mundo  1 0 100% 
Natural  1 0 100% 

Natureza  1 0 100% 
Necessária  1 0 100% 
Oceanos  1 0 100% 

Onça pintada  1 0 100% 
Ordem  1 0 100% 

Pantanal  1 0 100% 
Pedras  1 0 100% 
Peixes  1 0 100% 

Pessoas  1 0 100% 
Planeta  1 0 100% 
Praia  1 0 100% 

Pureza  1 0 100% 
Queimadas  1 0 100% 

Química 1 0 100% 
Renovação  1 0 100% 
Reprodução  1 0 100% 

Riacho  1 0 100% 
Rocha  1 0 100% 

Saudade  1 0 100% 
Savanas  1 0 100% 

Ser-humano  1 0 100% 
Silêncio  1 0 100% 
Sobra  1 0 100% 

Somos natureza  1 0 100% 
Sustentabilidade  1 0 100% 
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Tráfico de animais  1 0 100% 
Ética  1 0 100% 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
 
 
 
Tabela  27 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA do MAT. (77). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central 

 

vida   água    meio ambiente 
preservação   florestas   árvores    
liberdade   beleza   rios saúde    sol         

Vida   água    meio ambiente 
preservação   florestas   árvores    

Sistema periférico animais   mares   terra   verde   ar-puro 
bem-estar biodiversidade chuva flora  
ciências criação desmatamento ecologia 
efeito estufa fauna harmonia plantas 
seres-vivos matemática sobrevivência 
 

equilíbrio   ar puro   bem-estar       
ecossistema   ecologia   animais   rios  
terra   beleza   flora   saúde   liberdade 
mares   sol 
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Quadro 18  – Elementos hipotéticos centrais e periféricos da RS comum a área de conhecimento da 
sociologia (SOC) (67).  
                                < 3,5               ORDEM DE EVOCAÇÃO                 ≥ 3,5 

10-ecologia                                                3,200 
7-equilíbrio                                                3,143 
7-floresta                                                   2,143 
7-meio ambiente                                       1,286 
12-preservação                                          3,333 
10-sustentabilidade                                   2,900 
10-verde                                                    2,800 
21-vida                                                      2,476 
11-água                                                     3,364 
7-árvores                                                   1,571 

14-animais                                                       4,000 
 

 
 
≥ 7  
 
 
 
 
F/ 
 
 
 
 
< 7 

5-beleza                                                     3,200  
4-biodiversidade                                        3,000 
4-ecossistema                                            2,250 
5-natural                                                    2,400 
5-saúde                                                      2,200 
4-sobrevivência                                         2,000 

5-cuidado                                                        4,800 
4-desmatamento                                              3,750 
4-essência                                                        4,000  
6-homem                                                         3,500 
6-paz                                                               4,000  
5-poluição                                                       4,000 

 
 
 
 
  Tabela 28 –  Palavras principais, por ordem decrescente de freqüência. SOC (67) 

 F/ Palavra F/ Palavra F/ Palavra 

16 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Vida  
Ecologia  
Meio ambiente 
Preservação  
Sustentabilidade  
Árvore 
Diversidade   
Ecossistema  
Essência  
Desenvolv. Sustentável  
Equilíbrio  
Fauna  
Flora  
Floresta  
Liberdade 
Responsabilidade  
Saúde   
Verde  
Água 
Alerta  
Animais 
Ar   
Ar livre 
Ar puro 
Barreira de coral 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Beleza  
Bem-estar 
Biologia marinha 
Campo 
Ciência  
Complexidade  
Conflito  
Consciência  
Corpo 
Cuidado   
Desarmonia 
Descaso  
Desenvolvimento   
Desequilíbrio 
Desmatamento   
Econatural  
Essencial  
Exploração  
Fogo 
Fonte de energias 
Força 
Força ativa 
Fúria 
Futuro 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Harmonia  
Homens 
Impetuosidade  
Mata  
Mar  
Medicamento  
Nada fazer 
Naturalismo 
Naturalmente  
Natureba 
Natureza natural 
Organismo 
plantas 
Primitivos  
poluição  
Qualidade de vida 
Recurso  
Respeito 
Respeito aos animais 
Rios  
Seres vivos 
Sobrevivência  
Sociedade   
Valor 
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Tabela 29 – Elementos principais mais relevantes da RS da NATUREZA do SOC. (67). 
Elementos Freqüência total de 

evocação 
Freqüência das palavras 
principais relacionadas 

Queda da 
freqüência % 

Vida  21 15 28% 
Meio ambiente 7 3 57% 

Sustentabilidade  10 3 70% 
Verde 10 2 80% 
Água 11 1 90% 

Animais  14 1 93% 
Ecologia  10 1 90% 

Preservação  13 1 92% 
Ecossistema  4 3 25% 
Liberdade 3 2 33% 

Árvore  7 2 74% 
Flora  2 2 0% 

Floresta  7 2 74% 
Ar puro 1 1 0% 

Bem estar 3 1 67% 
Biologia marinha 1 1 0% 

Ciência 2 1             50% 
Desarmonia  1 1 0% 

Descaso 1 1 0% 
Desenvolvimento sustentável  2 1 50% 

Desequilíbrio 1 1 0% 
              Diversidade  3 1 67% 

Equilíbrio  7 1 86% 
Essência  4 1 75% 

Força  1 1 0% 
Fúria  1 1 0% 

Futuro  3 1              67% 
Harmonia  3 1 67% 

Mata  1 1 0% 
Mar  2 1 50% 

Nada fazer  1 1 0% 
Naturalismo  1 1 0% 

Natureba  1 1 0% 
Natureza natural  1 1 0% 

Organismo  1 1 0% 
Primitivo  1 1 0% 
Respeito  2 1 50% 

Responsabilidade  2 1 50% 
Seres vivos  2 1 50% 

Sobrevivência  4 1 75% 
Homem  6 0 100% 

Paz  6 0 100% 
Beleza  5 0 100% 

Cuidado  5 0 100% 
Natural  5 0 100% 

Poluição  5 0 100% 
Saúde  5 0 100% 

Biodiversidade 4 0 100% 
Desmatamento  4 0 100% 

Floresta amazônica  4 0 100% 
Conscientização  3 0 100% 

Conservação  3 0 100% 
Criação  3 0 100% 
Fauna  3 0 100% 
Flores  3 0 100% 
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Plantas  3 0 100% 
Terra 3 0 100% 

Tranqüilidade  3 0 100% 
Ambiente  2 0 100% 
Conflito  2 0 100% 

Consumo 2 0 100% 
Cultura  2 0 100% 

Céu  2 0 100% 
Desenvolvimento  2 0 100% 

Espaço  2 0 100% 
Estrutura  2 0 100% 

humanidade 2 0 100% 
Instinto  2 0 100% 
Lazer  2 0 100% 
Pureza 2 0 100% 

Reprodução 2 0 100% 
Rios  2 0 100% 

Selvagem  2 0 100% 
Seres vivos 2 0 100% 

Sol  2 0 100% 
Fernando de Noronha 1 0 100% 

Gaia  1 0 100% 
Piscinas-marinhas 1 0 100% 

Rousseau  1 0 100% 
Adaptação  1 0 100% 

Alerta  1 0 100% 
Amor    1 0 100% 

Aquecimento global 1 0 100% 
Ar-livre 1 0 100% 

Barreira de corais 1 0 100% 
Beleza-complexidade 1 0 100% 

Bicho grilo 1 0 100% 
Biológico 1 0 100% 

Brisa 1 0 100% 
Calmaria 1 0 100% 

Camada de ozônio 1 0 100% 
Campo                     1 0 100% 

Campo-cidade  1 0 100% 
Casa  1 0 100% 

Cientecnologia  1 0 100% 
Complexidade  1 0 100% 

Conforto  1 0 100% 
Contribuição  1 0 100% 

Cores  1 0 100% 
Corpo  1 0 100% 

Corpos líquidos  1 0 100% 
Cultivo  1 0 100% 

Degradação  1 0 100% 
Desconhecimento  1 0 100% 

Desgelo  1 0 100% 
Desinstitucionalização  1 0 100% 

Devastação  1 0 100% 
Econatural  1 0 100% 
Economia  1 0 100% 
Educação  1 0 100% 

Efeito-consequência  1 0 100% 
Efeito estufa  1 0 100% 

Energia  1 0 100% 
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Essencial  1 0 100% 
Etnoecologia  1 0 100% 
Exploração  1 0 100% 

Extra-natural  1 0 100% 
Fauna-flora 1 0 100% 
Feminino 1 0 100% 

Fogo 1 0 100% 
Fonte-energética  1 0 100% 

Força ativa 1 0 100% 
Frutas 1 0 100% 
Função  1 0 100% 

Homem-natureza 1 0 100% 
Ideal  1 0 100% 

Impetuosidade  1 0 100% 
Inconstância  1 0 100% 

Industrialização 1 0 100% 
Leveza  1 0 100% 
Limites 1 0 100% 
Lógica  1 0 100% 
Magia 1 0 100% 

Mata atlântica  1 0 100% 
Mata verde  1 0 100% 
Matemática  1 0 100% 

Mato  1 0 100% 
Medicamento  1 0 100% 
Metamorfose  1 0 100% 

Mulher 1 0 100% 
Mãe natureza 1 0 100% 
Nascimento  1 0 100% 

Natural essência  1 0 100% 
Natureza  1 0 100% 

Natureza morta 1 0 100% 
Natureza virtual 1 0 100% 

Organização 1 0 100% 
Paisagem 1 0 100% 

Parque 1 0 100% 
Perfume  1 0 100% 

Perpetuação 1 0 100% 
Planeta terra 1 0 100% 

Poesia  1 0 100% 
Política 1 0 100% 
Prazer 1 0 100% 

Presente 1 0 100% 
Primavera 1 0 100% 

Projeto peixe boi 1 0 100% 
Projeto TAMAR 1 0 100% 

Proteção 1 0 100% 
Práxis 1 0 100% 

Qualidade 1 0 100% 
Qualidade de vida 1 0 100% 

Reciclagem 1 0 100% 
Reciprocidade 1 0 100% 

Recursos 1 0 100% 
Relações 1 0 100% 

Reservatórios hídricos 1 0 100% 
Respeito aos animais 1 0 100% 

Reverter 1 0 100% 
Riqueza 1 0 100% 
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Sagrado 1 0 100% 
Saudade 1 0 100% 
Seleção  1 0 100% 

Ser 1 0 100% 
Seres humanos 1 0 100% 

Sistema 1 0 100% 
Sobrevivência humana 1 0 100% 

Sociedade 1 0 100% 
Som  1 0 100% 

Sossego  1 0 100% 
Terra, água, fogo, ar 1 0 100% 

Território  1 0 100% 
Transp. Do São Francisco 1 0 100% 

Valor  1 0 100% 
Vegetação  1 0 100% 
Água limpa 1 0 100% 

Nota: Tabela composta pelos elementos mais significativos (menor queda de freqüência). 
 
 
Tabela  30 – Cruzamento entre as análises da estrutura da RS da NATUREZA do SOC. (67). 
                                                           Análise de evocação                         Análise de palavra principal   
Zona central 

 

Vida meio ambiente ecologia 
equilíbrio floresta preservação 
sustentabilidade verde água árvores   

Vida  
    

Sistema periférico animais  beleza biodiversidade 
ecossistema saúde natural  
sobrevivência  

Meio ambiente meio ambiente 
sustentabilidade verde água animais 
ecologia preservação  
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Anexo 7.  
Quadros sínteses das representações sociais de natureza 

 

� Quadro 19. Esquema síntese das RS de natureza dos grupos   

                         definidos pelas categorias professor/aluno e níveis    

                         médio e superior de conhecimento.............................433  

  

� Quadro 20. Esquema síntese das RS da natureza dos grupos  

                     definidos por suas áreas de conhecimento: biologia,  

                     geografia, sociologia, português, matemática e  

                     nível médio...... .........................................................433 
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Quadro 19 – Esquema síntese dos prováveis elementos centrais e periféricos das RS da NATUREZA dos  
 grupos definidos pela categoria professor/aluno e níveis de conhecimento superior e médio.   

Professores do nível superior (PNS) Alunos do nível superior (ANS) 

  verde  oxigênio  equilíbrio  biodiversidade  animais 
rios  sol  árvores  ar-puro  liberdade  mata  paz 

sobrevivência  preservação  meio ambiente  
                                     ecologia  homens  florestas 

mar  água  vida 
      

floresta  ecologia  biodiversidade  equilíbrio  animais  
beleza  verde  homens  plantas  terra   
sustentabilidade  diversidade  ecossistema  
preservação  mar  fauna  flora  harmonia  
vida  água  árvores  meio ambiente 

 
 

preservação   meio ambiente   água  vida 
Deus  plantas   harmonia  ecologia   ecossistema   

saúde  animais  beleza  mar  

          
 
vida  preservação 
água  meio ambiente  saúde  ecologia  flora  
aquecimento global  fauna  floresta  beleza  verde  
animais  árvores  harmonia  desmatamento                             

Professores do nível médio (PNM)                               Alunos do nível médio (ANM) 

 

 

 
Quadro 20 – Esquema síntese dos prováveis elementos centrais e periféricos das RS da NATUREZA dos  
 grupos definidos por disciplinas.   

Biologia (BIO) Aluno de nível médio (ANM) Português (POR) 
   homem plantas animais  
mares ecossistema verde  

equilíbrio conservação ecologia  
harmonia saúde bem-estar   

preservação água  
diversidade biodiversidade  

meio ambiente vida 
 
 

 
ecologia  árvores  harmonia  

desmatamento 
floresta  beleza  verde animais 

flora  aquecimento global  fauna 
saúde água  meio ambiente 

vida  preservação 
 

 
flores aquecimento global  
mares beleza animais verde 
árvores flora fauna plantas  
harmonia homem Deus 
água preservação 
vida meio ambiente 
 

 
 

meio ambiente vida 
paisagem fauna 

verde ecologia água preservação 
floresta homem sustentabilidade 
ecossistema vegetação ambiente 

 rios flora biodiversidade       

 
 

vida 
meio ambiente  água  
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