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Resumo - O presente estudo teve por objetivo analisar as representações sociais acerca da preservação 

ambiental. Esta pesquisa se insere no campo da educação ambiental e se fundamenta na Teoria das 

Representações Sociais de [1] Serge Moscovici (2003). Nossa hipótese é de atitudes, hábitos e crenças 

que influenciam na maneira de conceber e viver práticas de preservação. A metodologia empregada foi 

uma pesquisa quanti-qualitativa, baseada em um estudo de caso. Os sujeitos escolhidos foram moradores 

do Distrito de Rive, Alegre-ES, oriundos de três segmentos: adolescentes, 12 a 18 anos; adultos, 19 a 59 

anos e idosos com idade igual ou acima de 60 anos. A coleta de dados se deu por meio de observações e 

questionários estruturados. Assim, a averiguação dos dados foi feita a partir da análise estatística. Ao final 

da pesquisa, foi possível detectar atitudes, hábitos e práticas que demonstram a necessidades de uma 

maior conscientização acerca das questões ambientais. 
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Abstract - The present study aimed to analyze social representations regarding environmental 

preservation. This research belongs to the field of Environmental Education and it is based on the theory 

of Social Representations by [1] Serge Moscovici (2003). Our hypothesis is that attitudes, habit and 

beliefs influence on the way one conceives and lives preservation practices. The methodology consisted 

of a quantitative/qualitative study, based on a case study. The subjects were dwellers of the District of 

Rive, in Alegre (ES), categorized in three groups: adolescents (12-18 years old); adults (19-59); and 

elderly (60-year-old or more). Structured questionnaires and observation were used for data collection. 

Therefore, data analysis was developed through statistic analysis. By the end of the study, we detected 

some attitudes, habit and practices which demonstrate the need of environmental awareness and its issues. 
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INTRODUÇÃO 

Educar ambientalmente pressupõe compreender a importância de ações ligadas à 

preservação e conservação do meio ambiente. O presente estudo teve por objetivo 

analisar as representações sociais acerca da preservação ambiental dos moradores do 

Distrito de Rive, Alegre-ES. A relevância do estudo centra-se no fato de que a maneira 

como percebemos a realidade, como nos comportamos em relação a determinado fato é 

algo socialmente construído e, por vezes, socialmente aceito. Nossa realidade é em 

grande parte, determinada por conceitos, crenças, valores e atitudes, configuradas em 

práticas cotidianas que, uma vez aceitas, se cristalizam em nossa maneira de perceber e 

atuar no mundo. Desse modo, as questões relacionadas à produção e destino do lixo, 
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utilização dos recursos naturais, hábitos e atitudes ecológicas fazem parte da agenda 

global e dos grandes desafios desse século. Pensando nisso, buscou-se compreender os 

hábitos, as atitudes e crenças que perpassam os moradores de Rive acerca da 

preservação ambiental. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se insere no campo da educação ambiental e se fundamenta na 

Teoria das Representações Sociais de [1] Serge Moscovici (2003), pois tem como base 

o estudo de hábitos, atitudes e crenças em relação a um objeto, aqui esse objeto é 

caracterizado pelo tema preservação ambiental. Nossa hipótese se constitui no fato de 

que atitudes, hábitos e crenças influenciam na maneira de conceber e viver práticas de 

preservação.  

O estudo de caso proposto foi fundamentado em uma pesquisa quanti-qualitativa 

[2] (LAVILLE e DIONNE, 1999). A pesquisa foi executada no período de agosto de 

2010 a agosto de 2011, no distrito de Rive, Alegre-ES. Participaram desse estudo 220 

sujeitos de diferentes faixas etárias, constituído em três seguimentos, 100 adolescentes 

(faixa etária de 12 a 18 anos), 80 adultos (faixa etária de 19 a 59 anos) e 40 idosos (com 

idade igual ou acima de 60 anos).  O estudo foi dividido em duas etapas, a primeira 

etapa foi feita uma observação in loco tendo em vista identificar o comportamento dos 

moradores de Rive em relação à produção e destino do lixo, uso racional dos recursos 

naturais, separação de lixo orgânico e inorgânico, consumo de produtos ecologicamente 

corretos, hábitos e atitudes sustentáveis entre outros, sem nenhum tipo de intervenção 

por parte do pesquisador. A segunda, foi a aplicação do questionário internacional 

Ecological Footprint, ou seja, “Pegada Ecológica”, composto por 15 questões que 

versam sobre alimentação, hábitos, consumo, moradia e transporte. Esse questionário 

visa avaliar o impacto ambiental antrópico. Os dados coletados com a aplicação dos 

questionários foram tabulados no programa Excel, para posteriormente ser analisada a 

porcentagem da freqüência das respostas obtidas pela aplicação dos questionários. 

 

RESULTADOS    
Quanto ao quesito alimentação, 32% dos adolescentes responderam consumir 

alimentos pré-preparados, embalados ou importados. No segmento adultos obteve-se 

um total de 26% e no segmento idosos apenas 12% relataram consumir este tipo de 

alimento. Este fato evidencia que a faixa etária está diretamente relacionada ao consumo 

de alimentos industrializados.  

 
Fig. 1 - Consumo de alimentos pré-preparados, embalados ou importados 
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A – Quase todos B – Metade C – Um quarto D – Muito pouco 

 

Quanto ao quesito hábitos, todos (média 98%) os segmentos demonstram ter 

consciência sobre o consumo racional de energia. 
Fig. 2 – Consumo de energia 



 

 

 

 
           12 a 18 anos                             19 a 59 anos                  Igual ou maior de 60 anos 

 
 
A – Não. Compro 

sempre as lâmpadas e 

os eletrodomésticos 

que estiverem mais 

baratos. 

 

B – Utilizo lâmpadas 

frias, mas não levo em 

consideração a 

eficiência energética 

de eletrodomésticos. 

 

C - Compro 

eletrodomésticos que 

consomem menos energia e 

utilizo lâmpadas 

incandescentes (amarelas). 

D – Sim. Só utilizo 

lâmpadas frias e compro 

os eletrodomésticos que 

consomem menos 

energia. 

 

No item consumo, uma parcela significativa (média de 52%) dos entrevistados 

considera o preço um fator preponderante, sem se importar com os impactos sociais e 

ambientais ocasionados pela produção desse item. 

 
Fig. 3 – Compras no supermercado  

 
            12 a 18 anos                                    19 a 59 anos                               Igual ou maior de 60 anos 

                  
A – Compro tudo que 

tenho vontade, sem 

prestar atenção no 

preço, na marca ou na 

embalagem. 

 

B – Uso apenas o 

preço como 

critério de 

escolha. 

 

C – Presto atenção se os 

produtos de uma 

determinada marca são 

ligados a alguma empresa 

que não respeita o meio 

ambiente ou questões 

sociais. 

D – Procuro considerar 

preço e qualidade, além 

de escolher produtos que 

venham em embalagens 

recicláveis e que 

respeitem critérios 

ambientais e sociais. 

 

No quesito moradia, cerca de 70% responderam não se importarem com o destino 

do lixo, o que realça a incipiente consciência ambiental da comunidade. 

 
Fig. 4 – Destino do lixo produzido nas casas 

 

          12 a 18 anos                             19 a 59 anos                                        Igual ou maior de 60 anos 

 
A – Não me 

preocupo muito 

com o lixo. 

B – Tudo é colocado em 

sacos recolhidos pelo lixeiro, 

mas não faço a menor idéia 

para onde vai. 

 

C – O que é 

reciclável é 

separado. 

 

 

D – O lixo seco é direcionado à 

reciclagem e o lixo orgânico, 

encaminhado para a 

compostagem (transformação 

em adubo). 



 

 

 

No quesito transporte, foi possível constatar que nos segmentos adolescentes e 

adultos, o uso de transporte coletivo é preponderante com o percentual médio de 44% 

enquanto que o segmento idoso alcançou uma taxa de 63%, o que mostra a percepção 

ambiental dos entrevistados. 

 
Fig.5 – Transporte mais utilizado 
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A – Carro é meu 

único meio de 

transporte e, na 

maioria das vezes, 

ando sozinho. 

B – Tenho carro, mas procuro 

fazer a pé os percursos mais 

curtos e privilegio o uso de 

transporte coletivo sempre 

que possível. 

C – Não 

tenho carro e 

uso 

transporte 

coletivo. 

D – Não tenho carro, uso 

transporte coletivo quando 

necessário, mas ando muito a 

pé ou de bicicleta. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO  

Os dados demonstram o desconhecimento da população com relação aos impactos 

ambientais gerados por atos cotidianos e ações pontuais. Foi possível constatar que 

grande parte dos entrevistados considera a natureza simplesmente como uma forma de 

extração de recursos, sem se importar com sua preservação para as próximas gerações. 

Com base nisso, observa-se que há grande necessidade de difundir os princípios da 

educação ambiental buscando formar indivíduos que compreendam a importância do 

meio em que vivem e a partir daí o preservem. Para [1] Dias (2004) a Educação 

Ambiental se constitui em um conjunto de conteúdos e práticas ambientais direcionadas 

a solução dos problemas concretos do ambiente, por meio de um enfoque 

interdisciplinar e da participação ativa e responsável de cada indivíduo e da 

comunidade. Dessa forma, os dados coletados apontam para uma proposta de educação 

ambiental que agregue conteúdos e práticas ambientais direcionadas a solução dos 

problemas concretos do ambiente, por meio de um enfoque interdisciplinar e da 

participação ativa e responsável de cada indivíduo e da comunidade. 
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