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RESUMO 

 

 

A relação do homem com a natureza a cada dia se torna mais complexa, com relações que 

estão se intensificando e se diversificando. Estas relações vão tecendo a realidade e, dentro 

delas, os sujeitos vão se posicionando, se interagindo. Através da percepção e de outros 

contatos com o meio ao qual vivemos vamos tomando parte dele, compondo-o ao mesmo 

tempo em que ele vai tornando-se parte de nós. A percepção é uma experiência dotada de 

significação, tendo-se o real descrito no ato do sentido e da significação. No contexto da 

relação homem-natureza essa percepção se volta para a compreensão do homem como 

natureza e o homem participando dessa natureza, construindo relações de integração favorável 

ou mesmo de destruição, e assim, podendo tornar-se sujeito aufere de suas próprias ações. 

Essas relações, porém, não são consideradas como somas de sujeitos, de impressões, de 

objetos ou de ações, pois não se dão como algo simples. Assim, com o intuito de se identificar 

essa diversidade, em seus aspectos mais profundos no campo relacional surgiu como objetivo, 

investigar a percepção ambiental da relação homem-natureza pelos jovens do/no campo e, 

consequentemente, conhecer os significantes e sentidos atribuídos à subjacência do seu 

discurso. E para isso, participaram 96 jovens do/no campo do município de Paranatama-

Pernambuco. Os quais foram submetidos à técnica de associação livre de palavras, adaptado 

da técnica de Abric (1994). Usando-se como tema indutor, o termo Homem-Natureza, cinco 

palavras eram lembradas, justificando-as, seguido da evocação mais importante e 

posteriormente, justificando-a também. Dessas constituiu-se, com base na análise de 

conteúdo, os cinco significantes: (I) Meio Ambiente/Natureza/Ambiente – representados pelas 

evocações: água, floresta, planeta, paisagem, ambiente, natureza, meio ambiente e 

dependência. (II) Problemas Ambientais – apontada pelas evocações: desmatamento, 

destruição e poluição. Do significante (III) Atividades Produtivas – foram representadas pelas 

evocações: roça, agricultura, terra, plantação, alimentos, força, trabalho, competência, alegria, 

meio de vida. (IV) Proteção Ambiental – foi representada pelas evocações: reflorestamento, 

preservação e povo. E por fim, (V) Ética Ambiental – representada pelas evocações: respeito, 

amor, vida, determinação, positivo, felicidade e consciência. Os significantes e sentidos nos 

mostra que perpassa uma preocupação com a finitude da natureza e que, portanto, a relação do 

homem para com a natureza precisa ser repensada, ressignificando o sentido da palavra vida 

levando-se em consideração o discurso do cuidar da natureza para que se garanta a 

sobrevivência. Discurso este, arraigado na percepção desses jovens da relação homem-

natureza que, também, sinaliza para a necessidade de um trabalho sistematizado em termos de 

uma abordagem epistemológica da educação ambiental conferindo-lhe sentido, aplicabilidade 

nos espaços formais e informais de educação.   

 

 

Palavras-chave: Percepção ambiental. Jovens do/no campo. Homem-Natureza.  
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ABSTRACT 

 

 

Man's relationship with nature every day becomes more complex, with relations what are 

intensifying and diversifying. These relationships weave reality and, within them, the subjects 

will be positioned, interacting between themselves. Through perception and others contacts 

with the environment which we live taking part of and it composing it whiles he will become 

part of us. The perception is an experience endowed with meaning, having been described in 

the actual act of sense and meaning. In the context of man-nature relationship that perception 

turns to the understanding of man as nature and man attending this nature, building 

relationships in favor of integration or even destruction, and thus may become subject 

receives its own actions. These relationships, however, are not considered as sums of subjects, 

prints, objects or actions, because it does not give as something simple. Thus, in order to 

identify this diversity in its deeper aspects emerged as the relational field goal, investigate the 

environmental perception of the man-nature relationship by young / field and therefore know 

the meanings attributed to the significant and underlay of his speech. And for that, took 96 

young in the Paranatama field Pernambuco State. Which were subjected to the technique of 

free association of words, adapted the technique of Abric (1994). Using the theme inductor, 

the term Human-Nature, five words were remembered, justifying them, followed by the most 

important evocation and later, justifying it as well. These consisted based on content analysis, 

the five significant: (I) Environment / Nature / Environment - represented by evocations: 

water, forest, planet, landscape, environment, nature, ecological context and dependence. (II) 

Environmental Problems - appointed by evocations: deforestation, pollution and destruction. 

The signifier (III) Productive Activities - were represented by evocations: farm, farming, land, 

planting, food, force, work, power, joy, living. (IV) Environmental Protection - was 

represented by evocations: reforestation, preservation and people. And finally, (V) 

Environmental Ethics - represented by evocations: respect, love, life, determination, positive, 

happiness and consciousness. The significant meanings and shows us that pervades a 

preoccupation with finitude of nature and, therefore, man's relationship to nature needs to be 

rethought, redefining the meaning of the word life taking into consideration the nature of the 

discourse of caring for which ensures survival. This discourse, rooted in the perception of 

these young man-nature relationship that also signals the need for a systematic work in terms 

of an epistemological approach to environmental education by giving it meaning, applicability 

in the formal and informal education. 

 

 

Keywords: Environmental perception. Youth / field. Human Nature. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A relação do homem com a natureza é revelada face à história contemporânea de 

fragmentação pela sociedade, que durante tantos séculos foi concebida por interesses 

“longíquos e próximos, mundiais e locais, manifestados seguindo uma gama de classificações 

que está sempre se ampliando e mudando” (SANTOS, 1992, p.19). E atualmente, se percebe 

uma concepção de natureza unificada por uma outra história exigente de um discurso, sem a 

necessidade de interlocutores, pois “a fala é funcional e o caráter hipnótico da comunicação” 

dá conta nas questões ambientais revelando uma face de degradação ambiental, onde, toda a 

humanidade é culpada pela formação do buraco na camada de ozônio, pela emissão de 

poluentes que contribuem para o efeito-estufa, chuvas ácidas, enchentes e tantas outras  

mazelas ambientais cotidianamente expostas, e ao mesmo tempo responsável pela 

conservação e preservação dessa natureza mediática apresentada como se fosse o todo. 

A natureza, compreendida como totalidade que engloba o homem ou mesmo como 

força interior, vital, propiciadora de uma ordem ao mundo, esteve sempre presente na reflexão 

humana, tendo sido formulada, representada e problematizada no decorrer dos tempos. É, 

portanto, uma questão recorrente da história da humanidade. Da mesma forma, a reflexão 

sobre o homem permanece no centro das mais diversas expressões da cultura: Mito, 

Literatura, Ciência, Filosofia, Ethos e Política. Por um lado, o homem, como entidade 

biológica, é descrito como um ser instalado na natureza e que nela se encontra em constante 

interação adaptativa e modificadora, de acordo comas suas conveniências biológicas e com o 

seu espírito projetivo. Por outro lado, o homem também é descrito no sentido de uma 

estrutura que experimenta modificações pela ação que o ambiente realiza sobre ela, de modo 

que, instalado na natureza e estendido por toda ela, está em relação e interação com o 

ambiente físico que o rodeia, e de idêntica maneira com o ambiente social e histórico (LIMA, 

1984). 

A relação do homem com a natureza a cada dia se torna mais complexa, com relações 

que estão se intensificando e se diversificando. Estas relações vão tecendo a realidade e, 

dentro delas, os sujeitos vão se posicionando, se interagindo. Através da percepção e de outros 

contatos com o meio ao qual vivemos vamos tomando parte dele, compondo-o ao mesmo 

tempo em que ele vai tornando-se parte de nós. 
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Os recorrentes debates acerca da relação Homem-Natureza são recentes, as grandes 

questões na ordem dos problemas ambientais relacionam-se, antes de qualquer coisa, com 

problemas éticos relativos aos nossos procedimentos para com a natureza. Entre muitas 

outras, trata-se principalmente da questão de saber até que ponto devemos ou podemos 

“domar a natureza”, ou se nos é permitido submeter a natureza inteiramente aos nossos planos 

e projetos, manipulando-a e dirigindo-a em função dos nossos interesses, ou se, pelo 

contrário, não nos devemos antes nos submeter a limites por nós mesmos estabelecidos, 

respeitando a natureza a ponto de renunciar a certas atitudes de conquista da mesma(MELO E 

SOUZA; OLIVEIRA, 2010). 

Este dilema tem sido um desafio para os teóricos que partem da concepção de natureza 

como um complexo de relações, uma vez que almejam refletir além dos conhecimentos 

específicos procurando precedentes vinculados à necessidade de se compreender melhor os 

processos de construção social a partir de uma presença reflexiva do cotidiano, oportunizada 

através de uma reflexão ampla no sentido de compreender também as formas de relação do 

ser humano com essas realidades imediatas, onde se inserem a coletividade e o lugar habitado, 

as formas com que essa relação é influenciada por conhecimentos e discursos construídos 

socialmente, importando também o entendimento dos processos históricos e culturais dessa 

construção nas investigações que envolvem o ser humano com consciência, afetividade e 

conhecimento crítico, com apropriação e produção de um espaço e definindo-o como espaço 

vivido/reproduzido através da dimensão existencial e perceptiva da forma mais elementar de 

interação do homem com o mundo (MARIN, 2008, p.25). 

 

O termo percepção, derivado do latim perception, é definido na maioria dos 

dicionários da língua portuguesa como: ato ou efeito de perceber; 

combinação dos sentidos no reconhecimento de um objeto; recepção de um 

estímulo; faculdade de conhecer independentemente dos sentidos; sensação; 

intuição; ideia; imagem; representação intelectual. Não é difícil identificar 

uma amplitude considerável de possíveis significados a partir dessas 

definições, que vão desde a recepção de estímulos até a intuição, a ideia e a 

imagem, que são categorias perfeitamente distintas no discurso filosófico. 

 

 

Quando se parte da realidade, ou de reflexões a partir do mundo vivido, a construção 

do conhecimento se posiciona, sobre o mundo contemporâneo tal como ele se apresenta. A 

complexidade é posta e a necessidade de busca de conhecimento, explicações e interpretações 
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da realidade extrapolam as fronteiras de uma só ciência. Com isso, o pensamento 

interdisciplinar se torna cada vez mais emergente neste tipo de olhar para o mundo e a relação 

entre as áreas do conhecimento vão se intensificando e enriquecendo aquilo que é objetivo 

maior, ou seja, trabalhar a realidade tal como ela se apresenta no seu cotidiano, considerando-

a como um conjunto de conhecimentos vivos (CARVALHO, 2001).  

O tema que impulsionou este trabalho se coloca diante deste mundo complexo. A 

construção da realidade e a construção do espaço se dão a partir da relação entre os sujeitos e 

entre esses com o espaço vivido/reproduzido. Essas relações, porém, não são consideradas 

como somas de sujeitos, de impressões, de objetos ou de ações, pois não se dão como algo 

simples. O que se pretende aqui é entender os processos presentes na construção perceptiva da 

realidade, da qual diversas relações transversais estão imbricadas, entre elas a relação do 

homem com a natureza. 

Com essa breve discussão que permeia diversas questões, sobretudo a relação homem 

e natureza partir-se-á aqui para uma construção de reflexões sobre a Percepção Ambiental da 

relação homem-natureza como forma de engendramento nas formas com que o ser humano se 

„mistura‟ com o mundo, vivencia suas concretudes, se relaciona com os problemas e, 

coletivamente, tenta construir uma discursividade autêntica que dê conta de exprimir seus 

modos de viver arraigados na gênese da existência, se propondo a descrever os múltiplos 

modos de vida reveladores do real sentido de inserção do ser humano no seu ambiente 

(FERREIRA, 2005).  

E por vivenciar um relacionamento com os jovens, sendo professor numa escola de 

ensino médio no município de Paranatama, onde 68% desses jovens são provenientes da zona 

rural é que houve a motivação da pesquisa. Busquei nessa categoria os sujeitos da pesquisa 

proposta, com a intenção do foco do estudo na percepção ambiental desses jovens, realizada 

principalmente a partir da combinação da relação homem-natureza. 

Nesse sentido, as características fundantes da categoria “jovens do/no campo” 

mostram-se eficientes para discutir questões que permeiam o coletivo, quando se refere à 

Percepção Ambiental nas relações homem-natureza (GROPPO, 2000).  O termo jovem é uma 

concepção, representação ou criação simbólica, fabricadas pelos grupos sociais ou pelos 

próprios indivíduos tidos como jovens, para significar uma série de comportamentos e 

atitudes a ela atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum por certos 

indivíduos. [...] Trata-se não apenas de limites etários pretensamente naturais e objetivos, mas 
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também, e principalmente, de representações simbólicas e situações sociais (GONTIJO, 

2007). 

A percepção ambiental desses jovens, portanto, pode levar ao entendimento de como 

um conjunto de inter-relações de fenômenos se tornam cada vez mais afastadas dessa tentativa 

de união desses como soma da realidade vivida, emanando questionamentos que vêm 

demandando novas formas de leituras do mundo. Sabe-se que a qualidade de vida encontra-se 

intrinsecamente associada às questões ambientais. E essas discussões são importantes para 

elucidar a nebulosa relação homem-natureza através da reflexão sobre as percepções, às inter-

relações e as relações, entre às práticas espaciais no seu meio, enquanto espaço vivido. 

Optou-se por utilizar, enquanto instrumento analítico, a percepção ambiental dos 

jovens do/no campo no constructo relacional do homem com a natureza. Essa escolha deve-se 

ao fato de que se supõe estar, na esfera socioambiental, boa parte da diversidade de práticas 

desses jovens e, principalmente, por ser a relação homem-natureza aquela que suscitou as 

aspirações para arealização deste estudo. 

Tem-se, portanto, como objetivo investigar a percepção ambiental da relação homem-

natureza pelos jovens do/no campo e, consequentemente, conhecer os significantes e sentidos 

atribuídos à subjacência do seu discurso. Como contributo a esses objetivo optou-se por 

conhecer a percepção ambiental da relação homem-natureza; verificar em que bases 

epistemológicas essa relação homem-natureza se apresenta para compreender como os jovens 

do/no campo percebem a sua relação com a natureza.  

A fim de se identificar essa diversidade, em seus aspectos mais profundos, surgem as 

questões norteadoras deste estudo: 1) Qual a percepção ambiental que as juventudes do/no 

campo têm quanto a compreensão da relação Homem-natureza? 2) Essa percepção ambiental 

da relação homem-natureza está ancorada em que bases epistemológicas? 3) Como essas 

juventudes do/no campo percebem a sua relação com a natureza? 
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1 A CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA 

 

 

O construto metodológico da pesquisa consiste aqui num conjunto de elementos 

teóricos e práticos que se articularam na pretensão de executar a pesquisa outrora proposta, 

consolidando os seus objetivos através da sistematização das concepções do processo de 

construção do conhecimento científico, da sistematização das categorias utilizadas para o 

ordenamento e a interpretação do material pesquisado, sequenciados com momentos 

previstos, com as técnicas e procedimentos operacionais reconhecidos de acordo com a 

necessidade de sustentar as teorias e organizar as sequências dos momentos, respeitando o 

rigor e a coerência exigida para sustentar uma fundamentação teórica e subsidiar as discussões 

pretendidas.  

O rigor pretendido postulou-se nos estudos quantitativos e qualitativos direcionados ao 

longo do desenvolvimento da pesquisa. Buscou-se, num primeiro momento, enumerar ou 

medir as frequências das diversas evocações registradas no instrumento analítico utilizado. E 

posteriormente, para análise dos dados, o foco de interesse foi guiado num amplo sentido com 

perspectivas diferenciadas da adotada no método quantitativo. Com a obtenção dos dados 

descritos mediante instrumento analítico procurou-se entender as relações e percepções entre 

os participantes como processos particulares, complexos e dinâmicos carregados de uma 

enorme riqueza acumulada de elementos que, em cada caso, representam processos inéditos. 

Através do método qualitativo e ancorado na fenomenologia, buscando investigar a 

percepção dos jovens do/no campo de Paranatama-PE no âmbito relacional com a natureza, 

pode-se distinguir o enfoque de privilegiar os aspectos conscienciais e subjetivos dos 

partícipes e suas percepções dos processos de conscientização e da compreensão do contexto 

da realidade vivida. 

Segundo Flick (2009, p. 8), o método qualitativo: 

  

[...] visa abordar o mundo “lá fora” (e não em contextos especializados de 

pesquisa, como os laboratoriais) e entender, descrever e, às vezes, explicar 

os fenômenos sociais “de dentro” de diversas maneiras diferentes: 

analisando experiências de indivíduos ou grupos. [...] e podem ser tratadas 

analisando-se conhecimento, relatos e histórias do dia a dia. Examinando 

interações e comunicações que estejam se desenvolvendo. Isso pode ser 

baseado na observação e no registro de práticas de interação e comunicação, 
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bem como na análise desse material. Investigando documentos [...] ou traços 

semelhantes de experiências ou interações.  

 

Por esta razão, a tarefa de extrair, compreender e comunicar os resultados desta 

pesquisa nas páginas que se seguem busca contribuir, a partir de uma experiência, com 

diálogo, aprendizagem e confrontações com outras experiências. 

 

 

1.1 Do lócus aos Partícipes de Pesquisa 

 

 

Como lócus de pesquisa foi escolhido o município de Paranatama-PE em função de, 

dentre outros indicadores, concentrar 79,62% de sua população na zona rural e ser um 

importante pólo de produção agrícola da Região de Desenvolvimento do Agreste Meridional, 

tendo um percentual de 23,06% do valor adicionado bruto das atividades agopecuárias no PIB 

do município, superando o percentual médio da Região de Desenvolvimento do Agreste 

Meridional que é de 18,02%. Isso é decorrente da agricultura de caráter familiar com 

referencial produtivo no cultivo de feijão, mandioca e fumo e na criação de bovinos, ovinos e 

caprinos (IBGE, 2012). 

A área municipal ocupa 231,6 km
2
 e representa 0.28 % do Estado de Pernambuco. A 

sede do município tem uma altitude aproximada de 879 metros e coordenadas geográficas de 

08º 55‟ 15” de latitude Sul e 36º 39‟ 29” de longitude Oeste, distando 247,1 km da capital, 

cujo acesso é feito pela BR-232/423. 

Fig. 1 – Mapa do Estado de Pernambuco com o Município de Paranatama em evidência. Fonte: 

CONDEPE/FIDEM, 2009. 
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E uma característica marcante da população do município de Paranatama é a 

representatividade dos jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos
1
 que corresponde a 25% da 

população total do município, fazendo com que essa parcela se assemelhe com a perspectiva 

nacional que é de 27,4% (IBGE, 2012). 

Esse foi um dos critérios de escolha dos partícipes na etapa inicial da pesquisa, 

adotando-se, posteriormente como outro requisito, a pertinência desses jovens ao campo, 

dentro da faixa etária indicada anteriormente. Pressupondo-se que esses, no âmbito de sua 

convivência como sujeito de ação, nas suas relações com o meio vivido e com outros jovens, 

trazem uma compreensão de mundo com dimensões multifacetadas. 

A pesquisa ocorreu num total de 94 jovens, sendo organizados primeiramente com 16 

jovens pertencentes a Associação Comunitária dos Jovens de Paranatama – cognominada Frei 

Jessé. Esta, reativada em 2010 e mesmo tendo uma pequena quantidade de associados na 

atualidade. Permeia discussões a respeito das condições de trabalho, da permanência, dos 

problemas e o levantamento de possíveis soluções para melhorar a vida desses jovens no 

campo. 

Posteriormente, os 16 jovens participantes puderam indicar outros mais, que mesmo 

não sendo associados da Associação Comunitária. Foram julgados importantes, por estarem 

envolvidos de forma direta e/ou indireta com atividades do campo, ou seja, trabalhando na 

produção agrícola ou na comercialização dos mesmos. Assim, chegando a totalidade de 94 

participantes. 

 

 

1.2 Dos Caminhos de Análises da Pesquisa as Referências Teórico-Metodológicas 

 

 

Nesta pesquisa adotou-se a „abordagem associativa‟, tendo-se por base a técnica de 

associação livre de palavras, para expressão indutora HOMEM-NATUREZA. Essa técnica, 

dada a espontaneidade das evocações, ocorre num choque de elementos que constituem o 

                                                           
1
A Emenda nº 65, promulgada em 13 de julho de 2010, inclui o termo “jovem” na Constituição Federal no 

intuito de garantir de forma prioritária direitos sociais aos 50 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos 

que vivem atualmente no país. 
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universo semântico do termo ou do objeto estudado, tendo-se como referência os estudos de 

Abric (1994). A importância dessa técnica consiste, entre outros aspectos, em "permitir a 

atualização de elementos implícitos ou latentes que seriam mascarados ou afogados em 

produções discursivas" (ABRIC, 1994, p. 65-66, apud FREITAS, 2008). Permite a construção 

do campo semântico e de categorias, bem como propicia uma abordagem estrutural, a qual 

repousa sobre a teoria do núcleo central, utilizada nas representações sociais. Outros fazem 

opção pelas dimensões, campos de representação ou imagem, como proposto por Moscovici 

(1978).  

Neste trabalho a opção foi pelos significantes e sentidos da percepção ambiental da 

relação Homem-Natureza. Onde, foi feita uma explanação sobre a pesquisa, destacando a 

importância da participação desses jovens e garantindo o sigilo e confidencialidade dos dados 

registrados no questionário aplicado, apêndice I. Assim, após explicação completa dos 

objetivos da pesquisa, dos procedimentos envolvidos e convite feito foi realizada, então, a 

leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento – TCLE, apêndice II, e pedido 

que o assinassem caso quisessem contribuir com a pesquisa.  

Em seguida os jovens foram estimulados a expressarem livremente o que vinha à sua 

mente quando escutam ou viam a palavra, por exemplo, juventude, escola, entre outros 

estímulos. Diversas palavras foram evocadas. Depois outras palavras do seu cotidiano foram 

usadas com o intuito de descontrair o grupo. Após o momento de estímulo foram solicitados 

que escrevessem, e não falassem, quando a palavra da pesquisa fosse citada.  

Usou-se a expressão indutora HOMEM-NATUREZA lembra. Os jovens escreveram 

cinco evocações, justificadas. Em seguida fizeram opção pela evocação considerada mais 

importante, com justificativa. A instrução foi que os jovens explicassem o conjunto de 

palavras, no entanto, se não conseguissem poderiam explicar, a guia de uma palavra. A 

intenção de não justificar palavra por palavra foi evitar uma tendência para definir cada 

palavra.  

Da evocação mais importane foi possível analisá-las em termos de signficantes. Essa 

teve por base a análise de conteúdo de Bardin (1977), onde, os campos semânticos registrados 

na associação livre de palavras, quanto ao tema indutor Homem-Natureza foram organizados 

em signficantes. Esses correspondem as categorias proposta pela análise de conteúdo de 

Bardin (1977) e Franco (2005).  
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Segundo Bardin (1977, p. 38), a análise de conteúdo é: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens [...] A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não). 

 

A Análise de Conteúdo, caracterizada como procedimento de fragmentação de textos, 

tem por objetivo, identificar regularidades. E com base nessa técnica foi possível tratar todo o 

material textual identificando a sua pluralidade temática presente no conjunto de textos, ao 

mesmo tempo em que se ponderou a frequência dos temas dentro do mesmo conjunto, para 

que fosse possível comparar os elementos fornecidos pelo instrumento de análise como, 

palavras e sentenças, com o intuito de constituir agrupamentos dos elementos de significados 

mais próximos, até chegar à formação de categorias mais gerais de conteúdo (BARDIN, 

1977). 

Esse processo de forma prática foi composto primeiro, por uma leitura das evocações 

fornecidas pela técnica aplicada – ALP. Com isso, foram feitas anotações das impressões 

gerais sobre possíveis evocações recorrentes nas informações coletadas. Posteriormente, uma 

segunda leitura, com a finalidade de uma pré-categorização acompanhada de uma contagem 

parcial das evocações identificadas na primeira leitura, visando confirmar ou não as categorias 

(significantes) gerais e identificar possíveis significantes emergentes. Numa terceira leitura, 

buscou-se construir grades de significantes contendo tema geral e palavras e frases 

relacionadas a esse tema com a finalidade de agrupar as palavras e/ou sentenças do 

significante geral em subcategorias. E por fim, uma contagem da frequência final das 

evocações nos significantes gerais. 

A Análise de Conteúdo, inicialmente descritiva, mostrou a variedade de sentidos 

presente no conjunto de dados. Nesta categorização, com menor rigor na análise, foram 

propostas as relações diretas, às características específicas dos elementos evocados. O que não 

impediu de ver, no interior do significante, na evocação, outros possíveis agrupamentos de 

dados remetentes aos sentidos em que situações foram descritas de duas ou mais maneiras 

diferentes em textos distintos. Assim, foram mantidas as diferentes versões, pois, nessa etapa 

foi importante manter tudo o que foi registrado para se perceber o que foi dito e como foi dito. 
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Na etapa analítica, procurou-se conhecer as regularidades avaliadas nesses mesmos 

dados fornecidos. Nessa etapa, o rigor de classificação privilegiou o critério de se considerar 

somente o que explicitamente estiver representado nas respostas. Assim, nesse procedimento 

não houve a ausência de determinada informação sobre um sentido considerado numa dada 

evocação.  

Posteriormente, utilizou-se os sentidos mais frequentes provenientes da Análise de 

Conteúdo, para realizar nova leitura dos dados, desta vez, para identificar em quais 

significantes uma mesma evocação teve, palavras e/ou sentenças classificadas. 

O resultado desse processo é a representação através de quadros demonstrativos dos 

registros das justificativas das evocações de palavras e sentidos do significante a elas 

atribuído. Possibilitando a visualização da rede de relações entre os elementos em seus 

diversos contextos, como exemplo, a evocação ligada ao significante, e a avaliação tanto do 

contexto da justificativa quanto do sentido relacionado à interação desses elementos. Tal 

procedimento aponta, no mínimo, para uma caracterização geral do corpus formado por 

registros eminentemente referenciados através da análise de conteúdo. 
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PERSPECTIVAS EPISTÊMICAS DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
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2 PERSPECTIVAS EPISTÊMICAS DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A perspectiva epistêmica que elucida este trabalho é a base fenomenológica do termo 

Percepção, em Merleau-Ponty. Essa base, epistêmica, irá subsidiar a parte teórica da 

expressão Percepção Ambiental, tendo-se como referência, Henrique Left, entre outros 

pesquisadores que contribuíram com a temática percepção ambiental.  

Este capítulo foi estruturado em três construtos de conhecimentos. 2.1 O 

epistêmico da percepção e percepção ambiental. 2.2 A percepção ambiental como contributo 

nas ciências. 1.3 Percepção,  Interpretação e Valoração Ambiental.  

 

 

2.1 O Epistêmico da Percepção e Percepção Ambiental 

 

 

A percepção, segundo Merleau-Ponty (2011, p.201), “não se apresenta como um 

acontecimento no mundo ao qual se possa aplicar, por exemplo, a categoria da causalidade, 

mas a cada momento como uma re-criação ou uma re-constituição do mundo”. Assim, com 

sua origem nas áreas da psicologia e da filosofia, a percepção trata decompreender de que 

maneira se dá a apreensão do significado dos objetos e a interpretaçãodos fatos e das relações 

estabelecidas entre o indivíduo e o meio em que vive. 

Na análise filosófica de Merleau-Ponty (2011, p. 279), as experiências vividas pelo 

sujeito têm importante contribuição para a percepção, onde, esta “[...] torna-se uma pura 

operação de conhecimento, um registro progressivo das qualidades e de seu desenrolar mais 

costumeiro, e o sujeito que percebe está diante do mundo como o cientista diante de suas 

experiências”, onde, cada indivíduo tem sua interpretação do seu espaço vivido, de acordo 

com a realidade em que se vive.  

Assim: 

 

Buscar a essência do mundo não é buscar aquilo que ele é em idéia, uma vez 

que o tenhamos reduzido a tema de discurso, é buscar aquilo que de fato ele 

é para nós antes de qualque tematização. Pois, [...] se posso interrogar-me 

sobre a distinção entre o imaginário e o real, e pôr em dúvida o “real”, é 
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porque essa distinção já está feita por mim antes da análise, é porque tenho 

uma experiência do real assim como do imaginário, e o problema é agora 

não o de investigar como o pensamento crítico pode se dar equivalentes 

secundários dessa distinção, mas o de explicar nosso saber primordial do 

“real”, o de descrever a percepção do mundo como aquilo que funda para 

sempre a nossa idéia da verdade. Portanto, não é preciso perguntar-se se nós 

percebemos verdadeiramente um mundo, é preciso dizer, ao contrário: o 

mundo é aquilo que nós percebemos (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 13-14). 

 

 

De fato, o indivíduo e mundo estão engajados em um só processo, que implica 

fenômeno perceptivo, não podendo ser estudado como um evento isolado, uma vez que a 

percepção passa pelo útil, pela realidade circundante útil tecendo a interpretação dos 

estímulos e a construção de seus significados, “aprende-se a ler os contornos das preferências 

individuais e coletivas [...], o da origem do sentido que o indivíduo confere ao mundo na 

ocasião da percepção” (CLAVAL, 1983, p. 251-252). 

O conceito de percepção, no sentido mais amplo, é caracterizado por um processo de 

cognição em que os procedimentos mentais se realizam mediante o interesse ou a necessidade 

de estruturar a interface com a realidade e o mundo, selecionando as informações percebidas, 

armazenando-as e conferindo-lhes significado (DEL RIO; OLIVEIRA, 1996). 

Para Tuan (1980), 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. Muito do que percebemos tem valor para 

nós, para a sobrevivência biológica e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas 

na cultura.  

A percepção é uma experiência dotada de significação, que podem ser percepções 

globais de uma estrutura ou formato; o real é descrito no ato do sentido e da significação. Um 

ato de comunicação que opera pelo pensamento e pela percepção estabelece uma interação 

entre aquilo que é percebido e aquele que percebe (FERREIRA, 2005). 

Percepção pode ser considerada como um dos principais comportamentos recorrentes, 

através do qual construímos nossa realidade. O termo “percepção” designa o ato pelo qual 

tomamos conhecimento de um objeto do meio exterior. A maior parte de nossas percepções 

conscientes provém do meio externo, pois as sensações dos órgãos internos não são 

conscientes na maioria das vezes e desempenham papel limitado na elaboração do 

conhecimento do mundo. Trata-se a percepção como uma situação objetiva baseada em 

sensações, acompanhada de avaliação e frequentemente de juízos (BALLONE, 2005). 
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Nossa percepção do mundo é possível, em primeiro lugar, porque estamos 

mergulhados nele através de nosso corpo. A vivência corpórea é que garante uma aderência 

necessária entre a consciência e o mundo e faz com que o conhecimento mantenha seu 

enraizamento imprescindível na existência. Por meio das sensações somáticas, a consciência 

se estende na direção dos objetos a serem percebidos. 

Assim, “a percepção é compreendida como a imitação ou o desdobramento das coisas 

sensíveis em nós, ou como a atualização na alma de alguma coisa que estava em potência num 

sensível exterior” (GILES, 1979, p. 142). Nos seres humanos, entretanto, a sensibilidade que 

torna possível a apreensão do mundo exterior não se encerra numa colagem de sensações e 

informações cenestésicas. Na atividade cognoscente propriamente humana, a percepção se dá 

imbricada no processo de constituir significações. 

Segundo Del Rio (1996), a percepção é um processo mental de interação do indivíduo 

com o meio ambiente que se dá por meio de mecanismos perceptivos propriamente ditos e, 

principalmente cognitivos. Os perceptivos são dirigidos pelos estímulos externos, captados 

através dos cinco sentidos, e os cognitivos são aqueles que compreendem a contribuição da 

inteligência, admitindo-se que a mente não funciona apenas a partir dos sentidos e nem recebe 

essas sensações passivamente.  

A percepção ambiental busca elucidar os conjuntos precisos de relações entrelaçadas 

nas “formas com que essas relações são influenciadas por conhecimentos e discursos 

construídos socialmente” (MARIN, 2008, p.113). Diferenciando e conectando os segmentos 

necessários para a compreensão e internalização da dialética dos conhecimentos para os 

sentidos que são dados a própria vida e aos diferentes espaços vividos, que podem ser 

entendidos como o local moldado pelo global, ou retratam o global com as peculiaridades 

somadas desses diversos locais, numa perspectiva dos atos e práticas sociais que 

interpenetram nesses diferentes espaços sociais. 

Estudos sobre percepção ambiental no que tange ao esforço de se compreender a 

relação homem-natureza são iniciativas consideradas relativamente novas. O termo percepção 

é utilizado por diferentes abordagens teóricas e vem sendo estudado em diversas áreas do 

conhecimento, como na psicologia, geografia, biologia, antropologia e meio ambiente, com o 

intuíto de ajudar a compreender e interpretar os fatores, mecanismos e processos que levam as 

pessoas a terem opiniões e atitudes, assumindo um papel cada vez mais importante, na busca 

de tomadas de decisões no meio em que vivem (GORNIACK, 2004). 
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Através da percepção, o homem em sua comunicação inesgotável com o mundo, tenta 

(re)conhece-lo, não com vistas a uma “ecologia tradicional” de externalidade modificadora de 

seus ecossistemas, mas como um abrangente campo de novos aprendizados construídos a 

partir de suas vivências. Essa compreensão dá-se através da apreensão das atitudes e dos 

valores concebidos nas diferentes interpretações do meio vivido arraigados na forma que cada 

indivíduo percebe o mundo (SOUZA, 2009, p.28). 

Na percepção ambiental, podem aparecer elementos agradáveis ou desagradáveis 

contidos no espaço percebido por meio do desenvolvimento de um elo afetivo ou não na 

relação com o espaço vivido. Essa perspectiva pode contribuir para a compreensão de que o 

espaço vivido é carregado de significados e interesses e que o entendimento das inter-relações 

estabelecidas, torna-se o centro das tomadas de decisão e das motivações dos atores sociais 

envolvidos, por serem possuidores dos elementos para perceber o mundo de acordo com sua 

experiência (OLIVEIRA, 2004). 

O espaço vivido é de fundamental importância no campo analítico da percepção, pois, 

a presença de elementos contextuais do meio que o circundam, a natureza e as relações que 

estabelecem socialmente, podem contribuir para o entendimento de quais crenças, motivações 

e conhecimentos são “extensões” desse espaço vivido, fazendo emergir a necessidade de se 

considerar, como meio ativo einfluente de um mundo onde os sujeitos perceptores estão 

inseridos e sãoconstantemente influenciados por ele (MATOS, 2010, p.76). 

Como parte integrante da vida do sujeito, a percepção ambiental é fundamentada pelo 

entendimento de que a vivência humana e seu entorno próximo são orientados por essa 

percepção, onde, a natureza e as formas de relação do ser humano com as realidades imediatas 

se inserem a coletividade e ao lugar habitado, e que o conhecimento que é adquirido através 

desse contato atual, direto e imediato com o espaço vivido e seus movimentos, dentro do 

campo sensorial com julgamentos e expectativas de cada indivíduo, os permitem areações e 

respostas diferentes frente às ações sobre o meio, ou seja, no contexto de suas relações com 

outros indivíduos e com o próprio meio habitado (BAY; SILVA, 1997). 

A percepção ambiental como campo teórico-metodológico, é capaz de complementar 

uma lacuna existente nos estudos de sensibilidade ambiental. Embora o conceito de percepção 

possua longa história na Psicologia, foi na Geografia Humana que o conceito de percepção 

ambiental encontrou uma utilização mais difundida e uma maior preocupação em se 

determinar sua validade teórica. 
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A percepção é entendida como um processo interativo do indivíduo com o meio 

ambiente, do qual se adquire conhecimento através dos sentidos.  

Ferrara (1996) afirma que as nossas respostas frente às ações sobre o meio são 

resultados das percepções, dos processos cognitivos, julgamentos e expectativas de cada 

indivíduo. Embora nem todas as manifestações psicológicas sejam evidentes, são constantes e 

afetam nossa conduta, na maioria das vezes, inconscientemente. Através da percepção 

ambiental são estabelecidas as relações de afetividade do indivíduo para com o meio 

ambiente. 

Percepção ambiental é uma representação científica e, como tal, tem sua utilidade 

definida pelos propósitos que embalam os projetos do pesquisador. Como adverte Becker, as 

representações científicas são como mapas que “fornecem um retrato parcial que é, todavia, 

adequado a alguma proposta. Todos eles surgem em ambientes organizacionais, que 

restringem o que pode ser feito e definem os objetivos a serem alcançados pelo trabalho” 

(BECKER, 1999, p. 136). 

A percepção ambiental é, em essência, a visão como cada indivíduo percebe o 

ambiente que o cerca, e este contexto que o leva, a partir dessa percepção, a interagir (positiva 

ou negativamente) com o meio à sua volta, influenciando (positiva ou negativamente) as 

pessoas e o ambiente com o qual reage e interage (direta ou indiretamente), sendo o primeiro 

passo na direção do processo de conhecimento e do exercício da cidadania ambiental 

(OKAMOTO, 2003).  

Nesse sentido, Leff (2001, p. 21) situa a percepção ambiental a partir do contexto 

vivido, quando afirma que “na história humana, todo saber, todo conhecimento sobre o 

mundo e sobre as coisas tem estado condicionado pelo contexto geográfico, ecológico e 

cultural em que se reproduz determinada força social.” 

Percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de consciência do 

ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente em que se está inserido, 

aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. Cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí 

decorrentes são resultados das percepções (individuais e coletivas), dos processos cognitivos, 

julgamentos e expectativas de cada pessoa (COELHO, 2002). 
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2.2 A Percepção Ambiental como Contributo nas Ciências 

 

 

As pesquisas desenvolvidas em Percepção Ambiental vêm contribuindo em diversas 

ciências, por meio dos estudos nas áreas do conhecimento da Psicologia, Geografia, Biologia, 

Antropologia e Meio Ambiente. Nesses estudos busca-se entender os fatores, mecanismos e 

processos que levam as pessoas a terem opiniões e atitudes em relação ao meio em que vivem 

numa ordem cognitiva, afetiva e ética. O estudo de como sente, pensa e age uma comunidade, 

no âmbito do meio vivido, pode se dar ao significado originário do termo percepção 

expressando à apreensão de um determinado objeto real (BERGMAM, 2007). 

A importância da pesquisa em percepção ambiental deve-se ao fato de ser uma 

investigação sobre valores, necessidades, atitudes e expectativas que determinados sujeitos 

têm em relação ao seu meio vivencial. Essa importância foi ressaltada pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1973 para o 

planejamento do ambiente. 

No Brasil, a pesquisa em percepção ambiental vem ganhando espaço no meio 

acadêmico e nas instituições envolvidas na elaboração de políticas públicas. Algumas 

pesquisas mais recentes sobre percepção ambiental no campo da educação ambiental, da 

sociologia e da geografia têm apresentado importantes aportes teóricos advindos da área 

filosófica. Fazem parte dessas pesquisas: os estudos teóricos sobre leituras da percepção 

ambiental a partir da Fenomenologia da Percepção, de Merleau-Ponty (2011, p. 3): 

 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma 

visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da 

ciência não poderiam dizer nada [...] Retornar às coisas mesmas é retornar a 

este mundo anterior ao conhecimento do qual o conhecimento sempre fala. 

 

Os objetos dos estudos sobre percepção ambiental não devem se restringir às formas 

como os atores sociais vêem os problemas ambientais. As demandas por pesquisa no campo 

da percepção ambiental se dão, primeiramente, pela necessidade de investigações teóricas, a 

partir das diferentes áreas de conhecimento que são ou possam vir a ser aportes adequados, 

como as mencionadas Filosofia, Psicologia, Geografia e também, Arquitetura, na tentativa de 

superar as fragilidades teórico-metodológicas e possíveis confusões conceituais. O significado 
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dos estudos empíricos de percepção junto às diferentes comunidades depende da clara 

definição desses eixos teóricos. É preciso, ainda, atentar para a adoção adequada do fenômeno 

quando se apresentam essas propostas de investigação empírica, evitando a falta de 

pertinência dos objetivos e dos procedimentos metodológicos aos seus pressupostos. 

Atualmente, o caminho para o melhor esclarecimento da percepção é a execução de 

estudos parciais envolvendo cada um desses conceitos ou categorias ou se será mais 

producente a tentativa de estudos que os tratem de forma integrada. A ideia mais sintética 

dessa discussão, que espelha a principal perspectiva vislumbrada pelo grupo para o campo, é 

o reconhecimento de que haverá um período de identificação em que possivelmente surgirão 

estudos parciais, enfocando um ou outro aspecto do fenômeno, mas há que se buscar sempre a 

meta de atender às suas três dimensões essenciais: psicoafetiva, cultural e social. 

Segundo Matos (2010), os estudos e pesquisas sobre o tema Percepção Ambiental têm 

sido um importante referencial teórico-metodológico nas mãos de pesquisadores oriundos de 

diferentes campos do conhecimento e com a mesma preocupação: o modo como o homem 

percebe, interpreta e valora seus espaços, lugares e paisagem. Esse enfoque tem ajudado 

muito no entendimento de algumas atitudes e comportamentos ambientais dos indivíduos, 

constituindo-se em importante instrumento de planejamento e educação para a conservação e 

preservação do meio ambiente. 

Ao considerar essa organização do comportamento do homem no espaço, a Geografia 

se aproximou mais fortemente da Fenomenologia, que ensina como explorar a descrição dos 

fenômenos espaciais, baseados em experiências humanas individuais e coletivas. Ainda que 

essa corrente filosófica tenha sido fundada pelo filósofo alemão Edmund Husserl, as 

pesquisas geográficas que tiveram forte conotação fenomenológica sofreram maior influência 

das ideias de Heidegger, Merleau-Ponty e Bachelard (MATOS, 2010). 

O estudo da percepção ambiental é de fundamental importância para melhor se 

compreender a inter-relação entre o homem e a natureza, suas expectativas, satisfações e 

insatisfações, julgamentos e condutas. O desenvolvimento das reflexões das pesquisas sobre 

percepção ambiental, nas últimas décadas, teve como uma de suas consequências a retomada 

de termos tradicionais da atividade geográfica e, sobretudo a inclusão na própria Geografia, e 

em outras ciências ambientais, de uma série de novos conceitos. A atividade geográfica, desde 

suas origens mais remotas, sempre se baseou nas percepções ambientais de seus praticantes, o 

que se observa, a partir do final dos anos sessenta é um verdadeiro resgate e uma nova 
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valorização dessa maneira de explorar os lugares paisagens da Terra (AMORIM FILHO, 

2003). 

Em obra intitulada Percepção ambiental: a experiência brasileira, de 1999, o 

arquiteto Vicente Del Rio e a geógrafa Lívia de Oliveira apresentam uma coletânea dos 

trabalhos desenvolvidos no país, situando-os em duas abordagens teóricas principais: 

estruturalismo e fenomenologia. Essa classificação deve ser vista com cautela, uma vez que o 

estruturalismo, que entende “a realidade como um conjunto de sistemas cujas estruturas são 

reconhecíveis e onde qualquer alteração por uma parte tenderá a se refletir no todo”, tem sido 

alvo de críticas de pesquisadores das ciências humanas que nele enxergam ranços do 

paradigma positivista revestido de uma linguagem sociológica (DEL RIO, 1996, p. 36). A 

fenomenologia, por sua vez, tem influenciado diretamente vários estudos no campo, embora 

muitas vezes não seja apresentada com referências claras. 

O desafio de lidar com esse momento de buscas de elucidações no campo motivaram o 

interesse do grupo em se configurar como grupo de trabalho, que terá por primeira meta o 

mapeamento dos estudos sobre percepção ambiental no campo, de forma a conseguir 

disponibilizar sinalizadores para a evolução desses estudos. 

 

 

2.3 Percepção e Interpretação Ambiental da Relação Homem-Natureza 

 

 

O processo perceptivo se inicia no olhar. Quando dirigimos nossa atenção para um 

determinado ponto, seja este um objeto, uma pessoa ou um lugar, transportamos um pouco de 

nossa atividade mental, perceptiva, para reconhecer aquele determinado ponto (ainda que este 

processo ocorra em frações de segundos). Nosso olhar se apresenta de maneira prospectiva e 

retrospectiva ao mesmo tempo, como destaca o filósofo Merleau-Ponty: 

 

O ato do olhar é indivisivelmente prospectivo, já que o objeto está no termo 

de meu movimento de fixação, e retrospectivo, já que ele vai apresentar-se 

como anterior à sua aparição, como o ”estímulo”, o motivou o primeiro 

motor de todo o processo desde o seu início (MERLEAUPONTY, 2011, 

p.321). 
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Considerando essa experiência constante que o indivíduo possui no espaço vivido, não 

podemos desconsiderar o fato de que este possui inúmeros conceitos e valores pré-concebidos 

que o acompanham durante todo o processo perceptivo: 

Uma primeira percepção sem nenhum fundo é inconcebível. Toda percepção supõe 

certo passado do sujeito que percebe, e a função abstrata de percepção, enquanto encontro de 

objetos, implica um ato mais secreto pelo qual elaboramos nosso ambiente (MERLEAU-

PONTY, 2011, p.378). E sobre um mesmo espaço, indivíduos distintos possuem diferentes 

percepções, captam diferentes acepções e dimensões do local, mas não o desconsideram de 

maneira alguma. 

Sendo assim, a percepção humana pode ser definida como um “processo mental de 

interação do indivíduo com o meio ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos 

propriamente ditos e, principalmente, cognitivo” (DELRIO, 1996, p.3). Esse autor também 

destaca que esses mecanismos cognitivos incluem motivações, humores, necessidades, 

conhecimentos prévios, valores, julgamentos e expectativas; e apresenta um esquema teórico 

do processo perceptivo. 

O significado atribuído a algo percebido, como a natureza, por exemplo, não constitui 

um processo aleatório. Apresenta-se como uma variante das diferenças culturais que 

permeiam os indivíduos de diferentes sociedades, que afetam alguns aspectos da visão que 

este indivíduo possui do mundo. Onde, há uma atribuição de significado ao entorno 

percebido, estruturando e organizando sua interface com a realidade e com o mundo (DEL 

RIO; OLIVEIRA, 1996). 

Os sentidos, sempre presente no processo perceptivo, podem variar até mesmo dentro 

de uma mesma cultura. Isso se mostra, por exemplo, nas diferentes percepções que um 

indivíduo do sexo masculino tem em relação a um determinado espaço, quando comparado a 

um indivíduo do sexo feminino. Ou dentro do mesmo gênero, diferentes percepções existentes 

entre uma criança e um adulto, destacando-se então as faixas etárias e os graus de acuidade 

perceptiva. 

No contexto da percepção no meio rural, cada indivíduo tem vastas associações com 

alguma parte do seu entorno, e a imagem de cada um está impregnada de lembranças e 

significados. O campo, usufruído por milhares de indivíduos com diferentes visões de mundo, 

é percebido e interpretado sob múltiplos aspectos, afirmando-se como um lócus privilegiado 

para pesquisas em percepção ambiental. 
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A partir da percepção ambiental, portanto, os indivíduos assumem diferentes 

comportamentos no espaço: distinguem, selecionam, organizam, qualificam e atribuem 

significados e ressignificados àquilo que vêem. Essa atribuição de significado se inicia no 

momento em que o observador não só consegue perceber, mas também interpretar aquilo que 

vê. A interpretação ambiental, que também recebe influências de cultura, idade e gênero, pode 

ser conduzida por aspectos exteriores ao indivíduo que interpreta.  

A construção de lugares duradouros ou efêmeros, com visibilidades significativas ou 

não, mas de grande força simbólica é algo cada vez mais comum nos espaços vividos. 

Espaços esses, já existentes e que já trazem em seu conceito, portanto, uma interpretação 

ambiental pré-concebida e somente assimilada por aquele indivíduo que usa esse espaço. A 

história e a memória coletiva também têm sido utilizadas para a reafirmação de lugares que já 

não são, mas foram importantes no passado e tentam retomar seu antigo dinamismo. 

Sendo assim, é importante estarmos atentos ao fato de que o objeto percebido pode 

possuir dois tipos de significações: uma significação atribuída e uma significação real. Santos 

(2002) nos chama a atenção para a necessidade de se considerar a ideologia que está por 

detrás do objeto percebido, pois sem considerá-la, o estudo irá provar apenas que os objetos 

carregados de significação transmitem esta significação a seus observadores. 

   

De um lado, a percepção individual não é o conhecimento; de outra forma, a 

coisa não seria objetiva e a própria teoria da percepção seria incompleta, 

senão inútil. De outro lado, a simples apreensão da coisa, por seu aspecto ou 

sua estrutura externa, nos dá o objeto em si mesmo, o que ele apresenta, mas 

não o que ele representa (SANTOS, 2002, p.93).  

 

 

A tarefa de identificar o que é real e o que é atribuído na interpretação ambiental 

torna-se ainda mais árdua quando analisamos o discurso de quem habita o espaço em questão. 

O habitar traz consigo uma essência muito forte de enraizamento que complementa a própria 

psique do indivíduo que habita. O habitar faz parte do viver, da trajetória de todo e qualquer 

indivíduo e, também por isso, carrega uma carga de valores subjetivos que nem sempre são 

revelados explicitamente. 

Na visão do filósofo Martin Heidegger (2001), habitar é o modo essencial de ser e 

estar dos mortais sobre a terra, ou seja, a relação homem-natureza é um habitar a partir de um 

construir. Construir, nesta acepção, é o construir das relações que garantem às pessoas, ao 
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indivíduo, à terra e ao lugar continuarem sendo. Todas as atividades que estão envolvidas no 

construir que, por sua vez, é o próprio habitar. O habitar, portanto, é o modo próprio do 

homem ser e estar no mundo. 

Esta abordagem traz de volta os valores individuais ao se pensar o meio rural, opondo-

se àquele planejamento com viés unicamente econômico, que trata o espaço como algo que 

possui a mesma representatividade para todos. Cabe, portanto, ao planejador identificar os 

valores locais, torná-los visíveis no escopo cotidiano e priorizar decisões a partir desse 

conhecimento. Um diagnóstico ambiental centrado somente nas deficiências e carências de 

um determinado lugar não consegue enxergar belezas e potencialidades que podem coexistir 

em um cotidiano amorfo. É necessário investigar o que há para ser lapidado em dado lugar. 

Ao iluminar o que há de melhor no lugar descobrimos sua identidade. Ao descobrir 

sua identidade, recuperamos sua autoestima. Ao recuperar sua autoestima, despertamos nesse 

lugar o ideal de preservação, a essência da continuidade dos seus significados e valores para 

as gerações futuras. 

Os processos de percepção e interpretação ambiental levam o indivíduo, 

necessariamente, a adotar um determinado comportamento junto ao ambiente. Este 

comportamento pode ser ativo ou passivo, mas nunca deixa de existir, nem individualmente 

nem coletivamente. Quando ocorrem políticas de revitalização de um determinado lugar, 

tornam-se notórias as mudanças comportamentais da comunidade que habita aquele lugar, que 

passam a atribuir novos significados para aquilo que vê. Essa ressignificação faz refletir nas 

atitudes do indivíduo os territórios abstratos que povoam a sua mente, e que são plenos de 

significados, pois possuem dimensões fortes de enraizamento. Afinal, o espaço vivido do 

indivíduo é formado por espaços internos, externos e da mente. 

Sendo assim, o meio ambiente se apresenta de diferentes maneiras para o indivíduo 

que o interpreta. Ele não é uniforme, tampouco o mesmo para todos os indivíduos, mas sim 

formados por diferentes ambientes e ambiências, construídas a partir de vivências e 

experiências que aquele indivíduo possui com o ambiente em questão. 

Muitos indivíduos, ao interiorizar de forma intensa determinada lugar em seu 

cotidiano, não permitem perceber aquilo que se tornou óbvio, chegam até mesmo a deixar de 

notar a beleza que existe nesse lugar, ou seja, não permite um estranhamento que 

possibilitaria uma nova contemplação. Ao mesmo tempo, um lugar pode ser extremamente 

valorizado pelo indivíduo que o habita, criando uma visão demasiadamente subjetiva do local 
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e podendo se distanciar da realidade ambiental concreta, pois cada indivíduo interpreta um 

mesmo ambiente à luz de suas próprias percepções e com base em sua experiência do lugar 

(DARDEL, 1952). 
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Capítulo 3 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA RELAÇÃO HOMEM NATUREZA  

PELOS JOVENS DO/NO CAMPO 
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3 PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA RELAÇÃO HOMEM NATUREZA PELOS 

JOVENS DO/NO CAMPO 

 

 

As análises dos dados referentes às associações livres de palavras permitiram por meio 

da evocação mais importante encontrar significantes da percepção ambiental da relação 

homem-natureza pelos(as) jovens do/no campo de Paranatama-PE. Neste sentido foram 

encontrados cinco significantes ante a classificação de evocações pelos seus sentidos. E são 

esses significantes que aqui permeiam as elucidações de seus mais diversos sentidos: (I) Meio 

Ambiente/Natureza/Ambiente, (II) Problemas Ambientais, (III) Atividades Produtivas, (IV) 

Proteção Ambiental e (V) Ética Ambiental. 

Dos significantes foi possível encontrar (I) Meio Ambiente/Natureza/Ambiente, com 

23%.  II- Problemas Ambientais, com 16%. (III) Atividades Produtivas, com 33%.  (IV) 

Proteção Ambiental, com 17%.  (IV) Ética Ambiental, com 11%. Esses significantes foram 

resultantes da análise de conteúdo dados as evocações de palavras, quando do uso da técnica 

de associação livre de palavras, para a expressão indutora Homem-Natureza. 

 

 

 

Para podermos melhor destacar as evocações apresentadas para cada um dos 

significantes, foram elaborados quadros, nos quais se encontram figuradas as evocações, os 
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registros das justificativas das evocações mais importantes e os sentidos extraídos das 

evocações, conjunto de informações que possibilitaram uma análise minuciosa e 

consequentemente a confirmação dos significantes, já aqui, mencionados. 

 

 

3.1 Significantes e Sentidos da Percepção Ambiental da Relação Homem-Natureza pelos 

Jovens do/no Campo  

 

 

3.1.1 (I) Meio Ambiente/Natureza/Ambiente 

 

Para o significante – (I) Meio Ambiente/Natureza/Ambiente foram apresentadas as 

evocações: água, floresta, planeta, paisagem, ambiente, dependência, natureza e meio 

ambiente (quadro 1). As quais, de acordo com a análise esmiuçada que cada evocação 

possibilitou, com seus mais diversificados sentidos, conhecer a realidade pesquisada quanto à 

percepção que os jovens do/no campo de Paranatama-Pernambuco possuem, frente ao termo 

homem-natureza. A exemplo:  

A evocação água, citada pelos(as) Jovens (01, 33, 51,  56, 57 e 75), sobressai, no 

conjunto das justificativas de evocações mais importantes, a referência de elemento essencial 

a manutenção da vida, conseguindo-se perceber, também,  junto a colocação do(a) Jovem 1 a 

sua importância para a produção agrícola e o que a escassez da água pode trazer de danos para 

as plantações. Outro(a) Jovem (51) acrescenta, a importância do ato de cuidar desse recurso 

para que se tenha garantida a vida. Nota-se, no mesmo registro, que existe uma compreensão 

distanciada de uma relação que o(a) envolva com a natureza.  

Em relação à evocação Floresta, mencionada pelos(as) jovens (6, 19 e 52) o destaque 

está na palavra bem-estar, quando o(a) Jovem (6) associa à existência de árvores ao bem-estar 

proporcionado por uma temperatura amena e bem-estar, também, associada a tranquilidade 

que uma floresta oferece, palavras do(a) Jovem (52) que complementa o sentido de floresta 

com sua representação de fragmento de natureza onde, são encontradas as condições ideais 

para a sobrevivência dos animais. Há ainda, a indicação de dependência, pelo(a) Jovem (19) 

do oxigênio produzido pelas florestas para a manutenção da vida. 
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Observa-se no registro do(a) Jovem (12), que menciona planeta como sua evocação, a 

relação do bem-estar motivado pela dependência da natureza, que por sua vez, condiciona 

uma vida saudável e de contemplação cênica. 

A paisagem aparece no sentido de sua contemplação como beleza cênica, como sugere 

na evocação do(a) Jovem (17). 

O(a) Jovem (88), trouxe a evocação ambiente com o sentido de cuidar do meio sem 

degradá-lo, preservando-o. 

Quando se traz os registros da evocação natureza, explicitado pelos(as) Jovens (66, 67, 

68, 69, 73 e 81), emergem diversos sentidos. Em maior abrangência, surge como elemento 

essencial à vida, e sem ela, não se conseguiria sobreviver. Mesmo colocando a natureza neste 

sentido, o(a) Jovem (68) a põe numa condição de „deserto‟ quando supõe a sua ausência, ou 

seja, associa o sentido de natureza a cobertura, apenas, vegetal. O(a) mesmo(a) jovem, expõe 

uma preocupação com a sua conservação para garantir qualidade de vida para gerações 

futuras, ideia reforçada, também, pelo(a) Jovem (69). 

Outro destaque na evocação natureza se dá, quando apresenta o sentido de bela, 

preciosa, com elementos de beleza cênica para a sua contemplação, opinião compartilhada 

pelos(as) Jovens (66, 69, 73 e 81). Ao mesmo tempo em que se referem ao homem como 

destruidor, Jovem (66 e 67), demonstram uma preocupação em cuidar, conservar e preservar. 

Na análise do conjunto de registros para a evocação meio ambiente, os(as) Jovens (70, 

72 e 76), corroboram com a ideia de ações praticadas pelo homem com efeitos (des)favoráveis 

para com a natureza. A ação antrópica nociva ao meio está presente em todas as falas 

mencionadas. Assim como a preocupação em cuidar, conservar e preservar.  

Vale registrar ainda que, quando mencionada as ações (des)favoráveis ao meio 

ambiente os(as) jovens não se colocam inseridos(as) no contexto de agentes, também, 

responsáveis pelas modificações do meio em que vivem. E ainda, o coloca com parte da 

natureza, sentido de sua representação como compartimentos, onde um está contido no outro, 

como se refere o(a) Jovem (72). 
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MEIO AMBIENTE/NATUREZA/AMBIENTE 

 

Evocações 
Registro das justificativas de  

evocações mais importantes 
Sentidos 

Água 

Pois, não adianta ter um grande terreno, ter o que plantar e não 

chover. Sem a chuva, como que os produtores rurais vão plantar 

para colher, se plantar irá ter um grande prejuízo, pois com a seca a 

vegetação não vai crescer. As árvores vão secar, os animais não 

irão sobreviver e o produtor rural irá desanimar (Jovem 1, 19 anos). 

Produção agrícola / Manutenção da 

Vida 

A água, pois sem ela não existiria a vida, só existiria a terra e a 

terra sem vida não seria nada. Não existiriam as pessoas, os animais 

e nem as plantas. Não existiria nada porque tudo isso precisa de 

água para se manter vivo (Jovem 33, 18 anos). 

Elemento essencial para a manutenção 

da Vida 

A água é uma das mais belas fontes de vida. É simplesmente 

encantador (Jovem 56, 21 anos). 

A água é fonte de vida (Jovem 57, 21 anos). 

É uma palavra importante porque se não existisse a água não 

haveria natureza e nem seres vivos em especial o homem (Jovem 

75, 20 anos). 

A água é uma coisa muito importante e tem que ser cuidada e 

economizada. Porque sem água ninguém vive nem a natureza 

(jovem 51,17 anos). 

Cuidar para não acabar o recurso / 

Manutenção da Vida 

Floresta 

Pois é das nossas árvores que nós precisamos para viver melhor. 

Pois, um lugar que não tem árvores é bem mais quente do 

que um lugar que as tem em abundância (Jovem 6, 18 anos). 

Bem-estar 

Porque todo ser vivo precisa da floresta, sem árvores não temos 

oxigênio (Jovem 19, 17 anos). 

Dependência / manutenção da vida 

 

4
0 
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Porque a floresta é um pouco da natureza onde ficam os animais e 

produzem na maioria das vezes onde é apreciada por pessoas que 

curtem o lado mais tranquilo e para os animais, água, alimento e o 

seu habitat (Jovem 52, 17 anos). 

Fragmento da natureza / Bem-estar / 

Habitat 

Planeta 

Pois depende muito da natureza para que o planeta seja cada vez 

melhor e mais saudável de se viver. Mais belo até (Jovem 12, 20 

anos). 

Dependência da natureza / Bem-estar 

Paisagem 
Porque uma paisagem com rios e muitas árvores é muito bonito e 

importante (Jovem 17, 18 anos). 
Beleza cênica 

Ambiente 
Cuidar dos campos e tem que preservar, não podemos destruir a 

natureza (Jovem 88, 21 anos). 
Cuidar / Preservar 

Dependência 
Porque nós todos dependemos da natureza para nossa 

sobrevivência. (Jovem 49, 15 anos) 

Dependência da natureza / 

manutenção da vida 

Natureza 

A natureza é bela, ela é preciosa, se não fosse nós seres humanos, a 

natureza não tinha árvores arrancadas, cortadas ou queimadas, não 

tinha lixos espalhado era tudo limpo, os animais podiam viver na 

natureza limpa, com as águas dos rios limpas não sujas e poluídas 

(Jovem 66, 25 anos) 

Beleza / Preciosa / Homem destruidor 

Na natureza não deve ter destruição. Mas, o homem destruiu as 

árvores e queimou as florestas. (Jovem 67, 26 anos) 

Preservação / Conservação / Homem 

destruidor  

Porque a natureza é tudo que consideramos para a nossa vida, sem 

a natureza nós iríamos viver no deserto. Por isso, vamos nos reunir 

com nossas forças para dar uma vida melhor para as futuras 

gerações (Jovem 68, 24 anos) 

Elemento essencial a Vida / 

consciência ambiental 

A natureza é muito linda, se não tiver no mundo a natureza, não 

temos como viver. Então, é muito importante zelar pela natureza, 

para que nós tenhamos uma vida melhor em um mundo melhor 

(Jovem 69, 21 anos) 

Elemento essencial a Vida / Beleza / 

Cuidar  
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A natureza é o bem mais precioso que Deus nos deixou. Por que 

serve para nós e para os animais. Sem a natureza nós não 

sobreviveríamos e nem os animais (Jovem 73, 23 anos) 

Bem precioso / Elemento essencial a 

Vida 

Natureza tem a ver com cachoeira e as outras coisas (Jovem 81, 15 

anos) 
Elementos cênicos da natureza 

Meio ambiente 

Porque vivemos no meio ambiente, onde temos pessoas que fazem 

coisas para a melhora do meio ambiente e outras não fazem (Jovem 

70, 19 anos) 

Preservação / Conservação / 

Destruição 

Meio ambiente é onde está a natureza de onde sai à água que serve 

para os seres humanos e os animais que dependem dela. Vamos 

preservar a natureza que o homem só pensa em destruir, nós temos 

que ter uma informação educativa (Jovem 72, 25 anos) 

Fragmento da natureza / Preservação / 

Homem destruidor / Educação 

ambiental 

Por que o meio ambiente anda muito atribuído a poluição, onde 

cortando árvores, jogando lixo onde não deve e principalmente 

abusando dos seus recursos próprios. Mas, sem lembrar que se não 

cuidar elas podem acabar (Jovem 76, 23 anos) 

Destruição / Cuidar 

Quadro 1: Registros das justificativas de evocações de palavras e sentidos do significante Meio Ambiente/Natureza/Ambiente. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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3.1.2 (II) Problemas Ambientais 

 

Em relação ao significante – (II) Problemas Ambientais – foram apresentadas as 

evocações: desmatamento, destruição, poluição e dinheiro (Quadro 2).  

Os problemas ambientais apresenta o sentido de uma intervenção nociva do homem 

para com a natureza, quando destacada a evocação desmatamento pelos(as) Jovens (37, 38, 

42, 62, 63, 89, 96 e 21). Fazem uma abordagem continua do homem como destruidor da 

natureza. Porém, vale destacar, nos registros dos(as) Jovens (37, 38, 42 e 63) a necessidade de 

uma „consciência do ser humano‟ em relação aos danos causados pelo desmatamento. Sendo 

necessário, adotar o ato de „cuidar‟ da natureza, com finalidade de minimizar os impactos 

causados pelo desmatamento. 

A influência da mídia nos noticiários sobre o desmatamento, apontado pelo(a) Jovem 

(71) é o real motivo notado para justificar a sua escolha, porém, não é visto no registro do(a) 

Jovem, uma aproximação dele com essa prática no seu cotidiano. 

O desmatamento com finalidade de lucro, „exploração do ambiente para fins 

econômicos‟ é apontado, também, em complemento aos sentidos dado ao argumento do(a) 

Jovem (21).  No sentido de que mesmo o desmatamento sendo uma prática complementar ao 

trabalho, prejudica a natureza. 

Além dos danos causados a natureza pelo desmatamento, a destruição surge como 

evocação citada pelos(as) Jovens (50 e 90). Ambos chamam a atenção para a destruição 

existente e que o homem ignora os problemas ambientais. Contribui, apenas, com ações 

nocivas, mesmo tendo como ajudar a não destruir. 

Referindo-se ao sentido de „intervenção ambiental‟ aparece a palavra poluição, em 

destaque, sendo apresentada, inicialmente, pelos problemas que o homem provoca na natureza 

(Jovem 55, 59 e 61) e posteriormente pela necessidade de uma mudança de postura através de 

uma „consciência ambiental‟.  

Outra preocupação quando se destaca a palavra poluição é no sentido de desrespeito às 

leis, opinião complementar atribuída ao Jovem (55).  

Destaque é dado à poluição, também, quando apresenta a influência da mídia na 

emissão de opinião, mostrando que a poluição está presente em todos os ambientes. E chama 



44 
 

a atenção para a não preservação do meio ambiente, exposta pelo(a) Jovem (61). Mesmo 

sabendo da necessidade de „cuidar‟ da natureza (Jovem 83).  

Quanto ao significante, Problemas Ambientais, quando destacado o dinheiro, vêm 

representados pela ganância, e como consequência, as perdas no meio ambiente, como visto 

pelo(a) Jovem (77). 



45 
 

 

PROBLEMAS AMBIENTAIS 

 

Evocações 
Registro das justificativas de 

evocações mais importantes 
Sentidos 

Desmatamento 

A palavra que eu escolhi é o desmatamento, porque isto está nos 

preocupando muito hoje em dia, o que mais é lembrado sobre o 

homem-natureza é a destruição que o homem está causando a 

natureza. Temos que ter consciência e acabar com o desmatamento 

(Jovem 37, 18 anos). 

Homem destruidor / Consciência 

ambiental / Cuidar 

 

A minha escolha foi o desmatamento, pois hoje em dia, muitas 

pessoas desmatam a natureza para ter seu lucro para sobreviver. 

Todos nós precisamos de trabalho, mas o desmatamento na floresta 

termina prejudicando a todos nós, temos que preservar a natureza 

(Jovem 38, 18 anos). 

Porque vem em crescimento na mata. Isso vem causando reações 

trágicas na natureza. Isso tem que ter uma solução rápida para que 

isso pare antes que seja tarde demais para a sociedade (Jovem 42, 21 

anos). 

O desmatamento quer dizer que os homens destroem a natureza, 

derrubando as árvores, poluindo as cidades, rios, florestas, etc. o 

desmatamento nas florestas está muito grande porque enquanto eles 

destroem quem vai sofrer as consequências somos nós no futuro, 

Preserve a natureza!!! (Jovem 63, 15 ano) 

Escolhi essa palavra, desmatamento, porque ela tem um peso muito 

grande na natureza. Pouco a pouco as florestas estão desaparecendo 

(A Jovem 62, 19 anos). 

Homem destruidor 
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Escolhi essa palavra porque eu acho que o desmatamento e a 

principal causa disso tudo. Por causa do homem (Jovem 89, 19 

anos). 

 

Por que é mais o que a gente vê hoje em dia, em tudo que é 

noticiário só se fala nisso. Por isso, resolvi justificar minha resposta 

falando de desmatamento (Jovem 71, 20 anos). 

Propagação midiática 

O homem desmata nossas florestas causando muitos danos à 

natureza, porque as árvores são muito importantes como fontes de 

oxigênio e tira o gás carbônico. Destroem a natureza, também, para 

fazerem funcionar empresas e para pastos de gado (Jovem 96, 21 

anos). 

Homem destruidor / Destruição de 

elementos que promovem a vida / 

Exploração para fins econômicos 

Destruição 

É a palavra mais forte. Pois, nos mostra a realidade e que o homem 

tem como ajudar a natureza, mas na maioria das vezes não ajuda, 

atrapalha e destrói o que era pra ser cuidado, a natureza (Jovem 50, 

17 anos). Homem destruidor 

Porque os homens estão destruindo a natureza e em poucas palavras, 

no planeta terra, as coisas estão muito mudadas. Por isso, só Deus 

com esse povo (Jovem 90, 17 anos) 

Poluição 

A poluição causa muitos problemas à natureza, e tudo porque o 

homem não respeita as leis ambientais. Ou seja, uma falta de 

consciência com o que Deus criou. (Jovem 55, 28 anos). Desrespeito às leis / Consciência 

ambiental 
Poluir o ar que respiramos, as pessoas não respiram mais ar puro. 

Com a poluição não tem mais ar puro. (A Jovem 59, 19 anos) 

Porque é o que nós mais vemos passar na televisão, jornal e 

comentários no dia a dia. A poluição está em todas as partes, rios, 

florestas, barragens, ruas, etc. muita gente não sabe preservar o que 

é muito importante em nossa vida, o meio ambiente. (A Jovem 61, 

20 anos). 

Influência midiática / Consciência 

ambiental / Preservação 

Por que nós não devemos poluir nossa cidade, nem nada (O Jovem 

83, 16 anos). 

Consciência ambiental / Cuidar 
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Dinheiro 

Porque dinheiro. Porque o homem, tão ganancioso pelo dinheiro 

tem trazido grandes perdas ao nosso meio ambiente. Pois, com o 

desmatamento, tudo hoje em dia gira em torno do real. Por isso que 

eu digo que a palavra mais importante é o dinheiro, o olho grande 

para crescer financeiramente tem nos prejudicado trazendo grandes 

perdas, com a natureza, o homem por dinheiro, ele chega até a matar 

(O Jovem 77, 22 anos). 

Ganância como consequência de 

perdas ao meio ambiente 

Quadro 2: Registro das justificativas de evocações de palavras e sentidos do significante Problemas  Ambientais. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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3.1.3 (III) Atividades Produtivas 

 

Do significante - (III) Atividades Produtivas – foram apresentadas as seguintes 

evocações: roça, agricultura, terra, plantação, alimentos, força, trabalho, competência, alegria 

e meio de vida (Quadro 3). 

O(a) jovem (8) cita a evocação roça no sentido da sua „relação de trabalho com o 

ambiente‟. De sua dependência do ambiente roça para a sua „sobrevivência‟. 

No sentido de „sobrevivência‟, a evocação agricultura aparece nos registros dos(as) 

Jovens (23, 44 e 45). Agricultura é o meio pelo qual se garante a sobrevivência da família 

através da produção e da renda obtida, reforça o(a) Jovem (23). 

Outro sentido da evocação agricultura é o sentimento do homem pela natureza, sendo 

apresentada de forma incisiva no intuito de cuidar da natureza para que assim se tenha uma 

perspectiva de vida melhor para as pessoas, como exposta na fala da Jovem (25). 

A agricultura se apresenta, ainda, como „fonte de alimento e fonte de renda‟ para os 

espaços do campo e da cidade (jovem 35). 

O significante, atividade produtiva está representada aqui com a evocação terra, que 

contempla o sentido de „espaço de relação de trabalho com o ambiente‟, existe aqui uma 

„relação de dependência‟ para com a terra, registro lido no escrito do(a) Jovem (5). 

Outro sentido de „relação de dependência‟ é apresentado na evocação plantação, 

presente nos registros dos(as) Jovens (4, 47 e 39). O(a) Jovem (4) reforça o sentido de 

proteção e não desmatar áreas com cobertura vegetal, o „cuidar‟ surge, também, como sentido 

para a evocação plantação. Nesta mesma evocação aparecem os sentidos de „relação de 

dependência‟ exposto pelo(a) Jovem (47) e reforçado pelo(a) Jovem (39), que coloca a 

agricultura como atividade produtiva, garantindo a sobrevivência dos agricultores do 

município. O sentido de uma relação próxima do homem para com a natureza, surge nos 

escritos dos(a)s Jovens (54, 82 e 86) que colocam uma indicação de preservação, além da 

„relação harmônica com o meio‟. 

Os alimentos, evocação citada para atividades produtivas, apresenta o sentido de 

„relação de dependência‟ dos alimentos como „meio pelo qual se garante a vida‟, registro 

do(a) Jovem (31).  
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A força aparece como atividade produtiva no sentido de „força de vontade‟ para 

vencer os obstáculos, „determinação‟, em qualquer espaço, quer seja na agricultura e/ou em 

outras situações, como lido na fala da Jovem (27).  

No que trata da evocação trabalho, como atividade produtiva. Surge em maior 

abrangência o sentido de „meio pelo qual se garante a sobrevivência‟ apontado pelos(as) 

Jovens (14, 24, 26, 53, 29, 79, 36, 91, 92 e 93) e, inicialmente, complementado com o sentido 

de „determinação‟, força de vontade para trabalhar e assim garantir o „bem-estar‟ dos 

indivíduos, com saúde e sucesso, apontado pelo(a) Jovem (14). Como sentido de „cuidar‟, 

aparece na fala do(a) Jovem (53) que contempla no seu registro a indicação de uma relação do 

trabalho com o ato de cuidar da natureza. 

O(a) Jovem (34) coloca o trabalho na roça como uma forma de compreender melhor a 

sua relação com a natureza. 

Além da sobrevivência, o(a) Jovem (36) tem a preocupação com o esforço e a 

sabedoria no dia a dia, ou seja, com determinação se consegue o conhecimento para que se 

tenha uma vida melhor.  

O(a) Jovem (65) aponta uma outra visão para a evocação trabalho. O trabalho 

estabelece a independência do indivíduo e planta a autoestima, fazendo com que acreditem 

em seu potencial. Corroborando com essa ideia, o(a) Jovem (91 e 92) , ainda trazem o 

trabalho como „fonte para obtenção de bens materiais‟ e de consumo, ou seja, dependência 

do trabalho para compra dos bens necessários a sobrevivência. 

A competência, evocação que também surge destacada na atividade produtiva, se 

apresenta no sentido de crescimento de vida, „promoção pessoal e profissional‟ no esforço 

para fins de um futuro melhor, „perspectiva de vida‟, como apresenta o(a) Jovem (48). 

A opção pela evocação Alegria ganha destaque e se volta para o significante atividade 

produtiva, no sentido de „bem-estar‟, proporcionado pela „alegria do inverno‟ e sua 

importância para a plantação, e a satisfação de uma boa colheita, registro do(a) Jovem (41). 

O termo meio de vida como evocação do significante de atividade produtiva aparece 

no sentido de „fonte de alimento e fonte de renda‟, o termo meio de vida e associado aqui, a 

sustento, registro do(a) Jovem (78).  
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ATIVIDADE PRODUTIVA 

 

Evocações 
Registro das justificativas de 

evocações mais importantes 
Sentidos 

Roça 

O homem precisa da roça para poder trabalhar, se ele não tiver a roça 

como que ele vai trabalhar. Para o homem do campo a roça é o meio 

mais importante para ele se manter, do contrário, ele não teria como 

plantar seus alimentos (Jovem 8, 19 anos) 

Relação de trabalho com o ambiente / 

Sobrevivência 

Agricultura 

Porque é da agricultura que o homem do campo pode tirar uma renda 

para a sua sobrevivência e da sua família, nesse meio ainda incluem 

a criação de animais, plantação e colheita (Jovem 23, 21 anos) 

Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência / Fonte de renda 

Porque o homem gosta muito da natureza e de cuidar do meio 

ambiente e procura melhorias para a vida do nosso povo (Jovem 25, 

21 anos) 

Cuidar / Bem-estar 

Porque dela dependemos. É de onde vem os alimentos mais 

necessários pra o campo e pra cidade. É a fonte do sustento de todos 

(Jovem 35, 26 anos) 

 

Fonte de alimento / Fonte de renda  

Porque o homem vive através da agricultura e sem ela acho que não 

existiria vida humana. (Jovem 45, 19 anos) 
Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência 
Agricultura porque sem agricultura a gente que é da zona rural e 

trabalha na agricultura sabe da importância para sobreviver.  (Jovem 

44, 27 anos) 

Terra 
Pois a terra serve para plantar, colher, criar animais e dar frutos de 

tudo o que se produz (Jovem 5, 17 anos) 
Relação de dependência  

Plantação 

Em uma área com plantação, por exemplo, capim, dá para alimentar 

o gado; árvores frutíferas produzem alimentos para o proprietário da 

terra, e não esquecendo da natureza em geral, não desmatar áreas que 

já tenha outras espécies de árvores  (Jovem 4, 17 anos) 

Relação de dependência / Cuidar 
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Nosso município tem muitos agricultores, ou seja, muitos dependem 

de suas terras para sobreviver de um jeito que eles seguem 

plantando, vendendo e criando seus animais (Jovem 47, 22 anos)   

Relação de dependência 

Porque o homem deve plantar e não destruir. Devemos preservar a 

natureza. (Jovem 54, 17 anos) 

Relação harmônica com o meio / 

Preservação  

Porque o homem deve plantar e não destruir. Deve preservar a 

natureza (Jovem 82, 15 anos) 

Por que o homem deve plantar e não destruir. Deve-se preservar a 

natureza (Jovem 86, 20 anos) 

Pois ajuda muito no cultivo das pessoas do campo, humildes e 

abastece o mercado de trabalho fornecendo os produtos que foram 

cultivados no campo. (Jovem 39, 19 anos) 

Relação de dependência / Fonte de 

trabalho 

Alimentos 

Sem os alimentos não existe vida de nada, desde o homem até as 

plantas, pois todos os seres vivos precisa de alimento para sobreviver 

existiria a natureza mas não existiria, nem homem, nem animal. 

(Jovem 31, 18 anos) 

Relação de dependência / Meio pelo 

qual se garante a Vida 

Força 

Pois sem força de vontade, ninguém chega em nenhum lugar, seja na 

agricultura e em varias outras coisas. Se você tiver o estímulo e 

gostar do que faz, está contente. Mais quando não gosta, fica ruim, 

por isso devemos ter força de vontade para lutar por nossos ideais 

(Jovem 27, 20 anos) 

Determinação 

Trabalho 

O trabalho é muito importante, se não tiver força de vontade para 

trabalhar não teremos nada, pois com o trabalho é que temos com 

que sobreviver. Trabalhar, conseguir o seu objetivo é sinal de vitória, 

pois com o trabalho, teremos vida, saúde e sucesso (Jovem 14, 19 

anos) 

Determinação / Meio pelo qual se 

garante a sobrevivência / Bem-estar 

O trabalho é uma opção na vida de muitos homens para garantir a 

sua sobrevivência (Jovem 24, 18 anos) 

Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência  

5
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Pois o trabalho é muito importante para todas as pessoas. Pois sem 

ele a gente jamais conseguiria sobreviver. A gente precisa dele 

praticamente para tudo na nossa vida  (Jovem 26, 20 anos) 

 

Porque temos que trabalhar para sobreviver e temos que trabalhar 

para cuidar da natureza (Jovem 53, 15 anos) 

Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência / Cuidar 

Porque sem o trabalho é impossível viver e porque o trabalho faz 

parte da vida das pessoas, todos têm que trabalhar pra se manter e ter 

uma educação de qualidade. Afinal, se não fosse o trabalho como iria 

viver os seres humanos (Jovem 29, 25 anos) 
Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência 

A agricultura mais importante para a gente viver e sobreviver do 

trabalho (Jovem (79, 24 anos) 

O trabalho na roça é fundamental para saber como se devem 

conhecer cada item na natureza (Jovem 34, 23 anos) 
Compreender a relação com a natureza 

O trabalho é realizado na vida do ser humano, com ele a vida fica 

com mais segurança para sobrevivência pra a gente e toda a família o 

esforço de cada um basta ter conhecimento e esforço e sabedoria no 

dia a dia. E é realizado em nossas vidas (Jovem 36, 18 anos) 

Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência / Conhecimento / 

Determinação 

 

Eu escolhi trabalho porque é do trabalho que conseguimos muitas 

coisas que queremos, você se torna independente, etc. o trabalho nos 

fazem acreditar em nós mesmos, que podemos ser muito mais do que 

pensamos, também nos mostra que não precisamos das outras 

pessoas pra tudo e temos que lembrar que sempre precisaremos de 

um trabalho porque não teremos nossos pais a vida toda pra nos dar o 

que precisamos (Jovem 65, 17 anos) 

Autoestima / Independência 

 

Nós vivemos do trabalho para viver nós trabalhamos em muitas 

coisas, trabalho na roça, para viver plantamos em nossas terras. 

Temos que ter cada um o seu trabalho para que arrume as coisas. O 

trabalho é muito importante por que a gente vive do nosso trabalho. 

Por causa disso é muito importante. (Jovem 91, 16 anos) 

Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência / Fonte para obtenção de 

bens materiais 
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Nós não vivemos sem trabalho senão existisse o trabalho como a 

gente faria para ganhar dinheiro, pra comprar feijão, arroz etc. para 

plantar tem que ter o dinheiro para comprar tudo isso a gente fazer o 

plantio sem a natureza nós não somos ninguém  (Jovem 92, 16 anos) 

 

Nós vivemos do trabalho para viver nós trabalhamos em muitas 

coisas, como plantar, colher, cultivar e para sobreviver criam porcos 

para sobrevivência deles, eles tem uma vida muito sofrida para não 

passar necessidades e para não ver os filhos passando necessidades 

(Jovem 93, 17 anos) 

Meio pelo qual se garante a 

sobrevivência 

Competência 

Competência pra mim é a palavra mais importante, é o que leva 

alguém crescer na vida, progredir se esforçando pra ter um futuro 

melhor.  (Jovem 48, 22 anos) 

Promoção pessoal e profissional / 

Perspectiva de vida 

Alegria 

Porque quando chega o inverno o agricultor dar graças. Pois, chegou 

o tempo de aração de terras, roça, estrumação e por último plantação, 

depois vem o chacho para poder fazer a colheita da sua roça e com 

isso o foi bem para a agricultor que trabalhou, sofreu, mais agora tem 

comida na mesa, alegria e saúde. Ver o verdadeiro agricultor, que 

cria, produz e até hoje é criticado. Como homem matuto, mais não 

liga pra isso e vive feliz (Jovem 41, 19 anos) 

Bem-estar 

Meio de vida 
Por que é de onde muitas famílias tiram o sustento  (Jovem 78, 22 

anos) 
Fonte de alimento / Fonte de renda 

Quadro 3: Registro das justificativas de evocações de palavras e sentidos do significante Atividade Produtiva.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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3.1.4 (IV) Proteção Ambiental 

 

Do significante - (IV) Proteção Ambiental - foram representadas pelas evocações: 

reflorestamento, preservação, povo e cuidar (Quadro 4). 

A evocação reflorestamento está para o significante proteção ambiental, e aparece no 

sentido de „recuperar‟, é a reconstrução da natureza pelo homem, registro do(a) Jovem (28). 

Outro sentido atribuído à evocação reflorestamento é o de „cuidar‟, o cuidado com o 

meio ambiente é ressaltado frente a uma perspectiva de garantia futura, escrito pelo(a) Jovem 

(30).  

Do significante Proteção Ambiental - a evocação preservação é citada no sentido de 

uma necessidade da „natureza preservada‟ e do homem como agente „negligente‟, que nem 

sempre ajuda a preservar a natureza, Jovem (2).  

O(a) Jovem (3), „condiciona a existência da natureza ao ato de preservar‟ diz que 

sem a preservação da natureza, aos  poucos, ela vai deixando de existir e que os seres 

existentes vão desaparecendo. Neste mesmo sentido, o(a) Jovem (9), chama  a atenção para as 

ações antrópicas nocivas ao meio ambiente, sendo necessário „cuidar‟ do meio ambiente.  

Sentido de „bem-estar‟ é apresentado na evocação preservação, quando esta 

condiciona em termos de proporcionar através da preservação, uma boa saúde, um bem para a 

natureza, Jovem (15). 

Nesse mesmo enfoque, de natureza preservada, o(a) Jovem (16) coloca a „consciência 

ambiental‟ como condicionante para se ter um ambiente mais saudável, estabelecendo uma 

„relação socioambiental‟. Corrobora, ainda, com a ideia, o(a) Jovem (18), que traz o sentido 

de „cuidar‟ ao termo preservação. 

O „cuidar‟, ainda aparece nos registros dos(as) Jovens (20 e 95) como sentido para a 

evocação preservação que traz em complemento ao sentido, aqui já exposto, o sentido de 

„relação de dependência‟ para que se possa sobreviver. Nota-se uma preocupação com a ideia 

de finitude. 

No que concerne à evocação preservação, o sentido de uma „relação socioambiental‟ é 

inferido, ou seja, aparece o sentido de uma aproximação entre o homem e a natureza. O 

„cuidar‟, também aparece nos registros do(a) Jovem (21) como sentido, no intuito das ações 

do homem referentes a natureza.  
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O(a) Jovem (32), além de reforçar a ideia anterior, contribui ainda, no sentido de 

relação de dependência, ou seja, não existiria as intervenções desfavoráveis se tivéssemos a 

consciência de preservar a natureza. E a agricultura, modelada na sustentabilidade, seria a 

saída para se ter uma vida satisfatória. 

O(a) Jovem 85, apresenta a preservação com o sentido de arcar com as consequências 

dos atos impensados frente a ações nocivas ao ambiente. Contrapondo-se com a ideia de 

cuidar, que aparece como alternativa para que se tenha uma relação amigável com a natureza. 

A evocação povo, como uma das evocações do significante proteção ambiental, surge 

no sentido de mobilização para os problemas ambientais e na busca de soluções, Jovem (87). 

O cuidar aparece enquanto evocação, no mais íntimo de seus sentidos, o próprio ato de 

„cuidar‟, tanto para o(a) Jovem (60) quanto para o(a) Jovem (94) e complementa ainda, que a 

a perspectiva de um ambiente saudável para as gerações futuras, depende da „consciência 

ambiental‟, Jovem (60) para que se tenha a possibilidade de contemplar a beleza das ´árvores, 

Jovem (94)  
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PROTEÇÃO AMBIENTAL  

 

Evocações 
Registro das justificativas de 

evocações mais importantes 
Sentidos 

Reflorestamento 

Porque no reflorestamento o homem está reconstruindo a natureza 

que ele mesmo destruiu (Jovem 28, 17 anos) 
Recuperar  

Porque se todos cuidassem mais; se preocupássemos mais com o 

reflorestamento; cuidaríamos mais do meio ambiente. É uma palavra 

muito importante, mas que nem todo mundo quer saber. É muito 

importante para o nosso futuro cuidar da natureza. (Jovem 30, 19 

anos) 

Cuidar 

Preservação 

 

Porque a natureza precisa ser preservada pelo homem e é um dos 

fatores mais necessários e que às vezes, o próprio homem não ajuda 

a preservar o meio ambiente (Jovem 2, 17 anos) 

Preservação / Homem negligente  

Sem a preservação da natureza, ela aos poucos vai deixando de 

existir e com isso acontecendo que os animais que fazem parte da 

natureza, consequentemente, vão desaparecendo. Coisa que não era 

pra acontecer, natureza e preservação era pra ser uma palavra só 

(Jovem 3, 18 anos) 

Condiciona a existência da natureza ao 

ato de preservar 

Porque o homem tem que preservar mais a natureza, não caçar os 

animais, parar com as queimadas, o homem está acabando com as 

árvores do campo e isso acaba prejudicando o meio ambiente 

(Jovem 9, 20 anos) 

Homem destruidor / Cuidar 

 

 
5
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 Porque é preservando que a natureza cultiva, tanto o bem estar, 

como uma boa saúde, um bem para a natureza (Jovem 15, 21 anos). 
Bem-estar 

Porque ser preservador é uma forma tão legal de agir com a 

natureza, ele sente a necessidade que a natureza precisa ser 

preservada, para ter um ambiente muito mais saudável, por isso, ele 

reconhece que a forma é preservar o que também faz parte de nós. 

Tanto é bom para a gente como para a natureza, então vamos 

preservar o que é nosso (Jovem 16, 19 anos). 

Consciência ambiental / Relação 

socioambiental  

Porque se não preservarmos, nós mesmos vamos sofrer com isso 

depois (Jovem 18, 19 anos). 
Cuidar  

A gente não cuidar dela, ela pode se acabar. E muitos animais 

precisam dela para sobreviver (Jovem 20, 17 anos) 

Cuidar / Relação de dependência  Porque nós devemos preservar a natureza por que se não preservar 

acabam com a natureza. Daí como os animais vão viver e o homem? 

Devemos cuidar da natureza bem por que é um dever de todos nós 

seres humanos (A Jovem 95, 16 anos). 

Porque a preservação de uma certa maneira vai unir os dois, o 

homem vai agir em cuidado com a natureza, e divulgar cada vez 

mais a preservação com a natureza, freando os meios de poluição e 

tudo mais que possa ser prejudicial para o ambiente (Jovem 21, 17 

anos). 

Relação socioambiental / Cuidar  

Porque se existir a preservação não teríamos animais extintos; 

desmatamento de terras, queimadas de nossas florestas e viver da 

agricultura sustentável (Jovem 32, 19 anos). 

Relação socioambiental / Cuidar / 

Relação de dependência / 

sustentabilidade 

Temos que colaborar por que é uma coisa que temos que ter e pela 

preservação ela pode causar muitas coisas se mechemos com a 

desmatação e um monte de coisa nos pode acontecer, como sermos 

apreendidos pela policia ambiental (Jovem 85, 17 anos) 

Arcar com as consequências / Cuidar 

 

 

 

5
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Povo 

Porque o povo ou a população precisa se mobilizar para estes 

problemas. É necessário que busquemos soluções para estas coisas. 

Não podemos apenas, ver, falar e aceitar tudo isso (O Jovem 87, 20 

anos). 

Mobilização 

 

Cuidar 

Precisamos muito cuidar do mundo pelo qual vivemos, nos somos 

muito cruéis na parte da nossa natureza junto ao homem, por isso 

devemos cuidar mais do meio ambiente para mostrar o quanto ele é 

importante para as futuras gerações (Jovem 60, 21 anos) 

Cuidar / Consciência ambiental  

Tem que ter cuidado com as florestas por causa que muitos 

desmatam ela para fazer várias coisas tem que regar quando pequena 

para que ela vá crescendo para que coloque frutos se não cuidar bem 

dela ela não vai crescer normal e nem vai ficar bonita. Por isso, é 

importante cuidado nas árvores para que cresçam com vida e bem 

bonita (Jovem 94, 16 anos) 

Cuidar / Beleza cênica 

Quadro 4: Registro das justificativas de evocações de palavras e sentidos do significante proteção Ambiental.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 
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3.1.5 (V) Ética ambiental 

 

No significante – (V) Ética ambiental – os sentidos foram apontados pelas evocações: 

respeito, amor, vida, positivo, felicidade, consciência e conscientização (Quadro 5). 

No registro dos(as) Jovens (22 e 40), a relação socioambiental é o sentido atribuído a 

evocação respeito. O(a) Jovem (22), ainda ressalta a própria palavra, respeito, com o intuito 

de estabelecer uma relação estreita e amigável com a natureza.  

No sentido de preservar, o(a) Jovem (40) apresenta aqui, um sentido complementar a 

evocação respeito, estabelecendo uma melhoria das relações estabelecidas, através da 

convivência proporcionada numa relação harmônica para com a natureza. E essa convivência, 

encontra-se ancorada no ato de cuidar, Jovem (64). 

O amor é a evocação tratada pelo(a) Jovem (7), para o significante Ética Ambiental. E 

encontra-se voltada para uma „perspectiva de vida‟. 

A relação socioambiental, sentido dado à evocação vida, estabelece uma relação 

proximal e dependente, das pessoas para com a natureza, argumento do(a) Jovem (10). 

O(a) Jovem (46), atribui o sentido de „determinação‟ para a evocação positivo, coloca 

o homem do campo como um indivíduo de atitude, que não mede esforços, nem teme  

obstáculos para conseguir chegar aos seus objetivos. 

O(a) Jovem (58), coloca a seguinte frase: A felicidade está presente na vida de quem 

vive amigo da natureza. Esta frase expõe o „respeito‟ como sentido mais próximo para se 

estabelecer uma „relação socioambiental‟. Condiciona a felicidade ao ato de respeitar a 

natureza. 

A consciência aparece como a evocação dos(as) Jovens (80 e 84) e expõe a 

impunidade como contribuinte para que não se tenha uma relação que seja prudente junto a 

natureza, juntamente com a necessidade de preservar condicionada a consciência ambiental 

estabelecida nas palavras do(a) Jovem (84). 

O significante Ética Ambiental traz, por fim, a conscientização como evocação e 

atribui a ela, o sentido de prudência, de uma consciência ambiental que não permita 

desenvolver ação que degradem o meio ambiente, justifica assim, o(a) Jovem (11). 
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ÉTICA AMBIENTAL 

 

Evocações 
Registro das justificativas de 

evocações mais importantes 
Sentidos 

Respeito 

As pessoas vivem desrespeitando uns aos outros, mas, nós temos de 

viver conforme o que é ensinado, o respeito é muito importante 

também com a natureza (Jovem 22, 17 anos) 

Respeito / Relação socioambiental 

Com isso traz uma determinação com preservação da natureza e a 

todo o jeito de uma capacidade para que toda vez mais esteja as 

melhorias com a natureza. Essa palavra tem uma formula muito 

delicada para que se promova a todos os aspectos através da 

natureza e convivência de uma melhoria bem mais melhor para 

todos os humanos e também para a natureza (Jovem 40, 19 anos) 

Preservar / Relação socioambiental 

Eu acho que o respeito vem em primeiro lugar porque a gente não 

pode ter respeito com as pessoas, mas também com a natureza é 

muito importante a gente cuidar da natureza porque não dar pra 

gente viver em um lugar onde as águas são poluídas devemos ter 

respeito e cuidar bem da natureza (Jovem 64, 18 anos) 

Cuidar 

Amor 
Porque é através do amor que se constrói tudo e se trabalharmos 

com amor, frutos iremos colher (Jovem 7, 18 anos). 
Perspectiva de vida 

Vida 

A vida de muitas pessoas dependem da natureza, como a natureza 

também depende delas. Seria sua vida sem a natureza iríamos tentar 

reconstruí-la novamente (Jovem 10, 17 anos) 

Relação socioambiental  

Positivo 

O homem do campo é sisudo e aparenta ser ignorante, para eles não 

existem barreiras, ou seja, é positivo em atitudes, em palavras e em 

suas atividades em todos os sentidos (Jovem 46, 19 anos) 

Determinação  

 

6
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Felicidade A felicidade está presente na vida de quem vive amigo da natureza, 

basta respeitá-la que ela nos traz a felicidade. Viva para ser um 

amigo da natureza (Jovem 58, 21 anos) 

Relação socioambiental / Respeito 

Consciência 

Porque não importa as leis de preservação se nós mesmos não 

tivermos consciência do que estamos fazendo com a natureza, nós 

temos que parar de desmatar e preservar o que ainda nos resta agora. 

Porque mais tarde a gente vai se arrepender do que fizemos com 

nosso meio ambiente (Jovem 80, 16 anos) 

Impunidade / Preservação 

Por que cada um de nós temos que ter para não poluir a natureza e 

não fazer queimadas, jogar lixo no lixo. E assim, nós ajudamos a 

natureza (Jovem 84, 14 anos). 

Consciência ambiental 

Conscientização 

Se todos seres humanos tivessem a atitude de jogar o lixo no lugar 

correto, não poluíssem os rios, não destruíssem nossas florestas, 

teríamos um mundo melhor (Jovem 11, 17 anos). 

Consciência ambiental 

Quadro 5: Registro das justificativas de evocações de palavras e sentidos do significante Ética Ambiental.  

Fonte: Pesquisa de Campo, 2012. 

 

6
1 



62 
 

3.2 Desvelando a Percepção Ambiental da Relação Homem-Natureza pelos Jovens do/no 

Campo de Paranatama-PE  

 

 

É interessante perceber no mundo os diferentes olhares que os jovens têm para com 

ele. Sujeitos do/no espaço, estes jovens tendem, mesmo diante de altruismos, perspectivas 

morais, métodos etc., a tomarem o mundo como seu, no sentido de possuírem um olhar 

pessoal, peculiar sobre o planeta. Os cientistas, nesse contexto, têm grande destaque. Com o 

olhar que possuem do mundo, superficializam o contexto íntimo do outrem e constroem 

modos generelizadores e, acima de tudo, pessoais de explicá-lo. 

Partindo do pressuposto que o campo apreende de melhor maneira as angústias e 

necessidades desse ser, fazendo com que a partir de sua consciência do seu espaço possamos 

entender a relação destes jovens como indivíduos e como grupos, em suas diversas condições 

existenciais, para com o espaço vivido. A discussão aqui delineada diz respeito à 

complexidade daquilo que pode ser percebido da relação homem-natureza por esses jovens 

como indivíduo e como é apreendida  tal relação por jovens do/no campo com o seu espaço 

vivido. 

Um outro fator que foi considerado no contexto das construções científicas, frente às 

percepções desse jovens nas relações com a natureza e com as pequenas coisas, de 

representação espacial menor ou efêmera que pareciam nada conter de significativo 

inicialmente. Embora em termos individuais, apresentando uma tendência que não considera a 

natureza da complexidade dos diversos elementos do planeta, sejam estes naturais ou sociais. 

Por outro lado, percebe-se a referência de problemas que se tem na transferência de situações 

de uma realidade não vivida em detrimento dos lugares, espaços vividos.  

Castro (2005) neste mesmo contexto, nos ajuda, afirmando: 

 

[...] a informação factual, os dados individuais ou desagregados, os 

fenômenos manifestos, a tendência à heterogeneidade, a valorização do 

vivido são atributos dos fenômenos observados em grande escala, enquanto a 

informação estruturante, os dados agregados, os fenômenos latentes, a 

tendência a homogeneização e valorização do organizado são atributos dos 

fenômenos observados na pequena escala. Homogeneidade e 

heterogeneidade resultam da perspectiva de observação, fruto de uma 

escolha, que deve ser consciente e explicitada (p. 126, 127). 
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Vale ressaltar que deve haver consciência por parte desse jovem da interrelação entre 

os elementos apreendidos na relação que deve ser efetuada entre o(s) lugar(es) e o mundo, na 

tentativa de constituir uma contextualização geográfica dos fenômenos socioculturais, 

políticos e econômicos. Sem, contudo, comprometer o espaço das intersubjetividades, que 

ampliam as contingências do próprio „estar no mundo‟ por intermédio dos lugares. Onde, a 

vivência contemporânea desses jovens permanece aprisionada por uma rotina de contexto 

global e frágil comunicação com as questões ambientais contemporâneos.  

Foi na busca dos elementos que a percepção ambiental da relação homem-natureza por 

esses jovens do/no campo apresentou, que entendemos ser melhor trabalhar, visto a 

potencialidade de melhor compreensão do espaço a partir das peculiaridades que ele 

apresenta, como os fenômenos manifestos, a consciência da heterogeneidade, a valorização do 

vivido e de seu espaço. Vale lembrar que a nossa trajetória na busca de uma intersubjetividade 

foi idealizada para a compreensão mais abrangente do recorte estudado. É a consciência e 

sensibilização ante a complexidade do que é objetivo e subjetivo da interpretação dos 

significados apresentados. A postura crítica de se compreender os significantes e significados 

do mundo, embasa-nos quando sabemos que a pretensão é de se trabalhar em um contexto 

científico interdisciplinar.  

A percepção ambiental da relação homem-natureza pelos jovens do/no campo, nesse 

contexto, serve-nos de premissa metodológica, haja vista a possibilidade de a partir dela 

podermos abordar, pelo menos com maior embasamento humano, os questionamentos gerais 

que nos exigem a uma constituição da relação homem-natureza como subjetividade 

(significado e significante), múltiplas constituições aparecem, especialmente quando nos 

reportamos ao contexto da vida contemporânea, engendrada e amarrada por tantos e todos os 

valores urbano-globais. Uma vida capaz de multiplicar infinitamente os desejos tecnológicos, 

as dependências institucionais e a necessidade de imagens. 

É nesse caminho que os espaços do trabalho, do estudo, dos lazeres e das instituições, 

desenham o movimento e o papel da pluralidade de formas de relacionar-se com o mundo. 

Uma pluralidade que não se esgota na compreensão da constituição da relação homem-

natureza, nem é essencialmente atingida pelas formulações sócio-culturais constituídas de 

intencionalidades da pesquisa. Pois, um estudo tramado pela interpretação da percepção 

ambiental da relação homem-natureza, como manifestação de interpretações e não como 

indicadores isolados de objetos ou sujeitos em ação/reação. Trata-se de uma mudança 

epistêmica fundamental, gestora de um exercício metodológico instigante, onde, interpretar a 
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relação homem-natureza, em todas as suas variações para descrever, em profundidade, como 

as manifestações dessa mesma relação se interpretam, se mobilizam na experiência telúrica do 

lar (TUAN, 1985). 

Para reconstituir uma ideia de significantes através da “conscientização” do termo 

homem-natureza como estratégia de afloramento desse universo plural de significados.  Nossa 

abordagem prepara o caminho de uma leitura metodológicamente interpretativa da 

consciência. Certamente que a conscientização humana o qual Tuan (1985) se refere, diz 

respeito a qualidade humana subjetiva de se relacionar com os objetos pertencentes ao espaço 

vivido. Tal consciência é diversa e estabelece modos relacionais do sujeito para com objeto, 

com base em afinidades, desejos, sentidos, significados etc, ou seja, através dos sentimentos 

inerentes ao ser-humano.  

A consciência do jovem para com o espaço vivido indica a relação entre o mundo 

exterior e as imagens nas cabeças desses jovens, imagens percebidas de modo diverso, sendo 

esta visão de imagens ricamente diferenciada. Levamos em consideração na compreensão da 

diferença de tais percepções do mundo as mais diversas variáveis, seguindo os princípios 

fenomenológicos referentes à noção de natureza por esse jovem e sua relação para com ela, de 

um centro pleno de valores e aspectos a eles familiares e indissociáveis, assim como de 

evocações que permitem a esse jovem sentir-se em seu espaço. 

Dentro de um contexto mais amplo é possível perceber ainda parte da teoria científica 

desprezando os fatos cotidianos, em especial, aqueles mais peculiares. O método científico 

teimosamente resiste à voz subjetiva proveniente do ser, às diferentes formas de interpretar 

como maneiras também de „desvestir‟ o mundo. Onde, cada imagem e ideia sobre o mundo é 

composta, então, de experiência pessoal, aprendizado, imaginação e memória. Imagens estas 

apreendidas a partir praticamente de todos os sentidos humanos (OLIVEIRA et al, 2009). 

Numa interpretação da compreensão da relação homem-natureza pelos jovens do/no 

campo de Paranatama-PE, apontada na contemporaneidade com uma certa nostalgia para com 

a natureza. Sendo esta concebida pelo jovem do campo como seu meio de sustento, trabalho, 

seja esta o espaço primitivo, porque não natural. O jovem ainda não se vê com raízes fincadas 

no espaço vivido. Sente uma sensação de falta. Um vazio de pertencimento que ao 

enxergarem o homem apartado da natureza, desenraizaram-no tendo uma consciência da 

relação subjetiva, mas não também objetiva que estes entes têm com o material e imaterial no 

mundo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

A percepção é uma experiência dotada de significação, tendo-se nessa significação 

sentidos.  No contexto da relação homem-natureza essa percepção se volta para a 

compreensão do homem como natureza e o homem participando dessa natureza, construindo 

relações de integração favorável e/ou de destruição, recebendo as conseqüências de suas ações 

para sua vida, natureza e para o planeta. Logo existe um pressuposto de uma natureza em 

equilíbrio e uma natureza degradada e que, portanto, necessita a natureza de cuidados, 

proteção, preservação e conservação, bem como uma idéia de finitude da natureza. 

Considerando que a pesquisa tem por questões norteadoras: 1) Que significantes são 

dados a percepção ambiental da relação homem-natureza, pelos jovens no/do campo? 2) 

Existem diferenças quantitativas quanto as respostas em cada significante? 3) Que sentidos 

são atribuídos a esses significantes?  4) Que sentidos são mais recorrentes e os menos 

recorrentes nos significantes?  

Dos significantes foi possível encontrar (I) Meio Ambiente/Natureza/Ambiente, com x 

%.  II- Problemas Ambientais, com Y %. (III) Atividades Produtivas, com w %.  (IV) 

Proteção Ambiental, com x %.  (IV) Ética Ambiental, com K %. Esses significantes foram 

resultantes da análise de conteúdo dados as evocações de palavras, quando do uso da técnica 

de associação livre de palavras, para a expressão indutora Homem-Natureza. 

Os sentidos encontrados no significante (I)Meio Ambiente/Natureza/Ambiente, 

quando das evocações:  água, floresta, planeta, paisagem, ambiente, natureza e meio 

ambiente, dependência, se voltam  para vida ; produção agrícola e seca , cuidado e economia 

e com destaque a vida;  vida e lugar;  dependência dos seres vivos com os componentes 

abióticos;  elementos da natureza, bem-estar, habitat; dependência do planeta com a 

natureza, bem-estar e beleza; beleza cênica; cuidados e da preservação, proteção; beleza, 

preciosa, homem como destruidor da natureza;   não a destruição; elementos constituintes 

essenciais a vida e gerações futuras;   beleza, cuidado, zelo com fins de vida melhor; natureza 

como bem precioso, vida, sobrevivência;   elementos constituintes da natureza;  nós, seres 

humanos, como integrante e com ações (des)favoráveis para com o meio ambiente;  meio 

ambiente/natureza e seus elementos constituintes; homem como destruidor e ser preservada a 

natureza.  Meio Ambiente poluído e destruído; dependência para sobrevivência. 
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Os sentidos atribuídos ao significante II- Problemas Ambientais, representadas pelas 

evocações desmatamento, destruição e poluição, encontram-se como intervenção negativa do 

homem com a natureza; desmatamento da natureza com fins de lucro e sobrevivência;  busca 

de solução rápida, antes que seja tarde demais para a sociedade; conseqüências para o ser 

humano;  preservação da natureza;  influência da mídia nos noticiários sobre o 

desmatamento; a importância das árvores como fonte de oxigênio, ou seja,  vida; e das 

intervenções para pastos de gado e pelas empresas; cuidado para com a natureza. Apresenta 

uma crença que só deus para esse povo.  Homem que não respeita as leis ambientais; 

intervenção no ar; influência da mídia,  mostrando a poluição em todo espaço, em todos os 

ambientes (rios, florestas, ruas) entre outros; preservar o meio ambiente que é importante em 

nossa vida.  O dinheiro vem como ganância, conseqüência de perdas ao meio ambiente.   

Do significante  (III) Atividades Produtivas,  representadas pelas evocações: roça, 

agricultura, terra, plantação, alimentos, força, trabalho, competência, alegria, meio de vida, 

dinheiro. Os sentidos de relação de trabalho com o ambiente;  agricultura no sentido renda 

para a sobrevivência da família; sentimento do homem pela natureza, do cuidado; melhoria 

para a vida de nosso povo;  fonte de alimento para os espaços do campo e da cidade;    fonte 

de vida para a vida humana;  importante para sobrevivência;  terra como espaço ambiental de 

relação trabalho com o ambiente;  elementos constituintes da plantação; proteção e não 

desmatar áreas que já tenha outras árvores;  cultivo das pessoas do campo e na relação 

mercado de trabalho; cultivo e da sobrevivência; os alimentos como atividade produtiva 

aparece como vida, sobrevivência;  força de vontade para vencer os obstáculos, quer sejam na 

agricultura ou outros  espaços. O trabalho aparece  no sentido de „força de vontade para 

trabalhar, e como condição para sobrevivência, vida, saúde e na crença do sucesso;  para 

cuidar da natureza, sobrevivência;  agricultura para viver e sobreviver do trabalho;  condição 

para manter cada constituinte da natureza; segurança para a sobrevivência da família, 

necessário esforço e sabedoria no dia a dia.  Independência, na auto-estima, especialmente 

quando se sabe que não se tem os pais a vida inteira; plantar na roça, nas nossas terras, como 

espaço para obtenção dos bens materiais, ou seja, é um meio de sobrevivência; dependência 

do trabalho para compra dos bens necessários a sobrevivência, e o realce de que sem a 

natureza não somos ninguém.   A competência no sentido de crescimento de vida, no esforço 

para fins de um futuro melhor. Alegria do inverno e sua importância para a roça, plantação, 

colheita. Meio de vida, como sobrevivência, porque muitas famílias tiram o sustento.  
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Os sentidos dados ao significante (IV) Proteção Ambiental,  representada pelas  

evocações: reflorestamento, preservação e povo, apresentam-se como „reconstrução da 

natureza pelo homem‟, onde esse mesmo destruiu;  cuidado com o meio ambiente, embora 

nem todos queiram saber. Importante como cuidado para o nosso futuro.  Preservação no 

sentido de natureza preservada, e que o homem nem sempre ajuda a preservar a natureza, 

chama  a atenção para as ações antrópicas, como caça, queimadas que acabam por 

prejudicar o meio ambiente;  bem estar, boa saúde, um bem para a natureza; consequências  

pela vingança da natureza; cuidado, pela preocupação com a finitude da natureza;    colaborar 

com a preservação;  mobilização para os problemas ambientais, buscando  soluções‟.   

No que trata dos sentidos do significante (V) Ética Ambiental, tendo as  evocações: 

respeito, amor, vida, determinação, positivo, felicidade, consciência. Os sentidos são 

dependência da natureza e a natureza dependendo delas; conscientização das atitudes; 

cuidado da vida própria para gostar das pessoas e de si mesma. Respeito para uma 

convivência melhor dos humanos e também com a natureza; felicidade do amigo da natureza. 

Consciência da relação com a natureza, preservando o que ainda resta. 

Considerando o que é recorrente de sentidos nos significantes pode-se dizer que a 

preocupação se volta para a vida, cuidado, conservação e a preservação da natureza, 

bastante recorrente a natureza bela. Foi menos recorrentes a consciência do homem quanto a 

ser natureza e parte dela.   

 Os significantes e sentidos nos mostram que perpassa uma preocupação com a 

finitude da natureza e que, portanto, a vida como preciosa da sociedade precisa ser repensada, 

levando-se em consideração os discursos de proteção, conservação e preservação da relação  

homem-natureza.  

A pesquisa sinaliza para um trabalho mais sistematizado nas escolas do campo e em 

outros espaços educativos, em termos da base epistemológica da percepção ambiental da 

relação homem-natureza.   
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