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RESUMO 

 

A relação da sociedade com a natureza não se manifesta de forma igual no espaço e no tempo. O Homem 
sempre buscou na natureza formas de se alimentar, de se curar, etc., ou seja, desde os tempos mais 
remotos ele se apropriou de algum bem natural para sua sobrevivência. A   forma como esta apropriação 
aconteceu em termos de escalas cada vez maiores está vinculada ao referencial tecnológico de cada 
época, referendada pela sociedade constituída do momento, formando esse todo inseparável que é o meio 
ambiente. A tecnologia sempre esteve associada ao modelo de sociedade na qual estava inserida, 
construindo assim o meio ambiente de cada época. Atualmente não é diferente. Diante disso, nos 
indagamos, como professores universitários de diferentes áreas percebem o meio ambiente e a participação 
da tecnologia na construção do meio ambiente. Nosso objetivo foi saber como alguns professores da 
Faculdade de Educação São Luís, Jaboticabal, SP, percebem o meio ambiente e a tecnologia. Nosso 
interesse estava em saber se eles tinham uma visão do todo ou se possuem uma visão dicotômica do 
mesmo. Outra preocupação foi de saber se eles percebem a tecnologia como um elemento subordinado 
ao modelo socioeconômico ou não. O trabalho se pautou pela aplicação de questionário junto aos 
professores, além do referencial teórico referente ao tema. Os resultados obtidos nos mostraram que 
mesmo num grupo pequeno de sujeitos, mesmo estando na mesma variável de escolaridade, professores 
universitários no nosso caso, a diversidade de respostas foi significativo. Constatou-se que as percepções 
mudam de acordo com o sexo e com a área de  conhecimento dos sujeitos. Outro ponto importante a ser 
considerado foi que mesmo alguns professores tendo escolhido mais de uma resposta, suas justificativas no 
entanto, ganharam outra dimensão, narrando situações reais e ideais que fazem parte do imaginário de 
cada um. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A relação da sociedade com a natureza não se manifesta de forma igual no 
espaço e no tempo. O Homem sempre buscou na natureza formas de se alimentar, de se 
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curar, etc., ou seja, desde os tempos mais remotos ele se apropriou de algum bem 
natural para sua sobrevivência. No entanto, a forma como esta apropriação aconteceu, 
em termos de escalas cada vez maiores, está vinculada ao referencial tecnológico de 
cada época, referendada pela sociedade constituída do momento, formando esse todo 
inseparável que é o meio ambiente. O diferencial entre o que marcava a relação de 
equilíbrio do Homem com a natureza era o objetivo da retirada dos produtos, que na 
situação de equilíbrio, visava a satisfazer suas necessidades básicas. Já  na relação de 
desequilíbrio, visava à produção de excedentes e não mais para a sua subsistência. Note-
se que, na relação de desequilíbrio com a natureza, já ocorria, portanto, uma 
desigualdade social no seio da sociedade. Isso significa que, antes de ocorrer a 
apropriação em escalas cada vez maiores da natureza, já ocorria, nas relações sociais, a 
dominação de alguns grupos em relação à maioria das pessoas. Dessa forma, antes de 
pensar em crise ambiental, temos que primeiro pensar em crise social e outros adjetivos, 
para que possamos atribuir o verdadeiro significado às questões ecológicas e 
repensarmos o atual modelo econômico que, de certa forma, possui uma tecnologia que 
o sustenta. Em outros termos, isso significa que a tecnologia está a serviço de um modelo 
predominante numa determinada sociedade. Mas isso é possível porque a valorização 
que as pessoas atribuem para a questão ambiental não é contrária, pelo menos na maior 
parte, à forma de pensar da cultura vigente do modelo socioeconômico. A atitude “[...] é 
primariamente uma postura cultural, uma posição que se toma frente ao mundo. Ela tem 
maior estabilidade do que a percepção e é formada de uma longa sucessão de 
percepções, isto é, de experiências”(TUAN, 1980, p. 4).  

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

A percepção ambiental é muito importante para se compreender a construção do 
nosso meio ambiente, visto que as ações realizadas estão de acordo com as atitudes das 
pessoas com base na valorização que elas conferem ao seu entorno.  

Em relação à percepção ambiental “[...] é mais usual lançar mão da percepção 
visual. É através da visão que os Homens se expressam e se comunicam mais 
freqüentemente. O mundo moderno é visual, é feito de cores e formas, principalmente” 
(OLIVEIRA; MACHADO, 2004, p. 130). 

De acordo com Oliveira e Machado (2004) nós não percebemos as formas e sim 
os objetos que têm significado para nós que atendem as nossas necessidades e interesses. 
A partir desta colocação podemos entender a importância dos estudos de percepção 
ambiental como elemento inovador nas pesquisas que leva em consideração a 
valorização da população num determinado recorte espacial pelo seu meio ambiente 
vivido, percebido e concebido. 

É importante ressaltar que, para um meio ambiente equilibrado e saudável, não se 
pode pensar em elementos naturais de um lado e elementos construídos do outro, assim 
como não se pode pensar na dicotomia da pobreza de um lado e das espécies em 
extinção do outro, ou seja, é preciso pensar e agir conjuntamente, porque: 
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Convém ter em mente a afirmação de que a natureza e a sociedade funcionam 
holisticamente, pois os fatos e fenômenos se processam conjuntamente; um é 
causa de um efeito, que se torna, por sua vez, causa e efeito, dependendo do 
foco e do interesse que temos no momento (OLIVEIRA; MACHADO, 2004, 
p.133). 

Essa visão de meio ambiente como sendo o conjunto dos elementos do espaço do 
qual fazemos parte, ou seja, o todo,  é importante para a agregação de forças na ação 
de todos para o benefício de todos. Sabemos que para a existência da cooperação de 
um grupo de pessoas é preciso primeiro a vontade individual, que nesse campo de 
atuação passa a ser o cidadão. Este  pode, juntamente com outros, formar um peso 
ainda maior  na figura do ator social a favor da questão ambiental. Por outro lado, não 
se pode achar que isso ocorrerá naturalmente e sim que essa valorização dos elementos 
formadores do meio ambiente pode ser trabalhada por meio da educação ambiental 
como veículo que consiga abrir as pessoas dentro do seu íntimo, ou seja, de dentro para 
fora e não o contrário. E isto é possível porque num “[...] primeiro momento a percepção 
é individual e seletiva, sujeita aos seus valores, suas experiências prévias e suas 
memórias. Ao passo que, na etapa seguinte, o mapeamento está submetido aos filtros 
culturais, sociais e, ainda, individuais” (OLIVEIRA; MACHADO, 2004, p. 133-134, grifo 
das autoras). 

Ainda, segundo Oliveira e Machado (2004) o mapeamento mental depende das 
experiências e vivências de cada um de acordo com as suas especificidades.  Isso nos 
ajuda a entender o engajamento de muitas pessoas que agem em defesa da questão 
ambiental e outros, no entanto, esta discussão está distante. Um pouco mais adiante as 
autoras esclarecem que:  

A mente humana atribui valores e forma de julgamentos, procurando definir as 
preferências, daí, envolver coerência, complexidade, naturalidade, mistério e 
enclausuramento. A geração de conduta e ação é que levam ao processamento 
das informações recebidas, formando as representações e avaliando, de acordo 
com seus valores e expectativas. A ação propriamente dita é determinada pela 
atitude e expectativa, como produto da própria conduta (OLIVEIRA; MACHADO, 
2204, p.134, grifo das autoras). 

A valorização do meio ambiente depende de cada um, ou seja, da atribuição de 
valores que cada indivíduo julga em relação aos objetos, influenciado pelas suas 
vivências e experiências e também pela cultura que o cerca. 

Para Tuan (1980, p. 4) 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”.  

De acordo com Tuan (1980) a atitude difere da percepção por ser uma posição 
que se toma em relação ao mundo e é mais estável do que a percepção, uma vez que é 
o resultado de várias percepções, ou seja, de experiências. A seguir consideraremos a 
tecnologia, sem, no entanto, fugir da valorização que as pessoas atribuem, não só a 
tecnologia, mas para a natureza e o meio ambiente. 
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TECNOLOGIA 

O significado de tecnologia é complexo e para ultrapassar os limites de sua 
aparência, ou seja, do senso comum, tem que ser visto historicamente, pois sem uma 
compreensão histórica da tecnologia, dificilmente será possível interpretá-la e criá-la. A 
técnica, por outro lado, trata das habilidades de uso dos segredos tecnológicos e não 
deve ser confundida com a tecnologia. De acordo com Dolce (2004) a tecnologia refere-
se ao conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos, empíricos e intuitivos 
usados para produzir e comercializar bens e serviços e no processo de sua aplicação. Já 
a técnica refere-se ao conjunto de instruções ou habilidades a fim de produzir bens e 
serviços. O Homem sempre conviveu com tecnologias intuitivas. De acordo com  Dolce 
(2004), essa relação se deu: “ Na utilização do fogo, nos primeiros utensílios, nas armas 
e nas ferramentas o homem utilizou sua imaginação e empregou técnicas desenvolvidas a 
partir de experiências que deram certo, descartando as que deram errado pelo método 
de ensaio e erro”.Mas, o autor nos lembra que foi com o desenvolvimento das ciências e 
do método científico que esse processo se intensificou em benefício do Homem.  A 
tecnologia como resultado da criação humana não pode ser analisada isoladamente do 
contexto social; por isso, faremos a seguir algumas considerações socioeconômicas e sua 
relação com a natureza, tendo como pano de fundo a tecnologia como meio da 
construção do meio ambiente. A espécie humana é a que mais se apropriou dos recursos 
naturais, modificando de vez a relação entre si e com a natureza. Tanto que a relação do 
homem com a natureza no curso da História  foi amplamente modificada. Mas foi: 

A revolução industrial que deu origem ao capitalismo moderno expandiu 
extraordinariamente as possibilidades de desenvolvimento material da 
humanidade. E continua expandindo-as até hoje, se bem que a um custo 
elevadíssimo. A partir de meados do século XVIII, destruiu-se mais a natureza 
que em toda a história anterior. Se os sistemas industriais alcançaram apogeus 
de sucesso, tornando-se capazes de criar e acumular vastos níveis de capital 
produzido pelo homem, o capital natural, do qual depende a prosperidade 
econômica da civilização, vem declinando rapidamente, sendo que o índice de 
perdas cresce na mesma proporção dos ganhos em termos de bem-estar 
material (HAWKEN e outros, 1999, p.2, grifo do autor). 

Segundo Ross (1998, p.213) foi o desenvolvimento técnico-científico possibilitado 
pelo capitalismo durante os séculos XVIII, XIX e XX  que moldou de uma vez por todas os 
interesses das sociedades humanas de um lado e a preservação da natureza de outro. 
Com esta visão de desenvolvimento é que: 

A crescente industrialização concentrada em cidades, a mecanização da 
agricultura em sistemas de monocultura, a generalizada implantação de 
pastagens para a criação de gado, a intensa exploração de recursos 
energéticos, como o carvão mineral e o petróleo, a extração de recursos 
minerais, como o cobre, o ferro, o ouro, o estanho, o alumínio, o manganês, 
entre inúmeros outros, alteram de modo significativo a terra, o ar e a água do 
planeta, chegando algumas áreas a degradações ambientais irreversíveis (ROSS, 
1998, p. 213). 

Mesmo reconhecendo todo esse desenvolvimento técnico-científico, não podemos 
cometer o equívoco de pensar que os problemas ecológicos são de responsabilidade 
específicas da técnica, porque: 
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[...] a técnica não pode ser vista independentemente de um determinado 
contexto social, político e cultural. A técnica, mediação entre o social e o 
natural, é instituída num campo de relações intersubjetivas e, dessa forma, longe 
está de ser neutra. Ela reflete uma razão que venceu e com a qual se 
compromete (GONÇALVES, 2000, p.122, grifo nosso). 

A forma como o homem vem se relacionando com os outros homens e com a 
natureza não foi sempre da maneira que conhecemos hoje. A apropriação que o homem 
fez da natureza é concomitante à dominação exercida perante outros seres humanos. Isso 
demonstra que não podemos analisar o homem como um ser estritamente biológico, 
conforme nos lembra Gonçalves: 

Ora, o homem é um ser que por natureza produz cultura; esta é a sua 
especificidade natural. Diferentemente do pensamento corrente, os homens ao 
longo da história criam normas, regras e instituições não para evitar cair no 
estado da natureza. Ao contrário, eles o fazem desenvolvendo a sua própria 
natureza não somente em função dos estímulos advindos do meio ambiente, 
mas também das relações que os homens estabelecem entre si (GONÇALVES, 
2000, p.94, grifo do autor). 

Note-se então, que atualmente vem se discutindo o meio ambiente não mais 
apenas com relação à natureza, mas sim incorporando outras dimensões da sociedade. 
Assim, faz-se necessário um estudo mais de perto do que vem a ser a sociedade, para 
que possamos entender suas relações sociais e sua relação com a natureza. 

De acordo com Drew (1998, p.1) a visão do homem ocidental em relação ao seu 
meio ambiente advém da crença de que o homem foi feito à imagem de Deus, segundo 
a idéia cristã-judaica. Portanto, sendo diferente das outras espécies, teria o direito de 
dominar o mundo. 

Na mesma direção, Oliveira e Machado (2004, p.139) nos lembram que “[...] 
herdamos uma crença que ainda é transmitida às crianças em várias partes do globo: a 
Terra é tão vasta, e a natureza tão poderosa, que nada que façamos poderá ocasionar 
algum efeito importante ou duradouro sobre o funcionamento dos sistemas naturais”. 

De acordo com Gonçalves (2000) usamos nos dias atuais  uma série de 
expressões que trazem consigo a concepção de natureza que predomina em nossa 
sociedade. Observe algumas delas: “Chama-se de burro ao aluno ou a pessoa que não 
entende o que se fala ou ensina; de cachorro ao mau-caráter; de cavalo ao indivíduo 
mal-educado; de vaca, piranha e veado àquele ou àquela que não fez a opção sexual 
que se considera correta, etc [...]” (GONÇALVES 2000, p.25, grifo do autor). Verifica-se 
que todos os termos usados retratam animais, ou seja, seres da natureza com enfoque 
negativo. Tal tratamento é oposto, portanto, ao comportamento culto ou civilizado. 
“Chama-se de selvagem àquele que se encontra no pólo oposto da cultura. E, notem 
bem, selvagem quer dizer da selva, mais uma vez, do plano da natureza” (GONÇALVES 
2000, p.25, grifo do autor).  

“As cenas simples e mesmo as pouco atrativas podem revelar aspectos que antes 
passavam desapercebidos e este novo insight na realidade é, às vezes, experienciado 
como beleza”. (TUAN, 1980, p 110). Isso demonstra que o significado que damos às 
coisas ao nosso redor, inclusive à natureza, depende da nossa herança cultural. De 
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acordo com Libório (1994, p.133) essa assimilação começa no ambiente familiar que 
está à nossa disposição, contendo as instruções codificadas e as estruturas que irão 
moldar a nossa conduta. Assim: 

Comer, falar, sentir, perceber são capacidades inatas, controladas pelo próprio 
organismo. Mas o que comer e como comer, pronunciar palavras e frases 
apropriadas, nas situações sociais apropriadas, no tom de voz adequado, sentir 
certas emoções, proteger ou não seu meio ambiente, perceber o que se passa à 
sua volta são condutas controladas culturalmente (LIBÓRIO, 1994, p.133, grifo 
nosso). 

Queremos chamar atenção que aquilo que parece ser como um ato “natural” de 
transformação da natureza em benefício de alguns membros da sociedade esconde as 
complexas e desiguais relações sociais estabelecidas no seu interior. “A visão do mundo é 
a experiência conceitualizada. Ela é parcialmente pessoal, em grande parte social” 
(TUAN, 1980, p. 4). Tal relação nos remete ao modelo atual que se inscreve numa crise 
socioambiental sem precedentes na história da humanidade. Por isso, a tecnologia não 
pode ser encarada com neutralidade. Na verdade, ela está inserida num contexto maior 
que organiza e mantém as estruturas da sociedade em suas contradições. Portanto, nos: 

Resta agora levar os compromissos à prática, tarefa que não será fácil, nem no 
plano mundial, nem no local, uma vez que os conflitos perceptivos são ainda 
profundos, e resolvê-los implica, mais que contrariar interesses, atribuir outro 
valor à nossa própria vida no planeta Terra, buscando mudar os padrões 
civilizatórios, tarefa de cada um de nós que habitamos o Planeta Azul (OLIVEIRA; 
MACHADO, 2004, p.114). 

 

A REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO 

A tecnologia, independente do momento histórico, sempre esteve associada ao 
modelo de sociedade na qual estava inserida, construindo assim o meio ambiente de 
cada época. Atualmente não é diferente. Diante da complexa sociedade em que vivemos, 
nos indagamos, como professores universitários de diferentes áreas percebem o meio 
ambiente e a participação da tecnologia na construção deste todo no qual estamos 
inseridos. Nosso interesse é saber se as pessoas percebem o meio ambiente como um 
todo ou possuem uma visão dicotômica do mesmo. Outra preocupação é de saber se as 
pessoas percebem a tecnologia como um elemento subordinado ao modelo 
socioeconômico ou como algo autônomo. Teve como objetivo pesquisar como um grupo 
de profissionais acadêmicos, da Faculdade de Educação São Luís, Jaboticabal, SP, 
percebe o meio ambiente e o uso da tecnologia no contexto atual. 

 

Caracterização dos sujeitos 

Fizeram parte deste levantamento 29 professores, de ambos os sexos, sendo 15 
(51,7%) femininos e 14 (48,3) masculinos. Em relação às áreas do conhecimento: 17 
(58,62%) são das Ciências Humanas, 05 (17,25%) das Ciências Exatas,  4 (13,79) de 
Letras e 03 (10,34%) das Ciências Biológicas. 
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Instrumentos de medida  

Foi elaborado um questionário, contendo 2 questões, sendo uma aberta e uma 
semi-aberta. As questões elaboradas foram: 1) O que é meio ambiente para você? 2) Na 
sua opinião: a tecnologia contribui para a degradação ambiental ou para um 
desenvolvimento sustentável? Justifique sua resposta. 

 

Coleta de dados 

Os dados foram coletados entre os dias 10 a 20 de dezembro de 2004, na 
Faculdade de Educação São Luís, Jaboticabal – SP. 

Resultados e discussões  As informações obtidas pelo questionário foram 
analisadas quantitativa e qualitativamente. Nas duas questões, de acordo com as 
respostas, houve uma categorização que variou de questão para questão.  

 

Primeira questão: O que é meio ambiente para você? 

As respostas foram categorizadas em: Espaço natural (rios, florestas, animais, 
montanha, seres vivos.), Espaço vivido (o entorno, onde a gente vive, o palco da vida.) e 
em Espaço global (o meio ambiente na sua totalidade. De acordo com a Tabela 1, 
observa-se que a categoria espaço natural recebeu  o maior número das respostas. 
Nestas respostas observou-se a dimensão do meio ambiente como sinônimo de natureza, 
como “É o espaço natural que nos rodeia”, “Meio ambiente para mim, está ligado aos 
recursos naturais, flora, animais, etc.” ou “é o conjunto do meio físico (abiótico) e o meio 
de natureza orgânica (biótico) e seus relacionamentos”. O espaço vivido vem na 
seqüência, apontando por meio das respostas uma visão do meio ambiente apenas como 
recorte ou substrato onde se assenta a vida humana, como “meio ambiente é o local em 
que vivemos”, “meio ambiente em que as pessoas vivem ou os seres vivos habitam” ou “É 
o palco da vida, onde o homem realiza suas ações”. Já o espaço global, foi a categoria 
com menor número de respostas, que retratou o meio ambiente como um todo, como “É 
o envolvimento de todo um contexto não só ligado ao ecossistema, mas também ao 
social, político e econômico”, “É um conjunto que se relaciona num imediato onde a 
pessoa vive e transita (arborização, enchentes, seca, etc.) e outro que, mesmo parecendo 
distante, afeta da mesma forma (falta d’água, aquecimento global, etc.) ou “É a relação 
entre homem, natureza e sociedade, na qual todos esses elementos buscam um convívio 
harmonioso e equilibrado, envoltos numa constante modificação e adaptação para sua 
sobrevivência na Terra”. Apesar de Tuan (1980, p. 285) nos chamar a atenção de 
quando “[...] os papéis de cada sexo são definidos, homens e mulheres, adotam valores 
diferentes e percebem aspectos diferentes do meio ambiente”. Notamos nas respostas 
entre os sexos uma diferença pequena. Nota-se também que ambos os sexos percebem o 
meio ambiente como partes e não como totalidade. Tal percepção está ligada aos 
mundos mentais construídos pelos seres humanos e não a realidade em si, por isso, Tuan 
(1980, p.15) nos lembra que o  “[...] meio ambiente artificial que construíram é um 
resultado dos processos mentais – de modo semelhante, mitos, fábulas, taxonomias e 
ciência. Todas essas realizações podem ser vistas como casulos que os seres humanos 
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teceram para se sentirem confortáveis na natureza”. Ainda a Tabela 1 revelou que assim 
como se observou uma predominância das respostas quanto aos sexos nos espaços 
natural e vivido, com as áreas do conhecimento não foi diferente. Não houve nenhuma 
resposta dos sujeitos das Ciências Exatas e de Letras na percepção do meio ambiente 
como totalidade. Nota-se que ainda predomina uma visão dicotômica do meio ambiente, 
o que deveria estar superado porque “[...] não se pode mais encarar a Terra como 
dissociada da civilização humana; somos parte do todo, e olhar para ele significa, em 
última análise, olhar para nós mesmos” (OLIVEIRA; MACHADO, 2004, p.138). 

Tabela 1 – Distribuição dos professores de como percebem o meio ambiente, de acordo 
com o sexo e as áreas do conhecimento. 

 

 

Segunda pergunta: Na sua opinião a tecnologia contribui para a degradação ambiental 

ou para um desenvolvimento sustentável? Justifique sua resposta. 

A Tabela 2 mostra que do total de respostas, a maior parte dos sujeitos tanto entre 
os sexos como entre as áreas do conhecimento, percebem a tecnologia como 
contribuidora para a degradação ambiental. Na seqüência, com menos da metade das 
respostas da categoria anterior, também entre os sexos e entre as áreas do conhecimento, 
vem as respostas que apontaram a tecnologia tanto responsável pela degradação 
ambiental como para um desenvolvimento sustentável. Por último, aparecem as respostas 
que consideram a tecnologia como contribuidora para um desenvolvimento sustentável. 
Tanto entre os sexos como entre as áreas do conhecimento a predominância das 
respostas foi a tecnologia como responsável pela degradação ambiental. Uma explicação 
para essa visão comum entre as respostas pode ser porque todos “[...] os seres humanos 
compartilham percepções comuns, um mundo comum, em virtude de possuírem órgãos 
similares” (TUAN, 1980, p.6).  

Para justificar as respostas em relação à contribuição da tecnologia ente os sexos 
e áreas do conhecimento, houve uma categorização das respostas em: Ambiental 
(destruição das florestas, poluição e desequilíbrio), cidadania (participação, cobrança e 
tomada de consciência), política (falta de planejamento, falta de fiscalização e 
investimentos) e socioeconômica (qualidade de vida, ação empresarial e sistema 
econômico). De acordo com a Tabela 3,  para justificar as respostas que apontaram a 

ÁREAS DO CONHECIMENTO  

ESPAÇOS 
Biológicas   Exatas      Humanas     Letras 

M      F        M       F      M      F      M       F   TOTAL 
Natural 2        1 2        1 6        6 -        4 22 

Vivido  -         - 2        1 2        5 -        3 13 

Global -         - -         - 2        2 -         - 4 

TOTAL 2        1 4        2 10      13 -        7 39 

n= 29
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tecnologia como responsável pela degradação ambiental, não houve uma diferença 
significativa na escolha das categorias. Entre as justificativas nesse grupo, surgiram: “As 
pessoas hoje utilizam a tecnologia visando aumentar seus lucros e não se preocupam com 
os prejuízos que podem estar causando ao meio ambiente” e “Pois a tecnologia visa o 
progresso que é construído pelas mãos dos homens; e para que o progresso apareça, o 
meio ambiente precisa desaparecer.” Observando a Tabela 4, que apresenta as 
justificativas das respostas da contribuição da tecnologia para o desenvolvimento 
sustentável, também não houve uma disparidade entre as categorias, com exceção dos 
sujeitos da área do conhecimento de Letras que não optaram por esta resposta. Entre as 
respostas desse grupo apareceram: “Há 20 anos quase não tinha preocupação com o 
meio ambiente. Hoje não há ser humano que não leve em consideração o meio 
ambiente” e “não acho que a tecnologia contribui para a degradação ambiental e sim por 
quem e como ela é usada.”. Em relação às justificativas para quem respondeu que a 
tecnologia contribui tanto para a degradação ambiental como para um desenvolvimento 
sustentável, de acordo com a Tabela 5, o que nos chamou a atenção foi a participação 
apenas das áreas do conhecimento das Ciências Humanas e de Letras, com destaque 
para a primeira. Entre  as justificativas aparecem, entre outras, “Depende, acredito que 
historicamente, a tecnologia foi responsável pela degradação ambiental, embora tenha 
seu lado positivo como facilitar e melhorar a vida de milhões de pessoas” e “A tecnologia 
em si não é motivo para degradação. Os executores quando não conscientizados podem 
provocar situações em que haja fatores degradantes.” Observa-se que as justificativas das 
respostas que apontaram a tecnologia tanto para a degradação ambiental como 
responsável por um desenvolvimento responsável, retratam uma visão contextualizada, 
percebendo a tecnologia subordinado ao modelo socioeconômico no qual ela está 
inserida. 

 

Tabela 2. Distribuição das respostas em relação à contribuição da tecnologia para a 
degradação ambiental ou para um desenvolvimento sustentável, de acordo com o sexo e 

as áreas do conhecimento 

 

ÁREAS DO CONHECIMENTO   

CONTRIBUIÇÃO 
Biológicas Exatas  Humanas  Letras           

M      F      M     F     M    F     M     F  TOTAL 
Degradação Ambiental  2       - 2       1  2     6  -       3 16 
Desenvolvimento Sustentável   1       1 -        1  2     -  -       - 6 

Ambas  -        - -        -  5     1  -       1 7 

TOTAL  3       1 2       2 10    7  -       4 29 

n= 29 
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Tabela 3 – Distribuição das justificativas das respostas que apontaram a tecnologia como 
contribuidora para a degradação ambiental, de acordo com o sexo e áreas do 

conhecimento 

 

Tabela 4 – Distribuição das Justificativas das respostas que apontaram a tecnologia como 
contribuidora para o desenvolvimento sustentável, de acordo com o sexo e áreas do 

conhecimento 

 

 

ÁREAS DO CONHECIMENTO   

CATEGORIAS Biológicas Exatas Humanas Letras           

M      F     M      F    M     F   M     F   TOTAL    
Ambiental 1        - 1      1 1      3 -      3 10 

Cidadania  1        -      1      - 1      4 -      1 8 

Política 1        - 1       - 2      2 -      2 8 

Socioeconômica -         - 1      1 2      4 -      1 9 

TOTAL 3        - 4      2 6    13 -      7 35 

ÁREAS DO CONHECIMENTO   

CATEGORIAS 
Biológicas Exatas Humanas Letras           

M     F       M   F      M    F     M    F    TOTAL 
Ambiental  -      1 1     - 1     1 -      - 4 
Cidadania   -      1 1     1 2      - -      - 5 

Política  -      1 1     1 2      1 -      - 6 

Socioeconomica  -      1 1      - 1      1 -      - 4 

TOTAL  -      4 4     2 6      3 -      - 19 

n= 29 

n= 29
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Tabela 5 Distribuição das Justificativas das respostas que apontaram a tecnologia tanto 
pela contribuidora para a degradação ambiental como para um desenvolvimento 

sustentável, de acordo com o sexo e áreas do conhecimento 

 

CONCLUSÕES 

Como nos aponta Tuan (1980, p.6) “Duas pessoas não vêem a mesma 
realidade”.Isso ficou evidente neste trabalho ao propor o levantamento das percepções 
de um grupo de professores referente ao meio ambiente e da contribuição da tecnologia 
no atual modelo socioeconômico.  As respostas demonstraram que as percepções 
mudam de acordo com o sexo e com a área de conhecimento do sujeito. Outro ponto 
importante a ser considerado é que mesmo alguns sujeitos tendo escolhido mais de uma 
resposta, suas justificativas no entanto, ganham outra dimensão, narrando situações reais 
e ideais que fazem parte do imaginário de cada um. Isso pode ser compreendido em 
Tuan (1980, p. 285) no qual coloca que a “[...] cultura pode influenciar a percepção de 
tal modo que as pessoas verão coisas que não existem: pode causar alucinação em 
grupo.” Pode-se concluir portanto que os professores, na maioria, não percebem o meio 
ambiente como um todo, tendo uma visão dicotômica em que de um lado há a natureza 
e do outro a sociedade. Outro aspecto importante a ser considerado refere-se a 
percepção da contribuição da tecnologia. A maioria dos professores apontou a 
tecnologia como sendo responsável pela degradação ambiental ou pelo desenvolvimento 
sustentável, não percebendo a mesma como sendo subordinada ao contexto 
socioeconômico vigente, ou seja, a enxergam como algo autônomo. O conjunto das 
respostas nos mostrou como o mundo subjetivo das pessoas, mesmo entre uma parcela 
pequena de professores, reflete na construção do mundo real, por isso,  as pesquisas em  
percepção ambiental são, mais do que nunca, imprescindíveis nos dias atuais para se 
construir um meio ambiente com uma visão holística  e com qualidade de vida para 
todos. Obstáculos para esse fim existem, mas não se trata apenas do obstáculo 
econômico. “O obstáculo maior reside, então, na nossa percepção, pois a maioria das 
pessoas resiste em aceitar o fato de que a crise ambiental é de âmbito global e 
extremamente grave”.(Oliveira; Machado, 2004, p. 141, ). 

ÁREAS DO CONHECIMENTO   

CATEGORIAS 
Biológicas Exatas Humanas  Letras           

M     F       M     F   M      F    M     F   TOTAL 
Ambiental  -       - -      - 4      - -       1 5 

Cidadania   -       -       -      - 4      - -       1 5 

Política  -       - -      - 4      - -       1 5 

Socioeconômica  -       - -      - 5      - -       1 6 

TOTAL  -       - -      - 17    3 -       1 21 

n= 29
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