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A Educação Ambiental é um campo de 
conhecimento em construção e que se 
desenvolve na prática cotidiana dos que 
realizam o processo educativo (MAURO 
GUIMARÃES). 



 

 

 
 

RESUMO 
 

 
Este trabalho resulta de pesquisa desenvolvida para a elaboração do trabalho de 
conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia. O estudo buscou analisar na 
perspectiva da representação social; a percepção que os alunos de uma turma do 5º 
ano do Ensino Fundamental têm a respeito da Educação Ambiental. O estudo se 
insere no campo da pesquisa qualitativa com abordagem na Teoria das 
Representações Sociais e foi desenvolvido com 20 alunos de uma turma do 5º ano 
do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual na cidade de Porto Velho. Como 
instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com perguntas abertas, 
aplicado aos vinte alunos presentes em sala de aula. A análise de dados foi 
realizada com base teórica em Sauvé (2008), Reigota (1995) e Castro; Baeta(2002). 
Os resultados da pesquisa demonstram percepções diversas a respeito da educação 
ambiental, possibilitando a compreensão de que tais percepções estão relacionadas 
às diferentes abordagens da educação ambiental, porém mantendo em cada 
abordagem suas características específicas, o que, de fato, contribui para a 
diversidade de propostas de estudo, facilitando, dessa forma, alcançar os objetivos 
de aprendizagem e conscientização a que a EA se propõe.  
 
 
Palavras-Chave: Alunos. Educação Ambiental. Representação Social. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
A Educação Ambiental apresenta uma dimensão nova a ser incorporada ao 

processo educacional, de vez que proporciona discussões a respeito das 

transformações socioambientais, ocorridas nas últimas décadas, e que requer a 

formação de valores e atitudes diante da nova realidade que se apresenta na 

contemporaneidade.  

De acordo com Guimarães(1995, p.10), “a Educação Ambiental é um campo 

de conhecimento em construção e que se desenvolve na prática cotidiana dos que 

realizam o processo educativo.” Em vista disso, o aprendizado e a conscientização 

ambiental são de suma importância para o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo e crítico dos alunos, e conseqüentemente tornando-os agentes 

participantes dessa realidade. 

O processo da educação ambiental ocorre pela construção de valores como 

cooperação, responsabilidade e senso crítico, sendo um processo individual e 

coletivo, construindo conhecimentos que possibilitem antecipar impactos e tomar 

decisões frente aos problemas ambientais, objetivando a melhoria da qualidade de 

vida. 

 A educação ambiental a ser trabalhada nas escolas necessita incorporar o 

paradigma interdisciplinar, como prática dinâmica, inovadora e que seja capaz de 

estimular o aprendizado, por meio de uma proposta crítica de educação. Contudo, é 

necessário compreender que diferentes sujeitos têm formas distintas de percepção 

ambiental, e que apreender a percepção ambiental desses sujeitos, permite propor 

novas metodologias que facilite alcançar os objetivos de aprendizagem e 

conscientização em educação ambiental. No que refere a isso Reigota (1999, p. 24), 

afirma que “as representações sociais precisam ser conhecidas e discutidas, e que 

não se transmite conhecimentos sobre meio ambiente sem antes conhecer essas 

representações e colocá-las em discussão”. Nesse sentido o presente estudo, teve 

por finalidade analisar na perspectiva da representação social a percepção que os 

alunos de uma turma do 5.º ano do Ensino Fundamental têm a respeito da Educação 

Ambiental. Os objetivos específicos foram: identificar e caracterizar as percepções a 

partir dessa realidade. 
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 A escolha do tema se justifica pelo interesse desta pesquisadora em 

conhecer as percepções ambientais no âmbito da abordagem da teoria das 

representações sociais, bem como ampliar os conhecimentos acadêmicos em 

direção a estudos posteriores. 

 A especificidade da educação ambiental vem desvendando formas 

diferenciadas de conscientização ambiental seja nas escolas ou em outro segmento 

social, fato que tem contribuído para influenciar novas posturas no âmbito da família 

e da comunidade. Nessa perspectiva, este estudo busca-se conhecer qual a 

contribuição das percepções ambientais de alunos do ensino fundamental para a 

educação ambiental sob olhar das representações sociais? 

O presente estudo está estruturado em dois capítulos: no primeiro capítulo, 

apresenta-se o tipo de estudo e metodologia utilizada, os referenciais teóricos 

pesquisados, abordando o histórico, conceitos e objetivos da temática pesquisada, 

tendo como relevância a teoria da representação social a respeito da educação 

ambiental. 

No segundo capítulo, identifica-se o período da pesquisa de campo, o 

universo da pesquisa e o instrumento da coleta de dados; também é apresentada a 

discussão da pesquisa de campo, através da apresentação, descrição e análise dos 

dados obtidos, tendo como base os autores Sauvé (2008), Reigota (1995) e Castro; 

Baeta (2002). 

Neste estudo percebe-se a importância dos conhecimentos das 

representações sociais referente à educação ambiental, para se alcançar os 

objetivos esperados por ela, a fim de chegar numa melhor relação entre o homem e 

a natureza. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

O presente estudo se insere no campo da pesquisa qualitativa com 

abordagem da Teoria das Representações Sociais. Conforme Moscovici (1978), 

citado por Silva; Sales (2002, p.6), “as representações sociais emanam de situações 

da sociedade presente, tendo como função contribuir para os processos de 

formação de condutas e de orientação das comunicações sociais”. Nesse sentido, 

esse tipo de abordagem contribui de forma significativa, para o reconhecimento dos 

pensamentos, ideias e conceitos que o indivíduo tem a respeito de um determinado 

assunto. Para realização do estudo também foram realizadas pesquisas 

bibliográficas que sustentaram a fundamentação teórica, com ênfase nos autores: 

Guimarães (1995), Botelho (2000), Reigota (1995), Sauvé (2008) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997). 

 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

  

A Revolução Industrial iniciada no século XVIII produziu significativas 

transformações nos padrões de vida e nos hábitos da população mundial, mas 

também intensificou o crescimento da poluição ambiental. A intensificação desse 

processo soou como um sinal de alerta sobre o futuro do meio ambiente. Essa 

preocupação passa a ser mais evidenciada a partir da década de 60 quando a 

ecologia passa a ser associada à preservação do meio ambiente. 

Contudo, de acordo com Botelho (2000), o processo global de 

conscientização sobre Educação Ambiental inicia-se a partir dos anos de 1970, 

quando foram realizados vários encontros regionais, nacionais e internacionais, 

destacando-se, as grandes conferências internacionais nas quais foram discutidas e 

delineadas diretrizes sobre a educação para o meio ambiente. 

Nessa década, mais especificamente, no ano de 1972, realizaram-se duas 

importantes conferências: a do Clube de Roma, com a publicação de um relatório 

intitulado Os limites do Crescimento Econômico, com propostas de ações para se 

obter um equilíbrio global de produção, reduzindo os níveis de consumo levando em 

conta determinadas prioridades sociais; a Conferência de Estocolmo de 5 a 16 de 

junho, na Suécia, que se tornou referência como o primeiro grande evento sobre o 
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Ambiente Humano. Um dos grandes objetivos dessa conferencia foi nortear a 

política ambiental, desenvolver uma ação global, criando princípios para orientar a 

humanidade na preservação ambiental e melhorar a qualidade de vida da 

população. Nessa conferencia, a recomendação de nº 19 de Estocolmo, como citado 

por Botelho (2000, p.16) deixa claro que é “indispensável um trabalho de educação 

em questões ambientais [...] relacionando à proteção e melhoramento do meio 

ambiente, em toda dimensão humana”. As recomendações dessa Conferência são 

de fundamental importância, para dar início da trajetória da EA no plano escolar.  

Em 1975, na Conferência de Belgrado, o tema principal deu-se em torno da 

construção de uma nova ética global. O documento produzido nessa Conferência, 

conhecido como a Carta de Belgrado, propõe ações como a erradicação da pobreza, 

da fome, do analfabetismo, da poluição e da dominação e exploração humana. Foi 

também nessa Conferência que surgiram as bases e os princípios para a criação do 

Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA).    

A partir da Conferência de Tbilisi, realizada em 1977 a EA se constituiu em 

um processo de ação contínua e permanente, iniciando-se na pré-escola, e 

seguindo por todos os graus de ensino. A Conferência de Moscou, ocorrida nos dias 

17 a 21 agosto de 1987, em Moscou teve por objetivo discutir os progressos 

alcançados e as dificuldades encontradas na implantação e na implementação da 

Educação Ambiental. Ressaltou-se também a importância da formação de recursos 

humanos nas áreas formais e não formais da Educação Ambiental e na inclusão da 

dimensão ambiental nos currículos de todos os níveis de ensino.  

Em 1992, nos dias 03 a 14 de junho, foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED), na cidade do Rio de 

Janeiro, também conhecida como Conferência do Rio de Janeiro buscou estabelecer 

de forma igual às responsabilidades para a solução de problemas ambientais, 

reorientar a educação para o desenvolvimento sustentável, aumentar os esforços 

para proporcionar informações sobre o meio ambiente, que possam promover a 

conscientização popular, e, promover treinamento, num claro retorno às 

recomendações de Tbilisi. 

Nos dias 8 a 12 de dezembro de 1997, aconteceu a Conferência sobre o Meio 

Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para Sustentabilidade, 

organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) e pelo governo da Grécia, também chamada de Conferência de 
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Thessaloniki, dela participaram 90 países. Essa Conferência destacou a 

necessidade da efetivação do papel da educação na inserção da educação 

ambiental na escola, reafirmando as recomendações das outras conferências 

realizadas nos outros países, e ressaltou que as escolas devem ser apoiadas para 

que sejam feitos ajustes em seus currículos para o desenvolvimento sustentável 

possa ser alcançado de forma global, pois um dos temas desse encontro é que o 

processo de sustentabilidade seja alcançado conjuntamente, entre todos os países 

presentes ou não na conferência. 

No Brasil, a promulgação da Constituição Brasileira de 1988 afirma que todos 

tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações (BRASIL, 

1988)1. Dentre as ações governamentais em prol do meio ambiente, cita-se a criação 

do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA), pela lei 7.735 de 2 de fevereiro 

de1989. Em 1996, o IBAMA cria o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA), objetivando promover formação e capacitação para docentes e técnicos 

atuarem em programas de Educação Ambiental (EA), inserindo a temática ambiental 

nos currículos de ensino.          

Com a promulgação da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999 é instituída no Brasil 

a Política Nacional de Educação Ambiental. O art. 2.º da referida lei considera a 

educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.  

Ao longo de sua trajetória, a EA diferentes conceitos e formas de ser 

trabalhada na escola lhe foram atribuídos, contudo, essa diversidade de olhares 

pretende despertar no cidadão um pensamento crítico e reflexivo sobre as relações 

ambientais e ecológicas, buscando uma ação conscientizadora na preservação do 

meio ambiente, afim de, atingir um relacionamento equilibrado e harmonioso entre o 

homem e a natureza, pois, dessa relação depende o futuro ambiental do nosso 

planeta.  

 

                                                 
1
Cf. Artigo 225 da Constituição Federal de 1988. 
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1.2 A INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 
 

A inserção da EA no ambiente escolar brasileiro também foi influenciada 

pelas discussões realizadas nas conferências e encontros sobre o meio ambiente. 

Neles, reconheceu-se a importância fundamental da escola na conscientização dos 

educandos sobre a da preservação do meio ambiente. 

Todavia, a trajetória da EA na escola, além da Constituição Federal de 1988, 

tem como marco inicial o Parecer 226/87 do Conselho Federal de Educação (CFE) e 

a Portaria n.º 678/91 do Ministério da Educação e Cultura(MEC). Tais documentos 

determinaram que, a EA deve integrar todo o currículo escolar em seus diferentes 

níveis e modalidades de educação e ensino. Consideram-se ainda os atuais 

parâmetros e os referenciais curriculares nacionais sobre educação ambiental como 

norteadores da EA na escola. Além desses, muitos programas e ações do Ministério 

da Educação (MEC) como que atuam no sistema escolar com o objetivo de 

incentivar a educação ambiental no âmbito das escolas. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) refletem os objetivos da Lei n.º 

9.394/96, de Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de incluir temas como 

meio ambiente e educação ambiental, entre outros, nos currículos do ensino 

fundamental e médio nas escolas brasileiras. Contudo é explicitado nos PCN, sobre 

Meio Ambiente: 

 

Aprincipal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para a 
formação de cidadãos conscientes, aptos a decidir e atuar na realidade 
socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de 
cada um e da sociedade, local e global. Para isso é necessário que, mais do 
que informações e conceitos, a escola se proponha a trabalhar com 
atitudes, com formação de valores, com o ensino e aprendizagem de 
procedimentos(BRASIL,1997, p.187). 

 

Nesse sentido, a escola precisa promover ações que despertem no 

educandoa consciência de que o ser humano é parte integrante do meio ambiente, 

dependentes um do outro, de forma que, o ser humano precisa do meio ambiente 

para sobreviver e o meio ambiente necessita dos cuidados humanos para não ser 

destruído e se manter limpo e vívido, resultando, dessa forma, numa relação 

harmoniosa. De acordo com os PCN de Meio Ambiente, 

 

cabe à escola também garantir situações em que os alunos possam pôr em 
prática sua capacidade de atuação. O fornecimento das informações, a 
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explicitação e discussão das regras e normas da escola, a promoção de 
atividades que possibilitem uma participação concreta dos alunos, desde a 
definição do objetivo, dos caminhos a seguir para atingi-los, da opção pelos 
materiais didáticos a serem usados, dentro das possibilidades da escola, 
são condições para a construção de um ambiente democrático e para o 

desenvolvimento da capacidade de intervenção na realidade (BRASIL, 

1997, p.187). 
 

 Portanto, a escola para cumprir a função da educação ambiental necessita 

um estruturar o seu projeto pedagógico e incentivar a participação de todos os 

atores sociais da escola e da comunidade, no sentido de intervir na realidade social 

na qual a escola está inserida.   

 Em relação aos conteúdos de meio ambiente e as praticas de educação 

ambiental, como defendidas pelos PCNde Meio Ambiente devem apresentar uma 

visão que envolva a questão ambiental nos diversos aspectos físicos, históricos e 

sociais, políticos e ecológicos sobre os problemas ambientais. Nesse sentido, afirma: 

 

Os conteúdos de Meio Ambiente foram integrados às áreas, numa relação 
de transversalidade, de modo que impregne toda a prática educativa e, ao 
mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente da questão ambiental, 
visualizando os aspectos físicos e histórico-sociais, assim como as 
articulações entre a escala local e planetária desses problemas (BRASIL, 
1997, p.193). 

 

Essa transversalidade com a qual a educação ambiental deve ser trabalhada 

no plano escolar deve considerar a importância do conhecimento para o 

entendimento das questões socioambientais e integrá-los como elementos da 

relação homem/natureza que se concretiza no contexto do trabalho, da ciência, da 

tecnologia e das artes. Para os PCN trabalhar de forma transversal, 

 

significa buscar a transformação dos conceitos, a explicitação de valores e a 
inclusão de procedimentos, sempre vinculados à realidade cotidiana da 
sociedade, de modo que obtenha cidadãos mais participantes. Cada 
professor, dentro da especificidade de sua área, deve adequar o tratamento 
dos conteúdos para contemplar o Tema Meio Ambiente, assim como os 
demais Temas Transversais.(BRASIL, 1997, p. 193) 

 

Em relação ao conteúdo escolar Guimarães (1995) enfatiza que o 

conhecimento sobre as questões ambientais precisa estar relacionado à EA 

apresenta-se como: 

 

Uma dimensão do processo educativo voltada para a participação de seus 
atores, educandos e educadores, na construção de um novo paradigma que 
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contemple as aspirações populares de melhor qualidade de vida 
socioeconômica e um mundo ambientalmente sadio. É de grande 
importância a inserção da Educação Ambiental no processo educacional, 
devendo ser um processo contínuo, aplicada de forma interdisciplinar, 
levando para formação de uma consciência individual e 
coletiva(GUIMARÃES 1995, p.14). 

 

Contudo, como processo educativo a EA, de acordo com Botelho (2000) 

ainda encontra dificuldades para se estabelecer no quotidiano escolar. Para esse 

autor,  

além dos problemas de cristalização do currículo e das fronteiras rígidas 
entre os seus componentes, é dificultada pela falta de entendimento do que 
seja o trabalho interdisciplinar. Talvez a não compreensão do conceito de 
interdisciplinaridade em educação e em educação ambiental venha 
dificultando o seu desenvolvimento(BOTELHO, 2000, p.9). 

 

 Desse modo, a Educação Ambiental precisa ser trabalhada de forma 

inovadora, com métodos de ensino que estimule e facilite o aprendizado de forma a 

dotar o educando e o educador de capacidades persistentes a um agente 

participante ativo da realidade ambiental.  

 

1.3 AS MULTIFACES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A análise do conceito de EA permite perceber que sua evolução parece ser 

resultante de processos sociais vários, que incluem uma nova visão de sociedade, 

de política, de economia e de cultura e que, esse processo tem suas raízes nas 

grandes conferências internacionais realizadas em Estocolmo Tbilisi2, 

respectivamente em 1972 e 1977. Contudo é em Tbilisi que a EA, passa a ser vista 

como “o resultado de uma reorientação e articulação de diversas disciplinas e 

experiências educativas que facilitam a percepção integrada do meio ambiente, 

tornando possível uma ação mais racional e capaz de responder às necessidades 

sociais.” 

Dessa forma, a EA como orientadora de práticas ecológicas, ambientais e 

educativas apresenta-se sob a matriz da interdisciplinaridade, de onde decorrem as 

várias faces das práticas ambientais. Nesse sentido, como definido por Guimarães 

(1995),a educação ambiental apresenta características de ser: 

 

                                                 
2
De acordo com a recomendação nº 1, letra “b”da Conferência de Tbilisi (1977). 
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Eminentemente interdisciplinar orientada para resolução de 
problemas locais. É participativa, comunitária, criativa, e valoriza a 
ação. É uma educação crítica da realidade vivenciada, formadora da 
cidadania. É transformadora de valores e atitudes através de 
construção de novos hábitos e conhecimentos, criadora de uma nova 
ética, sensibilizadora e conscientizadora para as relações integradas 
ser humano/sociedade/natureza objetivando o equilíbrio local e 
global, como forma de obtenção da melhoria da qualidade de todos 

os níveis de vida(GUIMARÃES, 1995, p.28). 
 

Tais características produziram diferentes abordagens ambientais, como 

citadas por Sauvé (2008): naturalista, conservacionista/recursista, resolutiva, 

científica, holística, crítica, entre outras. Tais abordagens conservam as 

características intrínsecas da educação de ser interdisciplinar, formar para a 

cidadania e, para a formação da consciência ambiental.   

Para Gonçalves (1990) citado por Guimarães (1995) a EA é: 

 

Um processo de aprendizagem centrado no aluno, gradativo, contínuo e 
respeitador de sua cultura e de sua comunidade. Deve ser um processo 
crítico, criativo e político com preocupação de transmitir conhecimentos a 
partir da discussão e avaliações feitas pelo aluno, da sua realidade 

individual e social, na comunidade em que vive(GUIMARÃES,1995, p.26). 
 

Segundo Lima (1984) citado por Guimarães (1995), a Educação Ambiental é 

definida como: 

 

Uma abordagem multidisciplinar para nova área de conhecimento, 
abrangendo todos os níveis de ensino, incluindo o nível não formal, como a 
finalidade de sensibilizar a população para os cuidados 
ambientais(GUIMARÃES, 1995 p.17). 

 

 Como relatado por Guimarães(1995), o Tratado de educação ambiental para 

sociedades sustentáveis e responsabilidade global, produzido no final do Fórum Global - 

evento paralelo reunindo Organizações Não-Governamentais (ONG), ocorrido no Rio 92, 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) 92, 

reafirmou princípios, planos de ação e diretrizes, confirmando tendências apresentadas 

para EA, destacando assim a introdução desse tratado citado por Guimarães(1995), que: 

 

Consideramos que a Educação Ambiental para uma sustentabilidade 
equitativa é processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a 
todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que 
contribuem para transformação humana e social e para a preservação 
ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas 
ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de 
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independência e diversidade. Isto requer responsabilidade individual e 

coletiva em níveis local, nacional e planetário (GUIMARÃES, 1995, p. 28). 
 

Assim, a Educação Ambiental se insere: 
 

Como um conjunto de práticas que envolvem não só a conscientização do 
indivíduo, mas também uma mudança de postura referente às questões 
ligadas ao meio ambiente. Todos os indivíduos devem ter acesso ao 
processo de educação ambiental, para que o mesmo possa mudar de 
atitudes e perceber que é importante para a melhoria da qualidade de vida a 

preservação do ambiente no qual está inserido(COSTA; PAIVA; 

FILGUEIRA, 2006, p. 64). 
 

Segundo Loureiro (2003) citado porReis; Bellini (2011), a Educação Ambiental 

é definida: 

 

Como uma práxis educativa e social que tem por finalidade a construção de 
valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento 
da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais 

individuais e coletivos no ambiente(REIS; BELLINI, 2011, p.157). 

 

Nesse sentido é importante que a educação ambiental, seja trabalhada na 

escola com objetivos mais claros, para que haja mudanças de hábitos na prática e 

na teoria em relação ao meio ambiente e ao homem. 

É possível que as várias definições de Educação Ambiental apresentem-se 

idênticas na forma de ser aplicada e trabalhada, isto é, com características em 

comum, tendo o mesmo objetivo de despertar no cidadão um pensamento crítico e 

reflexivo sobre as relações ambientais e ecológicas, uma ação conscientizadora na 

preservação do meio ambiente, afim de que atinja um relacionamento equilibrado e 

harmonioso entre o homem e a natureza, pois, dessa relação depende o futuro 

ambiental do nosso planeta. 

. 

1.4 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL SOB O OLHAR DA REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

      O estudo das representações sociais teve início através do cientista social 

francês Serge Moscovici, que em 1961, publicou na França, seu livro “A 

representação social da Psicanálise”, e somente em 1978, foi publicado no Brasil. 

Moscovici teve como base inicial as “representações coletivas” discutidas por Émile 

Durkheim, que no conceito de Moscovici se tornam “sociais” e não mais “coletivas”. 

Conforme Moscovici (1976), citado por Reigota (1995, p. 69), “o caráter social das 
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representações transparece, na função específica que elas desempenham na 

sociedade, qual seja, a de contribuir para os processos de formação de condutas e 

de orientação das comunicações sociais”. A partir disso, vários autores baseados em 

Moscovici, impulsionam o conceito de representação social, na psicologia social. E 

em 1976, com a segunda publicação do livro de Moscovici, torna-se não somente 

parte da psicologia, mas por parte de estudos das diferentes áreas das ciências. Em 

decorrência disso, nos anos 80, passa a ser quase obrigatória nos estudos com 

temas contemporâneos. 

Segundo Moscovici (1976), citado por Reigota (1995, p.12), “uma 

representação social é o senso comum que se tem sobre um determinado tema, 

onde se incluem também preconceitos, ideologias e características específicas das 

atividades cotidianas (sociais e profissionais) das pessoas”. Nesse sentido, a 

representação social, é propriamente o senso comum, definido como uma forma de 

conhecimento que atende às necessidades do dia-a-dia, ou seja, são as idéias, 

pensamentos e conhecimentos que um indivíduo ou uma comunidade tem a respeito 

de um objeto ou um fato, e a partir dessas informações possa chegar ao real 

conhecimento esperado do objeto o fato estudado.  

De acordo com Moscovici citado por Mazzotti (2008, p. 24), dois processos 

dão origem às representações sociais: a objetivação e ancoragem, no qual 

Moscovici define a objetivação como passagem de conceitos ou idéias para 

esquemas ou imagens concretas, os quais pela generalidade de seu emprego se 

transformam em “supostos reflexos do real”; e a ancoragem, como a constituição de 

uma rede de significações em torno do objeto, relacionando-o a valores e práticas 

sociais. Em vista disso, a efetivação desses dois processos contribui de maneira 

significativa na definição da representação social de determinado fato ou objeto. 

 Para Moscovici (1978) citado por Silva; Sales(2002, p.6), a estrutura das 

representações sociais se configura a partir das seguintes dimensões: 1) Informação 

- relaciona-se com a organização dos conhecimentos que um grupo possui a 

respeito de um objeto; 2) Campo de representações - associa-se à imagem do 

conteúdo concreto do objeto da representação; 3) Atitude - indica a orientação global 

em relação ao objeto da representação social. Dessa forma a representação social 

subdividiu-se nessas dimensões, para se chegar ao real sentido do objeto 

idealizado, partindo de valores e princípios pessoais, associando - se a 
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concretização daimagem do objeto idealizado, e assim concluindo com a atitude de 

qual orientação global esse objeto vai trazer para a sociedade. 

Conforme Reigota (1995, p.70),“as representações sociais equivalem a um 

conjunto de princípios construídos interativamente e compartilhados por diferentes 

grupos que através delas compreendem e transformam a realidade”. Dessa forma, 

as representações tornam-se sociais, com a interação e compartilhamento dos 

princípios idealizados por cada individuo, dentro dos grupos, na sociedade, e assim 

havendo a compreensão da realidade estudada. 

Segundo Franco (2004, p. 170), as representações sociais são elementos 

simbólicos que os homens expressam mediante o uso de palavras e de gestos; no 

que se refere a isso, Sales (1999) citado por Silva; Sales (2002, p.6), afirma que a 

representação social de um dado objeto "é resultado da transformação mental de um 

objeto emfigura e da significação que o sujeito atribui a esse objeto. Isto quer dizer 

que a toda figura está associada uma significação e a toda significação uma figura" . 

Reis;Bellini (2011) consideram que as representações sociais são: 

 

O conjunto de explicações que se originam por meio das comunicações 
interindividuais da vida cotidiana. Elas se constituem num trabalho mental 
do sujeito que tem como resultado a formação de uma imagem do objeto. É 
um ato do pensamento que traz para perto o que estava longe, que torna 

familiar o que era estranho (REIS; BELLINI, 2011 p.156).       

 

De acordo Reigota (1995, p.12), “as representações sociais estão 

basicamente relacionadas com as pessoas que atuam fora da comunidade cientifica, 

embora possam também aí estar presentes”.  Em vista disso, nas representações 

sociais são demonstrados os conceitos científicos na forma como foram entendidos 

e adotados pelos indivíduos, conseqüente disso as representações sociais surge a 

partir de um conceito científico. 

 As representações sociais são de suma importância para se atingir um ponto 

de vista esperado no estudo de um fato ou objeto, pois são através delas que são 

reconhecidas as idéias e pensamentos dos indivíduos. Portanto uma pesquisa 

baseada na perspectiva da representação social tem um caráter social, pois através 

dela são compreendidos os ideais da sociedade. No que se refere nisso Franco 

(2004, p. 170) aponta que a abordagem e a realização de pesquisas sobre 

representações sociais podem ser consideradas ingredientes indispensáveis para a 

melhor compreensão dessa sociedade. E ainda, segundo Moscovici (1978) citado 
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por Silva; Sales (2002, p.6), “as representações sociais emanam de situações da 

sociedade presente, tendo como função contribuir para os processos de formação 

de condutas e de orientação das comunicações sociais”. 

    Nas análises das definições de meio ambiente feitas por Reigota, o termo 

apresentou um caráter difuso e variado, sendo a noção de meio ambiente 

considerado pelo autor uma representação social. Nesse sentido, Reigota (1995, p. 

14), relata que um dos primeiros passos para a realização da educação ambiental 

deve ser a identificação das representações das pessoas envolvidas no processo 

educativo. 

Referente a isso, Reigota (1995), citado por Luiz, Amaral; Pagno (2009) 

classifica as representações sociais, mais comuns de meio ambiente em três 

abordagens: naturalista, globalizante e antropocêntrica. 

 

Naturalista – meio ambiente voltado apenas a natureza, evidencia aspectos 
naturais, confundindo-se com conceitos ecológicos como de ecossistema. 
Inclui aspectos físico químicos, a fauna e a flora, mas exclui o ser humano 
deste contexto. O ser humano é um observador externo; 
Globalizante – o meio ambiente é caracterizado como as relações entre a 
natureza e a sociedade. Engloba aspectos naturais políticos, sociais, 
econômicos, filosóficos e culturais. O ser humano é compreendido como ser 
social que vive em comunidade; Antropocêntrica – o meio ambiente é 
reconhecido pelos seus recursos naturais, mas são de utilidade para a 

sobrevivência do homem(LUIZ; AMARAL; PAGNO 2009, p.6). 

 

Nesse sentido, como afirma Reigota (1999, p. 24), “as representações sociais 

precisam ser conhecidas e discutidas, e que não se transmite conhecimentos sobre 

meio ambiente sem antes conhecer essas representações e colocá-las em 

discussão.” Assim, para alcançar resultados significativos, a EA precisa ser 

compreendida numa destas perspectivas, afim de que a identificação e 

caracterização dos conceitos de meio ambiente e de questões ambientais, local e 

planetária possam ser reconhecidas como elementos da realidade ambiental 

vivenciada pelos alunos, para então, ser trabalhada como recurso do processo de 

conscientização.   
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2. DISCUTINDO A PESQUISA DE CAMPO 
 

A pesquisa de campo foi realizada no mês de março do primeiro semestre do 

ano de 2014, em uma escola pública de Porto Velho. O universo da pesquisa 

correspondeu às turmas/classe de alunos matriculados no 5º ano do ensino 

fundamental dessa escola. Desse universo foi selecionada a turma/classe 5º ano A; 

a coleta de dados foi realizada nessa turma por indicação da direção da referida 

escola. Participaram da pesquisa 20 alunos da citada turma. 

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário composto por 

quatro questões abertas, sendo que, conforme Rudio (2009, p.116), “as perguntas 

abertas são as que permitem uma livre resposta do informante,” sendo possível 

identificaridéias, pensamentos, e conceitos expostos de forma livre dos pesquisados. 

A apresentação de dados foi feita através da tabulação dos dados realizada 

em quadros específicos, nos quais foram feitos as transcrições de cada questão 

inserida no questionário, seguida de descrições dos dados especificados. Para a 

análise de dados optou-se pela metodologia das representações sociais, tendo 

como base os autores Sauvé (2008), Reigota (1995) e Castro; Baeta (2002). Diante 

do exposto, pretende-se com este estudo, analisar, identificar e caracterizar as 

percepções obtidas a partir deste. 

Neste capítulo são apresentados e analisados os dados da pesquisa obtidos 

através da aplicação de um questionário composto por quatro questões abertas 

aplicado no mês de março de 2014 a vinte alunos de uma turma do 5.º ano de uma 

escola pública em Porto Velho. Dos alunos que responderam os questionários, onze 

eram do sexo masculino e nove do sexo feminino. Para manter o sigilo dos 

respondentes os questionários foram identificados pela letra “M” para os do sexo 

masculino e pela letra “F” para os do sexo feminino, seguida por um número cardinal 

correspondente ao número do questionário, como a seguir apresentado: F1, F2, F3, 

F4, F5, F6, F7, F8, F9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19 e 

M20. 

A tabulação dos dados foi realizada utilizando-se quadros para transcrição 

dos questionários. 

 

2.1 APRESENTANDO E DESCREVENDO OS DADOS 
 

A primeira pergunta feita foi: Você cuida do meio ambiente?  
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Nessa questão todos foram unânimes em responder que sim, que cuidam do 

meio ambiente. Contudo, alguns alunos acrescentaram que: 

 
Quadro 1 

Cuidados com o meio ambiente 
 

Questão 1 - Você cuida do meio ambiente? 

F1 Sim, para não prejudicar a cidade. 

F8 Sim, porque eu acho legal e faz bem. 

F9 Sim, eu planto, rego, entre outras coisas. 

M17 
Sim, eu cuido do meio ambiente e também para não prejudicar a 
cidade. 

    M18 Sim, eu cuido muito o meio ambiente. 

M19 
Sim, porque o meio ambiente faz parte do nosso dia -a - dia e da nossa 
vida 

M20 Sim, regar as plantas, cuidar das arvores. 
Fonte: Questionário, pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Nessa primeira questão, os alunos F1 e M17 acrescentaram relatando 

quecuidam do meio ambiente para não prejudicar a cidade, tendo uma preocupação 

com o futuro da cidade. Já o F9 responde que planta e rega as plantas, como 

também o M20, que rega as plantas e cuida das árvores, esses dois alunos visam os 

cuidados com o meio ambiente no cuidado com as plantas. 

     O aluno M19, relata que cuida “porque o meio ambiente faz parte do nosso 

dia-a-dia e da nossa vida.” Identificamos na resposta desse aluno, uma visãode 

cidadania. E o F7, afirma que cuida do meio ambiente, porque acha legal e faz bem. 

Assim como também M18, afirma que “cuida muito do meio ambiente”, porém não 

especifica de que forma ele cuida.  

     Dessa forma, dois alunos têm a preocupação com cuidado com o meio 

ambiente, para não prejudicar a cidade, outros dois visam os cuidados com meio 

ambiente no cuidado com as plantas. Somente um deles relata uma visão de 

cidadania, respondendo que cuida “porque o meio ambiente faz parte do nosso dia-

a-dia e da nossa vida.” E os dois restantes, afirmam que cuidam do meio ambiente, 

mas não especifica de que forma eles cuidam.  

       Na segunda pergunta feita, em relação aos cuidados com o meio 

ambiente em sua casa, as respostas obtidas foram: 
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Quadro 2 
Cuidados com o meio ambiente em casa 

 
Questão 2 - Como você faz para cuidar do meio ambiente na sua casa? 

F1 Eu tiro os lixos, tiro a água parada nos potinhos de plantas. 
F2 Jogar o lixo no lixo, não sujar o quintal. 
F3 Deixando a casa limpa, não jogando lixo no chão. 
F4  Não jogar lixo na rua, não deixar a torneira ligada. 
F5 Não deixar jogarem lixo no quintal, não deixar o lixo se acumular e só. 
F6 Eu ajunto o lixo, arrumo a casa e varro o quintal. 
F7 Lavo louça, ajunto lixo e quando meu pai e minha vão trabalhar cuida da casa. 

F8 
Não fazer fogo em casa ou jogar lixo no terreno, cuidar das plantaspara não 
pegar doença. 

F9 Bom, eu rego as plantas. 
M10  Na minha casa eu limpo e jogo o papel que ta no chão e junto e jogo no lixo. 
M11 Em casa cuido das minhas plantas e molho todos os dias.  
M12 Não deixo jogarem lixo no chão, brigo com meus primos. 
M13 Jogando lixo no lixo e nunca deixar papel e outras coisas no chão. 
M14 Eu limpo a casa, jogo lixo no lixo, não deixo lixo no chão e etc. 
M15 Na minha casa não tem muito de meio ambiente. 
M16 Ajuntando o lixo do chão, não jogo lixo no chão. 
M17 Faço pouca coisa, eu só molho as plantas e também não deixo água parada. 
M18 Não jogo lixo no chão, não sujo minha casa. 
M19 Eu ajudo minha mãe varre a casa, e a reciclar o lixo. 
M20 Ajuntar o lixo, cuidar das plantas, das árvores, dos animais e flores. 

Fonte: Questionário, pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Nessa questão, quinze dos vintes alunos, relacionaram os cuidados com o 

meio ambiente em casa a não jogar lixo no chão, sendo eles o F1, F2, F3, F4, F5, 

F6, F7, F8, M10, M12, M13, M14, M16, M18, e M20.  

Já o M19, relata que ajuda a mãe a varrer a casa, e a reciclar o lixo. Na 

concepção desse aluno reciclar o lixo, também é uma forma de cuidado com o meio 

ambiente em casa. Segundo informaram, todos se preocupam em manter a casa e o 

quintal limpo, sendo este o enfoque principal no cuidado do meio ambiente em casa. 

No entanto, acrescentam outros cuidados, como o F1, que informou que retira a 

água parada dos potinhos de planta. O M17 relatou que também não deixa água 

parada e molha as plantas; o F8 responde que cuida das plantas para não pegar 

doença, mas não informa o tipo de doença, nem o tipo de cuidado realizado; 

contudo, a dengue e a malária são as doenças mais comuns contraídas, quando é 

deixada água parada em vasos; o referido aluno também cita outro cuidado com o 

meio ambiente: não fazer fogo em casa, uma preocupação que pode ser relacionada 

com a poluição do ar.  
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Para F4, não deixar a torneira ligada, é uma forma de cuidar do meio 

ambiente em casa. Essa preocupação pode estar relacionada com a possibilidade 

da falta de água, podendo ser esta, uma orientação dos pais, para economizar água, 

em vista do alto custo na conta de água, por conscientização dos pais pela falta de 

água prevista num futuro próximo no planeta ou, ainda, por conscientização 

adquirida em telejornal ou outro programa de televisão. O M20, além da 

preocupação com lixo, relata quecuida das plantas, das árvores, das flores e dos 

animais.  

Os alunos F9 e M11 relataram somente os cuidados com as plantas, como 

forma de cuidar do meio ambiente em suas casas.  M15, disse que não tem nada de 

meio ambiente em sua casa. Portanto, a maioria dos pesquisados apresentaram 

uma percepção de cuidado com o meio ambiente em casa relacionada anão jogar 

lixo no chão, limpando e preservando o ambiente em que vivem. Outras percepções 

como reciclar o lixo, cuidados com as plantas tanto como regar quanto ao cuidado 

em não deixar água parada, associando ao risco de contrair doenças, cuidado com 

os animais e com a água em não desperdiçá-la, também foram identificadas.  

 
Quadro 3 

Cuidados com o meio ambiente na escola 
 

Questão 3 - Como você faz para cuidar do meio ambiente na escola? 
F1 Sim, para não ficar jogando no chão para escola não ficar fedida.  
F2 Não jogar lixo na sala de aula, jogar lixo no lixo, não jogar lixo na horta. 
F3 Não jogar lixo no chão, e se jogou pegue e jogue no lixo. 
F4 Não jogo lixo no chão, jogar lixo no lixo. 
F5 Jogo lixo no lixo. 
F6 Eu jogo lixo no lixo e deixo a sala limpa. 
F7 Se eu ver lixo jogado chão eu pego e jogo no lixo. 
F8 Não jogando lixo no chão, só na lixeira, cuidar da sala de aula. 
F9 De vez em quando. 

M10  Quase o mesmo, ajunto o lixo que ta no chão e jogo no lixo. 

M11 
Não jogo lixo nas arvores, nas plantas, na parte principal da escola e também 
na grama, em nenhum lugar, só no lixo. 

M12 
Eu não faço nada, mas sei que jogo o lixo no lixo, pois vai ser falta de respeito, 
vai ser um trabalho para escola. 

M13 Sempre jogar lixo no lixo, e não deixar nenhuma sujeira no chão. 
M14 Quando eu compro lanche, eu jogo o copo no lixo e o papel, etc. 
M15 Na escola eu não cuido, já tem pessoas. 
M16 Ajunto o lixo do chão. 
M17 Na escola eu faço pouca coisa. 
M18 Eu jogo o papel no lixo e a sujeira. 
M19 Eu não preservo o meio ambiente na escola! 
M20 Ajunto o lixo, cuido das árvores. 

Fonte: Questionário, pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 
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A maioria das respostas sobre os Cuidados com o meio ambiente na 

escola esteve relacionada com a manutenção da limpeza da sala de aula e da 

escola. O cuidado informado pelos respondentes foi principalmente de não jogar lixo 

no chão. 

Todavia, três alunos informaram que cuidam também dos vários ambientes da 

escola. O F2 acrescentou que também não joga lixo na horta da escola; o M11 

relatou que não joga lixo nas árvores, nas plantas, na parte principal da escola e na 

grama, e; o M20 respondeu que cuida das árvores da escola. Nota-se que esses três 

alunos, não têm somente a preocupação com limpeza da sala de aula, mas prezam 

também o cuidado com a limpeza de outros ambientes da escola.    

Dois alunos (M15 e M19) informaram que não preservam o meio ambiente na 

escola. Segundo o M15 a escola já tem pessoas, ou seja, que a escola já tem 

funcionários para a limpeza.  

Percebe-se que esse aluno apresentou uma visão equivocada a respeito do 

assunto, transferindo sua obrigação para com a manutenção da limpeza do 

ambiente escolar para terceiros, no caso, funcionários que exercem essa função. 

Contudo, foi possível observar certa contradição na fala de M19: na pergunta 

anterior, responde que cuida do meio ambiente em sua casa, ajudando sua mãe a 

varrer a casa, e também a reciclar o lixo, o que causa discordância na resposta 

desse aluno na segunda questão, pois ele afirma que não preserva o meio ambiente 

na escola, percebe-se que para ele, só tem importância cuidar do meio ambiente em 

sua casa. 

Outros dois alunos também deram respostas vazias de comprometimento em 

relação aos cuidados com o meio ambiente na escola, como F9 que informouque 

cuida de vez em quando; o M17 relatou que na escola faz pouca coisa. Esses 

quatros alunos demonstraram um comportamento atípico em relação aos outros. 

 Desse modo, foi possível percebe que a maioria dos alunos pesquisados 

apresentou preocupação mais direcionada à na limpeza da sala de aula, no entanto, 

três alunos acrescentaram que também cuida de outros ambientes da escola, 

considerando essa uma forma de cuidar do meio ambiente na escola, contudo 

quatro alunos trouxeram em suas respostas: equívocos, contradições e vazias de 

comprometimento em relação aos cuidados com o meio ambiente na escola, 

demonstrando um comportamento atípico em relação aos outros alunos. 
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Quadro 4 
Percepção da Educação Ambiental 

 
Questão 4 – O que você entende por Educação Ambiental? 

F1 Que não deve jogar lixo no chão, não deixar lixo com água parada. 
F2 Na educação ambiental que as pessoas aprendem a cuidar do meio ambiente. 
F3 Não podemos sujar as ruas e os rios para nosso ambiente seja sempre limpo. 
F4 Eu acho muito interessante, é cuidar do meio ambiente. 
F5 O que eu entendo de educação ambiental é que não pode jogar lixo no chão. 
F6 Eu entendo que devemos manter qualquer lugar limpo. 
F7 Entendo que precisamos reciclar o lixo que usamos e que não usamos. 
F8  Minha tia me ensinou a cuidar das plantas para não pegar doença. 

F9 
Na minha opinião, eu acho que as pessoas façam mesmo que eu, não é só 
uma vez por semana, é todos os dias. 

M10  
Significa nos ensinar a jogar lixo no lixo, não desperdiça água, quando for 
jogar lixo no chão pense duas vezes para na poluir o mundo. 

M11 
É para cuidar das alagações, que esta tendo para não entupir os bueiros e em 
tudo que estraga o mundo, por isso esta tendo essas alagações. 

M12 Não se pode jogar lixo no chão, porque entope os bueiros, poluindo a cidade. 
M13 Que não pode colocar lixo nas ruas, porque o ar fica poluído. 

M14 
Que ela ensina as pessoas a não jogar lixo no chão, para nosso planeta, para 
não sujar o patrimônio público, as ruas, e etc. 

M15 É só meu pai que entende disso, eu não. 
M16 Ajudar a melhorar a sala. 
M17  Eu entendo para não queimar as plantas. 
M18 Respeitar a lei, não deixar lixo no chão e não culpar outra pessoa ou amigo. 
M19 Entendo mais ou menos de educação ambiental, eu cuido do meio ambiente. 
M20 Respeitar os mais velhos, jogar lixo no lixo, ajudar os colegas e os adultos. 

Fonte: Questionário, pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Em relação à representação dos alunos pesquisados demonstraram 

percepções variadas sobre educação ambiental; os alunos F1, F3, F5, F6, M10, 

M11, M12, M13, M14, M18 e M20, mantiveram o mesmo pensamento de não jogar 

lixo no chão, o que pode ser definido como sendo suas representações a respeito da 

educação ambiental. Outros como F3, M11 e M12, citaram a problemática do lixo 

nos rios e nos bueiros da cidade, ressaltando as conseqüências que esse lixo pode 

trazer como o entupimento dos bueiros, que causa alagações na cidade e a poluição 

dos rios. A percepção com a poluição dos rios pode identificar a preocupação 

desses alunos com os peixes e outros animais que vivem nos rios, que acabariam 

morrendo, devido à poluição. O aluno denominado F7, enfatiza a idéia de que 

educação ambiental é reciclar o lixo. Segundo F7, deve-se reciclar o “lixo que 

usamos e o que não usamos.” O entendimento desse aluno sobre o “lixo que não 

usamos” e o “lixo que usamos”, não foi claro, portanto, não foi possível precisar com 

exatidão o entendimento a respeito da forma de usar ou não usar o lixo. O aluno 
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M10, também, relatou a que não desperdiçar água é uma educação ambiental, 

sendo sua preocupação com a falta de água. 

     Para o aluno F8, a educação ambiental cuidar das plantas para não pegar 

doenças, mais uma vez cita a questão do cuidado com as plantas, porém não relata 

qual tipo de cuidado, nem qual tipo de doença corre o risco de contrair; contudo, a 

dengue e a malária são as doenças mais comuns contraídas pelo mosquito 

transmissor quando é deixado em água parada em vasos plantas, assim levantamos 

a mesma hipótese de entendimento da segunda questão. Para M17 educação 

ambiental é não queimar as plantas. Já os alunos F2, F4, M19e M16 percebem a 

educação ambiental de forma sintética, sem especificação, respondendo que é 

cuidar do meio ambiente, ou aprender a cuidar do meio ambiente, ou ainda é ajudar 

a melhorar a sala. O aluno M15, responde que só o pai dele entende o que é 

educação ambiental, que ele não entende.  

Para os alunos (M18, M20) a educação ambiental está relacionada à 

cidadania; em suas respostas o M18, afirma que temos que respeitar a lei de não 

jogar lixo no chão e não culpar outra pessoa ou amigo por isso; para M20, além de 

jogar o lixo, educação ambiental também é respeitar os mais velhos e ajudar os 

colegas e os adultos.  

Dessa forma, foi possível identificar variadas percepções sobre educação 

ambiental representadas por diferentes questões ambientais desde a problemática 

do lixo e suas conseqüências, até a resolução do seu problema em forma de 

reciclagem. Ainda tiveram quatro alunos que deram respostas sintéticas, sem 

especificação de cuidados com o meio ambiente. Como também tiveram percepções 

com o cuidado das plantas, desperdiço da água e também percepções relacionadas 

à cidadania. Com exceção de um aluno que não definiu o que é educação 

ambiental, afirmando que somente o pai entende o que é educação ambiental, que 

ele não entende, no decorre das ultimas três questões, esse aluno demonstrou um 

comportamento atípico em relação à maioria dos pesquisados, contradizendo o sim, 

respondido por ele na primeira questão. 

 

2.2 ANÁLISE DOS DADOS 
 

Neste subitem a análise das questões será realizada tendo como base Sauvé 

(2008); Reigota (1995); Castro; Baeta(2002). 
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No decorrer da análise da primeira questão: Você cuida do meio ambiente?  

Todos os alunos afirmaram que cuidam do meio ambiente, porém nem todos 

informaram o modo como cuidam. Somente alguns alunos acrescentaram de que 

forma e porque cuidam do meio ambiente. Para uns cuidar do meio ambiente tem 

relação com preservação da cidade, para outros o cuidado com o meio ambiente 

tem relação com o cuidado com as plantas e as árvores. Para outro o meio ambiente 

tem relação com o dia-a-dia da nossa vida. 

Nessa questão foi possível identificar uma percepção de meio ambiente 

relacionada à cidadania de vez que o exercício da cidadania faz parte do nosso dia-

a-dia, isso demonstra que para termos um meio ambiente globalmente sadio, 

precisamos cuidar de todos os ambientes em que vivemos como da nossa casa, da 

escola, do bairro, da cidade, enfim em todos os lugares freqüentados em nossa 

realidade, e nas mais diferentes situações da nossa vida, respeitando as pessoas, a 

natureza, ou seja, respeitando o meio ambiente como um todo. Com base em 

Castro; Baeta (2002) a cidadania não é apenas o exercício dos direitos e deveres 

sociais, políticos e civis estabelecidos pela constituição brasileira, mas também é a 

construção de valores na sociedade, sendo dever da educação preparar o cidadão 

para o exercício da cidadania, sendo a cidadania uns dos objetivos da educação 

ambiental. De acordo com esses autores, 

 

a escola, por intermédio da cooperação e do favorecimento da construção 
da autonomia intelectual, poderá construir um sujeito capaz de exercer sua 
cidadania, pressuposto básico da educação ambiental, a qual deve 
considerar a formação dessa autonomia como instrumento cognitivo 
necessário para o desenvolvimento do cidadão 
(CASTRO; BAETA 2002, p.106). 

 

 Dessa forma, a percepção de meio ambiente ligada ao conceito de cidadania, 

traz contribuições significativas para o processo de educação ambiental como 

demonstrado na segunda questão, referente ao cuidado com o meio ambiente em 

casa, cujo enfoque principal, dado pela maioria dos alunos, corresponde à 

preocupação em manter a casa e o quintal limpo. 

A preocupação com o lixo, para os pesquisados, é um dos problemas 

ambientais que foi muito evidenciada no decorrer dessa pesquisa. Essa 

preocupação, com lixo, e a busca de resolução para esse problema, como forma de 

reciclagem, citada por um aluno, que relata que ajuda sua mãe a reciclar o lixo, 
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sugere relacioná-las como uma concepção de meio ambiente ligada à corrente da 

resolutiva relatada por Sauvé(2008). Segundo essa autora a corrente resolutiva, 

 

agrupa proposições em que o meio ambiente é considerado principalmente 
como um conjunto de problemas. [...] Trata-se de informar ou de levar as 
pessoas a se informarem sobre problemáticas ambientais, assim como 
desenvolver habilidades voltadas para resolvê-las. (SAUVÉ, 2008, p.21) 

 

Outro cuidado com o meio ambiente, segundo os pesquisados é não deixar a 

torneira ligada. Essa percepção pode ser identificada como uma concepção 

ambiental ligada à corrente conservacionista/recursista. Conforme Sauvé(2008) a 

corrente conservacionista/recursista: 

 

agrupa as proposições centradas na “conservação” dos recursos, tanto no 
que concerne à sua qualidade quanto à sua quantidade: a água, o solo, a 
energia, as plantas( principalmente as comestíveis e medicinais) e os 
animais( pelos recursos que podem ser obtidos por eles), o patrimônio 
genético, o patrimônio construído, etc (SAUVÉ, 2008, p. 19). 
 

 

Nesse sentido, está em questão à preocupação em não desperdiçar a água, 

sendo a água um recurso natural finito e de fundamental importância, sua 

conservação é vital para nossa e a sobrevivência de outros seres vivos que habitam 

o nosso planeta Terra. Assim também como a preocupação de alguns alunos com o 

cuidado com as plantas de não deixar água parada nos vasos de plantas como um 

aluno relatou, podendo relacionar essa ação com o risco de contrair doenças, como 

também outro aluno ressaltou que cuida das plantas para não pegar doenças, mas 

não especificou o cuidado, nem o tipo de doença, portanto podemos dizer que essa 

preocupação relacionada ao cuidado com a saúde, também está ligada a 

sobrevivência humana, pois as doenças contraídas (malária e dengue, etc.), têm 

causado índices de morte da população. Dessa forma a preocupação ambiental 

relacionada com a sobrevivência humana é entendida porReigota(1995), citado 

porLuiz, Amaral; Pagno (2009) como uma representação social de meio ambiente 

antropocêntrica, ou seja, o homem é o ponto central, sendo o meio ambiente 

reconhecido pelos recursos naturais, mas são de utilidade para a sobrevivência do 

homem.              

Outros relatam o cuidado com árvores e com as plantas, flores, regando-as; 

outro aluno acrescenta o cuidado também com os animais. A percepção com as 
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árvores, as plantas, flores e os animais pode ser identificada como sendo uma 

representação social de meio ambiente de abordagem naturalista definida por 

Reigota (1995), citado por Luiz,Amaral; Pagno (2009), como:  

 

meio ambiente voltado apenas a natureza, evidencia aspectos naturais, 
confundindo-se com conceitos ecológicos como de ecossistema. Inclui 
aspectos físico químicos, a fauna e a flora, mas exclui o ser humano deste 
contexto. O ser humano é um observador externo (LUIZ, AMARAL; 
PAGNO,2009, p. 6). 
 

      A corrente naturalista é entendia por Sauvé (2008) como uma corrente, 

 

centrada na relação com a natureza. O enfoque educativo pode ser 
cognitivo (aprender com coisas sobre a natureza), experiencial (viver na 
natureza e aprender com ela), afetivo, espiritual ou artístico (associando a 
criatividade humana à da natureza) (SAUVÉ, 2008, p. 18-19). 
 

  Pois pra esses alunos, cuidar do meio ambiente é cuidar das coisas da 

natureza (plantas e animais), não havendo um envolvimento maior na 

conscientização de cuidados com o meio ambiente na sociedade, não alcançando 

os objetivos esperados pela educação ambiental na sociedade. 

      Na terceira questão, referente aos “cuidados como o meio ambiente na 

escola” foram encontradas percepções voltadas para concepção da corrente 

conservacionista/recursista associada com a concepção da corrente humanista. Pois 

o cuidado principal informado foi a manutenção da limpeza da sala de aula e da 

escola. Essa percepção pode ser ligada a concepção conservacionista/ recursista, 

pois prezam tanto o cuidado com a limpeza da sala de aula, como também o 

cuidado com a limpeza de outros ambientes da escola (como a grama, as árvores, a 

parte principal da escola, podendo se referir à entrada da escola), na qual a corrente 

conservacionista / recursista, também é centrada na conservação do patrimônio 

construído, ou seja, a escola neste caso é o patrimônio construído desse ambiente, 

e na corrente humanista entendida por Sauvé (2008), o patrimônio não é somente 

natural, é igualmente cultural, ou seja, o patrimônio é também reconhecido pela sua 

paisagem construída pela atividade humana. Dessa forma, a preocupação desses 

alunos com a manutenção da limpeza nos vários ambientes da escola, pode-se 

entendida como forma de conservação do patrimônio levando em consideração seus 

aspectos culturais. 
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Foram variadas as percepções identificadas na quarta questão, na qual a 

pergunta foi: O que você entende por Educação Ambiental?Porém,novamente a 

maioria dos alunos direcionou o pensamento de não jogar lixo no chão relacionando 

como forma de educação ambiental, visto que o problema do lixo também é 

ressaltado nas outras questões acima.  

As percepções voltadas em manter o ambiente limpo, com os rios, as ruas, e 

também o cuidado em não desperdiçar a água, estão ligadas a corrente 

conservacionista/recursista, pois segundo Sauvé (2008), essa corrente está centrada 

na conservação dos recursos, como a água, o patrimônio construído, entre outros, 

ou seja, a conservação da água na forma de não desperdiça - lá; e a preservação 

dos rios são recursos naturais primordiais para sobrevivência humana, e dos seres 

vivos; e a conservação das ruas que fazem parte da cidade que é o patrimônio 

construído.  

 Alguns desses alunos também citaram as conseqüências do “jogar o lixo no 

chão”, como os entupimentos dos bueiros, as alagações na cidade causada devido a 

esses entupimentos, e a poluição do ar causada pelos lixos jogados nas ruas. Todas 

essas percepções das problemáticas ambientais podem ser ligadas a corrente 

resolutiva, que conforme Sauvé (2008, p.21), essa corrente agrupa proposições em 

que o meio ambiente é considerado principalmente como um conjunto de problemas. 

Ainda outra percepção ligada a essa corrente resolutiva, é a de outro aluno que 

enfatiza a idéia de que educação ambiental é reciclar o lixo, pois segundo Sauvé 

(2008), a educação ambiental nessa corrente, além de informar ou levar as pessoas 

a se informarem sobre as problemáticas ambientais, também desenvolve habilidades 

voltadas para resolvê-las. 

        Já outro aluno informa que educação ambiental é não queimar as 

plantas, essa percepção pode se dá pela preocupação com a poluição que as 

queimadas podem causar, ou pelo simples cuidado com as plantas, para preservá-la 

na natureza. Esta percepção podemos tanto relaciona - lá à corrente resolutiva, na 

questão da informação da poluição do ar em conseqüências das queimadas, sendo 

uma problemática a ser resolvida. Como também relaciona – lá a corrente 

naturalista, conforme Sauvé (2008), que é centrada na relação com a natureza, 

podendo ter enfoque educativo afetivo, no cuidado com as plantas da natureza, a fim 

de manter sua beleza.  
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O pesquisado F8 que destacou o cuidado com as plantas para não pegar 

doenças, como umas das formas de cuidar do meio ambiente em casa, também 

entende que a educação ambiental está relacionada a isso. Porém novamente não 

relata qual tipo de cuidado realiza, nem qual tipo de doença corre o risco de contrair. 

Contudo, essapreocupação com a saúde está ligada a sobrevivência humana, ou 

seja, uma visão antropocêntrica de meio ambiente, sendo possível que essa 

percepção esteja relacionada a doenças como a malária e a dengue contraídas por 

via hídrica que têm causado índices alarmantes de morte da população.  

       Dois alunos relacionaram o entendimento sobre educação ambiental à 

cidadania; em suas respostas relatam que temos que respeitar a lei de não jogar lixo 

no chão e não culpar outra pessoa ou amigo por isso; como também é respeitar os 

mais velhos e ajudar os colegas e os adultos. A cidadania tem um papel muito 

importante de influência para realização da prática da educação ambiental, pois 

contribui na construção de valores na sociedade, através de seus conceitos 

exercidos e vivenciados pelos cidadãos, sendo a cidadania uns dos objetivos da 

educação ambiental, refletindo em forma de conscientização do cidadão na 

preservação do meio ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve por objetivo analisar na perspectiva da representação 

social a percepção que alunos de uma turma do 5.º ano do Ensino Fundamental têm 

a respeito da Educação Ambiental. De acordo com o que foi analisado foi possível 

perceber:  

Na primeira questão: Você cuida do meio ambiente? As repostas foram 

unânimes afirmando positivamente que todos cuidam do meio ambiente. Alguns 

alunos, porém acrescentaram de forma variada e porque cuidam do meio ambiente. 

Uma das principais percepções identificadas relacionou o meio ambiente à visão de 

cidadania, pois no relato de um aluno foi retratado que ele cuida do meio ambiente 

porque faz parte do nosso dia- a- dia da nossa vida, sendo  que o exercício da 

cidadania está inserido no nosso dia-a-dia, no qual é o cuidado com todos os 

ambientes vivenciados.   

Na segunda questão: Como você faz para cuidar do meio ambiente em casa? 

Foram relatadas várias formas de cuidar do meio ambiente em casa, no entanto, 

enfoque principal relatado pela maioria dos alunos corresponde à preocupação em 

manter a casa e o quintal limpo. Para os pesquisados, a ação de não jogar o lixo no 

chão, é uma forma de cuidar do meio ambiente em casa. Essa preocupação, com 

lixo, e a busca de resolução para esse problema,como a reciclagem do lixo, relatado 

por um aluno que ajuda sua mãe a reciclar o lixo, são percepções que podem ser 

relacionada àcorrente resolutiva, que envolve essas duas perspectivas, a de 

informação sobre problemáticas ambientais, como também em busca resoluções 

para essas problemáticas.  

      Também foram identificadas percepções relacionadas tanto a corrente 

conservacionista/ recursista como a visão antropocêntrica de meio ambiente, pois as 

duas estão centradas na conservação dos recursos naturais, e ainda na visão 

antropocêntrica, a conservação desses recursos é visada na utilidade para 

sobrevivência humana. Sendo essas as percepções: o cuidado com a água, em não 

desperdiça - lá, sendo água, um recurso finito no nosso planeta, e também a ação 

de não deixar água parada nos vasos de plantas ou em outros recipientes, e o 

cuidado com as plantas associando essa ação risco de contrair doença, 

provavelmente referindo-se a mesma ação do cuidado com água parada, tendo 

assim uma preocupação com a saúde ligada a sobrevivência humana. 
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Das percepções relacionadas à visão naturalista de meio ambiente, foram: o 

cuidado com as plantas, árvores e animais,tendo uma relação centrada com a 

natureza, visando apenas em manter sua beleza, nessa abordagem, pôde se 

percebido, que não existe um envolvimento maior na conscientização de cuidados 

com o meio ambiente na sociedade, contribuindo de forma negativa para com os 

objetivos de conscientização da educação ambiental na sociedade. 

Na terceira questão: Como você cuida do meio ambiente na escola? O 

cuidado principal informado foi à manutenção da limpeza da sala de aula e dos 

vários ambientes da escola. Essas percepções identificadas foram relacionadas à 

concepção da corrente conservacionista/ recursista associada à concepção da 

corrente humanista. A corrente conservacionista/ recursista se insere quando os 

alunos prezam o cuidado com a conservação do patrimônio construído, que é 

escola, e partir disso, a corrente humanista é inserida também, pois esse patrimônio 

construído (escola) é considerado pela corrente humanista um patrimônio cultural 

reconhecido pela sua paisagem construída pela atividade humana, e a conservação 

desse patrimônio também é considerada pelos  seus aspectos culturais. Contudo, 

ainda nessa terceira questão, quatro alunos relatam em suas respostas: equívocos, 

contradições e vazias de comprometimento em relação aos cuidados com o meio 

ambiente na escola, demonstrando um comportamento atípico em relação aos 

outros alunos. 

Na quarta, e principal questão, pois foi nela que buscamos identificar a 

percepção da educação ambiental como um todo: Oque você entende por Educação 

Ambiental? Antes de tudo, a maioria dos alunos novamente direcionou o 

pensamento de não jogar lixo no chão parauma das formas de educação ambiental, 

visto que o problema do lixo também é ressaltado nas outras questões acima. Além 

da preocupação com lixo, nessa questão foram identificadas percepções variadas, 

todavia algumas delas associadas às mesmas correntes de abordagem em 

educação ambiental, como a conservacionista/ recursista, resolutiva e naturalista, e 

outras relacionadas à visão antropocêntrica e de cidadania.  

Nas que foram consideradas conservacionistas / recursistas estão às 

percepções voltadas em manter o ambiente limpo, com os rios, as ruas, e também o 

cuidado em não desperdiçar a água, pois essa corrente está centrada na 

conservação dos recursos, como a água, o patrimônio construído, entre outros, ou 

seja, a conservação da água na forma de não desperdiça - lá; e a preservação dos 



37 

 

rios são recursos naturais primordiais para sobrevivência humana, e dos seres vivos; 

e a conservação das ruas que fazem parte da cidade que é o patrimônio construído. 

Essas percepções podem ser associar também a uma visão antropocêntrica de meio 

ambiente, na qual reconhece os recursos naturais como utilidade para sobrevivência 

humana. A resposta de outro aluno também pode ser relacionada a essa visão 

antropocêntrica, no qual relatou o cuidado com as plantas para não contrair 

doenças, não especificando o cuidado, nem o tipo de doença, porém sendo possível 

essa percepção esta relacionada ao cuidado em não deixar água parada para não 

contrair dengue ou malária, essa preocupação com a saúde também esta ligada à 

sobrevivência humana.  

As percepções de educação ambiental relacionada à corrente resolutiva 

foram identificadas através dos relatos de alguns alunos referentesàs conseqüências 

de “jogar o lixo no chão”, essas são reconhecidas como problemáticas ambientais 

sendo elas: os entupimentos dos bueiros, as alagações na cidade causada devido a 

esses entupimentos, e a poluição do ar causada pelos lixos jogados nas ruas. Como 

também outra percepção relatada por outro aluno foi ligada a essa corrente 

resolutiva referente à idéia de reciclar o lixo, com o intuito de resolver a problemática 

do lixo. Outra percepção de um aluno, também foi relacionada a esta corrente 

resolutiva, pois foi informado que educação ambiental é não queimar as plantas, 

podendo ser esta uma preocupação com a poluição do ar, apontando nisto uma 

problemática, portanto também foi possível associa- lá a corrente naturalista, pelo 

simples cuidado com as plantas, visando manter beleza da natureza. 

  Duas percepções sobre educação ambiental foram relacionadas à cidadania; 

em suas respostas foram relatadas que temos que respeitar a lei de não jogar lixo no 

chão e não culpar outra pessoa ou amigo por isso;como tambémé respeitar os mais 

velhos e ajudar os colegas e os adultos. Assim, essas percepções dão enfoque à 

cidadania,contribuindo na construção de valores na sociedade, através dos direitos e 

deveres exercidos e vivenciados pelos cidadãos. 

Quatro alunos que deram respostas sintéticas, sem especificação de 

cuidados com o meio ambiente, apenas responderam que educação ambiental é 

cuidar, aprender a cuidar do meio ambiente, e ajudar a melhora a sala de aula. Com 

exceção de um aluno que não definiu o que é educação ambiental, afirmando que 

somente o pai entende o que é educação ambiental, que ele não entende, com isso 

percebido que nas ultimas três questões, esse aluno demonstrou um comportamento 



38 

 

atípico em relação à maioria dos pesquisados, contradizendo o sim, respondido por 

ele na primeira questão. 

Portanto, através das identificações e caracterizações das representações 

sociais de educação ambiental dos pesquisados, foi possível compreender que 

essas percepções vão sempre estar relacionadas e associadas às diferentes 

abordagens de educação ambiental, porém mantendo em cada abordagem suas 

características específicas, o que, de fato, contribui para a diversidade de propostas 

de estudo, facilitando, dessa forma, alcançar os objetivos de aprendizagem e 

conscientização a que a Educação Ambiental se propõe.  
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APÊNDICE A 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
 

 
QUESTIONÁRIO DESTINADO À COLETA DE DADOS SOBRE A PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL DOS ALUNOS DO 5.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA 

ESCOLA PÚBLICA EM PORTO VELHO 
 

 
 
 – Informações socioculturais 
 
 
Idade: Sexo: Feminino (  ) Masculino ( ) 
 
 
1 – Você cuida do meio do meio ambiente? 
 
 
 
2 – Como você faz para cuidar do meio ambiente na sua casa? 
 
 
 
 
 
3 – E na escola?  
 
 
 
 
4 – O que você entende por Educação Ambiental? 
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