
 

 

TENDÊNCIAS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DOS 
ALUNOS DO CURSO DE

ESTADUAL DE ITAÚNAS

 
Introdução 
 

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI) é 
Conservação (UC) de proteção integral
norte do Espírito Santo. Para 
promove a formação de condutores para os moradores da região.
importância de se conhecer as
avaliar as tendências presentes nas representações do conceito “meio ambiente” dos alunos 
participantes da edição 2018. 

De modo a compree
inicialmente por Abric (2001).
da TNC alguns elementos cognitivos que compõem
papel diferente de outros. 
formam uma estrutura denominada
do campo representacional adquirem significado e valor
meio do NC que os membros de um
de outros grupos, o que con

Sá (1996) descreve que outras estruturas, com papéis funciona
do NC, devam ser reconhecidas. Essas estruturas 
protegem os elementos do NC
esses elementos complementares são modificados (

Com base nas diferentes representações observadas em diversos grupos sociais 
brasileiros, Reigota (2010) deu início a estudos sobre meio ambiente, sugerindo a existê
de três RS: naturalista, antrópica e globalizante. 

A RS naturalista caracteriza o meio
ecológicos, considerando o ser humano como um observ
dela. Na representação antrópica, o meio ambiente é visto como um recurso
sobrevivência do ser humano
gere retorno ao ser humano. Já a rep
ambiente as questões sociais, fazendo ligação entre natureza e sociedade, trazendo para esse 
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arque Estadual de Itaúnas (PEI) é uma área definida como Unidade
) de proteção integral, localizado no município de Conceição da Barra,

. Para atender as diretrizes do Plano de Manejo do Parqu
de condutores para os moradores da região. Assim,

importância de se conhecer as representações sociais (RS) desses cursistas, objetivou
ias presentes nas representações do conceito “meio ambiente” dos alunos 

participantes da edição 2018.  
De modo a compreender recorremos a Teoria do Núcleo Central

Abric (2001). O autor, citado por Rateau et al. (2012), 
elementos cognitivos que compõem uma representação, desempenham um 

papel diferente de outros. Definidos como elementos centrais, esses elementos cognitivos
formam uma estrutura denominada “Núcleo Central” (NC) a partir da qual

o campo representacional adquirem significado e valor específico para os indivíduos. É
meio do NC que os membros de um grupo podem reconhecer um ao outro e também se diferir 

contribui para a identidade social (RATEAU et al.
Sá (1996) descreve que outras estruturas, com papéis funciona

do NC, devam ser reconhecidas. Essas estruturas denominadas de “Elementos 
ementos do NC, e a transformação da representação social 

complementares são modificados (ABRIC, 2001). 
as diferentes representações observadas em diversos grupos sociais 

(2010) deu início a estudos sobre meio ambiente, sugerindo a existê
sta, antrópica e globalizante.  

A RS naturalista caracteriza o meio ambiente com base nos aspectos 
ecológicos, considerando o ser humano como um observador da natureza e não como parte 
dela. Na representação antrópica, o meio ambiente é visto como um recurso
sobrevivência do ser humano, sustentando-se os discursos preservacionistas de modo que este 
gere retorno ao ser humano. Já a representação globalizante, agrega ao conceito de meio 
ambiente as questões sociais, fazendo ligação entre natureza e sociedade, trazendo para esse 
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área definida como Unidade de 
município de Conceição da Barra, ao 

atender as diretrizes do Plano de Manejo do Parque, o PEI 
Assim, considerando a 
cursistas, objetivou-se 

ias presentes nas representações do conceito “meio ambiente” dos alunos 

entral (TNC), proposta 
 considera que na base 

uma representação, desempenham um 
esses elementos cognitivos 

(NC) a partir da qual, outros elementos 
ico para os indivíduos. É por 

grupo podem reconhecer um ao outro e também se diferir 
et al., 2012). 

Sá (1996) descreve que outras estruturas, com papéis funcionais complementares ao 
“Elementos periféricos" 

e a transformação da representação social se dá apenas quando 

as diferentes representações observadas em diversos grupos sociais 
(2010) deu início a estudos sobre meio ambiente, sugerindo a existência 

ambiente com base nos aspectos naturais ou 
ador da natureza e não como parte 

dela. Na representação antrópica, o meio ambiente é visto como um recurso natural útil para a 
se os discursos preservacionistas de modo que este 

resentação globalizante, agrega ao conceito de meio 
ambiente as questões sociais, fazendo ligação entre natureza e sociedade, trazendo para esse 
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conceito os aspectos físicos, biológicos, políticos, econômicos, culturais, filosóficos, éticos e 
sociais da sociedade (REIGOTA, 2010
 
Aspectos metodológico 
 

Posto isso, a pesquisa organiza
aplicada, exploratória e descritiva. Segundo Triviños
qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do 
fenômeno dentro do seu contexto.

O instrumento metodológico utilizado
Socioambiental – FTS (TEIXEIRA
vinculados às questões sociais, econômicas, culturais e ecológicas, que norteiam as três 
representações de meio ambiente definidas por Reigota (2010). 

 
Por favor, marque abaixo os termos que, em 
sobre meio ambiente. 
 
* Formulário Temático Socioambiental (FT

1 Ecossistemas 

2 Desigualdade Social 

3 Reciclagem 

4 Política Partidária 

5 Poluição 

6 Mortalidade Infantil 

7 Políticas Públicas 

8 Aquecimento Global 

9 Manguezais 

10 Exclusão Social 

 
Nesse contexto, consideramos que quanto mais termos forem marcados no FTS mais 

complexa seja a representação de meio ambiente do grupo estudado. Este formulário foi 
entregue para os alunos antes da aula: “A relação Homem
analisados por meio da frequência com que os termos foram marcados no formulário.

 
Resultados e discussão 
 

Dentre os resultados obtidos, destacamos os que apresentaram frequência superior a 
80%, são eles: Reciclagem, Aquecimento Globa
Poluição, Agricultura Familiar, Conservação de Ecossistemas, Desenvolvimento sustentá
Monocultura e Manguezais (

 

conceito os aspectos físicos, biológicos, políticos, econômicos, culturais, filosóficos, éticos e 
REIGOTA, 2010). 

pesquisa organiza-se a partir de um estudo qualitativo,
aplicada, exploratória e descritiva. Segundo Triviños (1987) a abordagem de cunho 
qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do 
fenômeno dentro do seu contexto. 

O instrumento metodológico utilizado para coleta de dados foi o
TEIXEIRA et al., 2011). O FTS contém temas pré

vinculados às questões sociais, econômicas, culturais e ecológicas, que norteiam as três 
representações de meio ambiente definidas por Reigota (2010).  

Por favor, marque abaixo os termos que, em sua opinião, representam questões 
 

ário Temático Socioambiental (FTS). 
 11 Turismo 

  12 Monocultura 

 13 Extinção da fauna 

 14 Desenvolvimento Sustentável

 15 Salinização da água 

 16 Crise Financeira 

 17 Parques e Reservas 

  18 História do Brasil 

 19 Pobreza 

 20 Agricultura familiar  

Nesse contexto, consideramos que quanto mais termos forem marcados no FTS mais 
complexa seja a representação de meio ambiente do grupo estudado. Este formulário foi 
entregue para os alunos antes da aula: “A relação Homem–natureza”
analisados por meio da frequência com que os termos foram marcados no formulário.

Dentre os resultados obtidos, destacamos os que apresentaram frequência superior a 
Reciclagem, Aquecimento Global, Parques e Reservas, Extinção de Fauna, 

Poluição, Agricultura Familiar, Conservação de Ecossistemas, Desenvolvimento sustentá
Monocultura e Manguezais (Gráfico 1).  

conceito os aspectos físicos, biológicos, políticos, econômicos, culturais, filosóficos, éticos e 

qualitativo, de natureza 
(1987) a abordagem de cunho 

qualitativo trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do 

o Formulário Temático 
O FTS contém temas pré-selecionados 

vinculados às questões sociais, econômicas, culturais e ecológicas, que norteiam as três 

sua opinião, representam questões 

 

 

 

Sustentável  

 

 

 

 

 

 

Nesse contexto, consideramos que quanto mais termos forem marcados no FTS mais 
complexa seja a representação de meio ambiente do grupo estudado. Este formulário foi 

”. Os resultados foram 
analisados por meio da frequência com que os termos foram marcados no formulário. 

Dentre os resultados obtidos, destacamos os que apresentaram frequência superior a 
l, Parques e Reservas, Extinção de Fauna, 

Poluição, Agricultura Familiar, Conservação de Ecossistemas, Desenvolvimento sustentável, 



 

 

Gráfico 1. Tendência da representação 
com que os termos do formulário temático socioambiental foram marcados pelos alunos do 
curso de formação de Condutores Ambientais do Parque Estadual de Itaúnas.

Com base na frequência de marcação, podemos
apresenta uma tendência de repres
afirma que a RS naturalista está ligada a
“natureza intocada”, compreendendo a natureza como o elemento 
ambiente. O ser humano não é considerado
como o ser vivo que depreda a natureza, não fazendo parte 

A baixa frequência 
financeira, mortalidade infantil, e desigualdade s
considera o ser humano como não integrante do meio e não consegue
aspectos políticos, culturais, e demais temáticas sociais como s
ambiente. 

O gráfico de tendência mostra a 
tendências desses olhares, um ecoló
globalizante com menor frequência
abordar nos cursos de capacitação de condutores conteúdos que tratem das questões relativas 
a relação homem-natureza. 
 
Considerações finais  

 
Com base nas três RS de meio ambie

revelou duas principais, a N
representação. Essas representações são reflexo
vivencias. Assim, os resultados obtidos no presente estudo indicam a necessidade de

Tendência da representação social de meio ambiente a partir da frequência (%) 
com que os termos do formulário temático socioambiental foram marcados pelos alunos do 

Condutores Ambientais do Parque Estadual de Itaúnas.

Com base na frequência de marcação, podemos sugerir que o grupo em questão 
de representação naturalista do meio ambiente

afirma que a RS naturalista está ligada ao fato das pessoas enxergarem o meio ambiente 
compreendendo a natureza como o elemento 

ambiente. O ser humano não é considerado, um elemento constituinte do meio ambiente e sim 
como o ser vivo que depreda a natureza, não fazendo parte dela, pois só causa destruição.

cia dos termos como política pública, exclusão social, crise 
financeira, mortalidade infantil, e desigualdade social, sugerem que a maioria dos cursistas 
considera o ser humano como não integrante do meio e não consegue

culturais, e demais temáticas sociais como sendo sinônimo de meio 

O gráfico de tendência mostra a representação socioambiental, havendo
um ecológico, meramente naturalista com maior frequ

menor frequência. A partir dos resultados obtidos fica clara a necessidade de 
abordar nos cursos de capacitação de condutores conteúdos que tratem das questões relativas 

  

três RS de meio ambiente definidas por Reigota
revelou duas principais, a Naturalista, com a maior frequência e a globaliz

Essas representações são reflexos dos nossos aprendizados, experiência
ias. Assim, os resultados obtidos no presente estudo indicam a necessidade de

Fonte: Autoria própria 

social de meio ambiente a partir da frequência (%) 
com que os termos do formulário temático socioambiental foram marcados pelos alunos do 

Condutores Ambientais do Parque Estadual de Itaúnas. 

sugerir que o grupo em questão 
do meio ambiente. Reigota (2010), 

o fato das pessoas enxergarem o meio ambiente como 
compreendendo a natureza como o elemento mais importante no 

elemento constituinte do meio ambiente e sim 
dela, pois só causa destruição. 

pública, exclusão social, crise 
que a maioria dos cursistas 

considera o ser humano como não integrante do meio e não conseguem compreender os 
endo sinônimo de meio 

socioambiental, havendo duas 
meramente naturalista com maior frequência, e outro 

os resultados obtidos fica clara a necessidade de 
abordar nos cursos de capacitação de condutores conteúdos que tratem das questões relativas 

definidas por Reigota (2010), a pesquisa 
e a globalizante, com a menor 
aprendizados, experiências e 

ias. Assim, os resultados obtidos no presente estudo indicam a necessidade de reflexão 



 

 

sobre que Educação Ambiental 
demais espaços de formação da Vila de Itaúnas. Para isso, 
Educação Ambiental Crítica, que compreende a relação homem
histórico no qual as questões ecológicas e sociais estão fortemente interligadas. 
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