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RESUMO 

 

 

Apesar de todo o movimento instituído a partir da década de 1970 em torno da questão 

ambiental, ainda hoje convivemos com um cenário que revela intensa degradação do meio 

ambiente. Diante desse contexto e reconhecendo a importância da educação no processo de 

transformação do status quo, o presente trabalho teve por objetivo principal analisar e 

compreender a percepção de estudantes do ensino médio de uma escola pública em Itaboraí 

(RJ) em relação ao meio ambiente e aos problemas socioambientais por meio de mapas mentais. 

Além disso, foi proposta a construção de representações geoespaciais coletivas dos problemas 

socioambientais do município de vivência do alunado, visando a prática de uma educação 

ambiental contextualizada. Buscou-se, por meio dessa experiência, contribuir para o 

estabelecimento de uma educação emancipatória e ações mais conscientes de intervenção 

socioambiental. Inserida na perspectiva da Geografia Humanista, esta pesquisa teve como 

enfoque metodológico a fenomenologia. Trata-se de uma abordagem qualitativa alicerçada nos 

sujeitos, discentes de quatro turmas do segundo ano do ensino médio. A trajetória metodológica 

consistiu na aplicação de questionários, no desenvolvimento de mapas mentais sobre o meio 

ambiente e sobre os problemas socioambientais do espaço de vivência dos alunos e posterior 

decodificação e interpretação conforme a “metodologia Kozel”, e por fim, na realização e 

apresentação das representações geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais para a 

comunidade escolar. Os resultados obtidos a partir dos questionários apontaram que a 

concepção de meio ambiente mais recorrente entre os discentes foi a “reducionista”, seguida 

pela “utilitarista” e a “socioambiental”. Esta última também foi fortemente expressiva nos 

mapas mentais produzidos pelos alunos, condizente com o atual contexto do município de 

Itaboraí, caracterizado por graves problemas socioambientais, contribuindo decisivamente para 

uma visão depreciativa do espaço de vivência. No entanto, as atividades de confecção das 

representações geoespaciais, assim como as apresentações, constituíram importantes práticas 

pedagógicas de educação ambiental contextualizada e significativa para o alunado. Porém, 

apesar dos aspectos positivos, percebemos através dessa prática que a concepção mais 

abrangente e complexa de meio ambiente ainda foi muito limitada diante da despolitização 

verificada nas argumentações e nos produtos cartográficos. 

 

 

Palavras-chave: Mapa mental. Educação Ambiental. Percepção do meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Despite all the movement established since the 1970s on the issue environment, we still live 

with a scenario that reveals an intense degradation of the environment. Given this context and 

recognizing the importance of education in process of transformation of the "status quo", the 

main objective of this study was to analyze and understand the perception of high school 

students in a public school in Itaboraí (RJ) in relation to the environment and socio-

environmental problems by means of mental maps. In addition, it was proposed the 

construction of collective geospatial representations of the socio-environmental problems of 

the city with a practice view of a contextualized environmental education. It was sought that, 

this experience could contribute to the establishment of an emancipatory education and to a 

more conscious actions socio-environmental intervention. Inserted in a Humanist Geography 

perspective, this research had as methodological focus the phenomenology. It is a qualitative 

approach based on the research subjects, the students from four second-year high school 

classes. The methodological trajectory the application of questionnaires, the development of 

mental maps on the environment and on the socio-environmental problems of students' living 

space and subsequent decoding and interpretation according to the "Kozel methodology", and 

finally, in the accomplishment and presentation of collective geospatial representations of the 

school community. The results obtained from the questionnaires pointed out that the most 

recurrent environmental concept among was the "reductionist", followed by "utilitarian" and 

"socio-environmental". It is last one was also strongly expressed in the mental maps produced 

by the students, within the current context of Itaboraí municipality, characterized by serious 

socio-environmental problems, contributing decisively to a derogatory view of the living space. 

However, the activities of making geospatial representations, as well as the presentations, 

were important pedagogical pratice for environmental education, they were contextualized and 

significant for the student. However, despite the positive aspects, we realized through this 

practice that the most comprehensive and complex conception of the environment was still 

very limited in wiew of the depoliticization that could be verified in the students' arguments and 

cartographic products. 
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1 – Introdução 

 

 A questão ambiental vem ganhando, desde da década de 1970, notoriedade nas 

discussões em diferentes aspectos da sociedade global, sobretudo em sua dimensão econômica. 

Segundo Leff (2010), o relatório intitulado “Os limites do crescimento” elaborado pelo Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts (MIT, sigla em inglês) a pedido do Clube de Roma e publicado 

em 1972, colocou em evidência a crise ambiental como resultado de um processo de 

crescimento econômico desenfreado. Nesse sentido, “a consciência ecológica emerge como 

uma manifestação dos limites da economia” (LEFF, 2010, p.22). No entanto, apesar das 

diversas conferências realizadas ao longo das últimas décadas, da elaboração de inúmeros 

documentos e legislações, ainda convivemos com um quadro que revela intensa degradação do 

meio ambiente.  

Ao longo desse tempo, notamos também, uma preocupação dos educadores em abordar 

a temática ambiental nos ambientes escolares, seja para cumprir com orientações pedagógicas 

institucionalizadas, seja por exclusivo reconhecimento da importância desta temática. 

Entretanto, verifica-se ainda, que tal abordagem, muitas vezes é desconexa da realidade de 

vivência do alunado, o que corrobora para a sua ineficácia. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, 

estabelecida pela resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, em concordância com a Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que 

dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, esta deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis de ensino e o seu 

tratamento deve ser transversal. Tais Diretrizes concebem a Educação Ambiental na perspectiva 

socioambiental, considerando o meio ambiente como espaço relacional entre os seres humanos 

e os diferentes elementos do ambiente (BRASIL, 2013). 

 Ao reconhecermos a escola como espaço profícuo para transformação do status quo, 

acreditamos que a partir dela poderemos construir caminhos que nos conduzam a novos 

horizontes, onde seja possível a amenização e/ou reversão do quadro de intensa degradação 

ambiental. Entretanto, a nossa realidade escolar necessita despir-se de uma “educação bancária” 

conforme denominou Freire, tradicional e conservadora para emergir uma “educação 

libertadora” (FREIRE, 1971), que seja capaz de dar conta dos anseios de transformação da 

realidade através da formação de educandos críticos e autônomos.  

 Concernente ao que foi exposto acima, faz-se necessário, a priori, um estudo da 

percepção do meio ambiente no sentido de investigar e compreender os valores e as atitudes 
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dos alunos em relação aos ambientes onde vivem. Nesse sentido, os mapas mentais são 

instrumentos auxiliadores nesse processo, pois constituem “uma forma de linguagem que 

expressa o espaço vivido representado em todas as suas nuances, cujos signos são construções 

sociais e os estudantes os agentes que as referendam” (KOZEL, 2008, p.86).  

 A cartografia dos mapas mentais, ao contrário da cartografia cartesiana ancorada em 

definições e padrões rígidos de representação espacial, insere-se dentro uma perspectiva mais 

ampla, como defendida por Harley (1991), Seemann (2003), Kozel (2007), dentre outros 

diversos pesquisadores, envolvendo aspectos subjetivos, perceptivos e culturais dos sujeitos na 

produção de linguagens.  

 Desse modo, a cartografia dos mapas mentais apresenta-se como uma alternativa para a 

prática da educação ambiental à medida que privilegia a percepção, análise, descrição e 

compreensão do ambiente próximo em sua cotidianidade, o espaço de vivência, possibilitando 

a construção de um conhecimento que possui sentido e significado para o aluno. 

 Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho residiu em analisar e compreender a 

percepção do meio ambiente e dos problemas socioambientais de alunos do ensino médio do 

Ciep Brizolão 130 – Dr. Elias de Miranda Saraiva, localizado em Itaboraí – RJ, por meio de 

mapas mentais, além de ter proposto a construção de representações geoespaciais coletivas dos 

problemas socioambientais do município de vivência do alunado, visando a prática de uma 

educação ambiental contextualizada. 

 Este estudo ancora-se na Geografia Humanista, que tem como um dos seus expoentes 

máximos o geógrafo Yi-Fu Tuan. A escolha dessa vertente da geografia para o desenvolvimento 

deste trabalho reside no fato dela se preocupar com as relações subjetivas entre as pessoas e o 

espaço, fundamental para a proposta da pesquisa quanto a análise da percepção ambiental. Tal 

vertente da Geografia apoia-se na fenomenologia, o estudo das essências.  

 Quanto aos objetivos específicos, procurou-se: 

a) criar condições favoráveis no ambiente escolar e materiais propícios para a elaboração 

dos mapas mentais pelos estudantes;  

b) realizar um trabalho grupal como forma de interação entre os diferentes sujeitos e 

fenômenos num processo de construção coletiva; 

c) mobilizar os alunos para que elaborassem pequenos vídeos que destacassem os 

problemas socioambientais vivenciados em seus bairros, exercendo dessa forma, a 

criatividade, a criticidade e o potencial de construção do conhecimento;  
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d) estimular a apresentação das representações geoespaciais coletivas e dos vídeos para 

toda a comunidade escolar, visando assim, a difusão dos resultados do trabalho e 

instigando a continuidade do processo de educação ambiental. 

A relevância deste estudo reside na possibilidade de contribuição para a construção de 

um processo de ensino e aprendizagem mais significativo e por consequência mais eficaz no 

estabelecimento de uma educação emancipadora. Além de contribuir também, mais 

especificamente, para a prática de uma educação ambiental contextualizada, a partir da análise 

da percepção do alunado em relação ao seu espaço de vivência e a construção representações 

geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais verificados nesse espaço. 

Justifica-se este estudo diante da necessidade de transformação da realidade do sistema 

da educação básica brasileira, ainda predominantemente marcado pela reprodução de 

conhecimentos, o que culmina em respostas insuficientes para alcançarmos uma educação de 

qualidade, que envolva a transformação do status quo. Acrescenta-se ainda, a necessidade de 

inserção de uma educação ambiental consistente e eficaz em nossas instituições educacionais, 

visto a sua prática ainda inconsolidada em nosso meio.  

Acreditamos, que a partir da análise da percepção do alunado, por meios dos mapas 

mentais, em relação ao meio ambiente do seu espaço de vivência e a construção de atividades 

como as representações geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais, possamos 

construir caminhos para a prática de uma educação ambiental verdadeiramente alicerçada nos 

sujeitos e por isso capaz de gerar resultados mais satisfatórios. Dessa forma, acreditamos que 

essa prática contribuirá para um processo de ensino e aprendizagem mais envolvente e 

significativo e, portanto, capaz de viabilizar a educação emancipatória e ações mais conscientes 

de intervenção socioambiental.   
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2 – Referencial Teórico 

 

2.1 – A fenomenologia e a Geografia Humanista 

 

 Segundo Ales Bello (2006), etimologicamente, a palavra fenomenologia é formada por 

duas partes provenientes de palavras de origem grega. A primeira parte – “fenômeno”, quer 

dizer “aquilo que se mostra” e a segunda parte – “logia”, advém de “logos”, que dentre os 

diversos significados para os gregos, destacamos como a “capacidade de refletir”. Dessa forma, 

na origem da palavra, fenomenologia significa reflexão sobre aquilo que se mostra.  

As raízes da fenomenologia remontam aos filósofos alemães Immanuel Kant e Friedrich 

Hegel. No entanto, a sua criação, segundo Ribeiro, Lobato e Liberato (2009), é creditada ao 

filósofo alemão Edmund Husserl. Conforme afirma Amorim Filho (1999), Husserl é 

considerado o fundador da fenomenologia moderna. De acordo com Ales Bello (2006), tratando 

a fenomenologia como método, Husserl propôs um caminho formado por duas etapas: a 

primeira consiste na busca do sentido dos fenômenos (a redução eidética) e a segunda 

corresponde a análise de como é o sujeito que busca o sentido (a redução transcendental).  

 Dentre as várias definições encontradas na literatura sobre a fenomenologia, 

destacaremos a proposta por Merleau-Ponty (1999) que nos diz: 

 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, 

resumem-se em definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência 

[...] é também uma filosofia que repõe as essências na existência, e não pensa que se 

possa compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de sua 

‘facticidade’. É uma filosofia transcendental que coloca em suspenso, para 

compreendê-las, as afirmações da atitude natural, mas é também uma filosofia para o 

qual o mundo já está sempre ‘ali’, antes da reflexão, como uma presença inalienável, 

e cujo esforço todo consiste em reencontrar este contato ingênuo com o mundo, para 

dar-lhe enfim um estatuto filosófico. (p.1).  

 

 É com esse sentido que o trabalho em foco se apropriou de algumas contribuições da 

fenomenologia para desenvolver a sua proposta de compreensão da percepção ambiental de 

estudantes do ensino médio, pois ela nos fornece suporte para interpretar as informações e as 

experiências dos alunos a partir do que elas são. Deste modo, as vivências, as descrições e as 

representações dos discentes constituirão o cerne da pesquisa, reconhecendo-os como 

protagonistas, aqueles que vivem o fenômeno.  

 Segundo Nogueira (2005), a visão fenomenológica na Geografia se desfaz de uma 

descrição do mundo físico e humano e se apropria da descrição do mundo vivido, onde os 



18 
 

diversos elementos que o compõem são percebidos e interpretados pelos diferentes atores que 

o vivenciam. 

De acordo com Gonçalves (2010), o foco no que há de existencial na relação do homem 

com a terra é o que motiva o espírito científico dos geógrafos humanistas, aproximando-os de 

um pensamento filosófico que tem como base a Fenomenologia. Porém, Holzer (2008) coloca-

nos que a fenomenologia existencialista não foi o traço de identificação mais forte da geografia 

humanista, pois não se deteve na aplicação rigorosa do método proposto por Husserl. “Deste 

modo, do método fenomenológico foram apropriados, principalmente, os conceitos de ‘mundo 

vivido’ (Lebenswelt) e de ‘ser-no-mundo’, que na geografia seria identificado com o conceito 

de ‘lugar’” (HOLZER, 2008, p.141).  

 Conforme Marandola Jr. (2013), a influência da fenomenologia na geografia advém de 

uma tentativa de buscar alternativas ao neopositivismo e as tendências de quantificação que 

predominavam nesta ciência em meados do século XX. E a partir desta perspectiva inserir 

valores humanistas na busca por uma renovação epistemológica da geografia.  

 De acordo com Holzer (1993), a geografia humanista começou a ser concebida nos 

Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial. Suas influências remontam a Geografia 

Cultural que tem como um dos seus expoentes Carl Sauer com a publicação de “The 

Morphology of Landscape” em 1925, na qual destaca a visão fenomenológica da ciência com 

a “valorização da relação do homem com a paisagem, que é por ele formatada e transformada 

em hábitat, e a visão integral da paisagem como característica que individualiza a disciplina” 

(HOLZER, 1993, p.111). Apesar de também ancorar-se nesses temas, a geografia humanista se 

diferencia da geografia cultural, pelo fato de privilegiar “o mundo vivido e a intencionalidade 

humana como fator de modificação e de ligação com o hábitat” (HOLZER, 1993, p. 111). 

 Outro autor que influenciou bastante a Geografia Humanista foi John Kirtland Wright 

com a valorização da subjetividade da imaginação geográfica, denominada pelo autor como 

“geosofia” (HOLZER, 1993). Segundo Marandola Jr. e Gratão (2003), as considerações de John 

Wright serviram de base para a elaboração de uma epistemologia por David Lowenthal. Holzer 

(1993) nos diz que Lowenthal, juntamente com Yi-Fu Tuan, é considerado um dos pais da 

geografia humanista. De acordo com Lando (2012 apud SUESS, 2016), Lowenthal evidencia 

que a consciência geográfica do singular e da sociedade está vinculada à geografia pessoal, que 

perpassa pelas inúmeras experiências, memórias e circunstâncias atuais e futuros projetos.  

 Apesar de ter sido negligenciado inicialmente, o livro “L’Homme et la Terre – Nature 

de la Realité Géographique”, de 1952, do geógrafo Eric Dardel, é considerado a obra inaugural 

da Geografia Humanista (MARANDOLA JR. e GRATÃO, 2003). Através deste livro, Dardel 
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foi o precursor do enfoque fenomenológico na Geografia, “pondo-se a pensar a terra, e os 

lugares, a partir da ‘relação visceral’ que se estabelece entre o homem e ela” (GONÇALVES, 

2010, p.17).   

 Porém, de acordo com Suess (2016), o geógrafo de maior renome da Geografia 

Humanista, sendo o primeiro a filiar-se assumidamente a essa corrente foi Yi-Fu Tuan. O artigo 

“Humanistic geography”, publicado em 1976, representa uma “declaração de independência do 

movimento humanista” (TUAN, 1982 apud SUESS, 2016, p.21). Tuan, neste artigo, apontou 

cinco temas de interesse da geografia humanista: “o conhecimento geográfico, território e lugar, 

aglomeração e privacidade, modo de vida e economia e, finalmente, religião” (HOLZER, 2008, 

p.142). Além desse artigo, Tuan possui inúmeros trabalhos importantes inerentes ao movimento 

da geografia humanista, com destaque para os livros “Topofilia” (1974) e “Espaço e lugar” 

(1977).  

 O termo topofilia é definido por Tuan como “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou 

ambiente físico. Difuso como conceito, vivido e concreto como experiência pessoal [...]” 

(TUAN, 1980, p.5). Estruturado com quinze capítulos, o livro “Topofilia” abrange os seguintes 

temas: os traços comuns da percepção humana e os sentidos; mundos pessoais – diferenças e 

preferências individuais; percepções em decorrência da cultura e das atitudes ambientais 

coletivas; e o espaço humanizado como resultado das atitudes pretéritas e atuais para com o 

ambiente (HOLZER, 1993). Quanto ao livro “Espaço e lugar”, a questão básica abordada foi: 

“o que são o espaço e o lugar em termos da experiência humana?” (HOLZER, 2008, p.142).   

 Outros importantes autores que contribuíram com as bases da geografia humanista 

foram Edward Relph e Anne Buttimer. Holzer (2008) comenta sobre o pioneirismo de Relph 

em abordar em um artigo as possibilidades da fenomenologia como suporte filosófico, porém 

sem o rótulo comportamentalista. “O método fenomenológico seria utilizado para se fazer uma 

descrição rigorosa do mundo vivido da experiência humana e, com isso, através da 

intencionalidade, reconhecer as ‘essências’ da estrutura perceptiva” (HOLZER, 2008, p. 140).  

Quanto a Anne Buttimer, destaca-se, a princípio, a publicação de um trabalho sobre o uso da 

fenomenologia e do existencialismo pela geografia. “Para a autora o mérito destas filosofias é 

abranger a totalidade do ser – percepção, pensamento, símbolos e ação – o que se constata na 

prática, onde se torna impossível delimitar claramente o que é sujeito e o que é objeto” 

(HOLZER, 2008, p. 140). 

 Dessa forma, a geografia humanista foi reconhecida como área específica e autônoma a 

partir da década de 1970, mais especificamente, no ano de 1976, a partir das obras desses três 

grandes autores: Tuan, com o artigo “Humanistic Geography”, Relph através do livro “Place 
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and Placelessness” e Buttimer por meio do artigo “Grasping the Dynamism of Lifeworld”. No 

entanto, como consolidação coletiva, o marco foi a publicação em 1978 do livro “Humanistic 

Geography: prospects and problems” organizada por Ley e Samuels. (HOLZER, 1993). 

 Quanto ao contexto brasileiro, Malanski (2014) nos diz que a Geografia Humanista foi 

desenvolvida durante a década de 1980 por iniciativa da professora Lívia de Oliveira, que 

traduziu duas importantes obras de Yi-Fu Tuan, “Topofilia” e “Espaço e Lugar”. Amorim Filho 

(1999) destaca a UNESP de Rio Claro (SP) como um dos principais centros estudos e de difusão 

dessa corrente da geografia no Brasil através dos estudos de percepção do meio ambiente por 

meio da liderança de Lívia de Oliveira e Lucy Machado.   

No que tange aos estudos atuais dessa perspectiva da Geografia, Malanski (2014) 

destaca dois núcleos de pesquisadores: o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura 

(NEPEC), criado em 1993 e vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e o 

Núcleo de Estudos em Espaço e Representações (NEER) instituído em 2006 na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) e que hoje envolve uma rede formada por grupos de pesquisa de 

dezenove universidades do Brasil.   

Por fim, Holzer (2008) destaca que foi através da geografia humanista que os problemas 

ambientais ganharam visibilidade e avançaram conceitualmente no contexto da disciplina 

geográfica. Nesse sentido, demonstrando a sensibilidade do humanismo para as questões 

ambientais, o referido autor cita: “[...] o humanismo valoriza o desafio de discernir o potencial 

criativo dos indivíduos e grupos, em lidar com a superfície da Terra de maneiras responsáveis 

e corresponsáveis [...] (BUTTIMER, 1990, p.28 apud HOLZER, 2008, p. 145 e 146). Quanto 

ao cenário brasileiro, Marandola Jr. (2013) nos diz que foi pela questão da percepção do meio 

ambiente que a geografia humanista ficou conhecida nacionalmente. 

 

2.2 – Percepção do Meio Ambiente 

 

2.2.1 – Percepção: uma breve trajetória 

 

 Etimologicamente, o termo percepção é derivado do latim perception. A palavra 

percepção apresenta uma enorme gama de significados como podemos verificar nos diferentes 

dicionários brasileiros online da Língua Portuguesa1: ato ou efeito de perceber; ato ou resultado 

de perceber algo; ação de analisar, diagnosticar, avaliar; noção de alguma coisa; capacidade de 

                                                           
1 Os endereços eletrônicos dos dicionários consultados são: http://michaelis.uol.com.br/; https://www.lexico.pt/; e 

http://www.aulete.com.br/.  

http://michaelis.uol.com.br/
https://www.lexico.pt/
http://www.aulete.com.br/
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distinguir por meio dos sentidos ou da mente; representação mental das coisas; qualquer 

sensação física manifestada através da experiência; faculdade de apreender algo através dos 

sentidos ou da inteligência; entendimento sensorial de elementos ou ocorrências exteriores: 

percepção dos sons da natureza; entre outros. Toda essa diversidade de significados também é 

análoga as definições e aos entendimentos. Há também uma abrangência bastante díspar na 

utilização e abordagem da percepção pela literatura científica.   

 Conforme Hochberg (1973, p.11 apud MARIN, 2008, p. 206), “a percepção é um dos 

mais antigos temas de especulação e pesquisa no estudo do homem [...] Estudamos a percepção 

numa tentativa de explicar nossas observações do mundo que nos rodeia”.  A origem dos 

estudos da percepção está associada às obras da fisiologia e da física, que forneceram 

importante contribuição para a área da psicologia (DA INCARNAÇÃO, 2013).  

Segundo Carvalho e Steil (2013, p.60), “a percepção é uma espécie de objeto fundador 

da psicologia”. Nesse sentindo, em 1879, Wilhelm Wundt, considerado o pai da psicologia 

científica, fundou em Leipzig (na Alemanha), o primeiro laboratório de psicologia experimental 

(MARIN, 2008). Buscava-se, com os estudos realizados por esse laboratório, a compreensão 

da percepção e da organização dos sujeitos em relação aos estímulos sensoriais externos e 

internos.  Segundo Marin (2008), esse enfoque biofísico e comportamentalista influenciou 

diversas vertentes da psicologia que se propuseram a estudar a percepção como o 

introspeccionismo (mentalismo), o estruturalismo, o behaviorismo e a própria psicologia 

ambiental (em sua fase inicial). O filósofo Merleau-Ponty criticou fortemente essas vertentes 

clássicas da psicologia, “uma vez que renunciavam o mundo vivido, em favor daquele que a 

inteligência construía” (CARMO, 2000, p.50 apud MARIN, 2008, p.207).  

Contrapondo a essas perspectivas clássicas de abordagem da percepção, nas décadas de 

20 e 30 do século passado, com a psicologia da Gestalt ou psicologia da forma a “percepção 

deixa de estar relacionada a um inventário de associações sensoriais para torna-se uma 

totalidade articulada onde o todo precede e condiciona a existência das partes” (CARVALHO 

e STEIL, 2013, p.61). Marin (2008, p.208) ratifica que para a psicologia da Gestalt “[...] não se 

pode ter conhecimento do todo através das partes, e sim das partes através do todo e que só 

através da percepção da totalidade é que a razão pode decodificar e assimilar uma imagem ou 

um conceito”. Se configura a partir daí também um campo filosófico com influência da 

fenomenologia e do existencialismo. Esse novo enfoque será apreciado pela psicologia 

ambiental e outras áreas de conhecimento, como a geografia.  

No que tange a psicologia ambiental, Rodrigues et al. (2012, p.101), nos diz que o início 

da utilização deste termo foi o ano de 1943, “quando Brunswik argumentava que os estímulos 
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ambientais transmitidos eram mais complicados do que pareciam na época”. Porém, essa 

vertente da psicologia só se consolidou nos anos de 1970 quando se propôs a analisar a relação 

entre os ambientes físicos, os seres humanos e os problemas ambientais (BASSANI, 2004 apud 

RODRIGUES et al, 2012).   

Carvalho e Steil (2013) nos dizem que a percepção ambiental é o ponto de interesse 

comum que congrega os estudos das relações pessoa-ambiente da psicologia ambiental. Tais 

autores citam Pinheiro (1997) ao falar da percepção sob o viés da psicologia ambiental: 

 
[...] a percepção ambiental tal como compreendida pela psicologia ambiental se 

desloca da percepção de objeto para horizontes de larga escala, tamanho e 

temporalidade, associados ao caráter molar das ambiências que circundam o espaço 

existencial. (...) uma vez que os ambientes percebidos incluem o sujeito, a percepção 

ambiental tende a dissolver a dicotomia sujeito objeto, superando desta forma as 

teorias situacionistas e interacionistas em psicologia que, de uma forma ou de outra, 

fixam-se em análises unidirecionais das relações pessoa-ambiente. (CARVALHO e 

STEIL, 2013, p.62). 

  

Quanto a geografia, o artigo “Geography, Experience and Imagination” de David 

Lowenthal de 1961 foi considerado por Holzer (1993) o pioneiro na introdução do tema da 

percepção ambiental na ciência geográfica.  No entanto, nessa época, Lowenthal foi pouco 

reconhecido pelos geógrafos, devido ao campo rigidamente delimitado dessa disciplina como 

ciência descritiva e de síntese. Por outro lado, o arquiteto Kevin Lynch, por meio da publicação 

do seu livro intitulado “The Image of the City” de 1960, conseguiu uma projeção bastante 

ampla, acelerando os estudos sobre percepção ambiental em várias ciências sociais, dentre as 

quais, a própria geografia (HOLZER, 1993).  

 As considerações de Lynch e Lowenthal se assemelhavam em vários aspectos, como 

por exemplo, a “valorização da percepção individual e da imagem ambiental como fator de 

sobrevivência e estabilização da relação homem/meio” (HOLZER, 1993, p.116). No entanto, a 

preocupação dos estudos de Lynch estava direcionada a uma aplicação metodológica, enquanto 

Lowenthal centrava-se em uma reflexão epistemológica e de renovação da geografia 

(HOLZER, 1993). 

 Durante a década de 1960, a percepção ambiental foi apreendida de duas formas pelos 

geógrafos: os analíticos, como Gilbert White e Robert Kates, recorreram a fontes externas à 

geografia, já os geógrafos apoiados na geografia histórica e geografia cultural, como Lowenthal 

e Tuan, se voltaram para os aspectos epistemológicos (HOLZER, 1993). Apesar das diferentes 

intencionalidades na apropriação da percepção ambiental pelos distintos grupos de geógrafos, 

o Encontro Anual da AAG (American Association of Geographers) de 1965 os aproximou. 

Neste encontro, White e Kates se juntaram a Lowenthal e promoveram um simpósio sobre 
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percepção ambiental e comportamento. “Com este simpósio foram traçados uma linha de ação 

e um roteiro básico de temas para uma geografia cultural e histórica renovada. Seus pontos de 

partida seriam o ‘meio pessoalmente apreendido’ e as ‘aproximações humanísticas’” 

(HOLZER, 2008, p.139).  

 Com a consolidação da geografia humanista na década de 1970, a percepção ambiental 

sob a ótica da geografia ganhou grande destaque, sobretudo nas obras do geógrafo Yi-Fu Tuan.  

 

2.2.2 – Yi-Fu Tuan e a percepção do meio ambiente 

 

 Em seu livro “Topofilia”, Tuan (1980, p.4) diz que “Percepção é tanto a resposta dos 

sentidos aos estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são 

claramente registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados”. Assim, 

notamos que a percepção é uma atividade que envolve os sentidos e o ambiente, sendo composta 

pela “percepção sensorial” e pela “percepção cognitiva”. 

 No que tange a empreitada de Tuan (1980) em relação à percepção por meio dos sentidos 

humanos, ele destaca a visão, como podemos perceber no seguinte trecho: “Dos cinco sentidos 

tradicionais, o homem depende mais conscientemente da visão do que dos demais sentidos para 

progredir no mundo” (TUAN, 1980, p.7). Segundo o mesmo autor, a visão capta informações 

mais detalhadas e precisas do meio ambiente quando comparada à audição. No entanto, apesar 

da importância atribuída à visão, o que ouvimos tem maior poder de nos sensibilizar do que o 

que vemos (TUAN, 1980).  

Quanto ao tato, Tuan nos fala que ele nos fornece bastante informações sobre o mundo 

e ainda acrescenta que ele “é a experiência direta da resistência, a experiência direta do mundo 

como um sistema de resistências e de pressões que nos persuadem da existência de uma 

realidade independente de nossa imaginação” (TUAN, 1980, p.9).  

No item referente ao olfato Tuan nos diz que “o odor tem o poder de evocar lembranças 

vividas, carregadas emocionalmente, de eventos e cenas passadas” (TUAN, 1980, p.11).  

Apesar de todas as especificidades de cada órgão do sentido, a percepção do mundo 

ocorre simultaneamente através de todos os sentidos, podendo ser mais exercitado um ou outro 

de acordo com cada indivíduo e sua cultura (TUAN, 1980). Nesse sentido, o mesmo autor 

chama a atenção que “a percepção é uma atividade, um estender-se para o mundo. Os órgãos 

dos sentidos são pouco eficazes quando não são ativamente usados” (TUAN, 1980, p.14). 

Além da percepção, outros importantes conceitos foram abordados por Tuan em sua 

obra “Topofilia”, tais como atitude, valor e visão do mundo. As inter-relações entre estes 
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conceitos e percepção e a íntima associação com a dimensão cultural, foram amplamente 

trabalhadas pelo autor. Nesse sentido, podemos ilustrar com o seguinte trecho:  

 
O grupo, expressando e reforçando os padrões culturais da sociedade, afeta fortemente 

a percepção, a atitude e o valor que seus membros atribuem ao meio ambiente. A 

cultura pode influenciar a percepção de tal modo que as pessoas verão coisas que não 

existem: pode causar alucinação em grupo. (TUAN, 1980, p.285). 

  

 Segundo Oliveira (2013, p.91), esses conceitos “enriquecem e ampliam a noção de meio 

ambiente, colocando-a diante da visão de mundo, no contexto da experiência”. E é “a 

perspectiva da experiência”, o subtítulo de outra importante obra de Tuan – “Espaço e Lugar” 

(1983). Neste livro Tuan (1983, p.9) define experiência como “um termo que abrange as 

diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade. Estas maneiras 

variam desde os sentidos mais diretos e passivos como o olfato, paladar e tato, até a percepção 

visual ativa e a maneira indireta de simbolização”. Envolve, dessa forma, aprendizado e criação 

de uma realidade; sentimento e pensamento.  

 Nesse contexto da experiência que Tuan (1983, p.6) diferencia espaço de lugar, que 

segundo ele se fundem. “Espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de 

valor”. De acordo com Oliveira (2013, p.92), espaço e lugar são indissociáveis na essência “e 

permeiam nossas percepções, nossas atitudes e nossos valores de visão de mundo”.  

 

2.2.3 – Percepção do meio ambiente: outras contribuições  

 

 Lívia de Oliveira, pesquisadora responsável pela tradução de importantes obras de Tuan, 

como mencionado anteriormente, desenvolveu significativas contribuições para o estudo da 

percepção do meio ambiente no contexto brasileiro. Segundo Marandola Jr. e Gratão (2003), a 

autora prefere a adoção da expressão “Percepção do Meio Ambiente” do que “Percepção 

Ambiental” por considerar esta última limitada.  

Oliveira (2002) destaca que percepção difere de sensação, apesar de estarem associadas 

na apreensão da realidade. A sensação compreende a condição sensorial da percepção por meio 

de um órgão corporal para se efetivar. Já a percepção consiste na apreensão de uma realidade 

sensível, com uma significação. 
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No entanto, apesar da importância da percepção, Lívia de Oliveira destaca em seus 

estudos a cognição fundamentada em Jean Piaget. Com a abordagem piagetiana, Oliveira 

(2002) embasou as noções de atividade perceptiva e conhecimento2. 

 
A percepção geográfica está atrelada ao conceito de atividade perceptiva, como 

preconiza Piaget. Atividade esta que é multifacetada, excluindo uma interação 

imediata, mas necessitando de outras ações, tais como: exploração, transposição 

espaço-temporal, ou puramente temporal, transporte, coordenação, esquematização, 

estruturação e outras. [...] Em geografia, importa tanto a percepção como a cognição. 

Mas pode-se dizer que a cognição fundamenta toda a pesquisa geográfica a partir da 

percepção que cada um de nós constrói da realidade e a meta que perseguimos ou 

tentamos atingir. Aceita-se que o verbo de cognição é conhecer. Conhecer consiste 

em construir ou reconstruir o objeto do conhecimento, de maneira a apreender o 

mecanismo desta construção. (OLIVEIRA, 2002, p.189 e 192).    

 

 Nesse sentido de destaque da cognição, Del Rio (1996, p.3 apud RISSO 2014, p.311) 

diz que a percepção consiste em um “processo mental de interação do indivíduo com o meio 

ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, principalmente 

cognitivos”. Percebemos aí também que a percepção é tratada como processo e que segundo 

Risso (2014) culmina em distintos significados, representações, percepções, ações e condutas. 

A autora acrescenta ainda que “os filtros culturais são essenciais nesse processo, já que 

selecionam as informações recebidas, conferindo-lhes significados diferenciados" (RISSO, 

2014, p.311).  

 Numa tentativa de aproximação com a Educação Ambiental, citamos Helbel e Vestena 

(2017) que procuram relacionar a percepção ambiental com essa área. Para tais autoras, “o 

estudo da Percepção Ambiental se relaciona a formas distintas de perceber ou sentir o espaço 

vivido, pois cada sujeito constrói seus valores ao se relacionar consigo mesmo e com o que o 

cerca” (HELBEL e VESTENA, 2017, p.69). Elas justificam que a percepção ambiental é 

importante para a Educação Ambiental por possibilitar a reflexão das questões ambientais e a 

tomada de consciência do meio ambiente como construção dos sujeitos.  

 É oportuno também citar, nesse sentido, Rosa e Di Maio (2018), que ao desenvolverem 

um estudo sobre a importância do trabalho de campo para a Educação Ambiental constataram 

a relevância de tal atividade pedagógica para a ressignificação da percepção ambiental de 

alunos do ensino médio, sobretudo em relação ao ecossistema manguezal. Tais autores 

demostraram que apesar desse ecossistema fazer parte do município de residência dos alunos, 

                                                           
2 Ao citarmos a abordagem piagetiana que embasou os estudos de Oliveira (2002) não significa que nos 

apropriamos também dessa fundamentação teórica. Apenas expomos as bases teóricas dessa renomada autora no 

contexto dos estudos sobre percepção. Em outro sentido, o trabalho está ancorado numa perspectiva histórico-

cultural se aproximando das considerações de Vigotski que ressalta a “influência do contexto sociocultural na 

constituição do sujeito e de seu conhecimento” (BASTOS, 2014, p.74).  
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o conhecimento inicial dos alunos era muito limitado. A vivência da prática do trabalho de 

campo possibilitou novas sensações, percepções, significados e valores, contribuindo assim, 

para a construção do conhecimento engajado com a experiência e por isso mais significativo 

para o processo de ensino-aprendizagem. 

 Ainda em relação a contribuição para a Educação Ambiental, Marin (2008) diz que os 

estudos sobre percepção não podem ficar limitados a visão das pessoas sobre os problemas 

ambientais, pois tal visão pode está impregnada de informações midiáticas descontextualizadas. 

Ela defende que os estudos sobre percepção ambiental 

 
[...] Deveriam ir à gênese da existência e descrever os múltiplos modos de vida 

reveladores do real sentido de inserção do ser humano no seu ambiente. É somente na 

redescoberta desses modos de viver e de se relacionar com a natureza, o lugar habitado 

e a coletividade que se pode ancorar uma postura sensível e pró-ativa e uma 

discursividade enraizada, crítica, capaz de gerar o comprometimento das pessoas, 

focos das metas da educação ambiental. (MARIN, 2008, p. 216 e 217). 

 

 

2.3 – Educação Ambiental 

 

2.3.1 – Histórico da Educação Ambiental 

 

 Os impactos ambientais produzidos pelo desenvolvimento social são verificados desde 

os primórdios da humanidade (LIMA, 2011). Dias, Marques e Dias (2016), citam diversos 

exemplos de problemas ambientais desde da Antiguidade, que embora em pequena escala e 

regionalizados, já geravam uma certa preocupação com a questão ambiental. No entanto, 

segundo Leff (2011), as evidências de uma crise ambiental global construída a partir do 

processo civilizatório da modernidade só foram amplamente percebidas recentemente, por volta 

de meados do século XX. Este autor define a crise ambiental como: 

 
[...] crise das formas como temos compreendido o mundo e do conhecimento com o 

qual o temos transformado; do processo de racionalização que desvinculou a razão do 

sentimento, o conhecimento da ética, a sociedade da natureza. É uma crise da razão 

que se reflete na degradação ambiental e na perda de sentidos existenciais dos seres 

humanos que habitam o planeta Terra. (LEFF, 2010, p.174). 

 

 Essa crise ambiental repercutiu e ganhou notoriedade a partir das diferentes conferências 

e publicações relacionadas à temática ambiental ao longo do século XX, sobretudo a partir de 

sua segunda metade. No entanto, ainda no primeiro quartel do século passado, no ano de 1923, 

foi realizado em Paris o I Congresso Internacional para a Proteção da Natureza (DIAS, 



27 
 

MARQUES e DIAS, 2016). Vinte e três anos após esse congresso, ocorreu na Basileia (Suíça) 

a Conferência para a Proteção Internacional da Natureza (GEORGE, 1973 apud DIAS, 

MARQUES e DIAS, 2016). 

 No ano de 1948, foi criada, sob a égide da Unesco, a União Internacional para a 

Conservação da Natureza que em 1956 passou a ser denominada de União Internacional para a 

Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Essa organização tinha por objetivo 

“assegurar a perpetuidade dos recursos naturais, tendo como ponto de apoio bases científicas 

sobre a formação e dinâmica dos ecossistemas” (URBAN, 1998; PINHEIRO, 2011 apud DIAS, 

MARQUES e DIAS, 2016, p.19).  

 Em 1962, foi publicado o livro Silent Spring (Primavera Silenciosa) da bióloga norte-

americana Rachel Carson, cuja obra é considerada uma das bases do movimento ambientalista 

e de fundamental importância para a “revolução ambiental” (LE PRESTE, 2000 apud DIAS, 

MARQUES  e DIAS, 2016, p.19). Esse livro “trouxe a público o resultado do estudo do efeito 

da contaminação química de pesticidas sobre o ambiente natural e sobre a extinção de certas 

espécies animais, despertando a consciência e a sensibilidade social para os problemas 

ambientais” (LIMA, 2011, p.31).  

 Segundo Dias (2003 apud SANTOS e TOSCHI, 2015), foi na Conferência em Educação 

na Universidade de Kelle (Grã-Bretanha), realizada em 1965, que a educação adentra no 

contexto de problemática ambiental instituindo o termo Environmental Education (Educação 

Ambiental). Nessa conferência estabeleceram que a “EA deveria ser parte da educação de todos 

os cidadãos e englobar essencialmente a conservação ou ecologia aplicada” (SANTOS e 

TOSCHI, 2015, p.242).  

 Apesar de todos os eventos e trabalhos realizados e órgãos instituídos até a década de 

1960 voltados para a questão ambiental, o primeiro grande marco internacional dessa questão 

e da constituição do campo da Educação Ambiental foi a Conferência sobre o Ambiente 

Humano realizada, em 1972, pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo.  

Neste evento foi recomendado o desenvolvimento da Educação Ambiental como elemento 

estratégico no combate à crise ambiental e foi também sugerido o estabelecimento de um 

programa internacional de Educação Ambiental (LIMA, 2011). 

 Segundo Layrargues (2003), em 1974 foi realizado o Congresso de Educação Ambiental 

em Jammi (na Finlândia). Neste congresso, que foi promovido com apoio da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), reconheceu-se que a 

Educação Ambiental tinha um caráter permanente.  
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 Em 1975, foi realizado, em Belgrado, o I Seminário Internacional sobre Educação 

Ambiental que resultou na criação da “Carta de Belgrado”. Segundo Lima (1984 apud 

GUIMARÃES, 2001, p.18), nesta carta “estão explicitadas as metas e os objetivos da Educação 

Ambiental, onde o princípio básico é a atenção com o meio natural e artificial, considerando os 

fatores ecológicos, políticos, sociais, culturais e estéticos”.  

 No contexto da América Latina, em 1976 foram realizadas reuniões em Chosica (Peru) 

e Bogotá (Colômbia). Na primeira cidade “[...] a educação ambiental está sendo postulada como 

um agente fortalecedor e catalisador dos processos de transformação social” (LIMA, 1984 apud 

GUIMARÃES, 2001, p.18). Em Bogotá, a Educação Ambiental foi definida “[...] como o 

instrumento de tomada de consciência do fenômeno do subdesenvolvimento e de suas 

implicações ambientais, que tem a responsabilidade de promover estudos e de criar condições 

para enfrentar esta problemática eficazmente” (LIMA, 1984 apud GUIMARÃES, 2001, p.19).  

 Porém, um dos eventos mais significativos em âmbito internacional foi a I Conferência 

Intergovernamental de Educação Ambiental promovida pela UNESCO e o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), realizada em 1977, em Tbilisi – Geórgia. 

Segundo Lima (2011), essa conferência é considerada o principal marco da Educação 

Ambiental, por ter estabelecido os princípios, objetivos e estratégias desse novo campo. De 

acordo com Garrido e Meirelles (2015), a Conferência de Tbilisi retomou, reforçou e ampliou 

as formulações da Carta de Belgrado, tais como o caráter interdisciplinar da Educação 

Ambiental e a necessidade de ser ofertada tanto no ensino formal quanto no não formal.  

 Em 1983 foi criada a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CMED) pela Assembleia Geral da ONU e iniciativa do Pnuma. Essa comissão tinha como 

missão “promover o diálogo entre países ricos e pobres sobre as questões de meio ambiente e 

desenvolvimento e de definir formas de cooperação entre ambos” (DIAS, MARQUES e DIAS, 

2016, p.20).  

 No ano de 1987, foi realizada, em Moscou, a II Conferência Mundial sobre Educação 

Ambiental, onde promoveram as seguintes medidas: reforço dos princípios da Conferência de 

Tbilisi, avaliação do período de 1977-1987 e elaboração dos planos para a década seguinte 

(GUIMARÃES, 2001).  

 Em 1992, ocorreu outro evento muito significativo para a Educação Ambiental que foi 

a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio 

de Janeiro. Essa conferência, também conhecida como “Rio 92”, deixou um legado muito 

importante para o campo da Educação Ambiental através dos seguintes documentos:  
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A Agenda 21, que trata da educação no capítulo 36 (‘Promoção do ensino, da 

conscientização e do treinamento’); o Tratado das ONGs, que focaliza a EA no 

Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global e a Carta da Terra, que servem de referência política e valorativa para a maioria 

dos educadores ambientais até hoje. (LIMA, 2011, p, 104).   

 

 No ano de 1997, a UNESCO promoveu a Conferência Internacional sobre Meio 

Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, realizada em 

Tessalônica (Grécia). Nesse evento, a Educação Ambiental foi afirmada como um dos pilares 

da sustentabilidade, assim como a economia, a tecnologia e a legislação (LAYRARGUES, 

2003). Segundo Lima (2011, p.104), a partir daí verifica-se a intencionalidade de “substituir a 

EA, como projeto educativo, por outra proposta de educação para o desenvolvimento 

sustentável ou para a sustentabilidade, que tanta controvérsia gerou no interior do campo mais 

adiante”.   

 Em 2002, ocorreu em Johannesburgo (África do Sul), a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável, que também é chamada de “Rio+10”. Nesse evento, que tinha 

por objetivo avaliar o período de dez anos da implantação da Agenda 21, foi reconhecida a 

dificuldade de conciliar a sustentabilidade com o modelo econômico vigente (GARRIDO e 

MEIRELLES, 2015). Nessa conferência recomendou-se à Organização das Nações Unidas, o 

que acabou sendo aprovada, a instituição da Década da Educação para o Desenvolvimento 

Sustentável – DEDS (2005 – 2014), com o propósito de implementar os acordos e 

recomendações firmados pelas Conferências realizadas até o momento (DIAS, MARQUES e 

DIAS, 2016). 

 No que tange ao contexto brasileiro, a origem do campo da Educação Ambiental está 

atrelada aos resultados e desdobramentos das grandes conferências ambientais internacionais, 

assim como as iniciativas realizadas pelas agências governamentais brasileiras, pelas ONGs 

ambientalistas, pelos educadores e pelas escolas (LIMA, 2011). 

 As experiências de Educação Ambiental, verificadas no Brasil durante a década de 

1970, estavam voltadas para a sensibilização com enfoque “naturalista”. Essa vertente 

dominante aqui na época era reflexo de influências do debate internacional conjugada a 

conveniências do contexto político do país com o regime militar, que limitava a discussão 

política e os questionamentos sociais e ambientais. Desse modo, a Educação Ambiental ficou 

restrita ao naturalismo sem articular as questões ambientais às socioeconômicas, numa 

abordagem acrítica da realidade (SAITO, 2012). 

 Nessa década foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) através do 

Decreto nº 73.030 de 30 de outubro de 1973. Segundo Lima (2011), trata-se do primeiro 
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organismo federal de gestão dos problemas ambientais e precursor do sistema de agências 

estatais de meio ambiente. Uma das atribuições desta secretaria era “promover, intensamente, 

através de programas em escala nacional, o esclarecimento e a educação do povo brasileiro para 

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

(BRASIL, 1973). Dois anos após a criação dessa Secretaria, aconteceu o Primeiro Encontro 

Nacional sobre Proteção e Melhoria do Meio Ambiente, realizado pelo Governo Federal. Pouco 

tempo depois, em 1977, baseado na Conferência de Tbilisi, foi assinado pela SEMA e pelo 

Ministério do Interior o primeiro documento brasileiro sobre Educação Ambiental (DIAS, 

MARQUES e DIAS, 2016). Percebe-se que o desenvolvimento inicial da Educação Ambiental 

no Brasil esteve mais associado às agências estatais de meio ambiente do que ao sistema 

educacional (LIMA, 2011).  

 O início da década seguinte é marcado pela instituição da Política Nacional de Meio 

Ambiente por meio da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 que, dentre outros princípios, 

dispõe em seu artigo 2º, inciso X, a “educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive 

a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente” (BRASIL, 1981). Ainda nessa década, com a Constituição Federal de 1988, a 

Educação Ambiental é novamente mencionada como consta no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 

VI, incumbindo ao poder público “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino 

e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988).  

 Na década de 1990, segundo Layrargues (2003), através da iniciativa governamental 

surgiram diversas coordenações e programas envolvendo a Educação Ambiental no contexto 

nacional. Dentre eles, estão: a criação, em 1991, da Coordenação de Educação Ambiental 

(COEA) do Ministério da Educação (MEC), que mais tarde se consolidaria como a atual 

Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA) e também a criação da Divisão de 

Educação Ambiental do IBAMA; em 1993 foram instituídos os Centros de Educação 

Ambiental (CEA), que objetivavam a promoção da articulação entre Educação Ambiental 

formal e não formal, bem como a difusão de projetos associados a esse campo; em 1994 foi 

criado o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA); e em 1996 foi criado o Grupo 

de Trabalho de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (LIMA, 2011; 

LAYRARGUES, 2003).  

 Em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) enfocaram o caráter transversal 

e interdisciplinar da Educação Ambiental, assim como a Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre a 

Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), ratificando 

a ideia de não considerar a Educação Ambiental como disciplina específica (SAITO, 2012). 
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Essa lei também estabelece que a Educação Ambiental deve abranger todos os níveis de ensino 

como verificado em seu artigo 2º: “A educação ambiental é 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” (BRASIL, 1999). 

 De acordo com Santos e Costa (2015), uma tentativa recente de reforçar a legitimidade 

da Educação Ambiental foi a homologação, em 2012, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Ambiental (DCNEA). Estas diretrizes apresentam a Educação Ambiental com 

uma perspectiva socioambiental devendo ser desenvolvida através transversalidade por meio 

de uma abordagem complexa e interdisciplinar. 

 
Para que os estudantes constituam uma visão da globalidade e compreendam o meio 

ambiente em todas suas dimensões, a prática pedagógica da Educação Ambiental deve 

ter uma abordagem complexa e interdisciplinar. Daí decorre a tarefa não habitual, mas 

a ser perseguida, de estruturação institucional da escola e de organização curricular 

que, mediante a transversalidade, supere a visão fragmentada do conhecimento e 

amplie os horizontes de cada área do saber. (BRASIL, 2013, p.543). 

 

 Segundo Santos e Costa (2015), apesar das DCNEA serem ancoradas em uma 

perspectiva de Educação Ambiental crítica, elas não esclarecem como enfrentar as dificuldades 

estruturais da educação brasileira caracterizada pela precariedade dos recursos materiais e pela 

compartimentação do ensino por meio de disciplinas isoladas.  

 

2.3.2 – Concepções e reflexões sobre Educação Ambiental 

 

 Apesar do consenso existente em torno da necessidade da Educação Ambiental para 

sociedade atual, há diferentes concepções e abordagens desse campo no que tange aos objetivos, 

ideais e práticas. A categorização dessas diversas concepções foi realizada por vários autores, 

dentre os quais destacamos, Lima (2002), Sauvé (2005), Sorrentino (2006), Tozoni-Reis (2008) 

e Layrargues e Lima (2011).  

 Lima (2002) propôs uma sistematização da Educação Ambiental calcada em duas 

polaridades, denominando-as como conservadora e emancipatória. Quanto a primeira, o 

objetivo é manutenção da estrutura social vigente. Já a segunda, visa a transformação estrutural 

da sociedade. Além disso, indicou também uma vertente derivada da polaridade conservadora, 

nomeando-a de “conservadorismo dinâmico”, que compreende um perfil reformista, com 

mudanças aparentes e reducionistas das relações socioambientais, mas conservadora na 

essência.  
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 Sauvé (2005), ao realizar a sistematização das correntes em Educação Ambiental, nos 

diz que apesar de cada corrente possuir características específicas que a individualiza, há 

também atributos compartilhados, não sendo as correntes, portanto, mutuamente excludentes 

em todos os sentidos. A autora identifica e analisa quinze correntes de Educação Ambiental. As 

de longa tradição são: naturalista, conservacionista, sistêmica, resolutiva, científica, humanista 

e moral/ética. As correntes mais recentes são: holística, etnográfica, biorregionalista, práxica, 

crítica, feminista, da eco-educação e da sustentabilidade.   

 Sorrentino (2006) classificou os diversos fazeres educacionais atinentes à questão 

ambiental em quatro correntes, a saber: conservacionista, educação ao ar livre, gestão ambiental 

e economia ecológica. Duas vertentes são oriundas dessa última corrente, são elas: a do 

desenvolvimento sustentável e a das sociedades sustentáveis. A primeira seria uma espécie de 

verniz de modernidade para a manutenção da estrutura dominante e a segunda representaria a 

oposição ao modelo de desenvolvimento atual.   

 Tozoni-Reis (2008) cita cinco abordagens da Educação Ambiental: a disciplinatória-

moralista, definida como comportamentalista; a ingênua-imobilista, entendida como 

contemplativa; a ativista-imediatista, pautada no ativismo ambiental; a conteudista-racionalista, 

centrada na transmissão de conhecimentos científicos; e a crítica-transformadora, que considera 

a EA como um processo político de apreensão crítica e reflexiva de conhecimentos, valores, 

comportamentos e atitudes objetivando uma sociedade ambiental e socialmente sustentável.  

Layrargues e Lima (2011) apresentam três macrotendências da Educação Ambiental: a 

conservadora, que se efetiva a partir das correntes conservacionista, comportamentalista, do 

autoconhecimento e da Alfabetização Ecológica; a pragmática, que está vinculada as correntes 

da Educação para o Desenvolvimento Sustentável e para o Consumo Sustentável; e a crítica, 

que abrange as correntes Popular, Transformadora, Emancipatória e no Processo de Gestão 

Ambiental.    

Em consonância em relação a essa diversidade de classificações, Carvalho (2001) 

também destaca que existe uma grande heterogeneidade de intencionalidades socioeducativas 

a respeito do ideário ambiental, sendo a Educação Ambiental um conceito que abarca ainda 

grande imprecisão e generalização. No entanto, afirma que “o foco de uma educação dentro do 

novo paradigma ambiental, portanto, tenderia a compreender, para além de um ecossistema 

natural, um espaço de relações socioambientais historicamente configurado e dinamicamente 

movido pelas tensões e conflitos socais” (CARVALHO, 2001, p.45). Nesse sentido, a autora 

define e defende a Educação Ambiental popular pelo seu caráter político e emancipatório.   
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Corroborando com as ideias apresentadas por Carvalho (2001), Loureiro e Layrargues 

(2013) ao analisarem a articulação entre educação ambiental crítica, a justiça ambiental e a 

ecologia política, constatam que essa macrotendência da educação ambiental constitui uma das 

possibilidades de enfrentamento contra-hegemônico da realidade socioambiental e de luta 

política por outro modelo societário.  

Layrargues (2014) aponta as contribuições de Paulo Freire como a grande possibilidade 

para a construção de um outro projeto societário e informa que ele é um dos principais autores 

citados no campo da Educação Ambiental no Brasil. Nesse contexto, Torres, Ferrari e Maestrelli 

(2014) citam estudos que comprovam que Paulo Freire é uma das principais referências para a 

Educação Ambiental Crítica. Loureiro (2004 apud LUCATTO e TALAMONI, 2007) também 

defende a inserção da pedagogia freireana na Educação Ambiental em decorrência da 

concepção de Freire sobre educação emancipadora e libertadora. Outra autora que também 

defende tal inserção é Sato (2004), 

 
[...] admitindo que a pedagogia libertadora e humanista (e não humanitária) e a práxis 

(ação/reflexão) de Freire (1979, 1983, 1987, 1992, 1996) podem ser transportadas à 

EA como possibilidade de transformar as sociedades, por meio de ações políticas e 

participativas, e com a utilização de uma pedagogia humana, num processo 

permanente de libertação. (SATO, 2004 apud LUCATTO e TALAMONI, 2007, 

p.391). 

 

 Nesse sentido, Sato (2001, p.20) já destacava que a Educação Ambiental “clama pela 

liberdade de expressão, pela autonomia, pela diversidade e pela emancipação para a 

transformação de sociedades”. A mesma autora acrescenta que a Educação Ambiental não 

objetiva “conscientizar” as pessoas e diz que essa ideia faz parte de um discurso equivocado 

acrítico do significado político da palavra presente nas considerações de Freire. Ela também 

chama atenção para a valorização dos conhecimentos extra acadêmicos, próprios das 

comunidades e que muitas vezes são negligenciados.  

 
[...] as comunidades detêm conhecimentos próprios, entretanto, não utilizam a 

linguagem acadêmica para legitimar este saber. Há sabedoria que flui de uma relação 

que poderia envolver diversas formas de conhecimento, num entrelaçamento 

inseparável da biodiversidade com a cultura local. E afinal, ninguém pode dar 

consciência a alguém. Somos seres historicamente construídos, e capturamos a 

realidade na medida que somos capazes de concebermo-nos nos nossos próprios 

mundos. (SATO, 2001, p.21).  

 

 Uma aproximação da Pedagogia Popular de Paulo Freire com a fenomenologia no 

campo da Educação Ambiental é apresentada por Sato, Moreira e Luiz (2017) em um artigo 

intitulado “Educação Ambiental e narrativa transmídia: Pedagogia Popular e fenomenologia 
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recriando o espaço escolar”. Neste trabalho, os autores relatam uma experiência que rompe com 

a lógica tradicional da sala de aula e evidencia uma dinâmica conjunta de produção e reflexão 

do conhecimento por parte de professores e alunos. Esse estudo demonstrou que é possível 

conciliar a Educação Ambiental Crítica com a fenomenologia, como podemos perceber a partir 

da seguinte colocação: “Como pano de fundo, a educação popular de Paulo Freire e a 

fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty serviram de metodologia para que tudo funcionasse 

sem o ordenamento rígido da estrutura escolar atual” (SATO, MOREIRA e LUIZ, 2017, p.294).  

 Apesar de suas especificidades de trabalho calcadas em torno da transmidialidade serem 

diferentes da nossa, que está pautada na percepção ambiental, mapas mentais e representações 

geoespaciais coletivas, essa experiência constitui um dos fundamentos da nossa proposta de 

pesquisa, pois também buscamos uma aproximação entre fenomenologia com uma perspectiva 

crítica em Educação Ambiental para viabilizar a construção de uma nova lógica educacional e 

por consequência, um outro modelo societário.  

  

 

2.4 – Mapas Mentais 

 

 Os mapas constituem uma das mais antigas formas de linguagem. Segundo Oliveira 

(2014), eles precederam a própria escrita e representaram um modo de comunicação dos povos 

pré-históricos. Conforme a mesma autora, os seres humanos sempre promoveram a exploração 

do espaço circundante procurando representá-lo para diversas finalidades. Nesse sentido, 

Harley (1991, p.5), nos diz que “a apreensão do meio ambiente e a elaboração de estruturas 

abstratas para representá-lo foram uma constante da vida em sociedade, desde os primórdios da 

humanidade até os nossos dias”.  

 É relevante ressaltar que nem sempre essas formas de representação espacial foram 

consideradas pela Cartografia. Harley (1991) faz uma análise da visão eurocêntrica da 

cartografia e comenta sobre a dificuldade de aceitação de representações de povos não europeus 

e de representações que não se enquadravam em padrões como orientação, escalas regulares e 

convenções específicas. Nesse sentido, Teixeira e Nogueira (1999) afirmam que a partir do 

século XIX, quando as representações ganham um cunho matemático e codificação própria, 

constituindo a Cartografia como ciência pautada na precisão, as outras formas de representação 

espacial que não se enquadravam nos padrões estabelecidos foram menosprezadas.  

 Esse aprisionamento da cartografia pelas categorias e definições dos eruditos contribui 

para a segregação de uma considerável parcela da cultura universal. No entanto, segundo 
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Teixeira e Nogueira (1999), verifica-se, então, uma tentativa de reverter esse quadro por parte 

de pesquisadores que procuram reconhecer a importância de todo tipo de representação como 

meio de linguagem das diversas civilizações.   

 É nesse contexto que destacamos as contribuições de pesquisadores como Harley, que 

atribui grande importância as formas específicas que cada sociedade possui de perceber o 

espaço e produzir representações. É com base nesse reconhecimento, que ele define o mapa 

como “representação gráfica que facilita a compreensão espacial de objetos, conceitos, 

condições, processos e fatos do mundo humano” (HARLEY, 1991, p.7). O autor justifica que 

a definição é ampla para poder abarcar todas as culturas de todos os tempos. Essa abordagem 

nos aproxima do “conceito de ‘espaço vivido’, impregnado de percepções, significados e 

complexidades inerentes aos aspectos socioculturais das sociedades” (KOZEL, 2013, p. 60). 

Segundo Santos (2017), as considerações sobre representação apresentadas por Harley estão 

atreladas à “cartografia humanista” por estarem inseridas na cultura humana.  

 Conforme Malanski e Kozel (2015), a cartografia sob o enfoque humanista está 

fundamentada na experiência cotidiana sem se ater as convenções cartográficas oficialmente 

padronizadas. Dentro desse contexto, “as representações cartográficas encerram grandes 

possibilidades para o entendimento do mundo e do humano do mundo. Mas, são os mapas 

mentais que podem trazer ainda mais elementos para esse entendimento” (KOZEL e GALVÃO, 

2008, p. 38).  

Dessa forma, a partir dessa perspectiva, que amplia o conceito de mapa, é que 

reconhecemos o potencial dos mapas mentais para o conhecimento da percepção do meio 

ambiente de estudantes do ensino médio.  

Segundo Santos (2017), há diversas abordagens do mapa na corrente humanista, tais 

como mapas mentais, mapas cognitivos e mapas culturais. Apesar de todos eles terem como 

foco a realização de mapeamentos das experiências referendadas pelo mundo vivido (SANTOS, 

2014), nossa atenção estará voltada para os mapas mentais por estarem mais próximos dos 

objetivos propostos e da metodologia ancorada na fenomenologia.  

No que tange aos mapas mentais, Santos (2014) afirma que este tipo de mapa pode se 

referir a mind map ou a mental map. Quanto ao primeiro termo, 

 
[...] foi sistematizado por Tony Buzan, escritor inglês, que ofereceu uma manual de 

construção de mapa mental na sua obra intitulada ‘Mapas Mentais, métodos criativos 

para estimular o raciocínio e usar ao máximo o potencial do seu cérebro’ e que foi 

publicado no Brasil no ano de 2009. Refere-se, assim, à análise psicológica (dinâmicas 

de grupo em empresas, organização pessoal, por exemplo) de forma a explorar o 

potencial do cérebro. (SANTOS, 2014, p.102).  
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No que diz respeito ao termo mental map,  

 
[...] na Geografia foi empregado por Peter Gould e White na sua obra Mental Map. 

Os autores discutem as preferências espaciais a partir dos mapas mentais. As 

discussões em Gould e White (1986) têm como fundamento colocar as pessoas em 

uma situação hipotética, bastante livre, onde eles são convidados a classificar a sua 

ordem de preferência para uma série de lugares em termos de desejabilidade 

residencial. Assim, os autores contribuem para análise das formas pelas quais as 

pessoas constroem imagens de outros lugares [...]. (SANTOS, 2014, p.102).  

 

 Dentre as várias definições sobre mapa mental encontradas na literatura, destacamos a 

proposta por Kozel (2007, p.115) por ser uma das maiores referências na área, que nos diz que 

os mapas mentais são “uma forma de linguagem que reflete o espaço vivido representado em 

todas as suas nuances, cujos signos são construções sociais”. Notamos que tal definição se 

aproxima das colocações sobre a construção do pensamento e da linguagem de Vigotski (2001), 

que destaca o signo como essencial constituinte da relação do sujeito com o mundo, o que revela 

uma grande sintonia com Mikhail Bakhtin, autor privilegiado no embasamento dos trabalhos 

de Salete Kozel.  Em consonância com essas considerações, Kozel (2007, p.132) fundamenta-

se em Bakhtin ao afirmar que “as linguagens estão associadas ao homem/sociedade numa 

interação histórica, cultural e social, onde se estabelecem os discursos, que estão marcados pelo 

dialogismo, e os signos são produtos dessa construção social”. 

De acordo com Tuan (1975 apud SEEMANN, 2003), os mapas mentais possuem as 

seguintes funções:  

 
Eles nos preparam para comunicar efetivamente informações espaciais; eles tornam 

possível ensaiar comportamento espacial na mente; eles são dispositivos mnemônicos: 

quando desejamos memorizar eventos, pessoas e coisas, eles nos ajudam a saber a sua 

localização; como mapas reais, mapas mentais são meios de estruturar e armazenar 

conhecimento; eles são mundos imaginários, porque permitem retratar lugares não 

acessíveis para as pessoas. (p.10).  

 

Segundo Seemann (2003), alguns fatores vão determinar os detalhes e os conteúdos dos 

mapas mentais, tais como capacidade, habilidade e escala de percepção dos seus autores. No 

entanto, ao trabalhar com mapas mentais não se deve intervir no processo de produção no 

sentido de propor algum parâmetro. Assim, “ao estudar os mundos mentais das pessoas, não 

podemos impor categorias acadêmicas e artísticas, mas devemos interpretar os mapas como 

uma fonte de comunicação” (SEEMANN, 2003, p.15). Nesse sentido, Kozel (2008) destaca a 

importância desses mapas para a prática pedagógica por proporcionarem aos alunos a 

interlocução como atores sociais e construtores do espaço geográfico. 



37 
 

 Richter (2011) ao analisar o mapa mental no ensino de Geografia nos propõe a 

considerá-lo como um caminho para superar visões reducionistas de análise do mapa. O mesmo 

autor destaca que os aspectos subjetivos e perceptivos de cada indivíduo são fundamentais para 

a produção de novas linguagens no processo de formação escolar. Nesse sentido, “os mapas 

mentais possibilitam a seu autor incluir elementos subjetivos que, na maioria das vezes, não 

estão presentes nos mapas tradicionais” (RICHTER, 2011, p. 125). Por fim, ele conclui que: 

 
[...] o mapa mental cumpre um papel fundamental no processo de ensino-

aprendizagem de Geografia, ao indicar leituras, olhares, reflexões, compreensões, 

avanços, limites, equívocos, relações, interpretações e análises a respeito do espaço. 

Entretanto, para que tudo isso aconteça, o professor precisa reconhecer a significativa 

contribuição dessa linguagem espacial para as atividades escolares e os inúmeros 

contextos que esse produto cartográfico permite expressar. Assim, o mapa terá sentido 

para a vivência do aluno, desde sua colaboração na formação escolar até na realização 

das práticas sociais desse indivíduo. (RICHTER, 2011, p. 259).  

 

 Ainda em relação ao contexto escolar, Simielli (1999 apud BATISTA, CASSOL e 

BECKER, 2016) aponta como fundamental que o professor motive os alunos a aproveitar o 

valioso recurso do mapa, ultrapassando a condição de leitor acrítico para leitor e mapeador 

consciente do seu cotidiano. Nesse sentido, os mapas mentais se apresentam como uma 

alternativa para a formação de mapeadores conscientes.  

 No que tange especificamente a questão ambiental, “o mapa mental pode ser uma 

alternativa eficiente para a compreensão do lugar e das características ambientais de um 

município, conduzindo o aluno a uma leitura consciente e subjetiva da realidade (ambiental)” 

(BATISTA, CASSOL e BECKER, 2016, p. 47). O mapa mental também fornece elementos 

que podem ser apropriados para uma análise da percepção do meio ambiente. Oliveira (2006, 

p.36) destaca que “mapas mentais na percepção ambiental não devem ser vistos como meros 

produtos cartográficos, mas como forma de comunicar, interpretar e imaginar conhecimentos 

ambientais”. A importância dos mapas mentais para percepção ambiental é demonstrada através 

do seguinte fragmento: 

 
Com o uso dos mapas mentais, para a representação da realidade ambiental, cada 

signo (as “palavras” do mapa) poderá servir de referência para um elemento que 

conduz ao entendimento da percepção ambiental dos estudantes. Os mapas mentais 

possibilitam a inclusão de elementos subjetivos que, geralmente, não estão presentes 

nos mapas tradicionais e remetem aos sentimentos topofílicos e topofóbicos, fazendo 

com que o mapeador expresse sua afetividade e, muitas vezes, seu inconsciente. 

(BATISTA, BECKER e CASSOL, 2015, p. 3408). 

 

Nesse sentido, a construção de mapas mentais possibilita o desvendamento de uma 

realidade sob ótica dos sujeitos que vivenciam o seu espaço. Dessa forma, a sua utilização é 
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recomendada para se tentar compreender a percepção do meio ambiente dos alunos, como 

forma de construção de uma educação mais contextualizada e compromissada com a sociedade.  
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3 – O município de Itaboraí: breve contextualização 

 

 Pelo fato da pesquisa estar atrelada ao espaço de vivência dos alunos, que abrange 

predominantemente o município de Itaboraí, julgamos importante caracterizá-lo previamente 

para compreendermos o contexto em que os sujeitos da pesquisa estão inseridos.   

 

3.1 – Histórico do processo de ocupação 

 

Etimologicamente, o nome Itaboraí é de procedência tupi e significa “Pedra bonita 

escondida na água” (ARRUDA, 2015, p.64).  

Segundo Ribeiro (2012), após a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro 

em 1º de março de 1565, teve início a distribuição de sesmarias no recôncavo da baía de 

Guanabara com o objetivo de dar suporte, a partir da produção de gêneros alimentícios, para o 

abastecimento da recém fundada cidade. Outro objetivo, de acordo com Costa (2013), para a 

distribuição de sesmarias foi buscar proteger a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro dos 

ataques de estrangeiros e nativos.  

Em 1567, o fidalgo português Miguel de Moura recebeu uma sesmaria na planície do 

Rio Macacu, iniciando o processo de ocupação da região onde hoje encontra-se o município de 

Itaboraí. Pouco tempo depois, por não conseguir um bom resultado na produção agrícola nas 

terras recebidas, as doou, em 1571, aos padres jesuítas. Parte dessas terras foi vendida pelos 

jesuítas a Manoel Fernandes Ozouro, que em 1612, fundou uma capela em honra a Santo 

Antônio, que foi elevada a curato em 1628, dando origem ao primeiro núcleo de povoamento 

na região de Macacu (COSTA, 2013).   

Em 05 de agosto de 1697, o então governador da capitania do Rio de Janeiro, Artur de 

Sá e Menezes, devido à intensificação da dinâmica demográfica na região em tela, criou a Vila 

de Santo Antônio de Sá. (COSTA, 2013). “A Vila de Santo Antônio de Sá foi a primeira Vila 

fundada em separado da Vila de São Sebastião do Rio de Janeiro” (LAMEGO, 1964, p.196 

apud COSTA, 2013, p.55) e já contava, em 1778, com seis freguesias:  

 
A de Santo Antônio de Sá, sendo esta a sede e tendo o mesmo nome da Vila; a 

Freguesia de Santíssima Trindade; Nossa Senhora da Ajuda de Cernambitiba, 

conhecida também como Freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Aguapei mirim 

(Guapimirim); Nossa Senhora da Conceição do Rio Bonito; São João de Itaboraí e a 

Nossa senhora do Desterro de Itambi. (FORTE, 1984, p.04 apud COSTA, 2013, p.55). 
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 Segundo Costa (2013), dois núcleos principais contribuíram para o povoamento do que 

hoje corresponde ao município de Itaboraí, são eles: proximidades do rio Macacu (freguesia de 

Santo Antônio de Sá) e pequena colina situada na freguesia de São João de Itaboraí, onde 

atualmente situa-se a sede do município. A consolidação do povoado desta última freguesia se 

deu a partir do pouso de tropas, culminando na construção da Capela de São João Batista, em 

1672. Posteriormente, em “18 de janeiro de 1696, por alvará, o curato de São João Batista foi 

elevado à condição de paróquia de natureza colativa, sendo assim criada a freguesia de São 

João de Itaborahy” (RIBEIRO, 2012, p.12). A reconstrução dessa paróquia em 1742, deu 

origem a atual Matriz de São João de Itaboraí, constituindo um dos patrimônios histórico-

cultural do município tombado pelo IPHAN (LAMARÃO, 2013).   

 O significativo crescimento econômico e populacional experimentado pela freguesia de 

São João de Itaboraí no final do século XVIII e início do XIX associado, em grande parte, ao 

surto cafeeiro, conjugado a fatores políticos, contribuiu para que a freguesia de Itaboraí fosse 

elevada à condição de Vila em 15 de janeiro de 1833 (COSTA, 2013). Em 22 de maio do mesmo 

ano ocorreu a instalação da Câmara Municipal, data esta que passou a ser comemorativa da 

independência político-administrativa de Itaboraí. No entanto, somente em 1890 é que a Vila 

de São João de Itaboraí tornou-se cidade e recebeu a denominação atual (PMI, 2006).  

 Apesar da pouca expressividade de Itaboraí na produção de café, a freguesia foi 

beneficiada por essa atividade por constituir caminho preferencial para o escoamento da 

produção da região de Cantagalo, Cordeiro, Friburgo e Rio Bonito através de sua rede 

hidrográfica (RAMOS, 2013). Nesse contexto, Ribeiro (2012) destaca Porto das Caixas, que 

tradicionalmente escoava a produção açucareira da parte leste do Recôncavo da Guanabara, 

tornou-se no início do XIX, um importante lugar de confluência das tropas de burro que 

transportavam a produção cafeeira da região.  

 Porém, esse período próspero de Itaboraí foi interrompido a partir de uma série de 

acontecimentos, ocasionando a sua decadência. Segundo Arruda (2015), a partir da análise da 

historiografia local, chega-se a um tripé que fundamenta essa decadência: epidemias que 

assolaram a região (como a da “Febre de Macacu”), a ampliação da malha ferroviária e a falta 

de mão de obra gerada pela abolição da escravatura. No entanto, o referido autor cita estudos 

que questionam os impactos das “febres de Macacu”. Ribeiro (2012), acrescenta que o 

enfraquecimento da produção de café da região de Cantagalo e Nova Friburgo foi um dos 

fatores que contribui para essa decadência. Nesse sentido, o cenário de Itaboraí no início do 

século XX era marcadamente problemático, como pode-se perceber com o seguinte fragmento:  
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[...] havia malária em alguns pontos, principalmente em Porto das Caixas; e embora o 

município produzisse ainda algum café e aguardente e a criação de aves tivesse se 

desenvolvido, o comércio era fraco e a atmosfera da pequena cidade era decadente. 

Os antigos e significativos edifícios só acentuavam o contraste entre o passado rico e 

o presente estagnado. (RIBEIRO, 2012, p.19).  

  

Arruda (2015) ratifica que as primeiras décadas do século XX foram difíceis 

economicamente para o município de Itaboraí. Mesmo diante deste quadro, algumas atividades 

ganharam importância ainda na primeira metade desse século, tais como a olaria e a fruticultura, 

sobretudo o cultivo da laranja. Segundo Ramos (2013), apesar da cerâmica estar sempre 

presente na economia local, foi somente no século XX que ela ganhou maior expressividade 

em função da pavimentação da rodovia RJ 104 durante os anos de 1942/43. “A localidade de 

Venda das Pedras, em Itaboraí, configurou-se como principal polo deste empreendimento e, 

transformando a cidade em uma das principais referências na indústria de cerâmica vermelha 

[...]” (ARRUDA, 2015, p.72).  

Quanto a fruticultura, Ramos (2013) e PMI (2006) destacam que a laranja foi o produto 

de maior representatividade econômica de Itaboraí, sendo os primeiros pomares constituídos 

em 1913. No entanto, a expansão da citricultura no município ocorreu a partir de 1926, com a 

intensificação das exportações para a Europa e para a Argentina (RIBEIRO, 2012). Outro fator 

importante para essa expansão foram as obras de drenagem iniciadas em 1933 e concluídas em 

1953 (RAMOS, 2013). Segundo Siqueira (2014), a produção de laranja foi uma das principais 

fontes de renda para o município de Itaboraí até a década de 1970.  

De acordo com Ribeiro (2012), o declínio da produção da laranja iniciou com a Segunda 

Guerra Mundial, quando Itaboraí perdeu parte significativa do seu mercado europeu. Além 

desse fator, Ramos (2013) destaca ainda a questão da praga que invadiu os pomares e prejudicou 

a produção local. Outro fator indicado pelo mesmo autor foi o encarecimento das propriedades 

para o cultivo motivado pela crescente urbanização.   

Na década de 1970, com a construção da Ponte Rio-Niterói, ocorreu uma acelerada 

urbanização em Itaboraí, que se transformou em uma “cidade dormitório” para trabalhadores 

do Rio de Janeiro e Niterói (MACHADO, 1998 apud SIQUEIRA, 2014).  Com a construção 

da rodovia BR 101, inaugurada em 1985, o município experimentou novas formas de 

organização espacial. Essa construção influenciou no aparecimento de condomínios na década 

de 1990, ocupados por pessoas oriundas de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro atraídas pelo 

fácil acesso proporcionado por tal rodovia (PMI, 2006).   

 



42 
 

3.2 – A história recente de Itaboraí: transformações socioeconômicas provocadas pelo 

COMPERJ 

  

Itaboraí, em sua história recente, no início do século XXI, experimentou grandes 

alterações socioeconômicas desde o anúncio, em 2006, da instalação do Complexo 

Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro – COMPERJ. O processo de implantação, com as 

obras iniciadas em 2008, provocou significativas transformações em diferentes segmentos, 

dinamizando a economia do município, com o surgimento de novos negócios (BRANCO et al, 

2016). Segundo Duba (2016), a arrecadação municipal aumentou quase quatro vezes no período 

2009 a 2014. Porém, o mesmo autor destaca que esse grande empreendimento agravou 

problemas sociais como a especulação imobiliária, o que gerou o aumento do valor dos aluguéis 

e imóveis e atraiu hotéis internacionais, shoppings, franquias e indústrias. Outros problemas 

sociais, segundo Moreno (2016), resultantes das transformações causadas pelo COMPERJ, 

foram o aumento da “favelização” e da violência.  

De acordo com Moreno (2016), o acesso a serviços básicos se tornou muito difícil em 

Itaboraí a partir da instalação do COMPERJ, pois o aumento de tais serviços não acompanhou 

o crescimento demográfico. Duba (2016) afirma que milhares de pessoas foram atraídas para o 

município em função desse empreendimento. “Estima-se que, apenas a população flutuante 

chegue a 40 mil pessoas” (MORENO, 2016, p.62).     

Segundo Moreno (2016), apesar dos novos estabelecimentos, negócios e arrecadação 

crescente, Itaboraí continuou convivendo com problemas como saneamento básico deficiente.  

A partir do ano de 2015, com o envolvimento da Petrobras em ações de investigação de 

corrupção da operação Lava Jato, as obras do COMPERJ foram interrompidas, afetando 

diretamente os trabalhadores desse empreendimento por meio de demissões em massa e calote 

de salários. Os resultados da paralisação das obras logo puderam ser percebidos na cidade 

através de inúmeras famílias que passaram a viver em suas ruas devido ao despejo de suas casas 

por não terem como pagar aluguel e nem condições de retornarem para suas cidades de origem 

(DUBA, 2016).  

Segundo Branco et al. (2016), a economia local foi fortemente impactada o que gerou a 

falência de micro e pequenas empresas. Além disso, Itaboraí tornou-se “um grande canteiro de 

obras inacabadas (...) e grande parte dos estabelecimentos comerciais criados nessa especulação 

voraz continua vazio” (DUBA, 2016, p.93 e 94).  
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3.3 – Localização geográfica e características socioambientais 

 

Segundo a Fundação CEPERJ (2018), o município de Itaboraí localiza-se na região 

Metropolitana do estado do Rio de Janeiro que é formada pelos seguintes municípios: Rio de 

Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, 

Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de 

Meriti, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu, conforme podemos 

visualizar no mapa da Figura 1. 

 

Figura 1 – Mapa da localização de Itaboraí na região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 
Fonte: O próprio autor do trabalho 

 

O município de Itaboraí apresenta uma extensão territorial de 430,590 km2 (IBGE, 

2018) e possui os seguintes limites: Guapimirim, Cachoeiras de Macacu, Tanguá, Maricá, São 

Gonçalo e baía de Guanabara (TCE-RJ, 2017). As coordenadas geográficas de sua sede é 22º 

44’ 40” S. e 42º 51’ 34” W e sua altitude é 46 m. Dista 46 km da cidade do Rio de Janeiro e 34 

km de Niterói (PMI, 2006). O município é composto por oito distritos administrativos: 1º - 

Itaboraí, 2º - Porto das Caixas, 3º - Itambí, 4º - Sambaetiba, 5º - Visconde de Itaboraí, 6º - 
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Cabuçu, 7º - Manilha e 8º - Pacheco (PMI, 2006), como podemos observar no mapa da Figura 

2.  

 

Figura 2 – Mapa da divisão Político-Administrativa do município de Itaboraí 

 
Fonte: O próprio autor do trabalho 

  

O relevo do município de Itaboraí apresenta características diferenciadas. A leste, na 

divisa com o município de Tanguá, encontra-se a Serra do Barbosão e ao sul, na divisa com o 

município de Maricá, situam-se as Serras do Lagarto e Cassorotiba. Ao norte e a oeste, há o 

predomínio das planícies; e entre elas e as serras, nota-se um relevo levemente ondulado, com 

morros de baixa altitude, predominantemente abaixo dos 50m (PMI, 2006).  

O tipo climático do município é o tropical quente e semiúmido, seco no inverno e 

chuvoso no verão (PMI, 2006).  

 Encontramos no município de Itaboraí remanescentes de floresta ombrófila densa e 

expressiva área de manguezal que compõe parte da Área de Preservação Ambiental (APA) de 

Guapimirim (RAMOS, 2013).  

Em estudo realizado pela UFF (2013), no período de 2005 a 2011, houve uma tendência 

de redução do percentual de áreas naturais remanescentes no município de Itaboraí de 14% para 

12%. Nesse mesmo período, a cobertura florestal em Itaboraí foi a menor quando comparada 
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aos municípios de influência do COMPERJ (MIC), passando de 47,40 km2 em 2005 para 29,60 

km2 em 2011. O mesmo estudo destacou que há em Itaboraí o predomínio da classe de 

gramíneas ou coberturas herbáceas, que constituem ambientes de atividades agropastoris ou 

áreas degradadas, totalizando 58% das terras do município. 

No tocante a hidrografia, o município de Itaboraí apresenta uma extensa rede 

hidrográfica, envolvendo bacias de rios que nascem nas encostas da Serra do Mar, sendo os 

mais expressivos os rios encontrados nas bacias do Caceribú e do Macacu (PMI, 2006). 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010), Itaboraí apresentava uma 

população total de 218.008 habitantes3 e uma densidade demográfica de 506,55 hab/km2, com 

acentuado predomínio da população urbana que registrou 215.412 habitantes, enquanto que na 

zona rural viviam 2.596 pessoas, isto é, apenas 1,19% do total, como pode ser verificado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – População residente em Itaboraí, por situação de domicílio, 

segundo os distritos em 2010 

Município e distritos Total 

Situação do 

domicílio 

Urbana Rural 

Município   218 008   215 412    2 596  

Cabuçu   8 353    7 874     479  

Itaboraí   107 117    107 117  -  

Itambi   23 111    22 906     205  

Manilha    58 572    58 572  -  

Pachecos   4 005    2 662    1 343  

Porto das Caixas   3 782    3 782  -  

Sambaetiba   4 867    4 307     560  

Visconde de Itaboraí   8 201    8 192     9  

Fonte: IBGE - Censo Demográfico de 2010. 

 

Por distrito, nota-se que Itaboraí (distrito sede), com uma população absoluta de 107.117 

habitantes, concentrava quase a metade da população do município, equivalendo a 49,73% do 

total. Em seguida aparecem os distritos de Manilha e Itambi, com 58.572 e 23.111 habitantes, 

respectivamente. Os três distritos mencionados, juntos correspondiam a 86,60% da população 

total do município (IBGE, 2010).   

 

                                                           
3 De acordo com o IBGE, Itaboraí possuía, em 2017, uma população estimada de 232.394 pessoas. IBGE, 

Estimativas da população residente com data de referência 1º de julho de 2017. Disponível em: 

https://www.ibge.gov.br/. Acesso em: 26 jul. 2018.   

https://www.ibge.gov.br/
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De acordo com Santo (2016), a economia de Itaboraí, historicamente, esteve associada 

a diferentes atividades: manufatura da cerâmica para fins decorativos ou utilitários, fruticultura, 

apicultura, pecuária extensiva, comércio e serviços.  

Conforme a Fundação CEPERJ (2018), o Produto Interno Bruto do município de 

Itaboraí, no ano de 2015, foi de R$ 4.241.305 mil, ocupando a 23ª posição no ranking estadual. 

Já o Produto Interno Bruto per capita do município, nesse mesmo ano, foi de R$ 18.520,00, o 

que o colocou na 59ª posição entre os municípios do estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), o município de 

Itaboraí possuía, em 2010, um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 

0,693, o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano Médio. Quanto ao ranking desse 

índice, Itaboraí ocupa a 2.105ª posição em relação aos 5.565 municípios brasileiros e 62ª 

posição considerando os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.   

Segundo Moniz (2016), Itaboraí enfrenta graves problemas socioambientais e 

estruturais, como precária infraestrutura urbana e deficiente saneamento básico. Para ilustrar tal 

situação, apenas 32,41% dos domicílios particulares permanentes urbanos do município tinham 

acesso à rede de água em 2011, percentual bastante inferior ao apresentado pelo conjunto dos 

municípios influenciados pelo COMPERJ (MIC4), que registrou 63,82% (UFF, 2013). A 

distribuição de água potável no município é de responsabilidade da CEDAE e do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), que cobrem áreas distintas, sendo os serviços prestados 

pela última precários e irregulares (MONIZ, 2016).  

Quanto ao acesso à rede de esgoto, a situação ainda é mais grave, pois apenas 1,99% 

dos domicílios particulares permanentes urbanos tinham acesso a tal rede em 2011, resultado 

muito inferior aos 19,82% apresentado pelo conjunto dos MIC (UFF, 2013). 

Durante o período de 2000 a 2011, o município de Itaboraí apresentou uma maior 

proporção de domicílios abaixo da linha de pobreza quando comparado a média do conjunto 

dos MIC e também em relação ao registrado pelo Estado do Rio de Janeiro (UFF, 2013). 

O número de assentamentos precários5 no município de Itaboraí no período de 2000 a 

2011, somou 26 assentamentos, concentrados em dois núcleos principais: um a leste do 

                                                           
4 Os municípios influenciados pelo Comperj (MIC) são: Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Guapimirim, 

Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. (UFF, 2013). 
5 “A análise está baseada em dados primários obtidos por meio da observação de imagens de satélite de alta 

resolução, completados por informações obtidas junto à Prefeitura Municipal e a uma rede de lideranças 

comunitárias, posteriormente validados em campo, considerando o conceito de assentamento precário adotado, 

isto é, um conjunto de moradias que carece de segurança da posse da terra e de, pelo menos, um dos seguintes 

atributos: qualidade estrutural e durabilidade da construção, acesso à água potável e ao esgotamento sanitário.” 

(UFF, 2013, p.47). 
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município, nas proximidades da BR-101, em direção ao município de Tanguá; e outro no 

distrito de Itambi, próximo a BR-493 em direção a Guapimirim. O município apresentou um 

aumento substancial no número de domicílios em assentamentos precários, passou de 6.625 

unidades em 2000 para 11.665 domicílios em 2011, o que equivale a um aumento de 76,08% 

(UFF, 2013).      
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4 – Metodologia 

 

 Inserida na perspectiva da Geografia Humanista, esta pesquisa teve como enfoque 

metodológico a fenomenologia, que como já foi discutido no embasamento teórico, preocupa-

se com o estudo das essências, constituindo um dos caminhos favoráveis a investigação da 

percepção do meio ambiente.  

 Trata-se de uma abordagem qualitativa que é muito importante nos estudos relacionados 

à educação, como é o foco desta pesquisa. Nesse tipo de abordagem, não há uma preocupação 

com a quantificação dos resultados. Pelo contrário, a pesquisa qualitativa: 

 
Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos 

pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender 

os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da 

situação em estudo. (GODOY, 1995, p. 58).   

 

Percebe-se que a preocupação desse tipo de pesquisa é com a perspectiva dos sujeitos, 

estando, portanto, em concordância com o nosso objetivo principal de estudo que foi analisar a 

percepção de estudantes em relação ao meio ambiente, considerando-os como protagonistas em 

nossa investigação. 

Acreditamos que a abordagem qualitativa é essencial para viabilizar uma trajetória de 

construção de uma educação que visa a transformação do status quo. Nesse sentido, destacamos 

as considerações a seguir: 

 
[...] a pesquisa em educação tem caráter essencialmente qualitativo e, sem perder o 

rigor metodológico, busca compreender os diversos elementos dos fenômenos 

estudados. A educação, em particular, investiga os fenômenos educativos, seja na 

educação escolar ou na educação fora da escola, nos diferentes e diversos espaços 

educativos da vida cotidiana dos sujeitos educadores e educandos. Esses fenômenos, 

na abordagem qualitativa, somente serão compreendidos se examinados à luz de sua 

complexidade histórica, política, social e cultural. Desse modo teremos a garantia de 

produzir conhecimentos comprometidos com a educação crítica e transformadora. 

(TOZONI-REIS, 2008, p. 161). 

 

 Com o intuito de compreender a percepção do meio ambiente de alunos do ensino médio 

e os problemas socioambientais dos seus espaços de vivência, utilizamos os mapas mentais 

como forma de linguagem e a “metodologia Kozel” para a decodificação e interpretação de tais 

mapas (KOZEL, 2007). Segundo Santos (2017), trata-se de uma metodologia desenvolvida 

inicialmente por Salete Kozel no ano de 2001, porém em nossa pesquisa consideramos o 

trabalho de Kozel (2007).   
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Kashiwagi (2011) apresenta diversas metodologias de análise e interpretação de mapas 

mentais, tais como a de Kevin Lynch, a de Lloyd Rodwin, a de Peter Gould, a de Alexander W. 

Siegel, a de Gary T. Moore, a de Constancio de Castro Aguirre e a de Salete Kozel. No entanto, 

a referida autora destaca a última, como podemos perceber em sua colocação: “Diante de todas 

as metodologias apresentadas, a metodologia Kozel mostra-se a mais complexa, pois vai além 

da classificação dos mapas mentais ao alcançar a interpretação deles com os aportes das teorias 

sígnicas e linguísticas” (KASHIWAGI, 2011, p. 202). Portanto, Kozel desenvolveu uma 

metodologia que viabilizou uma análise bastante criteriosa dos signos presentes nos mapas 

mentais, constituindo-se, assim, uma importante referência nos trabalhos que abordam estes 

tipos de mapas. Desta forma, a “metodologia Kozel”, como é conhecida atualmente, tem sido 

aplicada em diversos estudos por pesquisadores de diferentes áreas, como a Geografia, a 

Arquitetura, o Turismo, dentre outras (KASHIWAGI, 2011). Sousa (2012) ratifica a 

importância da metodologia Kozel a partir da citação de diversos trabalhos que se apropriaram 

de tal metodologia para analisar a percepção e representação humana no espaço, reconhecendo 

os significativos resultados alcançados.  

  A metodologia Kozel (2007) foi construída a partir da Teoria Enunciativa da 

Linguagem de Mikhail Bakhtin.  

 
Conforme Bakhtin, as linguagens estão associadas ao homem/sociedade numa 

interação histórica, cultural e social, onde se estabelecem os discursos, que estão 

marcados pelo dialogismo, e os signos são produtos dessa construção social. [...] O 

enunciado se constitui numa forma viva, na qual interlocutores reais se relacionam 

linguisticamente, quer em forma de código instituído, palavras, letras, frases ou 

através de outras formas de representações como no caso, os mapas mentais [...]. 

(KOZEL, 2007, p. 132). 

 

 Corroborando com as ideias acima, Marques (2012), nos diz que os mapas mentais são 

construídos com base nas interações e experiências (temporais, sociais e espaciais) que os 

sujeitos têm com o meio em que vivem. Sendo assim, a nossa pesquisa privilegiou a confecção 

de tais mapas por entender a importância dessa forma de linguagem para a compreensão da 

percepção do ambiente onde o alunado está inserido, buscando desse modo valorizar os sujeitos 

e suas percepções para a construção de um aprendizado significativo. Nesse sentido, assim 

como Sousa (2012, p. 55), o nosso trabalho apoia-se nos “mapas mentais como formas de 

linguagem que colaboram no desvendar das intersubjetividades, valores e significados dos 

sujeitos da pesquisa”.  

 Nesse contexto, para analisar os conteúdos dos mapas mentais, seguimos a proposta de 

Kozel (2007), que perpassa pelos seguintes quesitos: 
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1. Interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem: ícones 

diversos, linhas, letras, mapas, figuras geométricas, dentre outras. 

2. Interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem: dispostas 

horizontalmente, de forma dispersa, isolada, em quadros, em perspectiva etc. 

3. Interpretação quanto à especificidade dos ícones: a autora definiu quatro categorias 

(representação dos elementos da paisagem natural, os da paisagem construída, os 

elementos móveis e os humanos).  

4. Apresentação de outros aspectos ou particularidades: nesse quesito, a autora exemplifica 

através de contrastes urbanos e problemas sociais como a prostituição e marginalização. 

No entanto, no nosso caso, esteve relacionado às particularidades do contexto de 

vivência dos alunos no município de Itaboraí. 

 

 Após as investigações da percepção do meio ambiente e dos problemas socioambientais 

através dos mapas mentais, pensamos em uma proposta didático-pedagógica que integrasse os 

estudantes e contribuísse para o processo de Educação Ambiental. Daí surgiu outro objetivo da 

pesquisa que foi a realização de representações geoespaciais coletivas dos problemas 

socioambientais dos espaços de vivência dos alunos. 

Inserido no contexto de uma metodologia participativa, as representações geoespaciais 

coletivas realizadas pelos alunos podem viabilizar reformulações pedagógicas essenciais para 

a transformação da nossa realidade educacional “tradicional” e conduzir a mudanças 

socioambientais tão urgentes para o bem-estar da sociedade. Nesse sentido, “as metodologias 

participativas aplicadas ao contexto educativo visam a contribuir com a transformação social e 

com a construção de práxis pedagógicas inovadoras” (BACCI, SANTOS e MARTINS, 2017, 

p.7). 

 Nesse contexto das representações geoespaciais e das metodologias participativas, 

alguns autores destacam a importância para o campo da Educação Ambiental, como é 

demonstrado a seguir:  

 
No ensino, o mapeamento participativo é uma alternativa para a educação ambiental 

com a finalidade de criar novas práticas, produzir materiais didáticos e conhecer a 

realidade do usuário. Até então dispersos, os conhecimentos espaciais são adquiridos 

de modo pessoal e coletivo, os quais podem unir os saberes locais e transformar a 

realidade ambiental. (CRUZ e TEODORO, 2016, p. 42).   

 

Segundo Bacci e Santos (2013, p. 20), o mapeamento socioambiental “possibilita o 

re(conhecimento) do local e seus problemas, bem como o compartilhamento de informações, 
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vivências e percepções sobre a realidade socioambiental”. Percebe-se através dessa colocação, 

a aproximação com as considerações da primeira parte do trajeto da pesquisa que envolvia a 

percepção do meio ambiente do espaço de vivência do alunado. Apesar de não realizarmos 

propriamente um mapeamento no nosso trabalho, as representações geoespaciais coletivas dos 

problemas socioambientais produzidas em meio digital se assemelham às intencionalidades 

destacadas por Bacci e Santos (2013) pois viabilizam também o re(conhecimento) espacial de 

tais problemas e a partilha de informações e percepções sobre o espaço de vivência. 

Sendo assim, optamos por desenvolver a nossa segunda parte do trabalho com base em 

Bacci e Santos (2013) que propuseram uma metodologia específica para o mapeamento 

socioambiental, estando atrelada às seguintes etapas: 1ª – elaboração do mapa mental realizado 

antes da saída de campo; 2ª – elaboração do mapa socioambiental local objetivando o 

levantamento em campo de dados dos aspectos socioambientais; 3ª – elaboração do mapa 

síntese; 4ª – elaboração do mapa propositivo. No entanto, para a nossa pesquisa, consideramos 

tal metodologia com algumas adaptações. A nossa preocupação no desenvolvimento dessa 

atividade, para atingir o objetivo proposto, focalizou os problemas socioambientais. Além 

disso, a quarta etapa foi adaptada como forma de discussões e debates na apresentação do 

trabalho para a comunidade escolar.   

 No que tange à elaboração do mapa síntese construído coletivamente, optamos pela 

versão digital por estar mais associado ao contexto atual dos educandos inseridos no mundo 

tecnológico. Porém, como mencionamos anteriormente, não se trata propriamente de um mapa, 

mas sim de representações geoespaciais coletivas. A ideia inicial era a realização dessa 

atividade por meio de grupos associados aos seus distritos de residência. No entanto, através da 

análise dos questionários aplicados, percebemos que os sujeitos da pesquisa pertencem 

majoritariamente ao primeiro distrito de Itaboraí e que os demais apresentam um número ínfimo 

de estudantes ou até mesmo nenhum. Dessa forma, desenvolvemos as representações coletivas 

por turma, resultando em quatro produtos cartográficos.  

Para confecção das representações geoespaciais, utilizou-se o “Guia para realização da 

Etapa II – Fase 3” da II Olimpíada Brasileira de Cartografia (OBRAC), que orientou os grupos 

participantes da referida olimpíada na construção de representações digitais a partir do Google 

My Maps, “uma ferramenta da empresa Google, que possibilita a ‘criação’ de mapas 

personalizados a partir do Google Maps” (OBRAC, 2017, n.p.). 

Para desenvolvimento da pesquisa foram considerados os alunos de quatro turmas do 2º 

ano do Ensino Médio regular do CIEP Brizolão 130 – Dr. Elias de Miranda Saraiva, localizado 

em Itaboraí – RJ, totalizando 110 estudantes. A opção por esse ano de escolaridade do ensino 
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médio está atrelada ao entendimento de que os alunos possuíam maior amadurecimento 

atinentes à cartografia e à questão ambiental, pois constituem campos especificamente 

abordados em geografia no 1º ano do Ensino Médio conforme o Currículo Mínimo da rede 

estadual do Rio de Janeiro6. Dessa forma, trabalhar com o 2º ano significava trazer à tona, 

recobrar estas temáticas intrinsecamente relacionadas à pesquisa desenvolvida.     

 As atividades de pesquisa realizadas na escola ocorreram durante o segundo semestre 

do ano de 2018. No início desse período estabeleceu-se contato com a equipe gestora da unidade 

escolar com o intuito de propor o desenvolvimento da pesquisa e obteve-se o aceite. Em seguida 

foi estabelecido junto com a coordenadora pedagógica um cronograma para a realização das 

atividades: 

 30 de julho de 2018 – primeiro contato com os alunos de duas turmas do turno matutino 

para apresentação da proposta da pesquisa; 

 31 de julho de 2018 – primeiro contato com os alunos de duas turmas do turno 

vespertino para apresentação da proposta da pesquisa; 

 06 de agosto de 2018 – Construção dos mapas mentais com os estudantes do turno da 

manhã; 

 07 de agosto de 2018 – Construção dos mapas mentais com os estudantes do turno da 

tarde; 

 13 de agosto de 2018 – Aplicação dos questionários aos alunos do turno matutino; 

 14 de agosto de 2018 – Aplicação dos questionários aos alunos do turno vespertino; 

 20 de agosto de 2018 – Realização de um debate com as turmas do turno da manhã no 

auditório da escola sobre problemas socioambientais, com exposição de slides sobre a 

temática;  

 21 de agosto de 2018 – Realização de um debate com as turmas do turno da tarde no 

auditório da escola sobre problemas socioambientais, com exposição de slides sobre a 

temática; 

 27 de agosto de 2018 – Construção dos mapas mentais sobre os problemas 

socioambientais com os alunos do turno da manhã; 

                                                           
6 O Currículo Mínimo é um documento que foi elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

que serve como referência a todas às escolas da rede estadual. Ele é constituído pelos eixos temáticos, 

competências e habilidades que devem compor os planos de curso. De acordo com o Currículo Mínimo de 

geografia do 1º ano do ensino médio, o eixo temático do 1º bimestre é “Representações gráficas e cartográficas” e 

o do 4º bimestre é “A questão ambiental”. Este documento está disponível em: 

http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=3975b5a4-c4c5-487e-af75-

83af1c792181&groupId=91317. Acesso em: 18 jan. 2019. 

http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=3975b5a4-c4c5-487e-af75-83af1c792181&groupId=91317
http://www.rj.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=3975b5a4-c4c5-487e-af75-83af1c792181&groupId=91317
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 28 de agosto de 2018 – Construção dos mapas mentais sobre os problemas 

socioambientais com os alunos do turno da tarde; 

 03 de setembro de 2018 – Apresentação da proposta de criação de representações 

geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais para os alunos do turno matutino.  

 06 de setembro de 2018 – Apresentação da proposta de criação de representações 

geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais para os alunos do turno 

vespertino. 

 Período de 03 de setembro a 29 de outubro de 2018 – Identificação e registro dos 

problemas socioambientais realizados pelos alunos em seus bairros e elaboração de 

vídeos.  

 30 de outubro de 2018 – Construção das representações geoespaciais coletivas sobre os 

problemas socioambientais no auditório da escola com alunos do turno da tarde. 

 05 de novembro de 2018 – Construção das representações geoespaciais coletivas sobre 

os problemas socioambientais no auditório da escola com alunos do turno da manhã. 

 26 de novembro de 2018 – Apresentação das representações geoespaciais coletivas das 

turmas do turno matutino e discussões com a comunidade escolar com propostas de 

intervenção na realidade socioambiental.  

 27 de novembro de 2018 – Apresentação das representações geoespaciais coletivas das 

turmas do turno vespertino e discussões com a comunidade escolar com propostas de 

intervenção na realidade socioambiental. 

 

No primeiro encontro com as turmas, onde realizou-se a apresentação da proposta da 

pesquisa, procurou-se demonstrar a importância da participação de todos para o 

desenvolvimento do trabalho e da seriedade necessária na execução das tarefas. 

Atividade 01 – Produção de mapa mental sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

dos alunos. Para a confecção dos mapas mentais foram disponibilizados papel sulfite A4, lápis 

preto, borracha, lápis de cor e canetas hidrocor. O tempo para execução da atividade foi de duas 

horas/aula, o que corresponde a 1h e 40min.   

Atividade 02 – Preenchimento do questionário, cujo modelo encontra-se no apêndice 1. 

Este foi elaborado para se conhecer os contextos de vivência dos estudantes no que tange ao 

tempo de residência no seu bairro atual e ao possível tempo de residência em outros bairros do 

município de Itaboraí ou outros municípios. Além disso, foi elaborada a seguinte pergunta: “O 

que você entende por meio ambiente?”. Essa questão visou enriquecer a análise da percepção 
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do meio ambiente realizada a partir dos mapas mentais. Estipulou-se o tempo de 30 minutos 

para o desenvolvimento dessa atividade.  

Diante das diferentes visões de meio ambiente existentes, a análise das respostas da 

questão supracitada baseou-se na metodologia apresentada por Rodrigues e Malafaia (2009) 

que está ancorada em seis categorias que sistematizam as concepções de meio ambiente, como 

podemos visualizar no Quadro 1. Essa mesma metodologia foi empregada no trabalho de 

Cardoso, Frenedozo e Araújo (2015), que justificaram a sua utilização devido às subdivisões 

mais específicas, o que gerou maior precisão na análise das concepções sobre o meio ambiente 

dos sujeitos da pesquisa.  

 

Quadro 1 – Categorias representativas das concepções de meio ambiente 

Categorias Descrição 

Romântica 

Elabora uma visão de “super-natureza”, mãe natureza. Aponta a grandiosidade 

da natureza, sempre harmônica, enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e 

beleza estética. O homem não está inserido neste processo. Dentro desta 

concepção está embutida uma visão dualística, homem vs. Natureza.  

Utilitarista 

Esta postura, também dualística, interpreta a natureza como fornecedora de 

vida ao homem, entendendo-a como fonte de recursos para o homem. 

Apresenta uma leitura antropocêntrica. 

Científica 

A natureza é abordada como máquina inteligente e infalível, dotada de um 

conjunto de instrumentos essenciais e eficientes como a chuva, o sol, filtros 

antipoluentes, umidade, evaporação, oxigenação e preservação. 

Abrangente 

Define o meio ambiente de uma forma mais ampla e complexa. Abrange uma 

totalidade que inclui os aspectos naturais e os resultantes das atividades 

humanas, sendo assim o resultado da interação de fatores biológicos, físicos, 

econômicos e culturais. 

Reducionista 

Traz a ideia de que o meio ambiente refere-se estritamente aos aspectos físicos 

naturais, como a água, o ar, o solo, as rochas, a fauna e a flora, excluindo o ser 

humano e todas as suas produções. Diferentemente da categoria “romântica”, 

não proclama o enaltecimento da natureza. 

Socioambiental 

Desenvolve uma abordagem histórico-cultural. Essa leitura apresenta o 

homem e a paisagem construída como elementos constitutivos da natureza. 

Postula uma compreensão de que o homem apropria-se da natureza e que o 

resultado dessa ação foi gerado e construído no processo histórico. Muitas 

vezes o homem surge como destruidor e responsável pela degradação 

ambiental.  

Fonte: Rodrigues e Malafaia (2009). 

 

Atividade 03 – Realização de um debate sobre problemas socioambientais e exposição 

de slides sobre essa temática. Objetivou-se a discussão e troca de ideias entre os diferentes 

sujeitos da pesquisa para o desenvolvimento de um novo mapa mental sobre os problemas 

socioambientais do espaço de vivência. Utilizou-se nessa atividade dois tempos de aula (1h e 

40 min).  
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Atividade 04 – Construção dos mapas mentais sobre os problemas socioambientais do 

espaço de vivência. Neste mapa mental buscamos construí-lo a partir de uma dinâmica anterior 

para saber até que ponto as discussões realizadas previamente interferiram na realização do 

mapa. O tempo utilizado para execução dessa atividade foi de duas horas/aula. 

Atividade 05 – Apresentação da proposta de criação de representações geoespaciais 

coletivas em meio digital sobre os problemas socioambientais do município de Itaboraí com 

base no “Guia para realização da Etapa II – Fase 3” da II Olimpíada brasileira de cartografia 

(OBRAC, 2017). Também foi solicitado que estudantes, em grupo, confeccionassem um vídeo 

sobre os problemas socioambientais. Essa atividade foi realizada no contraturno para não 

comprometer o processo de ensino-aprendizagem do curso conforme planejamento do ano 

letivo de 2018. O tempo de execução dessa atividade foi de duas horas/aula. 

Atividade 06 – Os alunos identificaram os problemas socioambientais dos seus bairros, 

registraram as coordenadas geográficas e fotografaram tais problemas. Os dois últimos 

procedimentos mencionados foram realizados com aparelhos celulares. Em cada ponto de 

registro, os alunos desenvolveram um pequeno texto (na caderneta de anotação ou no próprio 

aparelho celular) sobre o problema socioambiental identificado. Além disso, eles 

desenvolveram pequenos vídeos com auxílio dos aparelhos celulares e realizaram a edição com 

programas específicos gratuitos da internet.  

Atividade 07 – Construção das representações geoespaciais coletivas sobre os 

problemas socioambientais no auditório da escola. Essa atividade também foi realizada no 

contraturno. O tempo utilizado para o desenvolvimento dessa atividade foi de quatro horas/aula, 

o equivalente a 3h e 20min. 

Atividade 08 – Apresentação das representações geoespaciais e dos vídeos para a 

comunidade escolar no auditório da escola. Essa atividade foi realizada durante o turno das 

aulas, onde foi acordado com os demais professores a flexibilidade necessária para viabilizar a 

participação do maior número possível de estudantes. Essa atividade envolveu duas horas/aula. 

Todo esse percurso metodológico foi pensado e estruturado com a finalidade de cumprir 

solidamente e eficientemente com os objetivos da pesquisa. Todos os passos minuciosamente 

percorridos foram fundamentais para o processo de investigação e desenvolvimento do 

trabalho.    
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5 – Resultados 

  

Os resultados da pesquisa são oriundos das análises dos questionários aplicados nas 

quatro turmas do segundo ano do ensino médio que foram identificadas por nomes fictícios do 

alfabeto grego: Alfa, Beta, Gama e Delta;  da decodificação e interpretação dos mapas mentais 

sobre o meio ambiente e sobre os problemas socioambientais do espaço de vivência dos alunos;  

das observações e análises do processo de construção das representações geoespaciais coletivas 

dos problemas socioambientais; e por fim, da observação da apresentação do trabalho para a 

comunidade escolar.  

No que tange à primeira etapa da pesquisa, que envolve o entendimento da percepção 

dos estudantes em relação ao meio ambiente e aos problemas socioambientais dos seus espaços 

de vivência, o número de participantes em cada atividade foi distinto, como podemos visualizar 

na Tabela 2.  Observa-se, que 110 alunos participaram da confecção do mapa mental sobre o 

meio ambiente do espaço de vivência, 108 alunos responderam ao questionário e 91 estudantes 

elaboram o mapa mental sobre problemas socioambientais do seu espaço de vivência.  O 

número variável de alunos em cada atividade está atrelado à aplicação das tarefas em dias 

diferentes, portanto, com frequências distintas do alunado.  

 

Tabela 2 – Número de alunos participantes por turma em cada atividade da primeira etapa da 

pesquisa 

Turmas 

Atividades 

Mapa mental sobre 

Meio Ambiente 
Questionário 

Mapa mental sobre 

Problemas 

Socioambientais 

Alfa 38 38 32 

Beta 36 35 32 

Gama 18 17 15 

Delta 18 18 12 

Total 110 108 91 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nota-se, também na Tabela 2, uma discrepância entre o número de participantes das 

turmas, onde Alfa e Beta apresentam um quantitativo bem superior ao das turmas Gama e Delta. 

Essa significativa diferença quantitativa está associada aos turnos das turmas, as primeiras 

pertencem ao turno matutino, que é exclusivamente dedicado ao ensino médio, já as duas 

últimas são do turno vespertino, que envolve também turmas do segundo segmento do ensino 

fundamental. A demanda por vagas no ensino médio vespertino é bastante inferior quando 
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comparada ao matutino na unidade de ensino dos sujeitos da pesquisa, resultando nessa 

diferença numérica entre as turmas. 

 

5.1 – Análise dos questionários 

  

Com base no questionário aplicado nas quatro turmas verificamos que os sujeitos da 

pesquisa encontram-se numa faixa etária de 15 a 20 anos. Identificamos, numa análise global, 

o predomínio de alunos com 16 anos, representando 47,22%, como pode ser facilmente 

visualizado no gráfico da Figura 3. Em seguida, encontramos o grupo com idade de 17 anos, 

com 25,93%. As demais idades apresentaram menor expressividade: 18 anos (11,11%), 19 anos 

(8,33%), 15 anos (6,48%) e 20 anos (0,93%).  

 

Figura 3 – Gráfico das idades dos alunos das quatro turmas (Alfa, Beta, Gama e Delta) 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se, portanto, que a maioria dos alunos está em idade condizente com o segundo 

ano do ensino médio, que compreende a faixa etária de 16-17 anos. Sendo assim, a maior parte 

dos estudantes é classificada como adolescente (faixa etária entre 12 e 18 anos de idade), 

segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 1990 (BRASIL, 1990). 

Trata-se de uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, marcada “pelos impulsos do 

desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em 

alcançar os objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive” 
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(EISENSTEIN, 2005, p.6). Compreender a percepção ambiental desses sujeitos num momento 

tão complexo, marcado por grandes transformações, tornou a pesquisa um desafio instigante.  

 Ao analisarmos os dados dos bairros de residência dos alunos, coletados também a partir 

do questionário, notamos que a maioria reside em bairros do 1º distrito de Itaboraí (sede), como 

podemos observar na Tabela 3. Dos 108 estudantes que responderam ao questionário, 99 

residem nesse 1º distrito, o que corresponde a 91,67% do total. Dessa forma, as percepções do 

meio ambiente e dos problemas socioambientais relacionados ao contexto de vivência do 

alunado, retrataram, em grande parte, o distrito destacado.   

 

Tabela 3 – Número de alunos por bairro de residência atual e por turma 

Bairros 
Turmas 

Alfa Beta Gama Delta Total 

1 - Ampliação 5 4 4 3 16 

2 - Areal 1 1 - - 2 

3 - Badureco - - 1 - 1 

4 - Bela Vista - 1 - 2 3 

5 - Caluge 2 - - - 2 

6 - Centro 1 - 1 - 2 

7 - Joaquim de Oliveira 3 4 1 - 8 

8 - Nancilândia 1 - - - 1 

9 - Nova Cidade - 1 - - 1 

10 - Outeiro das Pedras 4 4 2 1 11 

11 - Reta Nova 1 - - - 1 

12 - Reta Velha  - 1 - - 1 

13 - Retiro São Joaquim 7 9 2 4 22 

14 - Rio Várzea 5 7 3 - 15 

15 - Santo Expedito 3 2 - 1 6 

16 - Sossego - - - 2 2 

17 - Três Pontes - - 1 - 1 

18 - Venda das Pedras - - 1 3 4 

19 - Amaral - 1 - 1 2 

20 - Visconde - - - 1 1 

21 - Santo Antônio 1 - - - 1 

22 - Vila Brasil 1 - - - 1 

23 - Cancela Preta  - - 1 - 1 

24 - Pinhão  1 - - - 1 

25 - Riachão 1 - - - 1 

26 - Apollo  1 - - - 1 
Os bairros numerados de 01 a 18 pertencem ao 1º distrito (sede) do município de Itaboraí. Os bairros com os 

números 19 e 20 são, respectivamente, dos distritos de Itambí e Visconde do mesmo município. Os bairros com 

os números 21 e 22 são do 7º distrito (Manilha) do município de Itaboraí. Já os bairros numerados de 23 a 25 

pertencem ao município de Tanguá e o bairro de número 26 pertence ao município de São Gonçalo.  Fonte: Dados 

da Pesquisa. 
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 Quanto ao tempo de residência no bairro atual, verificou-se que em todas as turmas, 

apesar das variações proporcionais consideráveis na comparação entre elas, o maior percentual 

de alunos respondeu que sempre morou no mesmo bairro, como pode ser visualizado nos 

gráficos da Figura 4.  

 

Figura 4 – Gráficos do tempo de residência no bairro atual 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A predominância do número de alunos com um tempo longo de residência no seu bairro 

atual fornece uma segurança maior na análise dos mapas mentais, pois o tempo é uma 

característica importantíssima para os elos estabelecidos entre os sujeitos e seus espaços de 

vivência. Segundo Tuan (1983, p.151), “o espaço transforma-se em lugar à medida que adquire 
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definição e significado”.  Dessa forma, trata-se de uma significação relacionada ao tempo, como 

nos coloca o mesmo autor no seguinte fragmento: “o lugar pode adquirir profundo significado 

para o adulto através do contínuo acréscimo de sentimento ao longo dos anos” (TUAN, 1983, 

p.37). Apesar dos sujeitos da pesquisa se enquadrarem em um perfil adolescente e não terem 

um tempo passado tão longo, as percepções relativas ao lugar estavam impregnadas de 

significados, pois a maioria do alunado está no bairro atual na maior parte de sua vida ou em 

um intervalo que coincide com a maior maturidade social e afetiva de sua existência até o 

presente. 

No tocante a última pergunta do questionário: “O que você entende por meio 

ambiente?”, esta teve por intenção agregar e enriquecer a análise da percepção do meio 

ambiente, visando compreender, através de uma resposta escrita (frases ou pequenos textos) as 

concepções de meio ambiente dos discentes, conforme a metodologia desenvolvida por 

Rodrigues e Malafaia (2009). Trata-se de uma análise da percepção que no trabalho não se 

esgota em si, sendo, portanto, complementar a investigação realizada por meio dos mapas 

mentais que será apresentada no próximo subitem.  

 As respostas dos estudantes revelaram que a concepção de meio ambiente mais 

recorrente foi a “reducionista”, exceto na turma Alfa, onde as categorias “utilitarista” e 

“socioambiental” foram as que mais se destacaram, como podemos visualizar nos gráficos da 

Figura 5.  

A categoria reducionista envolve uma concepção que restringe o meio ambiente aos 

aspectos físicos, excluindo os humanos e suas atividades e produções, conforme os seguintes 

trechos apresentados pelos alunos: “Meio ambiente é a natureza. São as árvores e as plantas”; 

“Meio ambiente é formado pela fauna e flora do lugar”; “O meio ambiente é composto por 

toda a vegetação, animais, solo, rochas, atmosfera etc.”; “Meio ambiente é um conjunto de 

várias coisas, sejam elas com vida ou sem vida, como plantas e rochas”; “Entendo que seja 

tudo aquilo relacionado ao campo, exemplo: árvores, grama, rios”.  

No trabalho de Rodrigues e Malafaia (2009), a categoria reducionista também foi a mais 

expressiva no conjunto dos alunos matriculados no ensino médio de uma escola particular e de 

uma escola pública. Estes autores citam outros estudos que constataram também a prevalência 

dessa visão entre os estudantes. Mais recentemente, Costa (2016), ao realizar uma pesquisa 

sobre a percepção ambiental dos estudantes jovens e adultos da educação básica (Programa 

EJA) de escolas públicas da rede municipal de Araranguá (SC), também detectou o predomínio 

da visão reducionista. Além do domínio dessa concepção entre os alunos de diferentes níveis 

de ensino, como citado por Rodrigues e Malafaia (2009) e Costa (2016), esse resultado não é 
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apenas verificado entre os estudantes, mas também entre professores. Em pesquisa 

desenvolvida por Bezerra e Gonçalves (2007), que teve por objetivo analisar as concepções dos 

termos meio ambiente e educação ambiental de docentes de uma escola agrotécnica em 

Pernambuco, tais autoras identificaram a predominância de uma visão naturalista relacionada 

ao tema meio ambiente, caracterizada por aspectos naturais e abióticos.  

 

Figura 5 – Gráficos das concepções de meio ambiente reveladas pelos estudantes  

das turmas investigadas 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 



62 
 

Portanto, através dessas constatações percebemos a necessidade do aprofundamento da 

temática ambiental em diferentes níveis de ensino no intuito de superar essa visão limitada do 

meio ambiente. 

Outra concepção de meio ambiente verificada foi a “romântica”, que valoriza a 

grandiosidade da natureza, a qual se apresenta de forma harmônica, enaltecida, com equilíbrio 

e dotada de beleza estética. Esta concepção esteve associada a 13,16% das respostas dos alunos 

da turma Alfa, a 5,56% da turma Delta e a 2,86% da turma Beta. Na turma Gama não foi 

registrada nenhuma resposta que se enquadrasse nessa categoria, como observamos nos 

gráficos da Figura 5. Assim, como a visão reducionista, essa concepção romântica também é 

bastante limitada, como podemos perceber em alguns trechos das respostas fornecidas pelos 

estudantes: “Podemos ver a beleza que é o meio ambiente”; Podemos observar a beleza que é, 

e até mesmo contemplar o nosso meio ambiente que vivemos”; “[...] conservar a beleza natural 

do mundo”.  

No tocante a concepção “utilitarista”, percebemos através da análise dos gráficos da 

Figura 5 que ela foi bastante expressiva entre os alunos das quatro turmas pesquisadas: 28,95% 

na turma Alfa, 22,86% na turma Beta, 29,41% na turma Gama e 33,33% na turma Delta. Tal 

concepção transmite a ideia do meio ambiente como fonte de apropriação para a satisfação das 

necessidades dos seres humanos. “Nessa concepção há a sujeição do mundo natural, sendo 

muitas vezes as plantas e animais considerados fontes de alimento, de combustível e de lazer 

para o homem” (RODRIGUES e MALAFAIA, 2009, p.53). Podemos ilustrar essa categoria 

com base nas respostas apresentadas por muitos discentes investigados: “Eu entendo que ele é 

importante para nós. Sem árvores não temos as frutas e muito mais”; “É um lugar muito 

importante para nós, onde conseguimos muitas coisas como nossos alimentos”; “O meio 

ambiente é muito importante para nós pois traz muitas coisas boas, por exemplo as árvores 

que dá o ar livre, nossos alimentos também [...]”; “Que ele é a vida no planeta que nos 

sustenta, e temos que cuidar dele para sobreviver”, “Ele é vida no planeta que vivemos, ele 

nos sustenta e precisamos cuidar dele para nossa sobrevivência, pelas árvores, pelos animais, 

florestas, etc. Ele nos traz recursos, importantes para nossa saúde e vida”. Considerando estes 

fragmentos e as afirmações de Rodrigues e Malafaia (2009) percebemos que essa concepção de 

meio ambiente está ancorada em uma percepção ambiental antropocêntrica. 

Assim como Cardoso, Frenedozo e Araújo (2015) e Rodrigues e Malafaia (2009), 

nenhuma resposta dos estudantes investigados se enquadrou na categoria “científica”, onde a 

natureza é considerada como “máquina inteligente e infalível, dotada de um conjunto de 

instrumentos essenciais e eficientes [...]” (RODRIGUES e MALAFAIA, 2009, p.46).  



63 
 

Quanto à concepção “abrangente”, que apresenta um enfoque mais amplo e complexo 

de meio ambiente (incluindo múltiplos aspectos que se interagem, como físicos, biológicos, 

culturais e econômicos), percebemos por meio dos gráficos da Figura 5, uma pequena 

representatividade dessa categoria nas turmas analisadas, chegando até mesmo a não ser 

registrada por nenhum aluno da turma Beta. Resultado semelhante foi o encontrado por 

Rodrigues e Malafaia (2009) quanto aos alunos do ensino médio de uma escola pública.  

Como exemplos de respostas inseridas nessa categoria, apresentadas pelos alunos das 

turmas Alfa, Gama e Delta, temos: “Meio ambiente não é somente o meio físico ou biológico, 

mas também o meio sociocultural”, “Meio ambiente é tudo que nos rodeia, tudo literalmente 

tudo envolve ele”; “É todos os elementos vivos e não vivos, os seres humanos e tudo aquilo 

que compõe a Terra faz parte do meio ambiente”.  

Segundo Costa (2016, p.397), “com a percepção ‘abrangente’ é possível compreender 

que o meio ambiente não é composto apenas de elementos naturais [...], mas também por 

aspectos políticos, éticos, econômicos, sociais, ecológicos e culturais, dentro de um enfoque 

global”.  

Ao contrário da concepção “abrangente”, a concepção “socioambiental” apresentou 

uma representatividade bem maior entre os discentes investigados, estando associada a 28,95% 

dos alunos da turma Alfa, 34,28% da turma Beta, 23,53% da turma Gama e 16,66% da turma 

Delta, conforme os gráficos da Figura 5. Dentro dessa categoria, o meio ambiente é concebido 

com uma abordagem histórico-cultural por meio da ideia de apropriação da natureza pelos seres 

humanos ao longo da história, sendo a sua degradação resultado da ação humana (RODRIGUES 

e MALAFAIA, 2009).  

Para exemplificar essa concepção “socioambiental”, citamos algumas colocações dos 

sujeitos da nossa pesquisa: “Meio ambiente é o lugar em que a gente vive. Atualmente cuidamos 

muito mal dele e, por isso ele tá morrendo”; “O lugar onde moramos e que estão destruindo”; 

“O meio ambiente tinha que ser cuidado pelo homem, hoje em dia é desprezado e descuidado 

pelo homem. Hoje em dia o meio ambiente sofre grande degradação, com o aumento de 

desmatamento, queimadas etc.”; “Meio ambiente para mim é o lugar em que a gente vive e 

devemos cuidar dele, pois com o passar do tempo nós mesmos estamos destruindo ele”.  

É interessante destacar que essa visão “socioambiental” também foi fortemente 

expressiva nos mapas mentais elaborados pelos alunos, mesmo no primeiro mapa 

confeccionado que não tratava especificamente dos problemas socioambientais, mas do meio 

ambiente do espaço de vivência, como veremos adiante.  
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5.2 – Decodificação e interpretação dos mapas mentais 

 

A proposta de realização dos mapas mentais gerou bastante resistência por parte 

significativa do alunado que alegava não possuir habilidade para “desenhar”. Teixeira e 

Nogueira (1999) também relataram tal resistência em experiência realizada com uma turma 

iniciante do curso de Geografia da UFPR a respeito da construção do conceito de Geografia. 

Na contramão dessa tendência, outra parte do alunado demonstrou grande satisfação com a 

execução dessa tarefa. Dessa forma, diferentes atitudes foram observadas durante essa 

experiência. Alguns alunos se dedicaram bastante, fato demonstrado através da preocupação 

com a sua produção que perpassa pela utilização de lápis de cor ou giz de cera para colorir a 

imagem e o tempo mais longo na realização da tarefa. Por outro lado, notou-se que alguns 

estudantes não se dedicaram o suficiente para o desenvolvimento da atividade, finalizando a 

tarefa rapidamente e sem preocupação com o resultado final. Nesse sentido, Marques (2012, 

p.71) destaca que desenhar pode ser uma atividade de diversão ou de aversão, onde a primeira 

se realiza quando “remete-se a algo lúdico ou que se exprime um sentimento ou mesmo um 

lugar que está no imaginário” e a segunda se concretiza “quando se afirma não saber desenhar 

ou quando esse desenho não traz emoções ou relação com a realidade”.  

A decodificação e análise dos mapas mentais, tanto sobre o meio ambiente quanto dos 

problemas socioambientais do espaço de vivência dos alunos, foi realizada a partir da 

“metodologia Kozel” (KOZEL, 2007), como mencionada no item da metodologia.  

 

5.2.1 – Interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem 

 

A primeira categoria de análise apresentada pela “metodologia Kozel” compreende a 

interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem: ícones diversos, 

linhas, letras, mapas, figuras geométricas, dentre outras.  

As Tabelas 4 e 5 apresentam as formas de representação encontradas nos mapas mentais 

elaborados pelos estudantes das quatro turmas envolvidas na pesquisa. Notamos, através da 

análise de tais tabelas, que os ícones constituem a forma de representação mais utilizada, 

chegando a estar presente na totalidade das representações, exceto das turmas Beta e Delta, no 

que tange aos mapas sobre o meio ambiente do espaço de vivência, como pode ser verificado 

na Tabela 4. Quanto ao mapa sobre problemas socioambientais, todos os alunos que realizaram 

a tarefa utilizaram ícones nas suas representações, como podemos visualizar na Tabela 5. 
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As letras foram a segunda forma mais frequente nas representações. No tocante ao mapa 

sobre o meio ambiente, essa forma esteve presente em 60,53% das representações da turma 

Alfa, em 69,44% da turma Beta, em 77,78% da turma Gama e em 44,44% da turma Delta, como 

podemos verificar na Tabela 4. Quanto ao mapa mental sobre os problemas socioambientais, 

notamos através da Tabela 5, uma tendência de declínio proporcional do uso das letras nas 

representações das turmas Alfa, Beta e Gama, que apresentaram tal forma em 56,25%, 46,88% 

e 40,00% dos mapas, respectivamente. Por outro lado, a turma Delta obteve um crescimento 

proporcional, saindo da frequência de 44,44% da representação anterior para 66,67% nessa 

última representação.  

 

Tabela 4 – Formas de representação dos elementos no mapa mental sobre o meio ambiente do 

espaço de vivência por turma pesquisada 

Formas de 

representação 

Número de alunos 

Alfa Beta Gama Delta 

Ícones diversos 38 33 18 16 

Letras 23 25 14 08 

Mapas 01 05 01 00 

Figuras geométricas 07 01 01 02 
Total de alunos que realizaram a tarefa – Turma Alfa = 38; Turma Beta = 36; Turma Gama = 18; Turma Delta = 

18. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 5 – Formas de representação dos elementos no mapa mental sobre problemas 

socioambientais do espaço de vivência por turma pesquisada 

Formas de 

representação 

Número de alunos 

Alfa Beta Gama Delta 

Ícones diversos 32 32 15 12 

Letras 18 15 06 08 

Mapas 00 00 02 00 
Total de alunos que realizaram a tarefa – Turma Alfa = 32; Turma Beta = 32; Turma Gama = 15; Turma Delta = 

12. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A presença das letras indicava, na maioria dos casos analisados, elementos que os 

estudantes queriam evidenciar ou pontos de referência significativos do seu espaço de vivência, 

que eram escritos sobre a própria imagem o seu significado, tais como “minha casa”, “minha 

rua”, “mercado” etc. Nesse sentido, Marques (2012, p.62) ratifica essa ideia através da seguinte 

colocação: “a presença das letras evidencia o que o aluno quer destacar em seu mapa mental. 

Isso aumenta a ideia de representação e início de legenda”.  

No entanto, verificamos que a legenda propriamente dita (sistematizada), teve uma 

frequência baixíssima nas representações, assim como os títulos dos mapas. Considerando as 
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duas atividades de confecção dos mapas mentais, dos 70 mapas produzidos pela turma Alfa, 

apenas 1 constava a legenda e 2 possuíam título. Quanto a turma Beta, dos 68 mapas elaborados, 

apenas 4 possuíam legenda e nenhum apresentou título. Verificamos que das 33 representações 

da turma Gama, apenas 1 constava a legenda e nenhuma possuía título. Por fim, observamos 

que dos 30 mapas produzidos pela turma Delta, apenas 1 exibiu legenda e 3 mostraram título.  

Souza e Pereira (2017), destacam que isso demonstra que os estudantes não vivenciaram ainda 

o processo de alfabetização cartográfica, evidenciando, dessa forma, as dificuldades atreladas 

às noções espaciais e ao processo de representação.  

Em outros casos, as letras estavam associadas a ícones não muito bem 

definidos/elaborados, que o autor julgava que os leitores não fossem compreender. Há ainda 

situações onde as letras formavam frases de efeito para descrever uma dada situação presente 

no seu cotidiano ou algo que ele almejava, como por exemplo, “Paz na favela” (aluno da turma 

Beta).   

Quanto à presença de mapa, que constitui uma “representação espacial dando forma e 

contorno ao lugar” (KOZEL, 2001 apud MARQUES, 2012, p.62), verificamos a sua utilização 

em 7 representações sobre o meio ambiente do espaço de vivência, o que corresponde a 6,36% 

do total dos mapas mentais elaborados, como pode ser observado na Tabela 3. Notamos também 

a utilização dessa forma em 2 representações sobre os problemas socioambientais do espaço de 

vivência, o que equivale a 2,20% do total desse tipo de mapa mental, como pode ser visualizado 

na Tabela 4.  

Outra forma encontrada em 11 mapas mentais sobre o meio ambiente do espaço de 

vivência foi figura geométrica, que corresponde a 10% do total das representações, como 

podemos notar na Tabela 4. Quanto aos mapas dos problemas socioambientais, verificou-se que 

nenhum estudante utilizou essa forma.  

A seguir apresentaremos alguns exemplos relacionados à forma de representação dos 

elementos na imagem. 
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Exemplo 01 – Letras e ícones 

 

Figura 6 - Mapa mental do ATA25 sobre o meio ambiente do espaço de vivência.  

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Observamos no mapa mental do ATA25 a presença de ícones representando casas, 

vegetação arbórea e herbácea, buracos na rua e o lixo depositado em um terreno, conforme 

Figura 6. As letras compõem palavras que explicam a existência de dois terrenos destacados 

(um “terreno abandonado” e o outro “terreno que jogam lixo”). Tais terrenos foram 

evidenciados através de uma visão vertical que não foi a mesma utilizada nas propriedades que 

possuem casas. Notamos que a rua com buracos foi destacada numa proporção bem maior do 

que os demais elementos constantes no mapa. Dessa forma, percebemos que os destaques da 

imagem estão associados à problemas socioambientais, mesmo não se tratando da atividade 

referente ao mapa sobre tais problemas.  
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Exemplo 02 – Ícones 

 

Figura 7 – Mapa mental do ATB18 sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Nota-se no mapa da Figura 7 que, dentre os ícones representados, a casa se sobressai 

com uma dimensão que ocupa boa parte da imagem, o que evidencia a preocupação do aluno 

com o abrigo, a sua casa. Observa-se que o sol é representado de forma bem lúdica com olhos, 

nariz e uma boca que esboça um sorriso, transmitindo um sentimento de felicidade. Além do 

sol, há outros ícones representando elementos naturais, como nuvens e vegetação (herbácea e 

arbórea). Na imagem também visualizamos a presença de uma pessoa soltando cafifa, o que 

demonstra uma atividade de lazer do mapeador. Diante do exposto, verificamos que o ATB18 

destaca elementos agradáveis e prazerosos do meio ambiente do espaço de vivência. 

Percebemos também um certo egocentrismo a partir de algumas evidências: a 

representação exclusiva de uma só residência e em grandes proporções (a sua casa imponente) 

e a presença de uma única pessoa exercendo uma atividade de lazer prazerosa para o aluno e 

que independe de parceria.  
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Exemplo 03 – Mapa, letras e ícones 

 

Figura 8 – Mapa mental do ATG09 sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A Figura 8 evidencia a representação espacial do município de Itaboraí por meio de um 

mapa, mesmo que muito distante do formato original de Itaboraí representado pelos mapas 

oficiais. Isso revela que o aluno desconhece minimamente a cartografia do seu município. 

Percebemos, no mapa em questão, uma regionalização baseada em características relativas a 

diferentes usos do espaço e aspectos socioeconômicos.  

Além do mapa, encontramos também diferentes ícones bem definidos, mas mesmo 

assim, tiveram identificação reforçada pelas palavras escritas em placas e em duas lixeiras (em 

uma delas está escrito “lixo” e em outra, “cigarro”).  
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Através das regiões destacadas pelo aluno, nota-se que houve o predomínio de aspectos 

negativos relacionados ao meio ambiente, que perpassam por uma degradação social, 

econômica e ecológica. As únicas exceções são a região em amarelo com a placa “lugar melhor” 

e a região onde consta uma construção e um carro em um lugar composto por uma área verde 

e colinas ao fundo. Nota-se, então, um contraste socioambiental materializado através da 

composição dos ícones depreciativos das demais regiões que apresentam drogas, assalto/arma 

de fogo, resíduos sólidos depositados indevidamente sobre o solo, “empresa falida” e 

propriedade à venda.  

Ao analisarmos a representação, percebemos que o aluno deu ênfase aos atuais 

problemas verificados no município de Itaboraí associados à criminalidade, com assaltos 

recorrentes e tráfico de drogas, e aos atrelados à questão econômica que foram demasiadamente 

acentuados com a crise que se instalou nos últimos anos no Brasil e principalmente no estado 

do Rio Janeiro. Um fato agravante que acentuou a crise no contexto municipal foi a paralisação 

do COMPERJ, gerando a falência de muitas empresas, fenômeno também representado pelo 

aluno e ratificado nas palavras de Branco et al. (2016, p.2) referente a esse contexto: “a 

economia local foi severamente impactada e os desdobramentos percebidos se associam 

diretamente a elevação da taxa de mortalidade de micro e pequenas empresas”.  

 

5.2.2 – Interpretação quanto à distribuição dos elementos da imagem 

 

No tocante à distribuição dos elementos na imagem, encontramos nos mapas mentais 

sobre o meio ambiente do espaço de vivência as seguintes formas: horizontal, vertical, 

perspectiva, dispersa, em quadros, em áreas, oblíqua e a combinação horizontal e vertical, como 

pode ser observado na Tabela 6. Quanto aos mapas sobre os problemas socioambientais, 

encontramos as mesmas formas dos mapas anteriores, exceto a forma “em áreas”. Além disso, 

apareceu a forma “isolada”, que não foi notada nos mapas precedentes, como pode ser 

visualizado na Tabela 7. 

A forma predominante de distribuição dos elementos nos mapas foi a horizontal, exceto 

na atividade do mapa mental do meio ambiente do espaço de vivência da turma Alfa, onde a 

combinação horizontal e vertical foi a mais expressiva. O predomínio dessa visão horizontal 

demonstra que o estudante buscou representar como ele vê quando está na posição de pé. A 

combinação horizontal e vertical foi a segunda mais utilizada, o que atesta o embaraço em 

coordenar ponto de vista. De acordo com Passini (1988 apud SOUZA e PEREIRA, 2017, 

p.265), “essa é uma característica da fase egocêntrica, entre as crianças, apresentada como uma 
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incapacidade”. Porém, quanto aos adultos, essa dificuldade em coordenar ponto de vista não 

está associada a “incapacidade cognitiva, mas possivelmente a falta de conhecimento e 

aplicação da técnica da vista aérea” (SOUZA e PEREIRA, 2017, p.265). 

 

Tabela 6 – Distribuição dos elementos no mapa mental sobre o meio ambiente do espaço de 

vivência por turma pesquisada 

Tipos de distribuição 
Número de alunos 

Alfa Beta Gama Delta 

Horizontal 15 14 12 10 

Vertical 3 7 1 2 

Perspectiva 1 2 1 - 

Dispersa 1 1 - 1 

Em quadros - 1 - 1 

Em áreas - 4 1 1 

Oblíqua 2 - 1 - 

Horizontal e vertical 16 7 2 3 
Total de alunos que realizaram a tarefa – Turma Alfa = 38; Turma Beta = 36; Turma Gama = 18; Turma Delta = 

18. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 7 – Distribuição dos elementos no mapa mental sobre os problemas socioambientais 

do espaço de vivência por turma pesquisada 

Tipos de distribuição 
Número de alunos 

Alfa Beta Gama Delta 

Horizontal 20 19 12 09 

Vertical 1 4 - - 

Perspectiva 2 1 - - 

Dispersa 2 - 1 2 

Isolada 2 1 1 1 

Em quadros - 2 - - 

Oblíqua 1 - - - 

Horizontal e vertical 4 5 1 - 
Total de alunos que realizaram a tarefa – Turma Alfa = 32; Turma Beta = 32; Turma Gama = 15; Turma Delta = 

12. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vejamos adiante alguns exemplos relacionados à interpretação quanto à distribuição dos 

elementos da imagem. 
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Exemplo 01 – Imagem horizontal 

 

Figura 9 – Mapa mental do ATD06 sobre os problemas socioambientais do espaço de 

vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O mapa mental do ATD06, presente na Figura 9, apresenta os elementos na forma 

horizontal. Na composição da imagem existe um acúmulo lixo que atrai urubus a partir do odor. 

É interessante observar que para representar o mal cheiro proveniente dos resíduos sólidos, o 

aluno utilizou três linhas tracejadas. De acordo com Sousa (2012, p.189), “[...] o odor é capaz 

de orientar se determinado lugar é ou não agradável, pois lugares com odores desagradáveis 

tornam-se repudiados e provocam sentimentos negativos no ser humano”. Portanto, verificamos 

que na representação em tela, o odor desagradável resultante do lixo é um dos elementos que 

compõem os problemas do lugar.  Observa-se ainda que o sol é representado de forma lúdica e 

esboça um semblante de tristeza diante de um ambiente marcado pela degradação 

socioambiental. 

 Notamos também na Figura 9, a presença de um prédio abandonado, que traduz o 

contexto socioeconômico atual do município de Itaboraí. Com a paralisação das obras do 
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COMPERJ devido à crise instaurada nos últimos anos, muitos imóveis criados por uma 

especulação imobiliária estão abandonados ou subutilizados, que segundo Duba (2016, p.94 e 

95), “demonstra a incapacidade de absorção pelo mercado. Eles custaram caro e foram 

construídos a partir de uma estética moderna que não condiz com a realidade de Itaboraí, por 

isso não tem quem alugue e quem pague por eles”.  

 

 

Exemplo 02 – Imagem em perspectiva  

 

Figura 10 – Mapa mental do ATA31 sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Segundo Tuan (1983, p.137), “ver a paisagem em perspectiva pressupõe uma importante 

reordenação do tempo e do espaço”. A representação em perspectiva do ATA31 sobre o meio 

ambiente, constante na Figura 10, nos revela um contraste nos padrões das construções, onde 

no primeiro plano, visualizamos três prédios com aparência arquitetônica simples que se 

diferenciam bastante da casa mais ao fundo, que apresenta um padrão condizente com casas de 
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campo de regiões mais frias. A paisagem ao fundo revela uma paisagem bucólica composta por 

colinas.  

Com base na análise do questionário, onde verificamos o bairro de vivência do aluno 

ATA31, podemos garantir que não se trata de uma imagem correspondente ao lugar onde ele 

vive. Percebemos nesse mapa mental a projeção de um espaço de vivência no futuro, ou seja, o 

lugar almejado para se viver. Nesse sentido, Tuan (1983) nos coloca que a paisagem em 

perspectiva nos provoca a ideia de tempo futuro. Assim, como a imagem encontra-se em 

perspectiva, a visão do aluno também permeia essa ideia de espaço a ser percorrido ao longo 

do tempo. “O tempo humano prefere o futuro. A vida é vivida no futuro, que pode estar tão 

perto como a próxima refeição ou tão distante como o próximo degrau na escada do sucesso 

[...]” (TUAN, 1983, p.150). 

 

 

Exemplo 03 – Imagem horizontal e vertical 

 

Figura 11 – Mapa mental do ATB27 sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Observamos no mapa mental do ATB27, Figura 11, que houve uma combinação de 

elementos representados na forma horizontal (vegetação arbórea) com elementos 

predominantes na forma vertical (estradas, rio, campo de futebol e casas). Tal combinação foi 

observada em muitas outras representações. Assim como Richter (2010), ao propormos aos 

alunos a atividade de confecção dos mapas mentais não exigimos nenhuma forma de 

distribuição dos elementos na representação. No entanto, o mesmo autor destaca a importância 

de não se misturar as diferentes formas (vertical, horizontal e outras) em uma mesma 

representação. Essa mistura “indica a falta de conhecimento específico de alguns estudantes 

nos cuidados com representação cartográfica” (RICHTER, 2010, p.263 e 264). 

 Notamos ainda na representação que o rio foi pintado de marrom para ressaltar que o 

mesmo encontra-se poluído. Dessa forma, a água que geralmente é representada pela cor azul, 

nesse mapa foi colorido de marrom, evidenciando uma interferência humana – a poluição.  

 
 

5.2.3 – Interpretação quanto à especificidade dos ícones 

 

O terceiro passo da “metodologia Kozel” visa a interpretação das especificidades dos 

ícones que compõem os mapas mentais, tais como a representação dos elementos da paisagem 

natural, os da paisagem construída, os elementos móveis e os humanos. “A interpretação quanto 

à especificação dos ícones requer uma análise mais detalhada, pois evidencia aspectos mais 

complexos. Nota-se que se trata de um universo permeado pelo simbólico em que perpassam 

vários elementos para a composição das imagens” (KOZEL e GALVÃO, 2008, p.41). 

A Figura 12 apresenta um esquema do que se refere cada especificidade dos ícones dos 

mapas mentais desenvolvidos pelos alunos. 

As Tabelas 8 e 9 exibem os resultados encontrados nos mapas mentais dos estudantes 

em relação as especificidades dos ícones apresentadas anteriormente.  Tais ícones traduzem 

elementos que constituem o espaço de vivência, sendo, portanto, fundamentais na análise dos 

mapas mentais. Segundo Marques (2012, p.66), “esses elementos dão vida a um lugar, pois se 

pode entendê-lo como humanizado, isto é, com interferência humana e traços culturais do 

povo”. No entanto, percebemos através da análise dos mapas mentais, que apesar da quase 

totalidade dos alunos destacarem elementos da paisagem construída (produto do trabalho 

humano), a inserção dele ou de outras pessoas diretamente na representação foi muito limitada, 

como podemos perceber através das Tabelas 8 e 9. Kashiwagi (2004, p.144) destaca que esse 

contraponto é importante para “detectarmos a percepção que esses indivíduos [...] têm a respeito 
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do meio ambiente e como isso reflete cultural e socialmente no espaço, [...] uma vez que se 

prioriza o ambiente construído e não se considera o homem como sujeito”.  

 

Figura 12 – Esquema das especificidades dos ícones dos mapas mentais 

 
Fonte: Marques (2012, p.66) 

 

 

Tabela 8 – Especificidades dos ícones encontrados no mapa mental sobre o meio ambiente do 

espaço de vivência por turma pesquisada 

Tipos de especificidades 
Número de alunos 

Alfa Beta Gama Delta 

Elementos da paisagem natural 32 29 16 17 

Elementos da paisagem construída 38 31 18 17 

Elementos móveis 09 08 04 05 

Elementos humanos 05 06 02 03 
Total de alunos que realizaram a tarefa – Turma Alfa = 38; Turma Beta = 36; Turma Gama = 18; Turma Delta = 

18. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Verificamos que apenas 16,67% dos alunos das turmas Beta e Delta representaram 

elementos humanos nos mapas mentais sobre o meio ambiente. Em relação a esse mesmo tipo 
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de atividade, as turmas Alfa e Gama apresentaram resultado ainda mais inferior, onde somente 

13,16% e 11,11% dos estudantes, respectivamente, inseriram elementos humanos em seus 

mapas mentais, conforme Tabela 8. Quanto à atividade do mapa mental sobre os problemas 

socioambientais, notamos um sensível aumento proporcional da representação de tais 

elementos, como podemos perceber na Tabela 9, onde 34,38% da turma Alfa, 33,33% da turma 

Delta, 18,75% da turma Beta e 13,33 da turma Gama incluíram elementos humanos nos mapas. 

 

Tabela 9 – Especificidades dos ícones encontrados no mapa mental sobre os problemas 

socioambientais do espaço de vivência por turma pesquisada 

Tipos de especificidades 
Número de alunos 

Alfa Beta Gama Delta 

Elementos da paisagem natural 23 26 13 12 

Elementos da paisagem construída 32 28 14 12 

Elementos móveis 09 07 03 03 

Elementos humanos 11 06 02 04 
Total de alunos que realizaram a tarefa – Turma Alfa = 32; Turma Beta = 32; Turma Gama = 15; Turma Delta = 

12. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

O aumento do número de representações com elementos humanos nos mapas sobre os 

problemas socioambientais possivelmente está associado à atividade desenvolvida na semana 

anterior à confecção de tais mapas, que consistiu em um debate sobre problemas 

socioambientais e exposição de slides sobre essa temática.  

A seguir disponibilizamos alguns exemplos referentes à interpretação quanto à 

especificidade dos ícones. 
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Exemplo 01 – Imagem com predomínio de elementos da paisagem natural 

 

Figura 13 – Mapa mental do ATB15 sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Visualizamos no mapa mental do ATB15 o predomínio de elementos da paisagem 

natural como vegetação arbórea de diferentes tipos, vegetação herbácea, animais (bovinos e 

peixes) e lago. Na parte superior da imagem observamos estradas sem pavimentação cheias de 

buracos. Notamos que apesar de se tratar de elementos predominantemente naturais, os 

impactos no ambiente são perceptíveis através da poluição do lago representada pela coloração 

marrom e pela presença de garrafas. 

 Percebemos que o aluno enfatizou os elementos naturais, não como algo agradável de 

uma paisagem bucólica, mas como elementos que compõem um cenário degradante que vêm 

sofrendo com a interferência humana e carente de infraestrutura. Tal carência é demonstrada 

pela ênfase que ele dá as estradas com buracos. Outros elementos que ratificam a visão descrita 

é a presença de árvores esparsas e sem folhagens.  
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Exemplo 02 – Imagem com predomínio de elementos da paisagem construída 

 

Figura 14 – Mapa mental do ATA18 sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 O mapa mental do ATA18 é exclusivamente constituído pelas construções existentes 

em sua rua. Percebemos uma ligação intensa com o lugar através da identificação detalhada das 

construções, como “Loja do Maninho (Jorge)”, “casa do Jorge” e “Mercadinho do Gugu”. 

Notamos que a representação expressa o mundo vivido mais próximo da sua residência. A sua 

casa e todas as construções próximas a ela marcam a sua visão do meio ambiente do seu espaço 

de vivência.  

Observamos também que o aluno representou a galeria de captação de águas pluviais 

como sendo rede de esgoto. No entanto, a rede de esgoto do município é muito restrita, 

atendendo apenas 1,99% dos domicílios. Diante disso, a medida encontrada é a ligação do 

esgoto das residências no sistema de águas pluviais ou o despejo diretamente na rua (UFF, 

2013). Percebe-se assim, a dificuldade de diferenciar rede de esgoto de galerias pluviais, fato 

atrelado à carência no atendimento adequado do esgotamento sanitário do município. 
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Exemplo 03 – Imagem com a presença de elementos móveis e humanos 

 

Figura 15 – Mapa mental do ATD12 sobre o meio ambiente do espaço de vivência 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Observamos no mapa da Figura 15 que o estudante destacou um espaço marcado por 

elementos que não compõem uma paisagem única. Apesar de fazerem parte do contexto do 

município de Itaboraí, eles não formam um arranjo espacial como demonstrado. Trata-se, 

portanto, de cenas representativas do atual momento do município, que apesar de estarem 

localizadas distantes uma das outras, na imagem foram separadas apenas por rodovias.  

 Os elementos móveis foram amplamente representados, como podemos perceber 

através do grande número de carros, dentre os quais um foi identificado como pertencente a 

Polícia. Também podemos visualizar uma motocicleta e um caminhão. O grande número de 

veículos imprimiu a ideia de movimento na composição, caracterizando o espaço como 

dinâmico. Notamos que o aluno deu ênfase a poluição gerada pelos carros, representando a 

fumaça lançada por eles.  

 Quanto aos elementos humanos, eles estão visivelmente presentes na fila do hospital, 

na motocicleta e envolvidos na supressão da vegetação. Percebemos que eles compõem cenas 
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que representam problemas socioambientais, como a questão das dificuldades na área da saúde, 

a violência urbana (retratada pela perseguição policial) e o desmatamento. Em apenas uma cena 

não verificamos a presença do elemento humano, mas expressa um impacto ambiental que é a 

emissão de poluentes na atmosfera por uma cerâmica, atividade econômica tradicional em 

Itaboraí. 

 Portanto, notamos mais uma vez que apesar de se tratar do mapa do meio ambiente e 

não especificamente dos problemas socioambientais, tais problemas dominaram a percepção do 

aluno em relação ao meio ambiente do seu espaço de vivência.  

  

5.2.4 – Apresentação de outros aspectos ou particularidades 

 

A quarta fase de análise da “metodologia Kozel” consiste na apresentação de outros 

aspectos ou particularidades, que no nosso caso estiveram associados ao contexto de vivência 

dos alunos que abrange predominantemente o 1º distrito (sede) do município de Itaboraí. 

Quanto a esta fase, Kozel (2007, p.135) destaca que “a observação e seleção dos mapas 

realizadas nas fases anteriores permitirá que se estabeleça a codificação das mensagens [...]”.  

Por meio da análise dos dois mapas mentais elaborados pelos alunos percebemos que os 

dois aspectos mais frequentes foram a representação dos resíduos sólidos (lixos) depositados 

inadequadamente no ambiente (em terrenos baldios, ruas ou lagos) e a representação da má 

conservação das avenidas ou ruas, com destaque para os buracos, como podemos visualizar na 

Tabela 10.  

O que é relevante destacar é que mesmo o primeiro mapa que tratava sobre o meio 

ambiente do espaço de vivência, sem especificar a dimensão dos problemas, grande parte do 

alunado enfatizou os problemas socioambientais, assim como na última pergunta do 

questionário (O que você entende por meio ambiente?). Tal abordagem é condizente com o 

contexto atual de Itaboraí como destaca Moniz (2016, p.38), “o município enfrenta sérios 

problemas socioambientais e estruturais, incluindo a ausência de infraestrutura urbana, de 

saneamento básico e carência de serviços públicos de saúde e educação”. Portanto, notamos 

que a percepção ambiental do espaço de vivência dos estudantes está fortemente associada aos 

problemas socioambientais, ou seja, aquilo que interfere de forma negativa no seu cotidiano, 

contribuindo para uma visão depreciativa do seu lugar. Nesse sentido, Duba (2016, p.138 e 139) 

acrescenta as consequências negativas do COMPERJ para a cidade, dizendo que a passagem de 

tal empreendimento “deixou um rastro de destruição, através da concentração de renda, das 
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desigualdades, do encarecimento do valor dos imóveis, da existência de uma suposta crise, do 

sucateamento da saúde e da educação, da degradação ambiental e da vida”.  

 

Tabela 10 – Outros aspectos ou particularidades encontrados no mapa mental sobre o meio 

ambiente (M1) e no mapa mental sobre problemas socioambientais (M2) do espaço de 

vivência por turma pesquisada 

Descrição dos aspectos ou particularidades 

Número de alunos 

Alfa Beta Gama Delta 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 

Resíduos sólidos (lixo) depositados 

inadequadamente no ambiente (terrenos baldios, 

ruas ou lagos) 

10 20 5 11 6 4 4 8 

Ruas, avenidas ou calçadas esburacadas 

(pavimentadas ou sem pavimentação) 
11 9 12 13 4 2 9 1 

Poluição de córregos por esgoto ou resíduos sólidos 4 9 5 9 - 1 3 1 

Esgoto a céu aberto 5 2 - 2 - 2 2 2 

Queima de resíduos sólidos (lixo) e poluição do ar 

decorrente dessa ação 
1 6 1 5 5 1 - 1 

Queima de vegetação - 1 - 4 - 2 - 1 

Poluição do ar provocada por atividade industrial 1 3 - 4 - 2 2 - 

Pichação - - 1 - - - - - 

Número grande de veículos nas ruas 1 - - - - - - - 

Poluição do ar por veículos - 6 - 4 - 2 2 - 

Desmatamento - 2 2 - - 1 1 1 

Poluição (tipo não identificado) - - 2 - - - 1 - 

Violência urbana (tiroteio e assalto) - 2 - - 3 1 1 1 

Drogas ilícitas e tráfico - 2 - 1 1 1 1 1 

“Cemitério clandestino” - - - - 1 - - - 

Empresa falida - - - - 1 - - - 

Propriedade à venda ou abandonada (casa, prédio 

ou terreno)  
- 1 - - 1 - - 2 

Contraste social - - - 1 1 2 - 1 

Economia x meio ambiente - - - - - 1 - - 

Fila em Hospital - - - - - - 1 - 

Fio da rede elétrica arrebentado - - - - - - 1 - 

Inundações - - - - - 2 - - 

Comunidades carentes - - - - - 1 - - 

Total de alunos que realizaram a tarefa (M1) – Turma Alfa = 38; Turma Beta = 36; Turma Gama = 18; Turma 

Delta = 18. Total de alunos que realizaram a tarefa (M2) – Turma Alfa = 32; Turma Beta = 32; Turma Gama = 15; 

Turma Delta = 12. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

5.3 – Análise das representações geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais 

 

 As representações geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais do espaço de 

vivência foi concebido com o intuito de contribuir para uma prática pedagógica mais criativa, 

dinâmica e contextualizada, favorecendo assim, o processo de aprendizagem mais significativo 

e eficaz. Trata-se de uma atividade que buscou motivar o estudante a exercer seu papel de 

cidadão no engajamento e transformação da realidade socioambiental que faz parte do seu 
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espaço cotidiano. Essa consideração está de acordo com o que nos diz Bacci e Santos (2013, 

p.22), “[...] para que o indivíduo exerça de fato a cidadania, o conhecimento sobre o ambiente 

em que vive é necessário para interpretar, julgar e atuar na sociedade de forma responsável 

[...]”.  

 A atividade das representações geoespaciais foi realizada com base na metodologia de 

Bacci e Santos (2013) com algumas adaptações. As tarefas de elaboração dos mapas mentais 

propostas por tal metodologia foram realizadas na primeira parte da pesquisa, as quais já foram 

analisadas anteriormente. A partir desse momento, a análise foi do “mapa síntese”, que 

compreendeu a etapa em que os alunos dialogaram sobre as diferentes percepções e problemas 

observados em seus bairros e construíram a representação geoespacial. 

 Essa representação geoespacial coletiva (que na metodologia mencionada corresponde 

ao mapa síntese) foi confeccionada em uma versão digital a partir do Google My Maps 

conforme o “Guia para realização da Etapa II – Fase 3” da II Olimpíada Brasileira de 

Cartografia (OBRAC). Os alunos identificaram, fotografaram e registraram as coordenadas 

geográficas dos problemas socioambientais dos seus bairros. A partir das imagens e suas 

coordenadas geográficas, a representação foi construída no auditório da escola com auxílio de 

um notebook e um Datashow.  

Foram realizadas quatro representações geoespaciais em momentos distintos, um de 

cada turma (Alfa, Beta, Gama e Delta). No início de cada elaboração, foi apresentado o Guia 

da II OBRAC e depois os alunos começaram a discutir sobre os problemas socioambientais 

verificados em seus bairros. Em seguida, eles inseriram o título no mapa e na descrição 

formularam objetivos da atividade conforme as discussões realizadas. Posteriormente, os 

grupos foram inserindo os pontos e as fotos dos problemas detectados em seus espaços de 

vivência.  

Cada turma elaborou sua própria descrição com os objetivos da atividade e os ícones 

representativos dos problemas também foram escolhas próprias, assim como as legendas das 

imagens. A Figura 16 apresenta uma imagem do trabalho realizado pela turma Gama, onde 

podemos visualizar em destaque o “Ponto 6 – Esgoto a céu aberto” e a legenda bastante objetiva 

da foto, que diz: “Esgoto a céu aberto evidenciando a falta de saneamento básico”. No canto 

esquerdo da imagem verificamos a lista parcial dos pontos inseridos pelos alunos, envolvendo 

predominantemente, problemas associados aos resíduos sólidos, efluentes domésticos (esgoto) 

e ruas mal conservadas. Tais problemas também constituíram uma tendência nos produtos 

cartográficos das demais turmas analisadas. 
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Figura 16 – Imagem da representação geoespacial coletiva digital da Turma Gama com 

destaque para o Ponto 6 – Esgoto a céu aberto 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 Ao analisarmos os objetivos elencados, percebemos que esboçam uma síntese das 

discussões realizadas entre eles e mediadas pelo professor pesquisador. Tratam de objetivos 

que buscam desvendar para a sociedade a realidade socioambiental do município de Itaboraí, 

além de exigirem a solução de tais problemas, como podemos visualizar no canto esquerdo da 

Figura 17. São objetivos bastante pertinentes, porém, despidos de autocrítica e de uma análise 

política e econômica mais engajada. Não percebemos um questionamento do sistema vigente e 

todas as artimanhas engendradas pelo seu inerente padrão mercadológico e consumista.   

 No entanto, apesar da falta de aprofundamento das questões políticas e de uma visão 

mais abrangente por parte do alunado, notamos algumas “pinceladas” de uma percepção mais 

holística em algumas colocações inseridas na representação cartográfica, como a verificada na 

Figura 18, que apresenta, em destaque, uma obra abandonada do PAC em Itambí com a seguinte 

legenda: “Obra abandonada do PAC em Itambí. Demonstração de irresponsabilidade com o 

dinheiro público e com a população que não tem moradia própria”. Notamos, neste exemplo, 

uma abordagem que fugiu ao padrão conservador ligado exclusivamente a dimensão ecológica 

e naturalista de meio ambiente. Trata-se da colocação de uma problemática ancorada em uma 

complexidade que abrange múltiplas dimensões (social, política, econômica e ambiental) e que 

foi sabidamente percebida pelo aluno que a identificou como um problema socioambiental. 
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Figura 17 – Imagem da representação geoespacial coletiva digital da Turma Gama com a 

exposição dos objetivos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Figura 18 – Imagem da representação geoespacial coletiva digital da Turma Delta com 

destaque para o Ponto 3 – Obra abandonada do PAC 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Percebemos através da análise da percepção dos estudantes, que tal atividade contribui 

significativamente para o processo de educação ambiental, envolvendo a participação coletiva 

e mobilização em relação aos problemas socioambientais verificados em seu contexto de 
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vivência. O fato de ter enfocado realidades locais, o trabalho foi dotado de um caráter mais 

significativo e consequentemente mais eficaz no processo de desenvolvimento de construção 

de uma educação ambiental crítica, mais preocupada com a transformação da sociedade. 

Notamos, no entanto, que apesar desses pontos positivos, os mapas privilegiaram aspectos 

associados à falta de pavimentação, aos resíduos sólidos e aos efluentes domésticos, sem uma 

repercussão mais sólida sobre a estrutura social, política e econômica que envolve o sistema 

hegemônico. Percebemos, assim, que mesmo diante das discussões travadas sobre os problemas 

socioambientais que perpassam pelas dimensões socioeconômicas e políticas, a concepção mais 

abrangente e complexa de meio ambiente ficou comprometida pela predominante 

despolitização verificada nos produtos cartográficos.  

Essa dificuldade demonstrada pelos alunos em relação à problematização política mais 

consistente está atrelada à nossa estrutura educacional e social ainda amplamente tradicional e 

acrítica.  Apesar dessa limitação diagnosticada, a atividade realizada serviu como início de uma 

prática pedagógica mais contextualizada, constituindo um dos pilares da educação ambiental 

crítica, fundamental para o comprometimento com a transformação da realidade 

socioambiental. Nesse sentido, nos apropriamos das palavras de Cruz e Teodoro (2016, p.45 e 

46): 

 

[...] A ruptura com os paradigmas vigentes não será feita de maneira instantânea ou 

em curto prazo e, assim, inserir novas perspectivas na sociedade e escola, esta como 

parte fundamental da reprodução e contestação do sistema contemporâneo, será um 

trabalho árduo que deverá criticamente ser desenvolvido de forma coletiva e com 

práticas criativas, em compreensão de que meio ambiente e sociedade estão 

intimamente interligados. E contextualizar temporal e espacialmente as temáticas 

ambientais é, desde já, uma tarefa necessária para desenvolver uma educação 

ambiental mais crítica. (CRUZ e TEODORO, 2016, p.45 e 46).   

 

  

Uma sinalização de que estamos no caminho correto foi o fato de que no decorrer da 

atividade desenvolvida diversos alunos demonstraram interesse em divulgar os resultados do 

trabalho para a comunidade escolar e autoridades do município de Itaboraí, postura atípica 

diante da resistência habitual com as apresentações orais. Essa atitude está em consonância com 

o que afirma Bacci e Santos (2013, p.20) ao relatarem que os dados espacializados em 

representações socioambientais podem contribuir para mobilizar as pessoas envolvidas numa 

“[...] apreensão crítica do meio focalizado, implicando na superação de posturas muitas vezes 

passivas frente aos problemas socioambientais locais”.  

 



87 
 

5.4 – Apresentação e debate sobre os problemas socioambientais 

 

 Este item do estudo envolve a adaptação da quarta etapa da metodologia do mapeamento 

socioambiental proposta por Bacci e Santos (2013). Nesta etapa, as autoras indicam a 

elaboração de um mapa propositivo como forma de expressão das propostas do grupo para as 

soluções dos problemas identificados visando a melhoria da qualidade de vida para a população 

local. Porém, no presente trabalho, tal etapa foi adaptada como apresentação e debate sobre os 

problemas socioambientais para a comunidade escolar, além da definição de propostas para 

resolver os problemas reconhecidos. Esta atividade foi realizada pelos estudantes no auditório 

da unidade escolar, como podemos visualizar na Figura 19. 

 

Figura 19 – Foto da atividade de apresentação e debate sobre os problemas socioambientais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A apresentação consistiu na demonstração das representações geoespaciais e vídeos, 

produzidos coletivamente, sobre os problemas socioambientais. Após a exposição desses 

materiais ocorreu um debate cujo principal objetivo era fomentar o levantamento de propostas 

para a amenização e/ou solução dos problemas socioambientais do espaço de vivência. Neste 

debate, além dos alunos estabelecerem ações, ainda definiram as responsabilidades para 

viabilizar as transformações necessárias para uma melhor condição do ambiente onde vivem.  

 A partir das observações e análises dessa atividade, percebemos mais uma vez que as 

percepções sobre o meio ambiente e sobre os problemas socioambientais são limitadas, na 
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maior parte, aos aspectos relacionados aos resíduos sólidos, efluentes domésticos e falta de 

pavimentação das ruas. Para ilustrar essa análise, apresentamos um trecho de um dos vídeos 

produzidos por um grupo da turma alfa: “Nesse vídeo podemos claramente ver diversos 

problemas socioambientais como: esgoto a céu aberto, muitos entulhos, lixos na rua, rua cheia 

de buracos sem asfalto, e tudo isso afeta de maneira direta os moradores, podendo levar 

doenças e o mal deslocamento devido a falta de asfalto e buracos de sobra...”.  

 Quanto as propostas levantadas pelos alunos para solucionar os problemas 

socioambientais, verificamos que também estão predominantemente associadas aos resíduos 

sólidos, efluentes domésticos e a pavimentação das ruas, conforme demonstrado no Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Propostas e responsabilidades definidas pelos alunos para a solução dos 

problemas socioambientais 

Propostas Responsabilidades 

Implementar a coleta regular de lixo nos locais onde não possui Prefeitura 

Implementar da coleta seletiva de lixo Prefeitura 

Criar estabelecimentos de reciclagem  
Prefeitura e 

Comunidades 

Separar o lixo orgânico doméstico e fazer adubo para ser utilizado 

em hortas  
Comunidades 

Separar os lixos recicláveis para vender Comunidades 

Fiscalizar e aplicar de punições, como a prestação de serviços, 

para pessoas que jogassem lixo no chão 
Prefeitura 

Colocar grades nas margens dos rios para a população não jogar 

lixo 
Prefeitura 

Substituir as tampas quebradas dos bueiros para evitar acidentes  Prefeitura 

Promover manifestações para exigir do poder público a solução 

dos problemas socioambientais 
Comunidades locais 

Realizar abaixo-assinado para reivindicar da prefeitura a solução 

dos diferentes problemas socioambientais 
Comunidades locais 

Elaborar campanhas de conscientização da população a respeito 

dos problemas socioambientais 

Sociedade e órgãos 

públicos 

Realizar a pavimentação das ruas   Prefeitura 

Organizar mutirões para tapar os buracos nas ruas (medida 

temporária) 
Comunidades 

Criar rede de esgoto nos locais onde não possui 
Governo estadual e 

municipal 

Criar Estações de Tratamento de Esgoto 
Governo estadual 

(CEDAE) 

Aumentar a segurança nos bairros através de um maior 

policiamento 
Governo estadual 

Implementar adaptações nas ruas para facilitar a mobilidade dos 

deficientes físicos e visuais 
Prefeitura 

Voto consciente visando eleger candidatos que tenham uma 

preocupação com os problemas socioambientais 
Eleitores 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Percebemos, através de uma análise geral das apresentações, debates e propostas, que 

as argumentações carecem de um embasamento mais sólido sobre as questões atinentes ao 

modus operandi do sistema dominante. No entanto, algumas colocações, mesmo que em 

pequena proporção, como as associadas ao voto consciente e à acessibilidade dos deficientes 

físicos e visuais sinalizam no sentido de uma percepção mais abrangente da questão 

socioambiental.  
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6 – Conclusão  

 

O presente estudo revelou que apesar de verificarmos diferentes concepções de meio 

ambiente apontadas pelos estudantes do ensino médio, a visão tradicional naturalista associada 

aos aspectos físicos foi a mais recorrente nas repostas obtidas a partir do questionário. A 

segunda mais registrada foi a concepção “utilitarista”, calcada na satisfação das necessidades 

humanas. Essas concepções limitadas de meio ambiente constatam as dificuldades enfrentadas 

pela educação básica no nosso país, ainda marcadamente conservadora. Indicam também, mais 

especificamente, que a Educação Ambiental crítica está longe de ser consolidada em nosso 

meio. 

 No entanto, também foi possível observar, apesar da menor representatividade em 

relação as anteriores, concepções mais progressistas de meio ambiente, como a 

“socioambiental”, sinalizando o início de um descortinamento de uma percepção mais crítica. 

Essa tendência foi verificada, sobretudo, nos mapas mentais, inclusive no primeiro mapa sobre 

o meio ambiente do espaço de vivência. Notou-se, que a ênfase dada aos problemas 

socioambientais está intimamente relacionada ao contexto atual do município de Itaboraí, 

caracterizado pela elevada intensidade de tais problemas. Esse quadro refletiu 

significativamente na percepção depreciativa que muitos estudantes demonstraram em relação 

ao seu espaço de vivência.  

 É importante ressaltar que, apesar da grande expressão dos problemas socioambientais 

nas representações, identificamos uma valorização de elementos mais tradicionais relacionados 

a essa temática como os resíduos sólidos, a má conservação das ruas e a poluição hídrica. 

Percebemos que os aspectos mais complexos, tais como os contrastes sociais e a relação 

economia e meio ambiente, que refletem a estrutura da sociedade, ficaram ausentes nas 

representações, salvo raras exceções. Sendo assim, ficou visível a carência de uma percepção 

mais holística em relação aos problemas socioambientais. 

 A pesquisa mostrou também, a partir da atividade de confecção das representações 

geoespaciais coletivas dos problemas socioambientais, que o trabalho inserido no contexto de 

uma metodologia participativa associado ao espaço cotidiano dos alunos pode colaborar 

significativamente para a realização de uma educação mais autêntica e emancipadora, 

contribuindo para o processo de uma educação ambiental contextualizada e crítica. No entanto, 

apesar dos pontos positivos indicados pelo estudo, nota-se através dessa prática pedagógica que 

a concepção mais abrangente e complexa de meio ambiente ainda foi muito restrita diante da 

despolitização verificada nas representações geoespaciais. Nesse sentido, apesar das limitações 
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verificadas de uma análise política e econômica mais engajada e sólida por parte do alunado, 

os resultados indicaram que estamos no caminho certo. Trata-se de um longo percurso a ser 

percorrido que não se encerra nessa pesquisa, mas que para alcançar os propósitos de 

contribuição para a transformação do status quo, deve ser contínuo e não esmorecer diante dos 

entraves estabelecidos pelo sistema dominante.   
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Apêndice 1 – Questionário aplicado aos alunos 

 

 


