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RESUMO 

 

DAUTRO, Grazziany Moreira. Representações sociais de meio ambiente e 

balneabilidade: um estudo no Balneário do Açude, em  Santa Rita-PB. 

2018. 145f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e 

Educação Matemática) – Universidade Estadual da Paraíba. Campina Grande. 

2017. 

 
As Representações Sociais (RS) são conhecimentos do senso comum, criados 
cotidianamente, nas conversas, sob influência dos processos comunicativos e 
interacionais por pessoas que desempenham o papel de atores sociais. O 
estudo das RS na educação ambiental, por exemplo, tem despertado interesse 
na comunidade cientifica pois tem sido uma forma de entender o 
comportamento dos indivíduos em relação ao meio ambiente. Nesse sentido, a 
presente pesquisa teve como objetivo conhecer as representações sociais e 
percepção acerca do meio ambiente expressas pelos moradores, transeuntes e 
frequentadores do Balneário do Açude – Santa Rita (PB – Brasil). As 
representações sociais foram captadas através de uma entrevista 
semiestruturada com 17 questões, incluindo a técnica de evocações livres de 
palavras, sobre o perfil dos entrevistados, percepção ambiental e múltiplos 
usos. A análise dos dados obtidos foi feita utilizando o software IRAMUTEQ 
bem como a técnica da análise de conteúdo, proposta por Bardin (2016), usada 
aqui para a criação das categorias de percepção ambiental (naturalista, 
sanitarista, sustentável, afetiva, gestora) fundamentadas sob o critério 
semântico-lexical. Foi analisada também a balneabilidade do local como 
suporte de informação para a pesquisa, empregando como parâmetros 
coliformes termotolerantes a partir da técnica de membrana filtrante segundo o 
Standard Methods 922 d. Como contrapartida social foi elaborada uma cartilha 
educativa, contendo informações a respeito da pesquisa e dicas de 
conservação ambiental local, concebida com o intuito de contribuir, de maneira 
lúdica, com o local estudado, através da apresentação dos resultados obtidos 
na pesquisa. Os resultados indicaram que as representações sociais de meio 
ambiente são formadas pela natureza, seus recursos, e uma preocupação com 
a limpeza e preservação do ambiente, fato confirmado pela apreensão da 
percepção ambiental. Quanto à balneabilidade constatou-se que as águas do 
Balneário do Açude estão impróprias para o banho tanto no período seco como 
no período chuvoso. A despeito dos resultados de impropriedade de banho no 
Açude, é importante anotar a constatação de uma coerência entre as RS 
captadas e as condutas e comportamentos desses atores em prol de uma 
conservação ambiental. 
 
Palavras-chave:   representações sociais de meio ambiente, balneabilidade, 
percepção ambiental, educação ambiental. 
 

 

 



  

ABSTRACT 

 

DAUTRO, Grazziany Moreira. Social representations of environment and 

balneability: a study in the Balneário do Açude, in  Santa Rita-PB. 2018  

145f. Dissertation (Postgraduate Program in Science Teaching and 

Mathematics Education) -State University of Paraiba. Campina Grande. 2018. 

 

 

The Social Representations (RS) are common sense knowledge, created daily, 
in the conversations, under the influence of the communicative and interactive 
processes by people who play the role of social actors. The study of RS in 
environmental education, for example, has aroused interest in the scientific 
community because it has been a way of understanding the behavior of 
individuals in relation to the environment. In this sense, the present research 
had as objective to know the social representations and perception about the 
environment expressed by the residents, passers - by and frequenters of the 
Balneário do Açude - Santa Rita (PB - Brazil). Social representations were 
captured through a semi-structured interview with 17 questions, including the 
technique of free word evocations, about the profile of interviewes, 
environmental perception and multiple uses. The analysis of the data obtained 
was done using the software IRAMUTEQ as well as the technique of content 
analysis, proposed by Bardin (2016), used here to create the categories of 
environmental perception (naturalistic, sanitarian, sustainable, affepctive, 
manager) based on the semantic criterion. It was also analyzed the balneability 
of the site as information support for the research, using as parameters  
thermotolerant coliform from the filter membrane technique according to 
Standard Methods 922 d. As a social counterpart, an educational booklet was 
developed, containing information about the research and tips of local 
environmental conservation, conceived with the intention of contributing, lucidly, 
with the place studied, through the presentation of the results obtained in the 
research. The results indicated that social representations of the environment 
are formed by nature, its resources, and a concern with the cleanliness and 
preservation of the environment, a fact confirmed by the apprehension of 
environmental perception. Regarding the balneabilidad, it was verified that the 
waters of the Balneário do Açude are unsuitable for bathing in the dry period as 
in the rainy period. In spite of the results of improper bathing in Açude, it is 
important to note the finding of a coherence between the SRs captured and the 
concduct and behaviors of these actors in favor of environmental conservation. 
 
Keywords:  social representations of the environment, balneability, 
environmental perception, environmental education 
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INTRODUÇÃO 
 

Os recursos hídricos são utilizados em todo o mundo das mais diversas 

formas, entre as quais se destacam o abastecimento de água, a geração de 

energia, a irrigação, a navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística 

(BRASIL, 2005). 

Dessa forma, é imensurável a importância de tais recursos para as 

atividades humanas, permeando desde o desenvolvimento agrícola e industrial 

aos valores culturais e estéticos da nossa sociedade. Porém, com o passar dos 

anos, os ambientes aquáticos vêm sendo ameaçados pelas ações indevidas do 

homem, acarretando em prejuízos não só para os recursos hídricos, como 

também para a própria humanidade (TUNDISI, 2014). 

A degradação dos recursos hídricos ocorre devido a diversos fatores, 

tais como: desmatamento, urbanização, obras civis e mineração. De acordo 

com Tucci (2005), “os impactos nos recursos hídricos urbanos são 

invariavelmente ocasionados pelo desenvolvimento dos centros urbanos e a 

ocupação da bacia hidrográfica”. 

A urbanização acelerada em todo o planeta produz inúmeras alterações 

no ciclo hidrológico e aumenta enormemente as demandas para grandes 

volumes de água, aumentando também os custos do tratamento, a 

necessidade de mais energia para distribuição de água e a pressão sobre os 

mananciais (BENINI; MENDIONDO, 2015). 

O Brasil destaca-se pela abundância nos recursos hídricos, excetuando 

o semiárido nordestino, as demais regiões possuem quantidades suficientes 

para as atividades industriais, irrigação e para o abastecimento doméstico. 

Porém, podemos destacar também o grande desperdício, mau uso e poluição 

desses ambientes. Fatores como a ausência de saneamento básico, 

lançamento de efluentes domésticos e industriais sem qualquer tratamento nos 

corpos d’água, resultam em grande degradação da qualidade da água 

(TUNDISI, 2014). 

A qualidade da água é um fator determinante no bem-estar da 

população. Em casos de escassez ou poluição dos recursos hídricos, há 

consequências sociais, econômicas e ambientais, fatores esses que interferem 
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no equilíbrio do ecossistema aquático e até no desenvolvimento 

socioeconômico da região (LIBÂNIO; CHERNICHARO; NASCIMENTO, 2005). 

A utilização dos recursos hídricos para fins de recreação vem crescendo 

nos últimos anos, devido a atividades de lazer que buscam unir o contato com 

a natureza com a diversão. A utilização das águas para este tipo de uso pode 

ser classificada de acordo com o tipo de contato que o usuário terá com a 

água. O contato primário refere-se a atividades onde há a possibilidade de 

ingestão de água pelos usuários em quantidades consideradas significativas. O 

contato secundário as que estão associadas a atividades como pesca e 

navegação, onde há a pequena possibilidade de ingestão de água. Nesses 

casos, os mais diversos tipos de ambientes aquáticos podem ser utilizados, 

como: rios, mares, lagos, lagoas e açudes. Sendo esse último o ambiente a ser 

trabalhado nesse estudo (CETESB, 2016).  

Tais atividades de recreação possuem relação íntima com a qualidade 

da água e devem seguir os padrões estabelecidos pela legislação, entretanto, 

como afirmam Souza et al. (2014), “todas as atividades, em maior ou menor 

escala, oferecem riscos aos ambientes aquáticos quando manejadas sem 

controle e fiscalização adequadas”.  

Para o uso de atividades recreativas, os mais diversos tipos de 

ambientes aquáticos são utilizados, podendo ser desenvolvidas em rios, mares, 

lagoas e açudes (CETESB, 2016). Sendo este último citado, o ambiente a ser 

trabalhado no desenvolvimento desse estudo. 

Açudes são construções oriundas de ação antrópica que são 

caracterizados pelo represamento de um curso d’água e como consequência 

ocorre à formação de um lago artificial. Essas construções possuem diversas 

funções, sendo as principais o armazenamento de água e abastecimento das 

populações adjacentes. A construção desses açudes é uma das práticas mais 

tradicionais amplamente adotadas no Brasil, em especial no semiárido 

brasileiro (FONTES; OLIVEIRA; MEDEIROS, 2003).  

Geralmente, esses ambientes são usados pela população para banho, 

pesca e navegação, nessa situação, os açudes passam a ser conhecidos como 

balneários, constituindo-se em espaços coletivos de lazer e entretenimento. 

Essas atividades de lazer da população, por outro lado, quando realizadas de 
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forma indevida e descontrolada podem comprometer a qualidade da água 

(DAMASCENO; MENDES, 2016). 

Como consequência desses usos múltiplos dos balneários, a qualidade 

das águas represadas apresenta elevada sazonalidade, estando sujeita a 

estratificações verticais de qualidade. A contaminação das águas recreacionais 

pode ser gerada por fontes poluidoras, como efluentes domésticos, agrícolas e 

industriais, e também poluição por material fecal advindo dos próprios 

banhistas durante a prática de determinadas atividades recreativas (LOPES; 

MAGALHÃES JR.; VON SPERLING, 2013). 

No município de Santa Rita, localizado a aproximadamente 13 km de 

João Pessoa, capital da Paraíba, está o Açude Tibiri, hoje mais conhecido 

como “O Balneário do Açude” ou “Balneário das Águas Minerais”, situado na 

Rua Maria da Paz Lacet. 

Com o passar dos anos, o balneário tornou-se uma importante área de 

lazer, recreação, pesca, banho e esportes para a população local. Dessa 

forma, nota-se uma pressão sobre esse ambiente, especialmente no que tange 

a qualidade da água, fato verificado também por Damasceno (2016) e Lopes, 

Magalhães Jr. e Von Sperling (2013), ao perceberem que os açudes quando 

usados pela população para banho, pesca e recreação, ficam expostos a 

possíveis comprometimento das suas águas.  

Diante das pressões antrópicas sofridas pelos balneários, torna-se 

necessário envolver as populações nas tomadas de decisões que tratam da 

gestão de recursos hídricos, obtendo suas opiniões e sugestões que são 

indispensáveis para que novas informações sejam obtidas, reflexões realizadas 

e posteriormente sejam tomadas decisões eficazes para o uso sustentável do 

manancial, de modo a garantir a coletividade uma frequência de múltiplos e 

responsáveis usos (MAIA; GUEDES, 2011). 

Segundo Severo e Dias (2009) deve haver um senso de 

responsabilidade partindo de todos, pois ações locais refletem globalmente, 

sobretudo ao considerarmos a biosfera enquanto uma “grande teia” que 

funciona em equilíbrio dinâmico.  

Desta forma, as representações sociais tornam-se uma forma peculiar 

de se entender como (não) ocorre e o porquê dessa participação popular, 

compreendendo a relação dos indivíduos com a natureza, como se apropriam 
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de valores e como se percebem em relação ao meio ambiente (DICTORO; 

GALVÃO; HANAI, 2016; MOSCOVICI, 2015). 

Nesse sentido, a educação ambiental (EA) surge como uma importante 

ferramenta para fomentar discussões sobre problemas ambientais, 

notadamente em nível local, de modo a contribuir com a construção de uma 

consciência voltada a participação crítica e responsável do indivíduo e da 

coletividade (WATANABE, 2011). 

A partir dessa acepção, a atual pesquisa justifica-se pela importância 

que as representações sociais acerca do meio ambiente têm demonstrado no 

sentido de possibilitar a compreensão de valores, comportamentos e práticas 

sociais (ABRIC, 2000; COSTA; ALMEIDA, 1999), podendo servir como 

instrumento de gestão e planejamento ambiental bem como a sua 

aplicabilidade na formulação de políticas de desenvolvimento local e educação 

ambiental (REIS; BELLINI, 2011). 

A presente pesquisa objetivou conhecer as representações sociais a 

respeito das questões ambientais como balneabilidade, percepção ambiental e 

usos múltiplos existentes entre os moradores e usuários do Balneário do 

Açude, no município de Santa Rita-PB. Para isso, foi analisada também a 

balneabilidade do e local como suporte de informação para a pesquisa. 

Intenciona-se também, como forma de contrapartida social, elaborar uma 

cartilha educativa, contendo informações a respeito da pesquisa e dicas de 

conservação ambiental, concebida com o intuito de contribuir, de maneira 

lúdica, com o local estudado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

2.1.1 Representações Sociais: Conceitos e concepçõe s 

Embora seja um conceito criado há mais de meio século, quando se 

trata de apresentar um conceito às Representações sociais (RS) ainda 

permanece uma grande preocupação. Até o próprio autor da Teoria das 

Representações Sociais (TRS), Serge Moscovici reconheceu sua dificuldade 

em dar um conceito a esse fenômeno, esclarecendo que tal assunto exige 

ainda “maturidade” (MOSCOVICI, 1978). 

Não obstante arriscaremos aqui relacionar alguns conceitos criados por 

estudiosos na área.  

(...)“...o conjunto de conceitos, explicações e afirmações que se originam na 

vida diária, no curso de comunicações interindividuais ” (MOSCOVICI, 1981, 

p.47). 

(...)“...uma forma de conhecimento específico, o saber do senso comum, cujos 

conteúdos manifestam a operação de processos generativos e funcionais 

socialmente marcados. “...ela designa uma forma de pensamento social. “...são 

modalidades de pensamento prático orientado para a comunicação, a 

compreensão e o domínio do ambiente social, material e ideal (JODELET, 

1984, p.361-362) 

(...) “São princípios geradores de tomada de posição ligadas a inserções 

sociais específicas em um conjunto de relações sociais e que organizam os 

processos simbólicos que intervêm nessas relações” (DOISE, 1990, p. 125) 

(...)“produto e o processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo ou 

um grupo reconstitui o real, confrontando e atribuindo uma significação 

específica” (ABRIC, 1994, p. 188) 

(...)“um conjunto de princípios construídos interativamente e compartilhados por 

diferentes grupos que através delas compreendem e transformam sua 

realidade” (REIGOTA, 1995, p. 70). 

(...)”tipo de saber, socialmente negociado e contido no senso comum, que 

permite ao indivíduo uma visão de mundo e o orienta nas estratégias que 

desenvolve em seu meio social” (QUEIROZ, CARRASCO, 1995, p. 479). 

(...) “são as formas como o ambiente (entendido aqui tanto como o conjunto de 

fenômenos físicos, quanto como a multiplicidade dos processos sociais) vivido 
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por um indivíduo ou grupo é reposto por ele no presente de forma a orientar as 

ações individuais ou coletivas” (TOMANIK, 1997, p. 259). 

(...)“conteúdo mental estruturado - isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo e 

simbólico - sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma de imagens 

ou metáforas, e que é conscientemente compartilhado com outros membros do 

grupo social" e "... um processo público de criação, elaboração, difusão e 

mudança do conhecimento compartilhado"(WAGNER, 1998, p. 3-4). 

(...)”uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado, com 

um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 

a um conjunto social” (JODELET, 2002, p.22) 

(...)reelaborações, metabolizações de conhecimentos e informações geradas 

em ... espaços sociais, onde modernamente são produzidos ou difundidos. 

(LEFEVRE, F. LEFEVRE, 2012, p. 23). 

(...) “são elaborações mentais construídas socialmente, a partir da dinâmica 

que se estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto do 

conhecimento. Relação que se dá na prática social e histórica da humanidade 

e que se generaliza pela linguagem” (FRANCO, 2004, p. 170) 

Considerando os conceitos supracitados pode-se perceber que as RS 

são definidas pelos autores destacando três aspectos: a categoria do 

conhecimento, o ambiente de produção e a importância social do fenômeno. 

Analisando a categoria de conhecimento em que está inserida as RS 

percebe-se a ampla gama de termos que são usados para caracteriza-la: 

conteúdo mental, conceitos, explicações, proposições, produto e processo, 

pensamento prático, saber do senso comum. A partir daí depreende-se que as 

RS enquanto conceito podem ser vistas de prismas variados (desde 

componentes cognitivos a saberes do senso comum) dada a sua capacidade 

de transformação, característica de seus contextos de elaboração.  

A respeito do ambiente de produção das RS fica claro que os cenários 

de construção da mesma são os mais variados como as interações do dia a 

dia, as relações e os espaços sociais, todos relacionados a comunicação e 

compartilhamento de pensamentos, ideias e saberes.  

Outro aspecto considerado nas tentativas de conceituar esse fenômeno 

é apreciar sua relevância social. Aqui reflete-se sobre a importância das RS em 

reconstruir, compreender, transformar a realidade, orientar a tomada de 
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posição e o domínio do ambiente social. A reconstrução, compreensão e 

transformação da realidade é fruto do contexto em que são produzidas, a 

sociedade, dinâmica e passível de mudanças. 

Já a capacidade de orientar a tomada de posição e o domínio do 

ambiente social estabelece relações com a função prescritiva das RS à medida 

em que estas refletem as práticas sociais e orienta as ações (ABRIC, 2000). 

 Para entender o tipo de conhecimento que as representações sociais 

refletem e a forma como percebemos o mundo, Moscovici (1978) afirma que na 

sociedade ocorrem dois universos de pensamento: os universos consensuais e 

os reificados. 

Os universos consensuais são produzidos nas conversas informais e na 

vida diária, nas interações ocorridas entre as pessoas de um grupo social. 

Nesse universo, os indivíduos possuem socialmente o mesmo valor, tendo o 

direito e competência iguais de fala.  

Os universos reificados são produzidos no meio científico, possuindo 

linguagem peculiar e hierarquia. Aqui os indivíduos não são vistos em grupo, 

mas individualmente desempenhando funções diferentes, e que o poder da fala 

depende de suas especialidades (CARVALHO; MARQUEZAN; 2003; 

FAGUNDES, 2009). 

Os universos consensuais representam as teorias do senso comum e 

são nesses universos de pensamento onde são fabricadas as representações 

sociais, frutos das interações da vida diária, retratando uma consciência 

coletiva. Já os universos reificados representam o pensamento erudito e 

correspondem ao espaço de produção das Ciências, que retratam a realidade 

independente de nossa consciência (ARRUDA, 2002, p. 130; CARVALHO; 

MARQUEZAN; 2003). 

Torna-se importante afirmar que o fato de as representações sociais 

serem um tipo de conhecimento ligado ao senso comum não devem ser 

compreendidas como um conhecimento falso ou sem validade, pelo contrário, 

esses saberes tem sua importância na construção do conhecimento científico, 

ainda mais quando consideramos que “a ciência nada mais é que o senso 
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comum refinado e disciplinado” e que essa  (a ciência) “não é o único caminho 

de acesso ao conhecimento e à verdade” (MYRDAL, 1969; LAKATOS; 

MARCONI, 2010; MENDONÇA, 2010).  

De forma a relacionar esses universos, Reigota afirma que “as RS 

apresentam um componente científico devido a formação acadêmica dos 

professores, mas também se destacam por apresentarem clichês e uma boa 

dose de senso comum” (REIGOTA, 2010, p. 71). 

Na verdade, com a teoria das representações sociais, Moscovici quis 

provar que o conhecimento comum, peculiar das vivências e práticas diárias é 

um saber sensível, racional e que as pessoas são atores (e não receptores 

passivos), são pensantes, produzindo e comunicando suas próprias 

representações. E que todo esse conhecimento é passível de análise social 

(MOSCOVICI, 2003, p. 45; GERMANO, 2011; PAULA; KODATO; 2016).  

 

2.1.2 Representações Sociais: Considerações Históri cas 

 

A teoria das representações sociais surgiu na França, em 1961, 

elaborada por Serge Moscovici, um romeno naturalizado “francês”. A referida 

teoria foi proposta por este psicólogo social no livro intitulado:  “A Psicanalise, 

sua imagem e seu púbico”, fruto de sua tese de doutorado (MOSCOVICI, 

1961). 

As ideias primeiras de Moscovici acerca das representações tiveram sua 

fundamentação na teoria sociológica de Durkheim que trata das 

“Representações Coletivas”. Já quanto a vinculação a um campo científico, 

embora a teoria das Representações Sociais tenha seus fundamentos 

imbricados ás ideias durkheimianas, as RS pertencem a Psicologia Social 

(campo de estudos que cria uma conexão entre a psicologia e a sociologia). 

Logo, ao se tratar de considerações históricas a respeito das RS torna-

se necessário discorrer sobre ambos os aspectos, tanto à teoria sociológica de 

Durkheim quanto a Psicologia Social da época. 
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2.1.2.1. As Representações Coletivas de Durkheim 

Durkheim, em sua teoria sociológica, estudou a influência e os impactos 

do pensamento coletivo sobre o indivíduo. Nessa teoria, é importante ressaltar 

alguns pontos: o objeto de estudo da sociologia e o papel das representações 

coletivas. 

As concepções acerca das RC feitas por Durkheim foram amadurecendo 

no percurso da escrita de suas principais obras: Sobre a Divisão Social do 

Trabalho (1893), O Suicídio (1893), As regras do método sociológico (1895), As 

Formas elementares da vida religiosa (1912). Nas duas primeiras obras foram 

desenvolvidas apenas distinções entre Representações coletivas (RC) e 

Representações individuais (RI), sendo que somente nas duas últimas foram 

aprofundadas as concepções acerca desse fenômeno (COSTA, 2015). 

Durkheim tinha a constante preocupação em distinguir as RC das RI, 

pois para este as normas que regulam a vida individual são diferentes das que 

orientam a vida coletiva. E foi fundamentado nessa ideia que defendia as 

representações individuais como objeto de estudo da Psicologia e as RS como 

competência da Sociologia.  

O homem, em Durkheim, é um ser duplo, composto por um ser individual 

e um ser social. O ser individual possui ações estreitamente limitadas que tem 

por base o seu organismo. Já o ser social representa a mais elevada realidade, 

na ordem intelectual e moral, ultrapassando o ser individual no pensar e no agir 

(COSTA, 2015).  

As (RC) eram vistas por Durkheim como sendo 

“...formas de conhecimento, do senso comum ao pensamento 
científico, ou as ideias produzidas socialmente e que não podem 
ser explicadas como fenômenos da vida individual, tampouco 
podem ser explicados pelos fenômenos psicológicos. As 
representações coletivas são as formas de pensamento que a 
sociedade elabora para expressar sua realidade. Essas formas 
são incorporadas e interiorizadas pelos indivíduos através da 
vida em sociedade através das normas, das regras que formam 
a estrutura social”. (MORIGI, 2004, p. 3-4). 

Assim, percebe-se pela asserção acima que na concepção 

durkheimiana, o indivíduo não é um sujeito ativo na produção das 
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representações coletivas, mas receptor de ações externas advindas da 

sociedade, a verdadeira geradora desses conhecimentos. 

Efetivamente, o que Moscovici tinha comum com Durkheim era o estudo 

da realidade do mundo social, embora esse assunto ocupasse papel diferente 

na perspectiva de cada autor.  

Para Durkheim, a sociedade era a responsável pela produção das 

representações e impunha tais conhecimentos aos indivíduos na forma de 

regras e normas. Já em Moscovici, a sociedade constitui o meio onde são 

produzidos os saberes sociais, ressalvando que esses são elaborados pelos 

indivíduos e grupos sociais. Assim, entende-se que Moscovici, desfaz o 

dualismo indivíduo-coletivo, colocando esse indivíduo numa posição de 

protagonista. 

 

2.1.2.2 A Psicologia Social e as Representações Sociais: Uma vinculação 

histórica. 

Antes de tudo, é interessante anotar que não é possível falar sobre a 

construção da teoria das RS sem considerar a sua vinculação histórica com o 

ramo da Psicologia Social, e esse laço dá-se por terem em comum a questão 

da interação social. 

A Psicologia Social surgiu no final do séc. XIX, embora só por volta do 

séc. XX, após a Segunda Guerra Mundial, que esse campo do conhecimento 

“deslanchou” a um patamar de estudo científico. Esta “virada” de século 

representou o apogeu de ideias revolucionárias, dos movimentos ideológicos e 

operários, as grandes guerras mundiais, o esplendor dos movimentos nazistas 

e fascistas, o grande “duelo” do capitalismo versus socialismo, ou seja, uma 

era própria de conflitos e porque não do surgimento de novas ideias e valores 

(LANE, 1981; REIS; BELLINI, 2011). Logo, vê-se aqui um vasto terreno para 

pesquisas em Psicologia Social.  

Historicamente é possível afirmar que a Psicologia Social abrigou em 

seu cerne duas vertentes: a vertente americana e a europeia. 
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A vertente americana, conhecida como Escola de Chicago, era centrada 

nas análises intra e interpessoais. Logo apresentava uma psicologia com foco 

no individualismo, sendo acompanhada de uma metodologia experimentalista, 

requisito positivista para “status” de ciência (FARR, 1993). Inclusive essa visão 

individualista da Psicologia Social foi bastante criticada por alguns autores 

como Rob Farr (1994) e Tajfel (1984), aliás este último, propunha uma 

“psicologia social mais social”. 

A vertente europeia, apresentava em seus estudos uma conotação 

política, utilizando-se de pressupostos marxistas para explicar problemas 

sociais relevantes de nossa sociedade (SÁ; ARRUDA, 2000). 

Para Doise (1986), a Psicologia Social deveria trabalhar com quatro 

níveis distintos de explicação:    

• Nível intrapessoal (I): estudo dos mecanismos usados pelos 

indivíduos para organização de suas experiências. 

• Nível interpessoal (II): estudo das dinâmicas das relações 

estabelecidas num certo momento pelos indivíduos em determinada 

situação. 

• Nível posicional/intergrupal (III): estudo das posições ocupadas pelos 

indivíduos nas relações sociais, bem como a influência dessas 

posições em processos interacionais. 

• Nível ideológico/societal (IV): estudo das representações, sistemas 

de crenças, ideologia, valores, normas de uma sociedade 

relacionando-os com os comportamentos.                                                                                                                                            

Ao analisarmos os níveis de análises supracitados, percebemos que o 

experimentalismo dos anos 60 alcançava apenas os níveis I e II, ou seja, os 

níveis intrapessoal e interpessoal. 

É na década de sessenta que “entra em cena” a Teoria da 

Representações Sociais, retratando uma perspectiva sociológica da Psicologia 

Social, nascida em campo europeu, durante o período pós-guerra (FARR, 

1998). 
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A Teoria da Representações desponta como uma nova temática da 

vertente europeia, quando na Psicologia Social predominava o individualismo e 

os paradigmas das dicotomias (corpo-mente, sujeito-objeto, individuo-coletivo). 

Nesse momento, as RS em uma nova “roupagem” veio quebrar esses 

paradigmas e dualismos.  

As RS, enquanto teoria, trazia consigo uma oposição a essa 

característica marcante da Psicologia social da época, o individualismo 

marcado pelo experimentalismo (PAULA; KODATO; 2016). Essa oposição 

consistia em considerar o saber comum como um objeto de análise social, num 

momento de grande questionabilidade dos paradigmas predominantes. 

O apogeu da TRS não representou o fim do experimentalismo, mas uma 

ruptura nos métodos experimentais tradicionais, ou seja, uma mudança nos 

níveis de análises, sendo introduzido o estudo experimental das relações 

sociais entre os grupos (análise em nível posicional ou intergrupal). Como 

exemplo das assertivas acima, temos a criação e assistência do Laboratório de 

Psicologia Social Experimental em Genebra, com esforços de Moscovici, 

Flament, Herzlich, Doise e Jodelet (ALMEIDA, 2009). Sendo a última, um dos 

maiores expoentes, ao lado do próprio Moscovici, na expansão dos estudos de 

RS. 

Segundo Sá (1996) as RS, hoje, parecem corporificar as principais 

tendências da Psicologia Social europeia, a exemplo da oposição ao 

individualismo, ao flagrante experimentalismo, a microteorização, ao 

cognitivismo, e ao a-historicismo. 

O processo de difusão e divulgação da teoria das RS foi relativamente 

lento, mostrando que a respectiva teoria, inicialmente, não foi bem aceita no 

mundo acadêmico. Prova disso é que só foi traduzida para a língua portuguesa 

em 1978, e para a língua inglesa apenas no ano de 1981 (MARTINS; 

CARVALHO; ANTUNES-ROCHA, 2014).  

2.1.2.3 Representações Coletivas versus Representações Sociais  

Embora Moscovici tenha em Durkheim o precursor da teoria da Teoria 

das Representações Sociais e reconheça sua importância, foi pontual em 
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relatar os principais “dissensos” entre ambas as concepções. No Quadro 1 é 

possível encontrar algumas diferenças suscitadas por Moscovici entre ambas 

as teorias. 

As perspectivas teóricas de Moscovici diferem-se das de Durkheim à 

medida que aquele se debruçava sobre as representações da nossa sociedade 

contemporânea, em seu contexto político, humano e cientifico e que não 

tiveram tempo suficiente para maturação, sedimentação e imutabilização 

(MORAES et al. 2014). 

Para reafirmar essa postura inovadora de Serge Moscovici, Farr (1995, 

p.45) revela que este permutou “a magia pela ciência”, fator que distingue bem 

a modernidade da medievalidade. Ao passo que, Amaral (2005, p.14) 

acrescenta que “o senso comum deixa de ser constituído somente pelo mito e 

passa a se basear na mídia em primeiro lugar”. Logo, percebemos aqui a 

inserção de questões importantes como “ciência” e “mídia”, para a fundação 

dessa teoria. 

Quadro 1: Representações Coletivas versus Representações Sociais  

 Representações 
Coletivas (RC) 

Representações Sociais 
(RS) 

Referências 

A gênese do 
fenômeno 

Para Durkheim, as RC 
são formas de 
consciência impostas ao 
indivíduo pela 
sociedade. 

Para Moscovici, as RS 
são geradas por sujeitos 
sociais a partir de suas 
interações  

(DURKHEIM, 
1978; 
MOSCOVICI, 
2002) 

Individualidade 
versus 
Coletividade 

Durkheim 
desconsiderava a 
importância das 
representações 
individuais, e era adepto 
do dualismo corpo-
mente. 

As representações 
individuais constituem 
uma modalidade de 
pensamento social, são  
estruturas cognitivas 
baseadas na experiência 
subjetiva e menos 
públicas e 
compartilhadas. 

(MOSCOVICI, 
2006 p. 176; 
MINAYO, 2008; 
WACHELKE, 
CAMARGO, 2007) 

O campo de 
estudo 

Para Durkheim as 
representações 
individuais são domínio 
da psicologia, e as RC, 
“um legítimo objeto de 
estudo da sociologia”.  

Para Moscovici as RS 
são objetos de estudo 
tanto da sociologia como 
da psicologia pois são 
construídas também nas 
relações individuais e 
coletivas. 

(MOSCOVICI, 
2002; CRUSOÉ, 
2004; PAULA, 
KODATO, 2006). 

A abrangência do 
fenômeno 

As RC abrange grande 
quantidade de objetos 

As RS tem abrangência 
limitada, trata apenas do 

(MOSCOVICI, 
1978;2002; 
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de estudo ( crenças, 
mitos, imagens, idioma, 
direito, religião e 
tradições) tornando-a 
funcionalmente limitada 
e difusa. 

conhecimento do sujeito 
em seus espaços 
sociais, ou seja, grupos 
definidos. 

ARRUDA, 2002; 
WACHELKE, 
CAMARGO, 2007; 
GAMA, SANTOS, 
FOFONCA, 2010). 

Variabilidade do 
fenômeno  

As RC são quase 
estáticas, a mudança só 
ocorre em condições 
excepcionais, de crise. 

As RS apresentam 
estabilidade variada, 
devido a fluidez da 
comunicação atual. 

WACHELKE, 
CAMARGO; 2007 

Tipo de sociedade 
investigada 

As RC estudam  as 
sociedades tradicionais 

As RS estudam  as 
sociedades modernas 

WACHELKE, 
CAMARGO; 2007 

Fonte: DAUTRO, 2018 

2.1.2 Representações Sociais: Considerações Epistem ológicas 

A respeito da construção do conceito de Representações sociais, além 

das contribuições de Durkheim, Moscovici “bebeu” de outras fontes como: Lévy 

Bruhl, Jean Piaget, Karl Marx e Sigmund Freud.  

Lévy Bruhl, ao lado de Durkheim, foi um dos mais relevantes estudiosos 

que contribuíram na formulação da teoria das representações sociais à medida 

em que investiu seu tempo para estudar o pensamento das pessoas leigas e 

da vida cotidiana, mostrando que as visões do mundo que se expressam no 

cotidiano podem ser diferentes (FAGUNDES, 2009). 

Vygotsky estudou o papel do aspecto sociocultural na formação do 

sujeito explorando os processos cognitivos envolvidos na interação com o 

ambiente e a cultura bem como a temática cultural a partir de uma visão 

dialética, susceptível a reconstruções (MAGALHÃES, 2014). 

As contribuições de Piaget, na teoria das Representações Sociais, 

referem-se a compreensão do processo de construção das representações a 

um patamar individual (OSTI; SILVEIRA; BRENELLI, 2013). 

Marx afirmava que as representações são formadas nas relações 

sociais, e são resultantes das relações e do modo de produção dominantes em 

cada sociedade. Portanto, acreditava que era possível entender o contexto 

social dos indivíduos a partir da manifestação de suas representações 

(SANTOS; DIAS, 2015). 
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Já a contribuição de Freud revela-se nos estudos sobre os níveis da 

consciência (Consciente, Pré-Consciente e Inconsciente) bem como na relação 

que estabelecia entre sujeito e cultura. Percebe-se que os estudos de Freud 

contribuíram para o estudo das representações tanto ao nível individual quanto 

de coletividade (FLORES et al., 2014). 

A novidade do trabalho de Serge Moscovici reside em considerar na sua 

obra aspectos relacionados a definição de um método de caráter 

psicossociológico dentro de argumentação coerente, a estudar o senso comum 

sob uma ótica diferenciada, digno de análise científica, e ainda de considerar o 

papel das representações nos processos de comunicação (RECHENA, 2012).  

2.1.3 Funções das Representações Sociais 

Se por um lado foi complexo o trabalho de conceituar esse “processo-

fenômeno”, o é também a tarefa de explicar porque são construídos. Moñivas 

Lázaro (1993, p.246) através de três hipóteses tenta esclarecer a razão pela 

qual são construídas as representações: 

• A hipótese do interesse: Aqui existe a pressuposição de que há uma 

intenção, um interesse na criação de imagens que comuniquem ou 

agreguem valores aos propósitos individuais e coletivos. 

• A hipótese do desequilíbrio: Essa possibilidade considera que a 

construção das RS tenha uma função de restituição de equilíbrio, ou 

seja uma alternativa de resolver ou compensar possíveis problemas de 

adaptação social ou tensões psiquiátricas. 

• A hipótese do controle: Essa hipótese aposta na característica que as 

representações têm de moldar a conduta dos indivíduos, criando assim 

representações que manipulem os processos de pensamento e estrutura 

da sociedade.  

Ainda sobre a formação das RS, Jodelet (2002) afirma que estas são 

construídas a partir de três grupos de fatores: a cultura; a comunicação e 

linguagem; e a inserção socioeconômica, institucional, educacional e 
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ideológica. Arruda (2002) ratifica essa ideia ao considerar que “a ação e a 

comunicação” constituem a origem e o fundamento das representações sociais. 

As Representações Sociais mais do que uma teoria acerca da 

“assimilação de conhecimentos do senso comum” é uma forma de 

compreender a produção de comportamentos tanto em relação a indivíduo 

quanto ao coletivo, visto que essas são produzidas por sujeitos sociais em suas 

interações.  

Considerando essa “orientação interacional”, característica das RS, 

essas foram utilizadas em benefícios de outros campos de atuação das 

ciências, a saber, o meio ambiente. E há de convir que há poucos lugares tão 

privilegiados para o estudo da interatividade e do comportamento como o meio 

ambiente.  

Tendo em vista a importância das RS na produção social de 

conhecimentos, construção da realidade e produção de comportamentos, Abric 

(1994, p. 15-18) confere-lhes quatro funções essenciais: 

• Funções de saber: permitem compreender e explicar a realidade. As RS, 

enquanto forma de conhecimento, saber do senso comum, possibilitam 

a compreensão e interpretação da realidade, além de facilitar a 

comunicação social. 

• Funções identitárias: definem a identidade e permitem a salvaguarda da 

especifidade dos grupos. Essa função permite situar um indivíduo em 

um grupo social, definir a identidade desse grupo e ainda resguardar 

suas idiossincrasias.  

• Funções de orientação: guiam os comportamentos e as práticas. 

Relacionadas a essas funções estão três fatores que também exprimem 

funcionalidades: determinação do tipo de relações tocantes ao sujeito; 

elaboração de ações pré-interações (sistema de antecipações e 

expectativas) que atuam como “crivo” de informações e por fim, 

prescrição de comportamentos, a medida em que estabelecem o que é 

lícito, tolerável ou inaceitável em determinadas circunstancias.  
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• Funções justificatórias: permitem justificar a posteriori as tomadas de 

posições e os comportamentos. Oportunizam que os atores sociais 

expliquem e justifiquem suas posturas tanto em relação a determinadas 

situações como a outro indivíduo. As funções justificatórias possuem 

uma relação paradoxal com as funções de orientação em matéria do 

momento de intervenção. Aquelas apresentam uma mediação ulterior 

(intervenção pós-conduta), estas, antecipatórias (intervenção pré-

conduta).  

2.1.4 Representações Sociais: Tipologia e processos  de formação. 

  Tão importante quanto conceituar as RS, conhecer suas funções, o é também 

saber como estas são construídas, como ocorre essa captação do mundo real.  

Falar sobre os tipos de RS é falar como estas surgem e, sobretudo, 

especificar as formas pelas quais estas tornam-se sociais, pois são tipificadas 

(classificadas) baseadas no processo de ancoragem, momento em que as RS 

se tornam eminentemente sociais.  

Sustentado sob essa égide de que as RS são classificadas segundo o 

processo de ancoragem, Moscovici (1988) categorizou as RS em três: 

Representações Sociais Hegemônicas: São representações partilhadas 

pelos membros de um grupo altamente estruturado, embora não tenham sido 

concebidas no seio do mesmo e predominam em “suas práticas [...] parecendo 

ser uniformes e coercitivas” (CABECINHAS; LIMA; CHAVES, 2006, p. 3). São 

essas representações que, conforme Moscovici, mais se aproximam da 

representação coletiva criadas por Durkheim. 

Representações Sociais Emancipadas: São resultantes da comunicação 

que atravessa diferentes grupos, ancoram numa memória e numa experiência 

partilhadas, nas atividades de coordenação social entre grupos e não são nem 

coercitivas, nem indiscutíveis. Vala (1997) em seus estudos afirma que as 

representações emancipadas ocorrem devido a existência de uma “cooperação 

intergrupal” onde os grupos sociais partilham significados, interpretações e 

símbolos”.  
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Representações Sociais Polêmicas: São originadas no transcorrer de 

fenômenos conflituosos entre grupos sociais e sua ancoragem ocorre nas 

identidades sociais e nas relações conflituosas entre grupos (VALA, 1997). 

No que tange a formação das RS, Moscovici (1976) afirma que esse 

fenômeno ocorre em dois processos ou mecanismos: A objetivação e a 

ancoragem. 

A objetivação é mecanismo pelo qual ocorre a materialização de um 

conceito ou ideia, por intermédio de uma imagem. Nesse mecanismo é 

importante conceber o termo “ materialização” como “ tornar objetivas”, “quase 

físicas” conteúdos que até então eram apenas mentais. É uma espécie de 

externalização e cristalização de ideias. Jodelet (1990) reconhece que a 

objetivação ocorre em três etapas: 

 a) construção seletiva: É realizada a partir de elementos que foram 

descontextualizados e selecionados utilizando parâmetros culturais e normas 

internas de um determinado grupo. 

b) esquematização estruturante: Etapa que se refere a forma pela qual 

os elementos selecionados serão organizados numa estrutura chamada 

“núcleo figurativo”. Esse núcleo figurativo corresponde a “um complexo de 

imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias” com valor de 

paradigma. Quando a sociedade aceita esse paradigma torna-se comum falar 

sobre assuntos relacionados a esse paradigma e a evocar palavras referentes 

ao mesmo (MOSCOVICI, 2003 p. 72-73) 

c) naturalização: É a etapa onde o objeto passível de representação é 

materializado e sua imagem é incorporada a realidade como sendo concreta. 

A objetivação propõe que haja o fim da separação entre a imagem e a 

realidade, ou seja, “ imagem do conceito deixa de ser signo e torna-se a réplica 

da realidade” (MOSCOVICI, 2003, p.74)  

Conforme Jodelet (1990) a objetivação feita por um sujeito é dependente 

de dois fatores: os condicionantes culturais (acesso diferenciado as 

informações devido a inserção social do sujeito) e o critérios normativos 

(referentes a aspectos relacionados aos valores do grupo). 
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A ancoragem é o mecanismo onde ocorre a familiarização do objeto 

representado no sistema cognitivo preexistente, ou seja, a ideia é trazida para 

o contexto familiar. A ancoragem faz uma conexão entre algo desconhecido e 

algo familiar (CAMPOS, 2017). É nesse momento que as imagens 

materializadas na objetivação são assimiladas (ou incorporadas). 

A ancoragem refere-se à função social das RS, a medida em que 

permite compreender a forma como os elementos representados contribuem 

para exprimir e constituir as relações sociais (MOSCOVICI, 1961). Consoante 

os estudos de Vala (1993, p. 363) a ancoragem tem o poder de causar 

transformações nas representações já consolidadas. 

Sustentado nesse aspecto, Ibãnez Garcia esclarece que a objetivação 

está relacionada ao mecanismo de assimilação e a ancoragem ao de 

acomodação, tornando-se bem visível os princípios contidos nos trabalhos de 

Piaget (IBÃNEZ GARCIA, 1988). 

Logo, é possível afirmar que a objetivação transforma o objeto da 

representação (conceito ou ideia abstrata, conceitual) em uma imagem 

concreta, ao passo que a ancoragem transforma essa imagem concreta em um 

objeto de significado social amparado por conhecimentos pré-estabelecidos do 

indivíduo.  

2.1.5 Teoria do núcleo central: A estrutura das Rep resentações Sociais 

     No que tange a estrutura das Representações Sociais foi o próprio 

Moscovici (1976, 1978), o pioneiro a conceber asserções acerca de uma 

conformação das representações. Este assevera a constituição das 

representações a partir de três dimensões:  

• A informação: relacionada a organização do conhecimento e dos 

acontecimentos de grupo especifico a respeito de um objeto social. 

Para Ibãnez (1988) a informação pode variar de acordo com a 

quantidade e qualidade dos conhecimentos acerca do objeto passível 

de representação.  
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• O campo de representação: refere-se, em termos sucintos, a imagem 

construída pelo grupo social concernente ao objeto social. Nessa 

dimensão os elementos da representação já estão estruturados 

(Moscovici, 1978).  

• Atitude: Faz alusão a postura, a conduta, ao comportamento do 

sujeito diante do objeto suscetível de representação. 

Embora Moscovici tenha arriscado proposições primárias acerca de uma 

temática estrutural das RS, foi de Jean-Claude Abric, o mérito de uma 

abordagem genuinamente estrutural. Abric, era o chefe do Laboratório de 

Psicologia Social da Universidade de Aix Marselle, na França, e propôs em 

1976, a Teoria do Núcleo Central, uma subteoria (poderíamos assim dizer) que 

complementa a teoria das representações sociais, sendo na verdade mais um 

dos desdobramentos da TRS (SÁ, 1996). 

Abric (2003) propõe nessa teoria que toda RS está estruturada em torno 

de dois componentes: um núcleo central e de um sistema periférico.  

O núcleo central é o elemento que dá (proporciona) a identidade de uma 

representação social, é quem “determina a significação e organização interna” 

desta. É caracterizado pela sua estabilidade e resistência a mudanças. E essas 

características de fixidez são justificadas pela sua gênese, ou seja, toda uma 

conjuntura sócio-histórica e ideológica. É, portanto, o núcleo central quem 

carrega o “consenso e a homogeneidade de um grupo social” no que se refere 

a uma representação (ABRIC, 1994a p. 73; 1994b p. 78; 1998; SÁ, 2002).  

Em seus trabalhos, Abric (2002) afirma que o núcleo central exerce 

fundamentalmente duas funções: 

Função geradora: É através do núcleo central que são criados os 

significados dos elementos constituintes de uma representação, dando-lhe 

sentido e valor na mesma.  

Função organizadora: O núcleo central é organizador à medida que une 

os elementos da representação, conferindo-lhe estabilidade. 
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Já o sistema periférico é responsável pela “atualização e 

contextualização” das RS. Representa a “parte operatória” das RS, são, 

portanto, sensíveis a mudanças, mesmo porque estão em contato com a 

realidade concreta (ALVES-MAZZOTI, 2000, p. 62; ABRIC, 2000; MACHADO; 

ANICETO, 2010). 

Abric (1994) assegura que o sistema periférico apresenta três funções, 

relacionadas necessariamente ás suas características e ao núcleo central: 

Função de concretização: Essa função dos elementos periféricos é fruto 

da imediatidade e sensibilidade características desses elementos. As 

representações sociais concretizam-se nos elementos periféricos pois são 

esses que absorvem as modificações do contexto emergente e atual. 

Função de regulação: Relacionados a atualidade das RS, os elementos 

periféricos têm parte relevante na adequação das representações, à medida 

que estas modificam-se, transformam-se em seus característicos cenários. 

Função de defesa: Os elementos periféricos protegem o núcleo central, 

assimilando as informações novas e pequenas alterações ambientais passíveis 

de perturbar a estabilidade do núcleo central. É visto nessa perspectiva que os 

elementos periféricos são os únicos veiculadores das contradições nas RS.  

2.1.6 Captação das Representações Sociais: métodos e técnicas  

No empenho pelo conhecimento das representações sociais de 

determinado grupo é possível utilizar diversos métodos e técnicas. Acosta 

(2005), por exemplo em sua pesquisa utilizou para a coleta de dados três 

métodos que preferiu nomeá-los de narrativas: desenhadas (desenho), orais 

(entrevistas), escritas (respostas abertas).  

Analisando a literatura a respeito da metodologia empregada para 

conhecer as representações sociais podemos encontrar uma gama de 

técnicas. Por exemplo: 
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Questionários: São instrumentos de coleta de dados formados por uma 

série de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo informante, na 

ausência do pesquisador (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Uma das vantagens de se usar questionários é valer-se de grande 

número de participantes podendo assim analisar os dados de forma estatística 

para a confirmação de hipóteses. A sua linguagem deve ser simples e direta 

para que haja clareza e entendimento por parte do participante (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009; CORDEIRO, 2017).  

Entrevistas: As entrevistas, técnicas bastante utilizadas no âmbito da 

pesquisa social, são empregadas para “obter informes contidos nas falas dos 

atores sociais” (MINAYO, 2002). Difere-se do questionário por exigir a 

presença física do pesquisador, sendo assim efetuada face a face (OLIVEIRA 

et al., 2016).  

No caso de pesquisas em Representações Sociais são usadas as 

entrevistas semiestruturadas que consiste em idealizar questões relacionadas 

ao objeto de estudo de maneira que seja feito um roteiro. E esse roteiro deve 

conter questoes flexiveis podendo variar sua ordem, exigir esclarecimentos ao 

entrevistado e até gerar novas perguntas durante o fluxo da conversa 

(CUEVAS, 2016) 

Conforme Nils e Rimé (2003) o desenho da entrevista deve assegurar 

que o objeto de estudo seja abordado e facilite o intercâmbio entre os 

protagonistas. 

Observação: Técnica que se vale dos sentidos para captar elementos 

de uma realidade, examinando-os (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Monte e 

Pereira (2015), por exemplo, usou essa técnica para apreender as 

representações sociais de hanseníase em seus portadores. 

É bastante aplicada em pesquisas qualitativas e de caráter sócio 

antropológico, demonstrando seu valor à medida que possibilita ao investigador 

a percepção dos fatos “in loco” sem necessidade de mediação. Segundo Spink 

(1995), a técnica de observação tem uma função importante concernente a 
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pesquisa em representações sociais pela possibilidade que essa tem de 

desviar-se da quantificação e da experimentação prematura bem como a 

fragmentação do fenômeno estudado. 

Evocações Livres ou Associação Livre: Criada por Vergés (1992) 

essa técnica consiste em solicitar a uma amostra de membros de um grupo 

que forneçam um certo número de respostas (geralmente de 3 a 5) sobre 

determinado assunto a partir de uma palavra geradora ou estimulo indutor 

(WACHELKE; WOLTER; MATOS, 2016). 

Tem grande popularidade, sendo muito usada em pesquisas sobre 

Representações Sociais na América Latina, devido a sua simplicidade na 

obtenção de resultados (WACHELKE; WOLTER, 2011). 

Grupos Focais: São pequenos grupos de pessoas reunidos para avaliar 

conceitos ou identificar problemas (CAPLAN, 1990). São, basicamente, 

entrevistas fundamentadas na interação concebida dentro de um grupo onde 

as pessoas produzirão “insights” que seriam dificultosos em situação distinta 

(REIS; BELLINI, 2011, p. 154).  

Os estudiosos têm opiniões diferentes quanto ao número de 

participantes: Fraser e Restrepo-Estrada (1988) propõem entre sete e doze, 

Oliveira e Freitas (1998) indicam entre seis e dez, Bauer e Gaskell (1999) de 

seis a oito e Minayo (2004) entre de seis a doze pessoas. Porém alguns 

autores já usaram até quinze (Trad, 2009). 

Os grupos focais têm a vantagem de reduzir o número de entrevistas 

bem como diminuir o tempo. Nessa técnica a interação entre os participantes é 

espontânea e mais autêntica pois estão a todo tempo se defrontando com o 

pensamento alheio (GASKEL, 2008).  

Há também algumas críticas em relação a essa técnica (o que 

necessariamente não a desabona) como por exemplo: o pouco controle do 

moderador sobre a geração de dados e a influência de opiniões (BARROS; 

DUARTE, 2006). 
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Azevedo (2012) usou a referida técnica com 119 graduandos de 

pedagogia de três instituições no Rio de Janeiro para conhecer suas 

representações acerca do meio ambiente. 

O Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) : Técnica de pesquisa qualitativa 

usada com objetivo de conhecer as representações sociais de um grupo, 

consiste em reunir as opiniões, expressões, ideias individuais de sentido 

semelhante e agrupa-las semanticamente em categorias, criando um discurso-

síntese (redigido na primeira pessoa), resgatando assim o pensamento coletivo 

impresso nas concepções individuais (LEFEVRE; LEVEFRE, 2005; LEFEVRE; 

LEVEFRE, 2010; FIGUEIREDO; CHIARI; GOULART, 2013). 

A reunião de conteúdos semelhantes cria no leitor a ideia de 

“coletividade falando” valorizando o posicionamento dos depoentes (LEFEVRE; 

LEFEVRE; MARQUES, 2009 p. 1194). Otenio et al., (2014) utilizou esse 

método para conhecer as representações sociais de jovens do ensino médio, 

representantes de escolas estaduais, produtores rurais e técnicos de extensão 

rural nos municípios do entorno do Parque Estadual do Ibitipoca, MG/Brasil.  

É interessante ressaltar que os métodos e técnicas usadas para 

conhecer as representações sociais de determinado grupo não são exclusivos 

dessa temática, podendo ser usados para outros fins, como em pesquisa 

social, pesquisa em educação e saúde. 

2.1.7 Representações Sociais de Meio Ambiente 

Não obstante a sua contemporaneidade, as representações sociais 

enquanto teoria do conhecimento do senso comum têm contribuído para o 

enriquecimento de diversos ramos da ciência a partir do momento em que 

abraça elementos como cognição, informação e relações humanas em seu 

arcabouço teórico. 

A exemplo disso temos os estudos de meio ambiente que começaram a 

ser feitos amparados numa ótica de RS a partir do momento em que se 

entendeu que as concepções ambientais são criadas no cotidiano, nas 

conversas, ou seja sob influência dos processos comunicativos. 
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Rosa e Santos (2017) respalda essa ideia ao afirmar que: 

“A representação social do meio ambiente reflete 
uma ideologia dominante influenciada pela sua classe 
social, religião, trabalho, escola entre outros espaços em 
que as pessoas reproduzem o que aprendem ou o que 
consideram importante para si e são construídas e 
disseminadas através da convivência com outros sujeitos 
e é nesse processo que se estabelece o senso comum, 
uma variável importante na definição das representações 
sociais” (ROSA; SANTOS, 2017, p. 190).  

Sobre a importância das RS na educação ambiental, Reigota (2010) 

afirma que “o primeiro passo para uma realização da Educação Ambiental deve 

ser a identificação das RS das pessoas envolvidas no processo educativo” 

(REIGOTA, 2010, p. 20).Nesse sentido, Diegues (1996) afirma ser imperativo 

conhecer o conjunto das representações criadas por determinados indivíduos e 

grupos pois funcionam como alicerce de ação sobre o mundo. 

Tendo em vista as pesquisas já realizadas, é possível afirmar que a 

apreensão das representações de meio ambiente pode ser feita tanto nos 

espaços escolares e não escolares espaços formais e não formais de 

apreensão), de forma que cada um desses espaços apresente suas 

particularidades, seus atores sociais e possibilidades de atuação. 

Nos espaços formais as RS podem ser captadas a partir dos docentes 

(professores) ou discentes (estudantes). As RS quando captadas a partir de 

professores geralmente são utilizadas para estabelecer um paralelo entre 

essas representações e as práticas pedagógicas docentes além de auxiliar na 

realização de formação continuada (REIGOTA, 2005; KUS, 2012; SANDER, 

2012).  

Ávila e Teixeira (2016, p. 100), por exemplo, percebeu em suas 

investigações que professores que entendiam Educação Ambiental como um 

“conjunto de práticas educativas que visam conscientizar para preservar os 

recursos naturais” demonstraram essas representações através de projetos de 

reciclagem e destino correto de lixo e outros resíduos tóxicos, comprovando 

assim a existência de uma coerência entre representação e prática 

pedagógica. Já Magalhães Junior e Tomanik (2013) usou o conhecimento das 



39 
 

RS para auxiliar na prescrição de caminhos para a formação continuada de 

profissionais como Educadores Ambientais. 

Em se tratando de estudantes, a compreensão das RS é importante em 

diversos aspectos a medida em que pode revelar o grau de informações a 

respeito de questões ambientais bem como ser útil enquanto ferramenta de 

educação ambiental e na atualização do currículo (ARIEIRA, 2013; 

CARVALHO et al., 2017; SILVA, 2013).  

Nos espaços não formais, as RS podem ser conhecidas através da 

colaboração de pescadores de uma colônia, moradores de uma comunidade ou 

do entorno de um açude, visitantes de um museu, turistas, agricultores de uma 

determinada área rural, moradores próximos de uma área de proteção 

ambiental e até com profissionais de determinado nicho de mercado ou 

conhecimento, permitindo assim uma gama de possibilidades em pesquisa.  

A captação das representações sociais em espaços não formais pode 

fornecer informações sobre grupos sociais que facilitem o fortalecimento 

desses grupos em processos de organização comunitária bem como 

possibilitar a formulação de políticas públicas de desenvolvimento local, 

efetivação da gestão ambiental e práticas de Educação ambiental (REIS; 

BELLINI, 2011; GONÇALVES; GONÇALVES, 2013; ROSA; SANTOS, 2017). 

Abaixo é possível visualizar na Figura 1 um resumo sobre os espaços para 

captação das representações, seus atores e possiblidades enquanto 

instrumento de mudança social. 
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Figura 1: Representações Sociais: Atores, Espaços e Possibilidades.

 

 

Assim, a despeito dos êxitos nos resultados encontrados nas pesquisas, 

Azevedo (1999) afirma que é preciso ir além do simples reconhecimento das 

RS. Deve-se desconstruir e reconstruir novas representações a medida em que 

são refletidas, de forma que respondam com mais eficiência às perspectivas 

socioambientais. 

2.1.7.1 Pesquisas em Representações Sociais de Meio Ambiente em espaços 

não formais. 

Inicialmente, o estudo das RS preocupou-se em atender o campo da 

Psicanálise, mesmo porque o ”pai” da teoria das RS, Moscovici, era um 

psicólogo. Posteriormente, com o estudo incessante percebeu-se que as RS, 

pelas suas peculiaridades, pudessem servir como base de estudo para outros 

campos da ciência. Hoje as Representações Sociais abrangem ciências como 

Psicologia, Sociologia, Antropologia, Ciências da Saúde, Educação e Educação 

ambiental. 

Estudiosos no âmbito da educação ambiental tem encontrado através de 

pesquisas resultados animadores a respeito desse tema. Por exemplo, numa 
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pesquisa intitulada “O que o brasileiro pensa do Meio Ambiente e do consumo 

sustentável, resultado de uma série histórica de 20 anos, patrocinada por 

órgãos governamentais como IBAMA e MMA demonstraram que houve um 

aumento significativo na evolução da consciência ambiental dos brasileiros, 

revelando que em 1992, 47% dos entrevistados não sabiam identificar nenhum 

problema ambiental; já em 2002 esse número decresceu apresentando apenas 

11% (BRASIL, 2012). 

Apesar de retratar um exemplo simples, não representando a totalidade 

da pesquisa, percebe-se que dados dessa natureza podem significar muito no 

processo de identificação de atitudes e comportamentos de atores sociais, 

indicando direções no sentido de uma educação ambiental que faça a diferença 

para uma comunidade. 

Costa et al. (2010) estudou as representações de meio ambiente 

apresentadas pelos usuários do Açude Grande, na cidade de Cajazeiras-PB. 

Essa pesquisa foi realizada com uma amostra de 30 indivíduos inclusos em 

três categorias: moradores do entorno, transeuntes e frequentadores da área 

de lazer do Leblon. Usando como métodos de coletas de dados, o questionário 

e evocação livre de palavras, foram encontradas quatro categorias: 

responsabilidade ambiental, políticas públicas, natureza e degradação 

ambiental. O autor conclui afirmando que o meio ambiente “foi representado de 

acordo com as expectativas de vida, expressando emoções, sentimentos e 

explicações para efetivação da prática e dos fatores que influenciavam a 

postura adotada” (p.16). 

Numa pesquisa realizada na cidade de Florianópolis, Polli e Camargo 

(2015) buscou identificar as representações sociais do meio ambiente e da 

água. A pesquisa utilizou-se de uma amostra de 150 participantes, 

submetendo-os ao teste de evocação livre de palavras. Foram encontradas 

palavras agrupadas em três categorias para o termo “meio ambiente”: recursos 

(componentes), preocupação com o cuidado e provedor de saúde. Para o 

termo indutor “água” as categorias encontradas foram: uso cotidiano, provedora 

de saúde e degradação. 
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Sauvé (2005), no artigo intitulado “Educação ambiental: possibilidades e 

limitações” afirma que a partir da relação homem-meio ambiente é possível 

apreender múltiplas facetas, a saber: natureza, recurso, problema, sistema, 

lugar em que vive, biosfera, projeto comunitário, território e paisagem. Sauvé 

(2005) critica a educação ambiental que é desenvolvida limitando-se a uma 

dessas perspectivas afirmando que o progresso desta só é real a partir do 

entrelaçamento das outras perspectivas, que se complementam. 

Numa pesquisa realizada com um grupo de 12 (doze) pequenos 

agricultores do entorno de Goiânia (GO) com a finalidade de conhecer as 

concepções sobre meio ambiente, Sousa e Eschéveria (2003) identificou seis 

concepções, baseadas na tipologia criada por Sauvé (1996): natureza, recurso, 

problema, lugar em que vive, biosfera e projeto comunitário. Sobre a capturas 

dessas representações Sousa e Echevérria (2003) afirmam que as mesmas 

devem ser pensadas numa perspectiva sincrônica e diacrônica. 

O estudo das RS na educação ambiental tem despertado interesse na 

comunidade cientifica pois tem sido uma forma de entender o comportamento 

dos indivíduos em relação ao meio ambiente. Mendonça (2010) entende que: 

...conhecer as representações sociais [...] sobre o 
meio ambiente poderá contribuir para entender como [as 
pessoas] estão captando, interpretando, construindo e 
agindo em sua realidade, uma vez que essas 
representações são fundamentais na formação de 
opiniões e no estabelecimento de atitudes individuais ou 
coletivas. (MENDONÇA, 2010 p. 46).  

 
Alicerçado no argumento de que o conhecimento sobre as RS facilita a 

interpretação e construção de uma realidade torna-se conveniente afirmar que 

é possível “pensar que arranjos são possíveis a partir delas” baseada na 

função prescritiva das representações, embora não seja da alçada da TRS 

realizar previsões acerca de comportamentos a partir da apreensão das 

representações (pois na determinação de ações humanas exercem influência 

grande quantidade de variáveis) (WACHELKE; CAMARGO; 2007; SOUSA; 

SILVA; PALMEIRA; 2014 ). 
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2.1.8  Percepção Ambiental 

Cada pessoa em sua individualidade, tem seu próprio sistema cognitivo, 

seus valores, suas motivações, o que constitui seu padrão pessoal de 

referência. Esse padrão funciona como um filtro codificador que condiciona a 

aceitação, rejeitando ou priorizando informações, de acordo com o grau de 

ajuste às suas referências (CHIAVENATO, 2006).  

E as percepções a respeito das coisas ao redor de cada indivíduo são 

criadas a partir desse padrão de referência. Nesse sentido, Tuan (2012) afirma 

que: 

[...] a 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 (p. 18). 

 

Para Fernandes et al. (2004) percepção ambiental é a tomada de 

consciência do ambiente na qual o homem está inserido, em que cada 

indivíduo percebe, reage e responde diferentemente, frente às ações sobre o 

meio em que vive.  

Faggionato (2009) corrobora com a concepção de Fernandes et al. 

(2004) ao definir “percepção ambiental como sendo uma tomada de 

consciência das problemáticas ligadas ao ambiente, ou seja, ao ato de 

perceber o ambiente em que se está inserido, aprendendo a proteger e a 

cuidar do mesmo”.  

Rosa e Silva (2002) dizem que a percepção ambiental é vista pelas 

formas como os indivíduos veem, compreendem e se comunicam com o 

ambiente, considerando-se as influências ideológicas de cada sociedade. 

Logo, compreende-se que as diferentes percepções do mundo estão 

relacionadas às diferentes personalidades, à idade, às experiências, aos 

aspectos socioambientais, à educação e à herança biológica e ocorre através 

dos órgãos dos sentidos associados a atividades cerebrais (MELAZO, 2005, p. 

47). 
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Considerando a multiplicidade de percepções criadas nos mais diversos 

contextos pelos seus atores sociais, Barros (2018) afirma que: 

“É a partir destes conceitos sobre a percepção ambiental, 
que o homem pode ou não estabelecer conexões e parcerias em 
prol da conservação. E isto se torna relevante, para que exista 
uma compreensão da comunidade do seu entorno acerca da 
problemática ambiental, com vistas à sua participação nas 
atividades que visem à conservação dos seus recursos naturais” 
(BARROS, 2018, p. 69). 

 

De acordo com Villar (2008), a percepção ambiental está relacionada a 

apropriação da consciência dos problemas que envolvem o meio ambiente e 

isto envolve preocupação, discernimento e preservação do mesmo. 

Estudos têm demonstrado que a percepção ambiental de comunidades 

locais possibilita levantar informações relevantes, a partir de elementos de 

composição social, ou seja, histórico, cultural e socioeconômico, a fim de 

relaciona-los com a situação dos recursos naturais (AMORIM FILHO, 2006).  

A percepção ambiental é um campo de estudos relativamente recente, 

que se utilizou de recursos e suportes de ciências como a psicologia e 

posteriormente de outras áreas do conhecimento como arquitetura, geografia 

humana e até da fenomenologia (MARIN, 2008. p.1). E como tal, tem se 

tornado uma questão frequente na academia e a sua colaboração para a 

consciência e prática de ações individuais e coletivas é indiscutível.  

Logo, o seu estudo é relevante na compreensão das interações entre o 

homem e o ambiente, seus anseios, insatisfações, expectativas, juízos e 

práticas (PACHECO; SILVA, 2007). 

2.2  QUALIDADE DA ÁGUA 

 

2.2.1 Água: Importância e múltiplos usos 

A água é um componente primordial para a manutenção e sustentação 

da vida no planeta Terra. Sua importância é evidente seja como constituinte 

celular, como habitat, ou como componente de valor sociocultural. Portanto, a 

água está presente em todos os aspectos da existência humana (BACCI; 
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PATACA, 2008; ESTEVES, 2011; AZCONA; FERNANDEZ, 2012; NELSON; 

COX, 2014; FAGUNDES, 2015).  

A disponibilidade de recursos hídricos está diretamente relacionada a 

fatores quantitativos e qualitativos como o aumento populacional e 

consequente crescimento das demandas, e o mau uso da água causando a 

sua degradação (BRANCO, 2006; CARVALHO; MENEZES, 2014).   

Relacionado aos usos da água, Esteves (2011) classifica-os em duas 

categorias: uso consuntivo e o uso não consuntivo. Essa categorização é 

fundamentada em razão da quantidade de água usada, bem como nas perdas 

(tanto em níveis qualitativos quanto em níveis quantitativos) após o seu uso. 

O uso consuntivo é aquele em que ocorre a retirada da água de sua 

coleção hídrica, ou seja, dos seus próprios mananciais e depois de utilizada a 

água é devolvida, porém em quantidades inferiores, havendo, portanto, perdas 

qualitativas e quantitativas. Nesse caso são exemplos o abastecimento 

doméstico, uso animal, irrigação e setor industrial.  

No uso não consuntivo, a água não é retirada de sua coleção hídrica, ou 

seja, é utilizada em seus próprios mananciais, logo retorna ao manancial de 

forma integral pós-captação. Como exemplo, podemos destacar a geração de 

energia elétrica, a navegação, o transporte, a diluição de dejetos, a pesca, a 

piscicultura, a preservação da fauna e da flora, e a recreação (TUCCI; 

MENDES, 2006; CARVALHO; MELO; SILVA, 2007). 

Dentre as formas de uso não consuntivo, o aproveitamento para a 

geração de energia elétrica e o uso para atividades relacionadas ao lazer são 

as que mais causam danos ao meio ambiente. A construção de usinas 

hidrelétricas, por exemplo, tem causado grandes impactos ambientais nos 

lugares onde são implantadas, podendo alagar extensas áreas e ter reflexos 

negativos sobre os ecossistemas e sobre a população local. As atividades de 

caráter recreativo, aquelas relacionadas ao lazer, turismo, harmonia 

paisagística, natação, esqui aquático também são formas de uso que tem 

causado preocupação a medida em que causam poluição por material fecal 
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próprio dos banhistas (LOPES; MAGALHÃES JR.; VON SPERLING, 2013; 

SOUZA et al.; 2014) 

No tocante aos usos consuntivos, a irrigação e o uso da água no ramo 

da indústrias, sem dúvidas são as que mais causam danos ambientais. A 

irrigação pode ocasionar desperdício de água e contaminação do solo ao 

passo que cada forma o uso da água nas indústrias pode resultar na poluição 

da água com materiais químicos tóxicos, metais pesados, sedimentos, matérias 

orgânicas, nutrientes vegetais e até agentes infecciosos (MELO; CASSOL 

PINTO; 2010; SOUZA et al.; 2014).  

Assim, percebe-se que de uso, consuntivo ou não consuntivo, oferecem 

riscos ao meio ambiente se empregadas de maneira irresponsável ou sem 

fiscalização. 

 

2.2.2 Princípios da Balneabilidade 

 

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB 

(2015) a balneabilidade pode ser definida como sendo a qualidade das águas 

destinadas à recreação de contato primário, sendo esse o contato direto e 

prolongado com a água (natação, mergulho, esqui aquático, etc.), onde a 

possibilidade de ingerir quantidades apreciáveis de água é elevada. Já Berg, 

Guércio e Ulbricht (2013) conceitua balneabilidade considerando a capacidade 

que um local tem de possibilitar o banho e atividades esportivas em suas 

águas. 

Aureliano (2000) afirma que a balneabilidade, enquanto ferramenta de 

gestão ambiental, pode ser empregada para três fins: verificação de critério de 

uso (pois determina se o corpo d’água pode oferecer banho de qualidade), 

instrumento de controle de qualidade (ao permitir, com a fiscalização, o 

conhecimento sobre as flutuações na qualidade da água), insumo para 

formulação de políticas de desenvolvimento (quando se vale dos dados de 

monitoramento para favorecer programas governamentais).  

Berg; Guércio; Ubricht (2013) ressalta que as águas balneárias que 

estejam fora de padrões exigidos pela legislação apresentam a possibilidade 



47 
 

de veicular doenças através de microrganismos, entre essas doenças 

destacam-se gastrenterite, hepatite A, cólera, febre tifoide, entre outras. 

São variados os fatores que podem alterar a balneabilidade de um local. 

No Quadro 2 observamos alguns pontos considerados importantes na variação 

da balneabilidade são: 

Quadro 2 - Fatores que influenciam a balneabilidade 

FATORES INFLUENCIA NA BALNEABILIDADE 

A FREQUENCIA DE BANHISTAS E A 
CONCENTRAÇÃO DE TURISTAS 

A frequência de banhistas interfere diretamente 
nas condições de balneabilidade (FREITAS, 
2010; CETESB, 2017) 

 O volume e a incidência de chuvas podem ajudar 
no deterioramento da qualidade da água de um 
ambiente, pois causa o carreamento de esgotos, 
lixos e detritos trazidos por galerias de águas 
pluviais e córregos. (INMETRO, 1998; BERG, 
GUÉRCIO E ULBRICHT 2013, FREITAS, 2015).  

ENERGIA SOLAR Estudos realizados demonstraram o 
decrescimento da população de coliformes fecais 
quando expostos a energia solar (BOTTO, 2006). 

MARÉ E VENTO A maré e o vento podem também influenciar a 
balneabilidade em ambientes salgados ao 
mudarem a movimentação dos esgotos urbanos 
que são despejados nesses ambientes. 
(INMETRO, 1998). 

CRIAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E 
PRESENÇA DE ANIMAIS SELVAGENS 

A criação de animais domésticos como bois, 
porcos, cavalos e a presença de animais 
selvagens como capivaras, em ambientes 
próximos da água, podem representar um 
número elevado de coliformes fecais já que essas 
bactérias são encontradas nos intestinos desses 
animais de sangue quente (TUNDISI, 2003; 
ARGENTON, 2004). 

DESPEJO DE ESGOTOS E PRESENÇA DE 
GALERIAS PLUVIAIS 

Esses fatores interferem na qualidade da água 
para o banho (MEDEIROS, 2009) 

Fonte: DAUTRO, 2018  

 

Essas alterações que podem ocorrer na balneabilidade dos ambientes 

aquáticos são causadas por diversas fontes. Dessa forma, torna-se necessário 

desenvolver mecanismos que visem à preservação, monitoramento e 

recuperação desses ambientes que são utilizados como recreação, a fim de 
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garantir condições adequadas de uso atuais e futuros. Nesse sentido, Santos 

et al. (2001) afirmam que os programas de monitoramento da qualidade da 

água são estabelecidos para avaliar as substâncias presentes na água, 

avaliadas sob os aspectos físicos, químicos e biológicos. 

A avaliação da balneabilidade de um ambiente aquático é feita a partir 

de critérios objetivos, que são baseados em indicadores ambientais, que 

devem ser monitorados e confrontados com a legislação vigente. Nesse casso, 

os indicadores, de modo geral, podem simplificar a informação ajudando a 

descrever e valorar fenômenos mais complexos (VIEIRAS; POULIQUEN; 

SOTO, 2005). 

Os indicadores ambientais, por sua vez, são estatísticas selecionadas 

que representam alguns aspectos do estado do meio ambiente, dos recursos 

naturais e de atividades humanas (BRASIL, 2009). Rufino (2002) destaca que 

os indicadores ambientais são usados para se ter um retrato da qualidade 

ambiental e dos recursos naturais, além de avaliar as condições e as 

tendências ambientais rumo ao desenvolvimento sustentável. Em se tratando 

de balneabilidade, podem ser usados como indicadores, os parâmetros físicos, 

químicos e microbiológicos. 

Os parâmetros químicos são baseados nas características químicas da 

água que ocorrem em função da presença de substâncias dissolvidas, 

geralmente mensuráveis por meios analíticos e suas variáveis químicas são 

geralmente dadas em concentração (mg/L). Os parâmetros químicos mais 

utilizados são pH, alcalinidade, dureza, cloretos, ferro e manganês, nitrogênio, 

fósforo, fluoretos, Oxigênio Dissolvido (OD), matéria orgânica, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), 

componentes inorgânicos e orgânicos (PEDROZO, KAPUSTA, 2000). 

Os parâmetros físicos estão relacionados a propriedades organolépticas 

e suas variações podem ser causadas tantos por intervenções naturais ou 

antrópicas. Os parâmetros físicos mais usados são cor, odor, turbidez, 

temperatura, sabor e condutividade elétrica (PEDROZO; KAPUSTA, 2000; 

PAULOS, 2008) 

Os parâmetros microbiológicos são usados com base na detecção e 

quantificação de micro-organismos indicadores de contaminação fecal e a 
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medida dessa grandeza é baseada na densidade populacional do organismo 

de interesse. Os micro-organismos mais usados como referências são as 

bactérias do grupo coliforme, enterococos e estreptococos (PEDROZO; 

KAPUSTA, 2000; MEDEIROS, 2009). 

2.2.3 Parâmetros microbiológicos: Coliformes termot olerantes  

O grupo coliforme é formado por bactérias que inclui vários gêneros 

todos pertencentes a família das Enterobacteriaceae. São bactérias bacilares, 

gram-negativas, não formadoras de esporos, que estão associadas com as 

fezes de animais de sangue quente e com o solo (MENEZES E SILVA; 

NEUFELD, 2006). 

É costume classificar os coliformes em dois grupos: coliformes totais e 

coliformes termotolerantes ou fecais (sendo o último, na verdade, uma 

subdivisão dos coliformes totais). 

Os Coliformes totais são bactérias bacilares, gram-negativas, não 

formadoras de esporos, aeróbias ou anaeróbias facultativas, fermentadoras de 

lactose com produção de ácido e gás à 32o C (leite) ou 35o - 37o C em 48 

horas. Esse grupo de bactérias inclui vários gêneros entre os quais estão: 

Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia, Enterobacter e Citrobacter (RAY; 

BHUNIA, 2013; APHA, 2005; BRASIL, 2013).  

Os coliformes totais não devem ser utilizados como indicadores de 

contaminação fecal pois incluem no grupo organismos de vida livre, não 

necessariamente ligados a contaminação (PEDROZO; KAPUSTA, 2000). 

Os coliformes termotolerantes (conhecidos como coliformes 

termorresistentes ou coliformes fecais) representam um subgrupo de bactérias 

termotolerantes, encontradas em fezes de animais de sangue quente como 

homem, mamíferos e pássaros. São bacilos gram–negativos, aeróbios ou 

anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase - negativos, 

capazes de crescer na presença de sais biliares e que possuem a enzima β- 

galactosidase. Fermentam a lactose com produção de ácido e gás à 

temperatura 44°- 45°C em 24 horas (GELDREICH,1974; ALPHA, 2005) 
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Os principais gêneros que representam esse grupo são o gênero 

Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter (MAIER; PEPPER; GERBA, 

2000; BETTEGA, 2006). Mas desses organismos a Escherichia coli é a 

principal bactéria e a única que dá a garantia de uma contaminação 

exclusivamente fecal, embora sua constatação não assegure uma 

contaminação humana, pois essa bactéria também é encontrada em fezes de 

outros animais. (PEDROZO; KAPUSTA, 2000; VON SPERLING, 2005; BRASIL, 

2013; CETESB, 2016). Os coliformes termotolerantes são tidos como 

referência para análise da qualidade microbiológica de corpos d'água 

destinados a abastecimento, recreação, piscicultura e irrigação (CETESB, 

2016) 

2.2.4 Balneabilidade e Saúde Pública 

O tema balneabilidade apresenta uma enorme importância social, pois 

possui uma relação direta com os problemas de saúde pública e a degradação 

do meio ambiente (ANDRADE, et al. 2012).  

Nesse sentido, o uso recreacional das águas demanda requisitos 

específicos de qualidade, ou seja, que atendam às condições de 

balneabilidade, considerando o risco oferecido à saúde humana pela exposição 

direta e prolongada a organismos patogênicos, cianotoxinas, insetos vetores, 

metais pesados, óleos e graxas presentes em corpos d'água contaminados 

(LOPES; MAGALHÃES JR.; VON SPERLING, 2013).  

A preocupação com problemas de saúde ocasionados por veiculação 

hídrica em áreas destinadas a recreação, como no caso dos balneários que 

são fortes atrativos de pessoas, cresce especialmente durante o verão, nos 

períodos de alta temporada. De acordo com Soares (2009), são diversos os 

fatores que contribuem para a ocorrência de surtos de doenças nesses 

ambientes e esses fatores estão diretamente relacionados ao grau de 

contaminação do ambiente, características do patógeno e da população 

afetada. 

As atividades recreativas em balneários podem causar diversos 

benefícios à população, todavia, apresentam também riscos à saúde devido à 
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poluição que leva às infecções, doenças e até morte (ORGANIZATIÓN 

PANAMERICANA DE LA SALUD, 2003). 

A probabilidade de um banhista ser contaminado depende da 

concentração dos organismos patogênicos, tempo de exposição e nível de 

imunidade (EIGER, 1999).  

Essa contaminação também se relaciona com a falta de informação por 

parte do público frequentador de balneários naturais e ausência de 

monitoramento das águas. Dessa forma, o público fica susceptível a contrair 

doenças a partir de águas contaminadas (LOPES; MAGALHÃES JR.; VON 

SPERLING, 2013). 

Nesse sentido, o público frequentador dos balneários precisa 

desenvolver um senso crítico em relação à qualidade da água e buscar 

informações sobre o ambiente, para dessa forma, minimizar possíveis efeitos 

negativos à sua saúde. 

. 

2.2.5 CONAMA- Conselho Nacional do Meio Ambiente e as Resoluções 

relacionadas a Qualidade de Água 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA é o órgão consultivo 

e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA e tem a 

finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes 

de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e 

deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade 

de vida (BRASIL, 1981). 

O CONAMA foi criado em 1981, pela Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente- PNMA (Lei n° 6.938/81), que o estabeleceu  como órgão integrante 

do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) (IPEA, 2016). É composto 

pelo Plenário, CIPAM, Grupos Assessores, Câmaras Técnicas e Grupos de 

Trabalho. O Conselho é presidido pelo Ministro do Meio Ambiente e sua 

Secretaria Executiva é exercida pelo Secretário-Executivo do MMA. (BRASIL, 

1981) 



52 
 

O Conama tem autonomia para deliberar diferentes tipos de atos, a 

saber: resoluções, moções, recomendações, proposições e decisões como 

especifica o Quadro 3. 

Quadro 3 – Atos do CONAMA 

Atos Considerações 

Resoluções  Tratam de: i) diretrizes, normas técnicas, critérios e padrões relativos 
ao meio ambiente; ii) determinações de estudos aos órgãos públicos 
ou entidades privadas sobre projetos com impacto ambiental; e de iii) 
determinações sobre perda ou restrição de benefícios fiscais e 
financiamento público.  

Moções  Correspondem a manifestações relevantes, em plenário, relacionadas 
com a temática ambiental. 

Recomendações Consistem em manifestações endereçadas ao Executivo ou 
Legislativo acerca de políticas ou programas públicos com 
repercussão na área ambiental. 

Proposições  Equivalem a matéria ambiental a ser encaminhada ao Conselho de 
Governo ou ao Congresso Nacional. 

Decisões  Dizem respeito a deliberações, por meio da Câmara Especial 
Recursal, em última instância, sobre multas aplicadas pelo Ibama. 

 FONTE: IPEA, 2016  

Das resoluções criadas pelo CONAMA estão relacionadas a qualidade 
da água as seguintes: 

Resolução nº 274/2000 - Essa resolução define os critérios de 

balneabilidade em águas brasileiras, classificando as águas doces, salobras e 

salinas em próprias e impróprias, usando o critério de densidade de coliformes 

termotolerantes (BRASIL, 2000).  

Resolução nº 357/2005 - Essa resolução dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 

outras providências. Os corpos d’água nessa resolução são classificados 

segundo o critério de usos múltiplos (BRASIL, 2005). 
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Resolução nº 397/2008 - Essa resolução foi criada com a função de 

atualização dos padrões de lançamento de efluentes constantes das tabelas da 

resolução CONAMA 357/2005, alterando, portanto, o artigo 34 (BRASIL, 2008). 

Resolução nº 430/2011 - Dispõe sobre condições, parâmetros, padrões 

e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água 

receptores, de forma que altera e complementa a Resolução no 357/2005, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. Essa resolução traz uma 

atualização no que se refere ás condições de Padrões de Lançamento para 

Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitário e para outros 

efluentes (BRASIL, 2011). 

2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO FORMAL: A IMPORTÂNCIA DO USO DE 

CARTILHAS EDUCATIVAS 

Ao pensar em educação é comum reportar-se a escola e ao seu 

processo de escolarização. Embora não estejam errados, a educação não se 

limita nem se processa apenas nas escolas. A educação, acima de tudo, é uma 

produção humana, possuindo, portanto, uma conotação cultural, podendo 

ocorrer em espaços não-escolares. (BOSI, 1996; SAVIANI, 2007; PINTO; 

FIGUEIREDO, 2010; TOZETTO; ROMANIW; MORAIS, 2011) 

Pensando a partir dessa perspectiva é possível ponderar que a 

educação possa transcorrer sob duas formas: Educação formal e Educação 

não formal que geralmente são apresentadas de forma paradoxal, como se 

uma fosse o oposto da outra (GADOTTI, 2005). 

A Educação formal é apresentada no âmbito das instituições 

educacionais como escolas e universidades. Está centralizado numa “diretriz 

curricular” que possui um arcabouço sustentado a partir de estruturas 

hierárquicas e burocráticas, fiscalizadas por órgãos competentes do Ministério 

da Educação (GADOTTI, 2005, p.1).  

Já a Educação não formal ocorre fora das instituições educativas, ou 

seja, fora das escolas, muito embora apresente também intencionalidade, 

sistematização e complementaridade quando confrontada com a Educação 
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formal (TOZETTO; ROMANIW; MORAIS, 2011). Esse modelo de Educação 

pode ser desenvolvido em ONGs, nas igrejas, nos sindicatos, em associações 

de bairro e até nas próprias escolas. É menos difusa, menos hierárquica e 

menos burocrática (GADOTTI, 2005; GOHN, 2006). 

Sobre a importância da Educação não formal, Oliveira et al. (2016) 

afirma ser: 

...uma ferramenta para levar informações importantes a grupos 
inseridos na sociedade, podendo atingir o público de todas as 
idades e escolaridades. Através de palestras ou oficinas 
simples que podem ser aplicadas em diversos locais, como em 
praças, clubes e parques, a informação pode ser disseminada 
e praticada desenvolvendo a criatividade e aprendizagem dos 
seus participantes (OLIVEIRA et al. 2016, p.2). 

 

Gohn (2006) afirma que, pela suas características e especificidades, a 

educação não formal tem o potencial de desenvolver o aprendizado, o convívio 

social e a socialização, o respeito mútuo, construção da identidade coletiva de 

um grupo, bem como a adaptação do grupo a diferentes culturas, 

reconhecimento dos indivíduos e do papel do outro, trabalha a identidade e 

ainda a delimitação de regras éticas relativas a condutas aceitas em sociedade. 

Pensando nas mais variadas possibilidades e características da 

educação não formal apresentadas por Gohn (2006) e Oliveira (2016) é 

interessante ponderar que a educação ambiental possa ser realizada nesta 

modalidade de educação, mesmo essa trabalha num processo de 

transformação de conduta da sociedade através da interação e socialização 

(CAVALCANTI, 2011). 

A educação ambiental é concebida como sendo processos pelos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 



55 
 

Devido a sua versatilidade, a educação ambiental tem apresentado 

inúmeras possibilidades de promoção tanto nas suas modalidades formal e não 

formal. Nas escolas, por exemplo, pode se trabalhar a criação de hortas, 

farmácias-vivas, reciclagem, coleta seletiva, entre outros projetos que possam 

envolver os alunos das mais variadas faixas etárias e diferentes graus de 

escolaridade (DA COSTA; SOUZA; PEREIRA, 2015; KOVALSKI; TIYOMI 

OBARA, 2013; FELIX, 2013). 

Já em sua configuração não formal a educação ambiental pode ser 

consolidada através de visitas a museus, organização de trilhas ecológicas, 

fabricação caseira de produtos, aquecedor solar utilizando garrafas PET, e até 

a elaboração de cartilha de conscientização ambiental. (VIEIRA; BIANCONI; 

DIAS, 2005; LUCCAS; SILVA, 2010). 

Bacelar et al (2009) relata que “entre as possibilidades de se promover a 

educação ambiental informal no local de trabalho, está a utilização de cartilhas 

(BACELAR et al. 2009 p. 1). Logo é possível afirmar que dentre as técnicas e 

ferramentas usadas na promoção da educação ambiental, em meio não formal, 

a cartilha, de forma particular, tem se mostrado um importante recurso. 

Estas podem ser entendidas como artefatos culturais “que cristalizam de 

certa forma significados e representações de determinadas épocas e de 

diversos grupos em cada época, bem como em que cadeias de produção 

cultural elas se situam” (TRINDADE, 2004, p. 110). 

No campo da educação ambiental, Genz (2013, p. 190) afirma que as 

cartilhas, há muito tempo, são utilizadas com duas finalidades: a de “informar 

sobre situações ambientais e de influir no desenvolvimento de um padrão de 

comportamento ambientalmente orientado” e por isso traz consigo uma 

acepção moralista coadunável com uma vivência voltada à preservação do 

ambiente. 

Nessa perspectiva, Genz (2013) dialoga com o texto de Collares (2011, 

p. 5) ao afirmar que as cartilhas trazem consigo um traço ideológico que é o de 

“incutir [...] ideias e modelos de comportamento” acrescentando que enquanto 
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material de apoio na transmissão de conhecimento, a cartilha está suscetível a 

distorções em suas informações Collares (2011, p. 4). 

Segundo Fernandes e Andrade (2017) e Reis et al. (2012), a cartilha, 

enquanto ferramenta de educação ambiental pode proporcionar aos alunos: 

• Senso crítico. 

• Estímulo a criatividade e raciocínio. 

• Aprendizagem de forma lúdica. 

• Construção de novos conceitos. 

• Estímulo a pesquisa. 

Uma cartilha para que possa lograr êxito em seus objetivos deve 

apresentar características como: atratividade, clareza, linguagem simples e 

didática, explicações e ilustrações, ludicidade e identificação com a 

comunidade a que se destina (FERNANDES; ANDRADE, 2017; REIS et al., 

2012). 

Reiterando a importância da linguagem das ilustrações, Echer (2005) 

corrobora que a mesma deve ser atrativa, objetiva, clara e ter sucintez. 

Inclusive reforça que as ilustrações têm o poder de desentediar e facilitar o 

entendimento do material elaborado, tornando-o atrativo. 

Indo além das características, possibilidades e vantagens advindas da 

Educação Ambiental, Tamaio (2002) afirma que é preciso ir mais adiante, 

oportunizar mudança de comportamento tanto em termos individuais quanto 

coletivos, superando assim os entraves criados historicamente criados.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

3.1 CENÁRIO DE ESTUDO  

 

O estudo foi desenvolvido no Município de Santa Rita - PB, localizado a 

20 km de João Pessoa, capital do estado. Nessa cidade está situado o 

Balneário do Açude.  

O Balneário do Açude, também conhecido como Balneário das Águas 

Minerais, localizado no Bairro do Açude, próximo à Rua Maria da Paz Lacet, é 

um represamento do Rio Tibiri, que nasce em uma lagoa represada 

artificialmente com a construção da rodovia PB-016 (que liga a BR 230 ao 

povoado de Odilândia, zona rural do munícipio de Santa Rita) e deságua na 

Lagoa de Barriga Cheia e logo após no Açude propriamente dito. A partir do 

Açude, o rio Tibiri passa a se chamar Rio Preto, afluente da margem direita do 

Rio Paraíba (MORAIS, 2011). 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

Dada a heterogeneidade da presente pesquisa, a mesma enquadra-se 

em moldes quali-quantitativos.  

A pesquisa quantitativa é caracterizada pelo uso de metodologias que se 

valem de dados obtidos em levantamentos amostrais ou outras práticas de 

contagem “focando o comportamento em termos de variáveis dependentes e 

independentes” (GUERRA, 2014). O recorte quantitativo dessa pesquisa é 

evidenciado no cálculo de frequências e porcentagens usadas na 

categorização de determinadas respostas dos participantes, na perfilação dos 

mesmos bem como nos exames laboratoriais realizados no estudo da 

balneabilidade do Açude. 

A pesquisa qualitativa abrange a compreensão e interpretação de 

fenômenos humanos como ações, comportamentos, emoções tanto de 

indivíduos ou instituições em seus múltiplos cenários de atuação. Dadas as 

singularidades, esses tipos de pesquisa exigem o contato direto entre o 
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pesquisador e seu campo de estudo e uma gama de materiais empíricos que 

favoreçam o vínculo necessário entre o método e a realidade (DENZIN; 

LINCOLN, 2006; CHUEKE; LIMA, 2012). 

O recorte qualitativo dessa pesquisa é comprovado no uso de 

metodologias como entrevistas com questões abertas, observação 

assistemática e análise de conteúdo no estudo da percepção ambiental. 

Convém ressaltar que a distinção entre um recorte quantitativo e 

qualitativo, como destacado acima, representa uma forma "teórico-didática" de 

caracterizar a pesquisa, não refletindo uma atitude de auto exclusão entre os 

métodos. Pelo contrário, o autor afirma, veementemente, a crença na 

imbricação entre ambas as metodologias como forma de maximizar resultados 

e horizontes.  

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O questionário foi aplicado a 57 participantes inclusos em três categorias 

de entrevistados: moradores, transeuntes e frequentadores. Os moradores são 

os residentes do entorno do açude, considerando uma distância de até 150 

metros do mesmo. Já os transeuntes são visitantes que passam pelo local, e 

os frequentadores são os usuários da área de lazer e banho do Balneário do 

Açude. Excluíram-se os indivíduos abaixo dos 18 anos. 

A amostragem usada na pesquisa é do tipo não probabilística por 

conveniência. As amostragens não probabilísticas são amostragens onde 

ocorre a escolha deliberada (intencional, proposital, não-aleatória) dos 

elementos da amostra e esta depende dos critérios adotados pelo pesquisador.  

Na amostragem por conveniência, o pesquisador escolhe os elementos que 

são mais acessíveis, colaborativos e disponíveis, possuindo assim a vantagem 

da rapidez e o menor custo (UCHOA, 2015; FREITAG, 2018). 

 

3.4 COMITÊ DE ÉTICA  

 A coleta de dados para a entrevista concernentes as representações 

sociais, iniciou-se a partir da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa envolvendo Seres Humanos- CEP/UEPB, segundo recomenda a 

Resolução nº 466/12 e da Resolução nº 510/16 do Conselho Nacional de 

Saúde (BRASIL, 2012; 2016). 

 

3.5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE 

MEIO AMBIENTE 

A coleta de dados das RS de meio ambiente foi realizada em formato de 

uma entrevista composta de 18 perguntas que se prestaram a três categorias 

de análises (Figura 2): análise prototípica, análise de similitude e análise de 

percepção ambiental. 

Figura 2: Categorias de análises das RS de meio ambiente 

            FONTE: DAUTRO, 2018 

A entrevista foi estruturada em três partes: A primeira parte correspondia 

ao perfil do pesquisado contendo dados de identificação como gênero, idade, 

escolaridade, bairro em que reside e tempo de residência. A segunda, 

correspondia ao uso da técnica “Evocação Livre de Palavras”, onde os sujeitos 

da pesquisa foram estimulados a evocar 05 (cinco) palavras ou expressões que 

lhe vinham à mente quando a palavra “meio ambiente” é dita. Após a evocação 

das palavras pelos entrevistados foi pedido que os mesmos a enumerassem 

por ordem de importância ou hierarquia. A terceira, referia-se a questões sobre 

percepção ambiental como balneabilidade, usos múltiplos da água e sugestões 

de melhorias no Balneário do açude. 
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A primeira e a segunda parte da entrevista foram analisadas com o 

auxílio do software IRAMUTEQ, a terceira foi analisada manualmente utilizando 

o método da análise de conteúdo, proposta por Bardin (2016). 

3.5.1 O software IRAMUTEQ. 

O IRAMUTEQ é software livre, de código aberto, desenvolvido por 

Ratinaud, em 2009, na França (AQUINO, 2015). O software permite fazer 

análises textuais sobre corpus textuais e sobre tabelas indivíduos/pessoas 

(CAMARGO; JUSTO, 2013). Para corpus textual o software realiza análises 

lexicográficas clássicas, especificidades e Análise Fatorial de Correspondência, 

método da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), análise de Similitude 

e Nuvem de Palavras. Para análise de matrizes (variáveis categoriais e listas 

de palavras, típica de evocações livres) o IRAMUTEQ fornece a contagem de 

frequência, análise prototípica e análise de similitude.  

Nesse trabalho usaremos como técnica a “evocação livre de palavras”, 

logo o software analisa apenas frequência das palavras, análise prototípica e 

similitude. 

Para a construção do corpus de análise foram seguidos os seguintes 

passos desde as coletas das evocações. Um corpus representa um conjunto 

de texto ou palavras passíveis de serem analisadas pelo software (QUADROS, 

2017) 

1. Primeiramente criou-se uma planilha para o termo indutor de evocação 

(“meio ambiente”) no Open Office Calc ou Libre Office Calc. Cada linha 

refere-se a um entrevistado, e as colunas correspondem as variáveis de 

perfilamento como: sexo, idade, profissão, cidade onde mora e outras 

variáveis que possa interessar a pesquisa; palavra evocada; numeração em 

ordem evocada (rang). Os “rangs” indicam a ordem de evocação e sua 

quantidade são quantas forem as evocações pedidas. A tabela abaixo está 

preenchida com as palavras padronizadas, ou seja, as palavras da tabela 

estão agrupadas por lematização e sentido. Por exemplo: a palavra animais 

engloba termos como: capivara, garças, aves, pássaros. 
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2. Salve a planilha no software Open Office Calc ou Libre Office Calc (formatos 

lidos pelo IRAMUTEQ), numa pasta na área de trabalho. 

3. Esse material foi tratado pelo software IRAMUTEQ que disponibilizou para 

corpus do termo indutor “meio ambiente”, a frequência de cada palavra 

evocada, as ordens médias de cada palavra, análise prototípica (geração de 

quadrantes) e análise de similitude. 

4. Os passos desde o início do tratamento dos dados até o cálculo das 

frequências, geração dos quatro quadrantes, e análise de similitude estão 

descritos num tutorial escrito por Camargo e Justo (2013). 

 

A análise prototípica  é uma estratégia de apresentação de resultados 

referentes a propriedades coletivas de dados de evocações livres onde o 

principal interesse reside, geralmente, na identificação dos elementos zona do 

núcleo central de uma representação social (WACHELKE; WOLTER; MATOS, 

2016). 

Na análise prototípica, o software IRAMUTEQ disponibiliza um diagrama 

com quatro quadrantes que representam a estrutura da representação social. 

Para a realização desse tipo de análise o software IRAMUTEQ utiliza dois 

critérios: A frequência dos termos evocados pelos entrevistados e a ordem 

média das evocações (OME). 
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A frequência dos termos evocados  refere-se à quantidade de vezes 

que determinado termo foi evocado. Quanto maior a frequência de um termo 

maior a probabilidade de este pertencer ao núcleo central.  

A ordem média de evocações (OME)  diz respeito a posição em que o 

termo aparece entre as respostas dos participantes. Essas posições referem-se 

a ordem em que foram evocadas no momento da entrevista. Por exemplo, 

quando se diz “primeira posição”, significa que este termo foi evocado 

espontaneamente assim que solicitada a evocação. Entende-se que um termo 

é importante quando ele é citado na primeira ou segunda posição ou quando o 

entrevistado o classifica de tal forma. Quanto maior a OME menor será a 

importância do termo, pois este foi evocado nas últimas posições. 

 O primeiro quadrante  (superior esquerdo) apresenta os termos com 

alta frequência de evocação (ou seja, mais frequentemente evocados) e de 

baixa ordem de evocações (termos mais prontamente evocados). Os termos 

desse quadrante representam, possivelmente o núcleo central  da 

representação social. 

O segundo quadrante  (superior direito) apresenta os termos com alta 

frequência de evocação (ou seja, mais frequentemente evocados) e de alta 

ordem de evocações (termos menos prontamente evocados, ou seja, baixa 

prontidão de evocação). Os termos desse quadrante representam, a primeira 

periferia  da representação social. 

O terceiro quadrante  (inferior esquerdo) apresenta os termos com 

baixa frequência de evocação (ou seja, menos evocados) e de baixa ordem de 

evocações (termos mais prontamente evocados). Os termos desse quadrante 

representam a zona de contraste  da representação social. 

O quarto quadrante  (inferior direito) apresenta os termos com baixa 

frequência de evocação (ou seja, menos evocados) e de alta ordem de 

evocações (termos menos prontamente evocados). Os termos desse quadrante 

representam a segunda periferia  da representação social. Observe no Quadro 

4 um resumo do que representam esses quadrantes. 

Quadro 4: Resumo sobre o significado dos quadrantes da estrutura de uma 
representação social 
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1º QUADRANTE 
( Superior Esquerdo ) 

2º QUADRANTE 
(Superior Direito) 

Núcleo Central 

Termos frequentemente evocados. 

Termos mais prontamente evocados. 

Primeira periferia 

Termos frequentemente evocados. 

Termos menos prontamente evocados. 

3º QUADRANTE 
(Inferior Esquerdo) 

4º QUADRANTE 
(Inferior Direito) 

Zona de contraste 

Termos não frequentemente evocados. 

Termos mais prontamente evocados. 

Segunda periferia 

Termos não frequentemente evocados. 

Termos menos prontamente evocados. 

  Fonte: DAUTRO, 2018 

A análise de similitude  apresenta, através de um gráfico, as conexões 

existentes entre as palavras que constituem o corpus analisado. Quanto mais 

espessas forem as ligações entre os termos mais evocados, maiores serão as 

conexões estabelecidas entre eles (QUADROS, 2017). Embora a análise de 

similitude demonstre a existência de uma conexidade entre os elementos não 

informa o modo como esses elementos se relacionam (WOLTER; WACHELKE; 

NAIFF, 2016). 

 

3.5.2 Análise de conteúdo e o estudo da percepção a mbiental. 

O estudo da percepção ambiental neste trabalho foi realizado utilizando 

os princípios da análise de conteúdo, uma técnica de tratamento de dados 

proposta por Bardin, (2016). 

Para Bardin, a análise de conteúdo compreende 

...”um conjunto de técnicas de análise das comunicações 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin, 2016, p. 48).  
 

A autora Lawrence Bardin afirma que o referido método, análise de 

conteúdo, está fundamentado sob três fases: 

4 Pré-análise: É o momento da sistematização de ideias iniciais. Abrange 

ações como “leitura flutuante”, escolha de documentos e formulações de 
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hipóteses. Essas ações permitem uma organização do material 

facilitando as operações futuras.  

5 Exploração do material: momento dedicado as “operações de 

codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas“ (BARDIN, 2016, p. 131). 

6 Tratamento dos dados obtidos e interpretação: momento dedicado ao 

tratamento dos dados brutos, valendo para isso de procedimentos como: 

operações estatísticas, testes de validação, inferência e interpretação. 

Sendo a última, passível de uso em fins técnicos ou pragmáticos.  

 

3.6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS: BALNEABILIDADE 

3.6.1 Definição dos parâmetros adotados 

A balneabilidade do local foi analisada como suporte de informação para 

a pesquisa. Para análise do índice de balneabilidade foi utilizada a variável 

microbiológica, tendo como referência os coliformes termotolerantes. 

A categorização da água foi determinada a partir da Resolução 

CONAMA nº 274/2000 que classifica as águas em dois grupos de acordo com 

a quantidade de coliformes fecais encontrados nas amostras coletadas, 

conforme mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 - Categorização das águas segundo a Resolução nº 274 do 
CONAMA. 

CATEGORIA Coliformes termotolerantes 

(UFC/100ml) 

 

PRÓPRIA 

EXCELENTE Máximo de 250 em 80% ou mais tempo 

MUITO BOA Máximo de 500 em 80% ou mais tempo 

SATISFATÓRIA Máximo de 1000 em 80% ou mais tempo 

 

IMPRÓPRIA 

Superior a 1000 em mais de 20% do 

tempo 

Superior a 2500 na última medição 

Fonte: CONAMA (2000) 
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3.6.2 Pontos amostrais 

Segundo os objetivos propostos, foram coletadas amostras de água de 2 

(dois) pontos selecionados. As amostras foram coletadas em dois períodos do 

ano: 

• Período seco (verão): Com coletas realizadas entre 01 de fevereiro/2017 

e 02 de março de 2017. 

• Período chuvoso (inverno): Com coletas realizadas entre 09 e 31 de 

agosto/2017. 

As coletas das amostras foram realizadas num período entre 11h e 

13h.Em cada período foram coletadas 5 (cinco) amostras nos dois pontos, com 

periodicidade semanal. O número de amostras está fundamentado na 

Resolução CONAMA n° 274/2000. 

Devido ao tamanho da superfície territorial ocupada pelo Açude foram 

escolhidos apenas 2 (dois) pontos de coletas, como descritos na Tabela 2 e 

visualizados na Figura 2.  

Tabela 2 – Descrição dos pontos de coleta 

Fonte: DAUTRO, 2018 

 

O Ponto 1 (P1) está localizado próximo ao toboágua e corresponde ao 

lugar de maior utilização dos banhistas para recreação. Já o ponto 2 (P2) está 

localizado em frente a Rua Manoel Veloso Borges, próximo a coqueiros e 

mangueiras. Este ponto também é usado para banho e está mais próximo de 

uma deposição de esgoto doméstico vindo da Rua do Colégio. Ambos os 

pontos podem ser visualizados através das Figuras 3 e 4 respectivamente. 

 

PONTO AMOSTRAL  

 

LOCALIZAÇÃO  COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

PONTO 1 (P1) Próximo ao toboágua S   7º 07’ 53.7” 

W  34º 58’ 25.9” 

PONTO 2 (P2) Em frente à Rua Manoel Veloso 

Borges 

S   7º 07’ 56.5” 

W  34º 58’ 25.8” 
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Figura 3 – Pontos amostrais escolhidos para coleta de análises do coliformes 
fecais 

 

Fonte: Google Maps 

O critério para escolha dos pontos de coletas refere-se aos locais de 

maior número de banhistas, orientação dada pela Resolução CONAMA n° 

357/2005. 

As coordenadas geográficas dos pontos de coleta foram referenciadas 

através do Google Maps , um serviço de pesquisa e visualização de mapas e 

imagens de satélite da Terra gratuito na web fornecido e desenvolvido pela 

empresa Google .  

 

Figura 4: PONTO 1 - Próximo ao toboágua - corresponde ao lugar de maior 
utilização dos banhistas para recreação. 

 

Fonte: DAUTRO, 2018 
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Figura 4: PONTO 2 - Frente a Rua Manoel Veloso Borges, próximo a coqueiros 
e mangueiras e de uma deposição de esgoto doméstico vindo da Rua do 
Colégio. 

 

Fonte: DAUTRO, 2018 

 

3.6.3 Coleta e análise laboratorial  

As amostras após coletadas foram introduzidas em recipientes plásticos 

(de 100m) esterilizados, lacrados, refrigerados e posteriormente levadas para 

análise laboratorial, seguindo as normas técnicas de coleta, preservação e 

transporte estabelecidas pela APHA (1995). As análises foram realizadas no 

laboratório da Coordenadoria de Medições Ambientais (CMA), setor 

pertencente a Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

(SUDEMA). 

Para análise das variáveis microbiológicas foi usado como referência os 

Coliformes Termotolerantes que foi realizada usando a metodologia “Standard 

Methods”: 9222 D, utilizando como meio de cultura o mFC a partir da técnica 

de membranas filtrantes. 

3.7 METODOLOGIA USADA PARA A CONFECÇÃO DA CARTILHA 

EDUCATIVA 

A cartilha educativa foi desenvolvida no período de janeiro de 2017 a 

outubro de 2018 e teve como público-alvo os moradores do entorno e os 
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frequentadores do Balneário do Açude. Em se tratando das etapas para a 

confecção da cartilha, a mesma foi confeccionada em 8 (oito) etapas: 

1. Definição dos objetivos da cartilha: A definição de objetivos é um 

aspecto crucial pois irá nortear todo o processo de produção cartilha, 

podendo significar o sucesso do projeto. Nesse momento foram 

especificadas questões sobre o que fazer, como fazer e para quem 

fazer. 

2. “Brainstorming”: Também conhecido como tempestade ideias, foi usado 

com o objeto de reunir ideias e sugestões para compor o rol de 

conteúdo, ilustrações e layout da cartilha. Essa etapa teve dois 

momentos: momento criativo (coleta do maior número de sugestões, 

sem preocupação analítica) e momento crítico (filtração das melhores 

sugestões) (NOBREGA; LOPES NETO; SANTOS, 1997). 

3. Sistematização do conteúdo: Tem a função de orientar o “ato de 

produção” da cartilha, escolhendo o conteúdo (mensagem principal e 

mensagens especificas) usando como crivo a realidade local e o 

contexto social em que está inserida a comunidade alvo. 

4. Revisão da literatura – fundamentação cientifica: Esse momento foi 

dedicado a busca de conteúdo tanto para fundamentar a mensagem da 

cartilha quanto para entender o processo de fabricação da mesma. 

5. Busca de imagens: Esse momento foi dedicado a pesquisa de imagens 

em websites e registros fotográficos (de preferência “in loco”) para 

compor as ilustrações. 

6. Seleção e elaboração das ilustrações: O material obtido na etapa 

anterior foi selecionado e tratado por um estudante de designer gráfico e 

uma gestora em marketing com habilidades em desenho. Considera-se 

uma fase de grande importância pelo valor das ilustrações no 

enriquecimento das obras e o favorecimento da capacidade de 

observação e análise. 
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7. Composição das cartilhas: Nessa etapa foram consideradas a didática 

do material, a sequência ideal do conteúdo definido na quarta etapa, a 

de sistematização. Foi exposto nessa etapa uma história em quadrinhos 

criada pela desenhista e o designer com uma finalidade de entreter o 

leitor, provocar uma identificação com o tema bem como favorecer um 

melhor entendimento acerca do ambiente do indivíduo. 

8. Formatação: Fase dedicada ao estabelecimento geral dos dados do 

material utilizando softwares. A formatação foi realizada com auxílio de 

um estudante de designer gráfico. 

Para a elaboração da cartilha educativa foram analisadas e estudadas 

as metodologias usadas por Bacelar et al. (2009), Reberte, (2008), que 

posteriormente foram adaptadas considerando as diferenças e peculiaridades 

do presente projeto. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

4.1.1 Caracterização do Grupo 

Para efeitos de caracterização do grupo foram consideradas três 

variáveis: sexo, idade e escolaridade (Figura 5, 6 e 7). Os resultados da 

perfilação dos entrevistados foram obtidos através do Software IRAMUTEQ. 

    Figura 5 – Gênero dos entrevistados no estudo do Balneário do Açude, 
Santa Rita-PB. 2017-2018 

 
   Fonte: DAUTRO, 2018 

Quanto a variável “gênero”, percebe-se pela Figura 5 que a maioria dos 

entrevistados pertencem ao sexo masculino, 77%, contra 23% do sexo 

feminino. Logo uma predominância de pessoas do gênero masculino. 

Figura 6 – Faixa Etária dos entrevistados no estudo do Balneário do 
Açude, Santa Rita-PB. 2017-2018 

 
    Fonte: DAUTRO, 2018 

Masculino
77%

Feminino
23%

Sexo

Masculino

Feminino

18 -20
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21 - 30
18%

31 - 40
18%

41 - 50
25%

51 - 60
23%
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Quanto aos dados referentes às idades dos participantes, constatou-se, 

pela análise da Figura 6 que a maioria dos entrevistados apresentavam idades 

entre 41-50 anos e 51-60 anos (chegando a 48% as duas faixas). Se 

considerarmos todos os participantes acima de 41 anos, chega-se a um 

percentual de 59%. Logo, uma amostra constituída predominantemente por 

adultos acima de 41 anos. A menor representação está na faixa etária entre 18 

– 20 anos. 

Figura 7 – Nível de escolaridade dos entrevistados no estudo do Balneário do 
Açude, Santa Rita-PB. 2017-2018 

 

A partir dos dados da Figura 7, percebe-se que a grande maioria dos 

entrevistados possuíam ensino fundamental incompleto (contando com 52% 

dos entrevistados), seguido de ensino médio completo (23%). A minoria dos 

entrevistados enquadrou-se no nível superior (4% superior incompleto, 2% 

superior completo). Constatando-se então que a maioria dos entrevistados 

possuem um baixo nível de escolaridade.  

Convém-se, porém, relatar que a diferença entre os níveis de 

escolaridade não interfere na qualidade da informação pois o objeto da 

pesquisa propõe-se a analisar a representação social do grupo de moradores, 

ou seja o conhecimento do “senso comum”, que é alcançado em suas 

interações. Logo não se fara relações de conhecimento no que tange a 

escolaridade, baseado no trabalho de Hoeffel e Fadini (2007) onde se afirma 

9%
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que não se deve haver certo ou errado, mas uma conexão entre as 

desigualdades visando respostas para as crises ambientais.  

       4.1.2 Análise Prototípica 

Para a análise prototípica, o software disponibiliza uma estrutura com 

quatro quadrantes a partir de um corpus preparado pelo pesquisador. A análise 

do corpus para evocações a respeito das concepções de meio ambiente 

encontrou 220 ocorrências de palavras com 45 formas diferentes, 

apresentando assim, uma frequência média 4,8 palavras para cada forma. As 

45 formas diferentes de palavras foram encaixadas em cinco categorias criadas 

sob o critério semântico-lexical. Todas as palavras (100%) evocadas foram 

inseridas nas categorias criadas. Os resultados obtidos estão descritos no 

Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Diagrama de quadrantes das palavras evocadas a partir do termo 
“meio ambiente”.  

NÚCLEO CENTRAL  PRIMEIRA PERIFERIA 
OME= ≤ 2,56   f = ≥ 7,36 OME= > 2,56       f = ≥ 7,36 
Vegetação  
Limpeza 
Natureza 

Animais  
Lazer 
Água 
Ar 
Não destruir 

ZONA DE CONTRASTE SEGUNDA PERIFERIA 
OME= ≤ 2,56   f = < 7,36 OME= > 2,56         f = < 7,36 
Açude  
Lixo 
Organização 
Educação 
Infância 
Comércio 
Melhoria 
Cuidado 
Vida 
Plantar arvores 
Beleza 
Saúde 

Preservar  
Contemplar 
Homem 
Higiene 
Poluição 
Banho 
Bem-estar 
Respeito 
 

Fonte: DAUTRO, 2018 
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No núcleo central e na primeira periferia estão as palavras que foram 

mais frequentemente evocadas (acima da média evocada), ou seja, as 

palavras que foram evocadas mais de 7,36 vezes.  Na zona de contraste e na 

segunda periferia estão as palavras menos frequentemente evocadas, ou seja, 

abaixo de 7,36 vezes.  

Nos quadrantes do núcleo central e da zona de contraste estão as 

palavras com ordem média de evocações abaixo de 2,56, ou seja, que foram 

evocadas até a segunda posição (≤ 2,56). Nos quadrantes da primeira e 

segunda periferia estão as palavras com ordem média de evocações acima de 

2,56, ou seja, foram evocadas acima da segunda posição.  

Esses parâmetros de frequência (7,36) e ordem média de evocações 

(2,56) foram determinados pelo software IRAMUTEQ. 

Observando os quadrantes pode-se inferir que os possíveis elementos 

formadores do núcleo central dessa representação social são limpeza, 

natureza e vegetação. 

Para uma confirmação mais incisiva dos elementos do núcleo central 

realizou-se uma comparação com as palavras que foram consideradas mais 

importantes de acordo com a resposta dos entrevistados. Por isso deve haver 

não só um corpus com a sequência das evocações, mas também um com a 

hierarquia das palavras (ou seja, as palavras mais importantes escolhidas 

como tal pelo entrevistado). Após a comparação foram confirmadas duas das 

três palavras: limpeza e natureza. Uma curiosidade é que três elementos que 

estavam na primeira periferia passaram a se configurar como pertencentes ao 

núcleo central: agua, ar, e a não-destruição. 

Através da análise do núcleo central, percebeu-se que os entrevistados 

mostraram uma preocupação ambiental em manter a natureza limpa, livre de 

destruição. Tal análise é depreendida com fundamentos na entrevista, onde 

discursos de preservação eram frequentes. A observação informal do ambiente 

pelo pesquisador durante o decorrer da pesquisa pôde garantir que o discurso 

da comunidade coincide com seu comportamento, no sentido de preservar o 

ambiente, embora haja exceções. Este fato pode estar relacionado a fatores 

topofílicos, ou seja, quando existem elos afetivos entre os moradores e o local. 
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Os outro quadrantes, em numero de três, representam os elementos 

periféricos da representação social, e funcionam como uma espécie de 

interface entre a realidade concreta e o sistema central ( MACHADO; 

ANICETO, 2010, p. 357). 

Os elementos da primeira periferia são os termos mais evocados, 

apenas com a ressalva de serem evocados tardiamente. São os elementos 

mais próximos do núcleo central e com grande probabilidade de se tornarem 

centrais. Nessa periferia houve destaque para elementos pertencentes a visão 

naturalista: dos cinco elementos, três possuem denotação naturalista (animais, 

água, ar) confirmando assim que esses elementos apresentam uma grande 

chance de se tornarem centrais e estão ligados a ideia de preservar pelo 

elemento “não destruir”. 

Na zona de contraste estão os elementos de baixa frequencia, porém 

com importância na ordem de evocação, dada pelos entrevistados. Essa região 

tem significados importantes para a representação social pois reforçam a 

primeira periferia e podem significar a existência de um grupo pequeno com 

representação peculiar, indicando assim uma possível mudança na 

representação, porém sem alterações dos elementos centrais (SILVA, 2014; 

OLIVEIRA; MARQUES; TOSOLI, 2005).  

Nessa pesquisa, especificamente, a zona de contraste apresentou-se 

bastante heterogênea, abarcando elementos de varias categorias de 

percepção, destacando apenas de forma sutil elementos que dão margem a 

uma perspectiva de gestao ambiental como organização, comércio e melhoria. 

Essa perspectiva pode ser explicada pela presença de comerciantes no 

entorno do açude que sugeriram melhorias, pois alguns desses comerciantes 

têm nessa atividade o meio de sustento. Reforçando esta constatação, Manoel; 

Oliveira; Carvalho (2013) verificou, em sua pesquisa, que comerciantes 

entrevistados a respeito da percepção ambiental demonstraram preocupação 

com relacionadas a gestão ambiental pois afetavam diretamente o seu 

sustento. 

Os elementos da segunda periferia são os mais externos ao sistema 

central, possuindo menor frequencia e menor importancia pelos entrevistados. 
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A composição dessa zona periférica teve predominio de elementos inseridos 

nas visões sanitarista (higiene, poluição, banho) e sustentável (contemplar, 

respeito, preservar). A configuração dessa periferia, parece contraditória, pois 

afirmar que esses termos não são relevantes significa contrariar todo um 

discurso e comportamento observado durante a pesquisa. 

4.1.3 Análise de Similitude 

A análise de similitude (Figura 8), visa mostrar a proximidade entre os 

termos de um corpus textual, colaborando na captação da estrutura de uma 

representação social e revelando por consequência conteúdos importantes. 

Figura 8 - Resultados da análise de Similitude 

 

Observando a Figura 8, pode-se inferir que a análise de similitude vem 

reforçar os dados obtidos na análise prototípica (distribuição em quatro 
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quadrantes) á medida em que os termos relacionados a elementos naturais 

(natureza, vegetação, animais) aparecem ligados a outros termos que 

exprimem cuidado (limpeza e preservar) demonstrando uma preocupação com 

a natureza.  

Percebe-se também que elementos da categoria gestora (organização, 

comércio, melhoria) aparecem ligados ao termo lazer, demonstrando uma 

preocupação com esse tipo de atividade. Vale ressaltar que esses termos 

estão ligeiramente predominantes na zona de contraste confirmando a 

característica dessa zona em exprimir o pensamento de um subgrupo, nesse 

caso, o de comerciantes. 

4.1.4 Análise da Percepção Ambiental 

A análise da percepção ambiental abrangeu questões sobre a 

construção das categorias, balneabilidade, resíduos encontrados no açude, 

benefícios do açude para a comunidade local e sugestões de melhorias.  

A técnica utilizada para o estudo da percepção ambiental corresponde a 

análise de conteúdo e foi empregada na criação das categorias bem como na 

sugestão de melhoria no Balneário do Açude. 

 

4.1.4.1 A Construção de Categorias 

 As categorias foram elaboradas a partir das evocações emitidas pelos 

sujeitos da pesquisa, segundo o termo indutor “meio ambiente”. O 

agrupamento por categorias consistiu em reunir as palavras evocadas de 

acordo com o critério semântico-lexical. Essas categorias foram criadas após 

análise do corpus da pesquisa, que resultou no produto de cinco categorias de 

percepção, a saber: naturalista, sanitarista, afetiva, sustentável e gestora. O 

Quadro 6 apresenta as categorias de uma forma sucinta, caracterizando-as 

individualmente e apontando os principais grupos de palavras evocadas que 

melhor se ajustam as categorias.  
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Quadro 6 - Categorias de percepção ambiental suas características e exemplos 

 

Fonte: DAUTRO, 2018 

 

Após a criação das categorias de percepção, foram calculadas as 

frequências e porcentagens das respostas dadas pelos entrevistados e 

enquadradas em sua devida categoria. Esses dados foram dispostos na Figura 

9 para uma melhor compreensão. 

 
CATEGORIAS 

 
CARACTERIZAÇÃO 

 
EXEMPLOS DE EVOCAÇÕES 

 
 
VISÃO SANITARISTA 

Apresenta uma preocupação com 
a garantia e conservação da 
saúde, medidas de higiene e 
saneamento. 

saúde, limpeza, sujeira, poluição, 
higiene, lixo, banho 

 
 
 
VISÃO NATURALISTA 

Apresenta o meio ambiente como 
natureza, numa perspectiva 
romântica e até reducionista, 
limitando-o, por vezes, 
simplesmente a elementos 
naturais, sendo abióticos ou 
bióticos, indiferenciadamente. 

natureza, animais, vida, 
vegetação, água, ar, açude, rio, 
sol, paisagem, criação de Deus 

 
 
 
VISÃO SUSTENTAVEL 
 

Apresenta uma postura 
predominantemente 
comportamental e atitudinal 
acerca do meio ambiente, dando 
ênfase ás questões de 
preservação e conservação 

Não destruir, preservar, 
educação, cuidado, respeito, zelo, 
consciência, cultura, não poluir os 
rios  

 
 
VISÃO AFETIVA 

Enquadra-se numa perspectiva 
de percepção sensorial e 
espacial, associado a um senso 
de pertencimento, de sentir-se 
bem, de saudosismo. 

alegria, liberdade, infância, bem-
estar, lazer 

 
 
VISÃO GESTORA 

Apresenta o meio ambiente a 
partir de uma perspectiva de 
planejamento, supervisão e 
coordenação de atividades bem 
como utilização de recursos 
naturais. 

organização, comércio, 
segurança, turismo, urbanização, 
casas 
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Figura 9: Frequência percentual das categorias de p ercepção ambiental

 

Analisando a categoria da visão naturalista, observa-se que 

aproximadamente 52% das evocações enquadradas nesta categoria, Figura, 9. 

Essa percepção trata-se de uma “visão romântica” do meio ambiente, 

reduzindo-o ao conceito de natureza. Nessa concepção onde o meio ambiente 

é visto como sinônimo de natureza intocada, são retratados os elementos 

naturais, como matas, florestas, rios, ar, flores, árvores com frutos, animais. 

Parece paradoxal que em face de um mundo tão globalizado e industrializado, 

repleto de problemas ambientais, exista ainda uma parcela da sociedade que 

represente o meio ambiente de uma forma “poética”, digamos.  

Essa representação ambiental parece permanecer na estrutura cognitiva 

de um grupo por pertencer ao núcleo central dessas representações, 

considerando que o núcleo central está assentado sobre um contexto histórico 

e que sua alteração representa uma mudança radical, iniciada pelos elementos 

periféricos que são uma espécie de para-choque, segundo Flament (2001) 

Com cerca de 15,5% das evocações, a visão sanitarista demonstra a 

preocupação com a saúde, a higiene e a limpeza. Essa perspectiva pode 

significar uma reação aos problemas ambientais e a convivência com a 

temática da qualidade da água e as possíveis doenças de veiculação hídrica. 

Uma preocupação com a conservação e preservação do meio ambiente 

foi observada em 14,5% das evocações. Essa preocupação é amparada pela 

visão sustentável e traz consigo o interesse de cuidar do meio ambiente, não 
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comprometendo a satisfação das necessidades das gerações futuras. Teles 

(2015) corroborando com os resultados supracitados encontrou em suas 

pesquisas um grupo de pessoas com essa concepção que a nomeou como 

“Visão de Cuidado”. 

Embora em baixa frequência (11,8%), a visão afetiva foi constatada nas 

representações ambientais dos moradores do açude. Essa concepção de 

natureza está relacionada ao conceito de “topofilia” apresentado por Tuan 

(1980), onde afirma que as pessoas criam laços de afetividade com o ambiente 

que o cerca.  

A concepção afetiva de meio ambiente foi retratada nas evocações 

através de palavras que demonstravam saudades da infância, de brincadeiras, 

de sentir-se bem em meio a natureza, de valorização do espaço. Dionísio 

(2011) em seus trabalhos sobre construção da topofilia afirma que esses laços 

podem ser criados por fatores relacionados ao uso (moradia e lazer), 

imaterialidades do local (sentimentos como paz, tranquilidade) e materialidades 

(praças, igrejas). 

A visão gestora contou com a menor porcentagem entre os termos 

evocados (6,4%). É uma perspectiva que compreende aptidões relacionadas a 

gestão de atividades que envolvem o uso de recursos naturais. Corresponde a 

uma categoria heterogênea que abarca atividades diversas e expressa 

particularidades como um tom “estatal” e “político”. Os principais termos 

evocados nessa visão foram: organização, comércio, segurança, turismo, 

urbanização, casas, e expressam, sem dúvidas, vivencia pessoal. 

4.1.4.2 Sobre a Balneabilidade  

Quando questionados a respeito da qualidade da água para o banho, 

foram obtidos quatro tipos de respostas: SIM, NÃO, MAIS OU MENOS, NÃO 

SEI DIZER. Na Figura 10 encontram-se expressos os valores em números de 

entrevistados, sobre a qualidade da água para o banho. 
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Figura 10 - Percepção a respeito da Balneabilidade – valores expressos 

em número de entrevistados

 

Fonte: DAUTRO, 2018 

A análise da figura 10 mostra que a maioria dos entrevistados (em 

número de 36), ou seja 80%, acreditam que as águas do Balneário são boas 

para o banho. Apenas 14 entrevistados (equivalendo a 31%) acreditam que as 

águas são impróprias.  

Para expressar a boa qualidade das águas, os entrevistados usaram 

expressões como: “É boa, mas falta um pouco de trato”, “Depois que tiraram a 

pocilga, a água ficou boa”, É água corrente, então é boa, né? ”, “É boa, porque 

é Jesus que manda”.  

Para alegar sobre a suposta má qualidade da água, os entrevistados 

justificavam com sentenças do tipo: “O pessoal joga lixo ai, termina poluindo o 

açude”; O povo precisa se educar mais”; “Aqui poderia ser mais limpo, já 

melhorou muito, na minha opinião”; “Devemos pensar também no futuro, 

nossos filhos poderão usar isso no futuro” 

De acordo com o exposto, percebe-se que as justificativas para a 

percepção, tanto positivas como negativas, têm fundamentos em fatores 

religiosos, em informações populares, observações próprias e conhecimentos 

científicos divulgados, confirmando-se, portanto, o foco da pesquisa onde as 

representações sociais são criadas nas interações entre os sujeitos sociais. É 
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importante anotar que em algumas falas foram incluídas a noção de 

sustentabilidade, quando o entrevistado demonstra preocupação com as 

gerações futuras. Encontramos também respostas como “Não sei dizer” e 

“Mais ou menos”, porém não consideramos como significativo, pois não emitem 

juízo de valor relevante. 

Macedo-Silva; Tchaicka; Sá-Silva (2016) reforçam parcialmente esses 

resultados ao encontrarem percepções de banhistas, moradores e 

comerciantes de algumas praias no estado do Maranhão fundamentadas em 

experiências próprias e em informações dadas por meios de comunicações, 

demonstrando assim os meios pelos quais os sujeitos concebem suas 

percepções e representações. 

 

4.1.4.3. Sobre resíduos encontrados no açude:  

Ao serem indagados sobre possíveis dejetos ou resíduos encontrados 

no açude foram emitidas uma variedade grande de respostas, onde os mais 

frequentemente citados foram: plásticos, vidros, sacolas, copos descartáveis, 

garrafas, animais mortos, objetos metálicos (Figura 11). 

Figura 11 - Resíduos encontrados no açude 

 

Fonte: DAUTRO, 2018 

Os itens apresentados na Figura 11 foram os mais frequentemente ditos, 

mas vale ressaltar alguns itens que, embora citados com pouca frequência, são 

relevantes, a saber: isopor, sacos de pipoca, papel de chiclete, roupas, 

0
5

10
15
20
25

RESÍDUOS ENCONTRADOS NO AÇUDE



82 
 

mosquiteiro, sofás e fezes de animais. A enumeração dos resíduos muitas 

vezes era acompanhada de expressões como: “O povo ainda é muito mal-

educado, falta consciência”, “Essa água já perdeu muito de sua qualidade”, “O 

povo não merece o açude que tem”  

É relevante comentar que algumas pessoas quando indagadas sobre a 

questão acima respondiam que “antigamente” encontravam lixo e outros 

resíduos, mas hoje não encontram mais. Essas afirmações coincidem com 

informações de que a prefeitura local mantém contratados quatro moradores 

para cuidarem do açude e manterem a limpeza no mesmo. No decurso da 

pesquisa essas informações foram confirmadas, inclusive alguns desses 

moradores a quem a população chama de “cuidador” fizeram parte do rol de 

entrevistados. 

4.1.4.4. Sobre os benefícios do balneário para a comunidade local 

Ao serem questionados sobre os benefícios trazidos pelo Balneário do 

Açude para a comunidade local as respostas mais dadas foram: lazer, banho, 

pescar, turismo e usos domésticos como lavar roupa, lavar louça, cozinhar e 

beber (Figura 12). 

  Figura 12 - Benefícios do Açude para a comunidade 

 

Fonte: DAUTRO, 2018 

Em baixa frequência foram citados outros benefícios proporcionados 
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0

10

20

30

40

LAZER BANHO USOS 
DOMÉSTICOS

PESCA TURISMO

BENEFÍCIOS DO AÇUDE PARA A 
COMUNIDADE



83 
 

caminhada, comércio e contemplação. Ao observar as respostas dadas pelos 

entrevistados, nota-se que os benefícios indicados correspondem, na verdade, 

aos múltiplos usos da água, com apenas algumas exceções. 

4.1.4.5. Sobre sugestões de melhorias no Balneário do Açude. 

Os entrevistados expressaram suas opiniões com ideias de melhorias no 

que diz respeito ao açude e seu entorno. As ideias externadas tiveram uma 

ampla abrangência tendo sido reunidas, posteriormente, pelo pesquisador em 

três grupamentos de perspectivas, como mostra o Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Sugestões apontadas pelos entrevistados a respeito de melhorias, 
no Balneário do Açude, categorizadas em perspectivas. 

PERSPECTIVA SUGESTÕES E IDEIAS 
PERSPECTIVA AMBIENTAL  • Plantio de árvores 

• Introdução de peixes no açude 
• Extinção de criação de animais 

próximo ao açude 
• Construção de galerias de 

esgotos 
• Limpeza (introdução de cestos de 

lixo, capinagem) 
• Dragagem do córrego 

PERSPECTIVA SOCIO-POLITICA e 
ECONOMICO-ADMINISTRATIVA 

• Segurança (presença de policiais 
e implantação de posto policial) 

• Introdução de postes de 
iluminação pública 

• Capacitação e organização de 
comerciantes 

• Reforma da ponte e adaptação 
para passagem de carros 

• Reparos no “balde” do açude 
• Responsabilidade estatal ( 

cobrança de maior atuação da 
prefeitura) 

PERSPECTIVA DE LAZER  • Turismo (divulgação, eventos) 
• Construção de área de lazer para 

crianças (parque infantil, 
pedalinhos) 

• Construção de área de lazer para 
adultos ( voleibol, futebol, 
ginástica) 

Fonte: DAUTRO, 2018 

4.2 ANÁLISES DA BALNEABILIDADE 
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Os estudos de balneabilidade nesse trabalho foram feitos considerando 

pontos de coletas (em número de dois) e períodos do ano (seco e chuvoso).  

A respeito dos períodos considerados para a análise da balneabilidade, 

pode-se afirmar que houveram diferenças significativas entre ambos os 

períodos. Porém, não existiu diferenças consideráveis entre os pontos de 

coletas, dentro de um mesmo período. Portanto, pode-se afirmar que as 

diferenças encontradas nas concentrações de coliformes termotolerantes foram 

sazonais ou temporais e não espaciais. Logo, as análises dos resultados serão 

feitas a partir de uma perspectiva de variação temporal. 

PERIODO SECO: Baseado no resultado das análises microbiológicas 

concernentes a balneabilidade no Balneário do Açude, no transcorrer desse 

período, as águas do açude foram classificadas como IMPRÓPRIAS para o 

banho (Figura 13). Os níveis de coliformes termotolerantes excederam 

substancialmente o limite determinado pela resolução n° 274 do CONAMA ao 

longo de todo o monitoramento feito no Balneário do Açude, durante o período 

seco, conforme Tabela 3. 

Figura 13: Comparação gráfica dos Parâmetros Microbiológicos das amostras 
da água do Balneário, Santa Rita- PB de 2017 (Período seco - fevereiro-
março).  

Fonte: DAUTRO, 2018 
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Tabela 3 – Análise dos Parâmetros Microbiológicos das amostras da água do 

Balneário, Santa Rita- PB de 2017 (Período seco - fevereiro-março). 

 

Fonte: DAUTRO, 2018 

Podemos observar que na segunda semana de coleta, por exemplo, 

houve um excedente de dezoito vezes mais que o ideal, no ponto de coleta 2, 

considerando o uso da agua para o banho. E na quinta semana de coleta 

acima de 15 vezes (em ambos os pontos) do limite imposto pela RESOLUÇÃO 

274/2000 do CONAMA. 

Observando a tabela e o gráfico notamos que em todas as semanas 

(com exceção da terceira, no ponto 1) as concentrações excederam o limite 

determinado pelas resoluções do CONAMA. 

É provável que os cúmulos na concentração de coliformes 

termotolerantes durante esse período ocorreram devido a três fatores:  

DATA DAS 
COLETAS 

PONTOS DE 
COLETAS 

COLIFORMES FECAIS 
(UFC/100ml) 

CLASSIFICAÇÃO 
CONAMA 

01 de fevereiro Ponto 01 3. 600 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 3. 600 IMPRÓPRIA 

08 de fevereiro Ponto 01 3. 975 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 18. 096 IMPRÓPRIA 

15 de fevereiro Ponto 01 800 PRÓPRIA 

Ponto 02 2. 640 IMPRÓPRIA 

22 de fevereiro Ponto 01 3 934 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 3. 608 IMPRÓPRIA 

02 de março Ponto 01 15. 340 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 15. 680 IMPRÓPRIA 
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Alta frequência de banhistas:  É comum o aumento do número de 

banhistas no verão que procuram balneários naturais ou praias para se 

“refrescarem”, reduzindo assim a qualidade da água. Oliveira (2017), encontrou 

padrões semelhantes no Rio Maxaranguape, onde foram encontradas altas 

concentrações de coliformes fecais devido a frequente presença de banhistas e 

animais como “cachorros e burros”. 

Baixa precipitação pluviométrica:  Esses dados eram, de certa forma, 

esperados pois é no decorrer da temporada de verão que ocorre menor 

precipitação pluviométrica ocasionando, por conseguinte, uma maior 

concentração dessas espécies de bactérias na coleção hídrica. Souza, Oliveira, 

Alves (2018), por exemplo, reforça essas conclusões quando demonstra ter 

constatado, num estudo, resultados semelhantes indicando um número maior 

de coliformes termotolerantes no período de seca. 

A presença de uma pocilga: No decorrer da pesquisa foi constatada a 

presença de uma criação de porcos, em pleno funcionamento, nas 

proximidades do Açude. Em pesquisas outras já se foi constatado que os 

dejetos suínos podem conter matéria orgânica, nutrientes (nitrogênio e fósforo) 

e patógenos (bactérias, protozoários, vírus) geradores de poluição hídrica 

superficial e subterrânea causando consequentemente doenças em outros 

animais bem como em humanos, como observados nos estudos de 

(SEGANFREDO, 2000; SCMIDT, GOTTARDI, NADVORNY, 2007). E que sua 

capacidade de poluição é significativamente maiores que o de outras espécies. 

Comparando com a poluição causada por ação antrópica, um suíno equivale a 

três pessoas (LINDNER, 1999). Logo, conclui-se que a presença dessa pocilga 

é fator importante no aumento de coliformes fecais, no período monitorado. 

PERIODO CHUVOSO- Usando como base os valores de coliformes 

termotolerantes especificados na RESOLUÇÃO 274/2000 do CONAMA as 

águas do Balneário do Açude foram consideradas IMPRÓPRIAS para o banho, 

nesse período (Figura14). Na Tabela 4 podem ser observados os níveis de 

coliformes termotolerantes encontrados nesse período do ano. 
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Tabela 4 – Análise dos Parâmetros Microbiológicos das amostras da água do 
Balneário, Santa Rita- PB de 2017 (Período chuvoso - agosto). 

DATA DAS 
COLETAS 

PONTOS DE 
COLETAS 

COLIFORMES 
FECAIS (UFC/100ml) 

CLASSIFICAÇÃO 
CONAMA 

09 de agosto Ponto 01 2122 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 1740 IMPRÓPRIA 

15 de agosto Ponto 01 1800 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 2700 IMPRÓPRIA 

22 de agosto Ponto 01 1540 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 1540 IMPRÓPRIA 

29 de agosto Ponto 01 1500 IMPRÓPRIA 

Ponto 02 1200 IMPRÓPRIA 

31 de agosto Ponto 01 320 PRÓPRIA 

Ponto 02 415 PRÓPRIA 

Fonte: DAUTRO, 2018 

Figura 14 - Comparação gráfica dos Parâmetros Microbiológicos das amostras 

da água do Balneário, Santa Rita- PB de 2017 (Período chuvoso - agosto).

 

Fonte: DAUTRO, 2018 
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Podemos observar que apenas na quinta semana de coleta houve um 

declínio na concentração de coliformes (em ambos os pontos) mas esse 

declínio não é suficiente para a classificação dessas águas como próprias. No 

período considerado (chuvoso) pode-se considerar alguns fatores que 

influenciaram a classificação da água como IMPRÓPRIA para o banho. 

• Alta eficiência das águas pluviais em carregar impu rezas : Nos 

estudos de concentração de coliformes fecais em soluções aquosas é 

comum considerar a ação de dois fatores: um fator, é a capacidade da 

água em diluir a concentração dessas bactérias na solução, o outro, é a 

eficiência da água da chuva em carrear materiais sólidos, fezes de 

animais e outras impurezas para o meio aquático em seu escoamento. 

Pode-se dizer que esses fatores agem de forma antagônica onde o 

primeiro age no sentido de resguardar a qualidade da água, e o 

segundo, deteriorando-a.  

Nesse estudo, considerando as relações entre esses dois fatores e os 

limites descritos pelo CONAMA é possível afirmar que a eficiência da 

água pluvial em carrear impurezas para as coleções hídricas foi um fator 

bem mais expressivo que a capacidade da água em diluir a 

concentração de coliformes fecais. Assim, as águas do açude foram 

caracterizadas como impróprias para o banho nesse período.  

 

• Interdição da Pocilga: Segundo informações, a referida pocilga, que 

lançava seus dejetos no açude, havia sido interditada pela Vigilância 

Sanitária Municipal, semanas antes das coletas microbiológicas, devido 

a possíveis denúncias de moradores. Pela comparação entre os altos 

valores de coliformes fecais apresentados no período seco e a queda 

drástica desses valores no período chuvoso, acredita-se que a atividade 

da pocilga, embora tenha representado uma diminuição de 600% na 

concentração dessas bactérias, não foi fator suficiente para categorizar 

as águas do Balneário como “próprias” ao banho. Logo entende-se, 

definitivamente, que o fechamento da pocilga foi importante para a 

melhoria da qualidade da agua, mas não resultando numa diminuição 

acima de um patamar de torna-las próprias ao banho. 
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É interessante ressaltar que outros fatores podem interferir na variação 

da quantidade de coliformes fecais como por exemplo, a presença de animais 

selvagens e de animais domésticos fato que ocorre no entorno do açude, 

embora a presença desses animais esteja espacialmente distante dos pontos 

de coletas das amostras, parecendo não contribuir tanto na variação da 

colimetria. Dias e Sipaúba-Tavares (2012) demonstraram numa pesquisa que a 

presença de capivaras representou um aumento na concentração de coliformes 

fecais da água em estudo. Oliveira (2017) constata em sua pesquisa que a 

presença de animais domésticos (como cachorros e cavalos) pode ter 

influenciado os altos índices de coliformes fecais na água, contribuindo para 

caracterização da mesma como imprópria para o banho. 

4.3 RESULTADOS DA CARTILHA EDUCATIVA 

Para a confecção da cartilha foram usados como referencias os autores: 

Fernandes, Andrade (2017), Genz (2013), Reis et al (2012), Bacelar et al. 

(2009), Reberte (2008), Echer (2005), Trindade (2004), que auxiliaram durante 

todo o processo como a fundamentação teórica, a metodologia e a efetiva 

fabricação da cartilha. 

A versão final da cartilha educativa apresenta uma dimensão é 14,85 x 

21 cm composta de nove páginas, contendo capa, contracapa, sumário, 

conteúdo. Na seção de conteúdo foram abordados os seguintes assuntos: a 

história do açude contada pelos moradores, noções sobre balneabilidade, dicas 

de conservação, história em quadrinhos retratando a realidade do açude e 

atividades contemplando o tema meio ambiente. A cartilha propriamente dita 

pode ser examinada em anexos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo conhecer as representações sociais e 

percepção acerca do meio ambiente expressas pelos moradores, transeuntes e 

frequentadores do Balneário do Açude, em Santa Rita/PB.  

Como elementos subsidiários dessa pesquisa utilizamos as análises de 

balneabilidade bem como a produção de uma cartilha educativa com finalidade 

de contrapartida social e educação ambiental. 

A utilização da teoria das Representações Sociais de Moscovici para 

captar os “conhecimentos do senso comum” traduz-se num modo de entender 

como se dá a relação do sujeito enquanto ator social e o seu meio. 

Tendo em vista que as Representações Sociais são frutos de um 

contexto histórico, cultural, político e econômico, pode-se afirmar que o meio 

ambiente em suas representações pode-se apresentar em variadas formas. 

As entrevistas realizadas mostraram que as representações e 

percepções ambientais dos entrevistados demonstram a presença de cinco 

concepções de meio ambiente: sanitarista, naturalista, sustentável, afetiva e 

gestora. 

A visão de meio ambiente predominante foi a naturalista, percebida 

através das análises de representação como intrinsecamente relacionadas as 

visões sanitarista e sustentável. A visão gestora foi a menos frequente, porém 

teve um destaque na zona de contraste. Já a visão afetiva foi a penúltima em 

predominância tendo seus elementos distribuídos nos quadrantes periféricos. 

Os resultados das análises das representações mostraram que o núcleo 

central (caracterizado pela memória coletiva construída historicamente) 

apresenta-se construído pelos elementos: limpeza e natureza, corroborando 

com ideia de uma concepção naturalista do meio ambiente, e com a existência 

de uma preocupação local na conservação dos recursos da natureza. Fato 

esse comprovado “in loco” pelo pesquisador. 
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As análises de balneabilidade certificaram a qualidade da água do açude 

como IMPRÓPRIA em ambos os períodos monitorados. Como justificativa para 

esses resultados estão a combinação de fatores como o aumento da 

frequência de banhistas no verão, precipitação pluviométrica, diluição dos 

coliformes fecais pela agua da chuva, a presença de uma criação de porcos 

durante o período chuvoso, o carreamento de impurezas para o interior do 

açude em períodos de chuvas intensas. 

Embora avaliados apenas os parâmetros microbiológicos, estes são 

suficientemente eficazes e passiveis de referência na tomada de decisões em 

matéria de gestão ambiental e políticas de desenvolvimento local. 

Em suma, pode-se afirmar que existe uma coerência entre as 

representações sociais expressas pelos moradores e usuários quanto ao uso e 

preocupação com a natureza, embora as análises de balneabilidade 

demonstrem a poluição das águas do balneário. Essa constatação foi possível 

graças a observações feitas assistematicamente, a partir da apreciação de 

comportamentos dos moradores em relação ao ambiente. 

Embasado nos resultados da presente pesquisa, tornam-se necessárias 

recomendações no âmbito da gestão e educação ambiental, a saber: 

• Realizações de eventos que promovam a disseminação de 

informações sobre a qualidade da água e a sua relação com 

doenças de veiculação hídrica. 

• Conscientização da população quanto a questões de 

preservação ambiental e da mudança através de atitudes 

simples. 

• Haja vista o potencial turístico do balneário do açude e os 

múltiplos usos dessas águas, faz-se imperioso a implantação de 

estruturas que não lancem esgotos domésticos diretamente no 

açude.  

• Monitoramento regular das águas do Balneário do açude no 

sentido de oferecer segurança em saúde aos usuários. 
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APÊNDICE A - ENTREVISTA 

QUESTIONÁRIO - PERFIL DO ENTREVISTADO 

1. Gênero          

  ( ) Masculino    ( ) Feminino 

2. Idade 

( )18-20( )21-30      

( )31-40( )41-50       

( )51-60 

( ) Acima de 60 

 

3. Escolaridade 

( ) Sem escolaridade 

( ) Fundamental Incompleto 

( ) Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Ensino Superior Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo 

 
4. Cidade em que nasceu 

5. Cidade em que mora 

6. Bairro em que mora 

7. Tempo de Residência 
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( ) Menos de 5 anos 

( ) 5-10 anos 

( ) 10-15 anos 

( ) 15-20 anos 

( ) Acima de 20 anos 

 

QUESTIONARIO – TESTE DE ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRA S 

8. Diga cinco palavras que lhe vem à mente quando digo a palavra “meio 
ambiente” 
 

QUESTIONÁRIO: PERCEPÇÃO AMBIENTAL (BALNEABILIDADE, PROBLEMAS 
AMBIENTAIS, USOS MÚLTIPLOS) 

 
9. Quais as sensações que esse lugar causa na sua percepção? 
 
10. Se pudesse você mudaria alguma coisa nesse lugar? 

 
 

11. Para que você utiliza esse açude? 

(  ) Banho 

(  ) Plantação 

(  ) Lavar roupa 

(  ) Lavar carro 

(  ) Contemplar 

(  ) Esportes 

(  ) Pesca 

(  ) Outros______________ 
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12. Quantas vezes na semana ou no mês você frequent a esse açude? 

13. Você considera a água desse açude de boa qualid ade para o banho? 

14. Você encontra resíduos (lixo) jogados nesse açu de? Se sim. Quais? 

15. Quais os benefícios desse açude para você e sua  comunidade? 
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APÊNDICE B – Termo De Consentimento Livre e Esclare cido 

UNIVERSIDADE ESTADAL DA PARAÍBA  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – PPGCEM  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu, ______________________________________________________ (nome 

Completo), RG (número e órgão expedidor): 

____________________________, estou sendo convidado a participar do 

projeto de pesquisa: “REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO MEIO AMBIENTE E 

BALNEABILIDADE: UM ESTUDO NO BALNEÁRIO DO AÇUDE, EM  SANTA 

RITA-PB ”. Pesquisa realizada pela aluna de Mestrado em Ensino de Ciências 

e Educação Matemática da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, 

Campina Grande/PB, sob a orientação da prof.ª Karla Patrícia De Oliveira Luna 

(Departamento de Biologia da UEPB), cujos objetivos são: Identificar as 

representações sociais abordando questões como percepção ambiental, 

relações de afetividade e de múltiplos usos existentes entre a população 

residente e o Balneário do Açude; Analisar a balneabilidade das águas do 

Balneário do Açude usando como referencias parâmetros microbiológicos e 

físico-químicos e elaborar uma cartilha educativa, abrangendo informações a 

respeito da pesquisa e dicas de conservação ambiental local. A minha 

participação no projeto implica em conhecer as representações sociais a 

respeito das questões ambientais bem como da balneabilidade no Balneário do 

Açude, no município de Santa Rita-PB e se há uma relação entre essas 

representações sociais e o resultado da balneabilidade. 

Estou ciente de que a minha privacidade será preservada, não ocorrendo 

qualquer divulgação do meu nome, apenas dos dados referentes à minha 

pessoa. Fui informado (a) de que a minha participação é voluntária e que posso 

retirar o meu consentimento deste projeto a qualquer momento. Dúvidas 

podem ser esclarecidas com a pesquisador Grazziany Moreira Dautro 

(gmdautro@hotmail.com).  
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Dessa forma, com a orientação e a compreensão sobre a natureza e o objetivo 

do que será efetuado, manifesto o meu livre consentimento em participar:  

SIM ( ) NÃO ( ), confirmando com uma resposta negativa ou positiva, a minha 

responsabilidade por as respostas feitas nesse questionário. 

 

Assino: _____________________________________________________ 

 

Santa Rita, _____ de ___________ de 2018. 

 

 

Grazziany Moreira Dautro 

 

 

Prof: Karla Patrícia De Oliveira Luna 
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APÊNDICE C – Termo de Compromisso 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIENCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

TERMO DE COMPROMISSO 

Eu, Grazziany Moreira Dautro, venho por meio deste encaminhar o projeto de 

pesquisa intitulado: “REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO MEIO AMBIENTE E 

BALNEABILIDADE: UM ESTUDO NO BALNEÁRIO DO AÇUDE, EM  SANTA 

RITA-PB” , sob minha responsabilidade, para apreciação do Comitê de 

Ética/UEPB. Trata-se de projeto de Mestrado do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Educação Matemática - PPGCEM. Declaro estar 

ciente e que cumprirei os termos da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 

de Saúde do Ministério da Saúde e declaro: (a) assumir o compromisso de 

zelar pela privacidade e sigilo das informações; (b) tornar os resultados desta 

pesquisa públicos sejam eles favoráveis ou não; e, (c) comunicar o CEP sobre 

qualquer alteração no projeto de pesquisa, nos relatórios anuais ou através de 

comunicação protocolada, que me forem solicitadas. 

Sendo só para o momento, despeço-me cordialmente. 

Atenciosamente, 

 

Campina Grande 

Março de 2018 
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APÊNDICE E – Cartilha 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIENCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  
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ANEXO A – Termo de Concordância 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB  

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIENCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA  

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA  

 

A Professora Dra. Karla Patrícia de Oliveira Luna do Departamento de Biologia 

da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB, está de acordo com a realização 

da pesquisa REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO MEIO AMBIENTE E 

BALNEABILIDADE: UM ESTUDO NO BALNEÁRIO DO AÇUDE, EM  SANTA 

RITA-PB , de responsabilidade do pesquisador Grazziany Moreira Dautro, após 

aprovação pelo Comitê de Ética da UEPB. 

 

 

Campina Grande 

Março de 2018 
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ANEXO B: Resultados das análises de água realizadas pela SUDEMA 
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