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1. Introdução

As mudanças ambientais globais, associadas a um rápido processo 
de urbanização e mudanças no padrão de consumo das populações, têm 
pressionado as comunidades científica e civil a buscar soluções sustentáveis 
para o desenvolvimento. O consenso científico sobre o aquecimento global6 
(IPCC, 2007) associado à elevação no padrão de consumo mundial (WILK, 
2002), antes exclusivo dos países desenvolvidos, lança o desafio para se en-
tender com maior profundidade os mecanismos de comportamento e atitude 
ambientais da população. Isso é particularmente relevante em contextos de 
baixo desenvolvimento humano, com populações vulneráveis à influência de 
problemas ambientais objetivos (ANDERSON et al. 2007; HARRIS, 2006).

Este capítulo pretende contribuir para a literatura sobre valores e 
atitude ambientais, utilizando dados primários, representativos para a 
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Michael Winton , são céticos à hipótese de aquecimento antrópico da temperatura média do Planeta 
(MOLION, 2008; HELD et al., 2010). Entre as principais causas de contestação à hipótese predomi-
nante, pode-se citar: (1) a temperatura média não é uma boa medida, uma vez que a proporção de 
áreas continentais é diferente entre os hemisférios sul e norte; (2) as medidas históricas de temperatura 
são medidas em cidades com crescente grau de impermeabilização do solo, gerando um aumento 
esperado de temperatura ao longo do tempo; (3) os níveis de emissão de CO2 na atmosfera têm au-
mentado sistematicamente, embora o comportamento da série de temperatura não esteja responden-
do diretamente; (4) os ciclos lunares de 18,6 anos que ocasionam a elevação do nível dos oceanos por 
força gravitacional coincidem com os níveis registrados. Os céticos, como são popularmente conheci-
dos os cientistas que questionam a tese de aquecimento global antrópico, reconhecem a capacidade 
da intervenção humana na alteração microclimática, embora não aceitem a capacidade humana de 
alterar globalmente os padrões climáticos manipulando apenas 7% da área continental do planeta.
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comunidade urbana de Tumiritinga, MG, apresentando resultados iné-
ditos no Brasil da escala do Novo Paradigma Ecológico (NPE) (DUNLAP 
et al., 2000) segundo o status socioeconômico dos residentes. Nossa 
hipótese de trabalho é que a escala NPE não pode ser tratada de modo 
legítimo como um construto único em contextos de baixo desenvol-
vimento humano, devido à ancoragem das necessidades imediatas ao 
processo de formação cognitiva dos valores (JODELET, 1994; ARRUDA, 
2002; OLIVEIRA, 2008). Dessa forma, a estrutura de causalidade de 
atitude ou valores è comportamento è resultado (FISHBEIN; AJZEN, 
1975) só pode ser completamente equacionada se entendermos como 
as atitudes são formadas em contextos com diferentes graus de desen-
volvimento humano, a partir da investigação do sistema de crenças com 
uma perspectiva multidimensional e multi-método.

Nossa experiência de campo, através de testes prévios da adequa-
ção contextual dos itens da escala NPE, validada internacionalmente, 
levou-nos a repensar a qualidade das informações sobre visões ecoló-
gicas de mundo (ecological worldviews) derivadas do instrumento em 
comunidades com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e 
com crescentes problemas ambientais imediatos. Para tanto, fizemos 
uma adaptação contextual dos 15 itens da referida escala e utilizamos 
um instrumento visual para facilitar a compreensão do grau de confor-
midade social a cada um deles. Resultados derivados de uma pesquisa 
qualitativa, conduzida com representantes de diferentes classes sociais 
entre os entrevistados na pesquisa amostral, sinalizam a incapacidade 
da escala em refletir atitudes e valores num subgrupo de indivíduos com 
condições socioeconômicas precárias. Neste capítulo trabalhamos com 
um escopo teórico da ancoragem (JODELET, 1994; ARRUDA, 2002; 
OLIVEIRA, 2008) para compreender o desvio na formação de opinião e 
na capacidade de cognição, sobre questões relativas a atitudes ambien-
tais na presença de limitadas condições de sobrevivência.

Os resultados sugerem a existência de diferenças na consistência 
interna da escala NPE de acordo com o estrato social. A elevada pro-
porção de indecisos ou sem capacidade de responder aos itens entre os 
indivíduos que fizeram parte do estudo sugere o efeito da ancoragem 
sobre a capacidade de formação cognitiva sobre as questões relativas 
à atitude ambiental. Entre os que deram respostas válidas, o grau de 
validade interna da escala é menor entre os domicílios mais pobres, 
reforçando a hipótese de ancoragem.
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2. Referencial Teórico

As mudanças ambientais globais, em situações de rápida urbani-
zação, lançam o desafio para se entender com maior profundidade os 
mecanismos de comportamento e as atitudes ambientais da população, 
particularmente em contextos com populações vulneráveis à influência 
de problemas ambientais objetivos. Não é por menos que o tema da 
Rio+20 centrou-se no “desenvolvimento sustentável”, diferentemente 
da conferência em 1992 e das Convenções do Combate à Desertifica-
ção e da Diversidade Biológica e das Mudanças Climáticas (COPs), em 
que os temas relativos as mudanças climáticas e à governança assumi-
ram papel de destaque.

Não se trata de ignorar a agenda do clima, mas de enfrentar novos 
desafios trazidos pela dinâmica demográfica e pela reengenharia global 
do desenvolvimento que, por seu turno, influenciam a mudança climá-
tica (MARTINE; TORRES; MELLO, 2012). Países em desenvolvimento 
com baixas taxas de fecundidade, muitos já abaixo do nível de reposi-
ção, viram, na última década, suas economias entrarem numa fase de 
crescimento acelerado, a exemplo da China e do Brasil. A transição da 
fecundidade veio acompanhada de uma rápida transição urbana não 
planejada em alguns desses países, gerando uma concentração popula-
cional em áreas de alta produtividade com acesso assimétrico ao merca-
do de trabalho. Esses fatores, juntos, limitam a capacidade da transição 
urbana em se traduzir em economias de pleno emprego com crescimen-
to sustentável de longo prazo.

Por outro lado, iniciativas governamentais recentes têm procura-
do corrigir esse problema estrutural, fomentando programas de trans-
ferência de renda ou de cotas baseadas em diferentes atributos (so-
cioeconômicos ou étnicos), focalizados em grupos populacionais com 
menores chances de ascender socialmente. A melhoria nos indicadores 
educacionais no México e Brasil, com a implementação de programas 
de transferência condicionais de renda (Oportunidades, Bolsa Família, 
Brasil Carinhoso), representam uma oportunidade, para diversos in-
divíduos de baixa renda, de acumularem capital humano, garantindo 
uma elevação geracional persistente de produtividade (FERNALD et 
al., 2009; SILVA et al., 2008).

Além dos programas condicionais com foco no investimento edu-
cacional, outros programas para assegurar o bem-estar de populações 
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pobres (como o Benefício de Prestação Continuada, para idosos pobres 
e deficientes, e a Previdência Rural – benefícios não-contributivos) inten-
sificam a pressão sobre a demanda efetiva nesses países em desenvol-
vimento, impulsionando o crescimento de curto prazo (SOARES et al., 
2007). Vários estudos sugerem, por exemplo, a importância das políticas 
de transferência de renda para a redução contemporânea da pobreza e 
da desigualdade no Brasil (HOFFMANN, 2006; SOARES et al., 2007). A 
recomposição do salário-mínimo também tem sido uma fonte estrutural 
importante para gerar capacidade de consumo nas famílias de baixa ren-
da (BARROS et al., 2001).

O aumento no padrão do consumo nos países em desenvolvimento 
tem sido questionado como insustentável do ponto de vista ambiental, 
representando um desafio para o desenvolvimento sustentável. Penalizar 
o consumo de indivíduos que foram historicamente privados do acesso 
ao mercado de bens e serviços, no entanto, é uma questão eticamente 
delicada e indesejável dos pontos de vista político e econômico (OJIMA, 
2012). A educação ambiental tem sido apontada como uma resposta a 
esse dilema, mas a sua efetividade depende da capacidade dos gestores e 
cientistas de entender como as atitudes e os valores ambientais em países 
em desenvolvimento se formam, e como essas atitudes interagem com o 
comportamento ambiental de sua população. 

A escala NPE (DUNLAP et al. 2000; DUNLAP; VAN LIERE, 1978) 
tem sido o instrumento mais utilizado nos países ocidentais para se com-
preenderem as atitudes e valores humanos em relação ao ambiente. 
Implícito na escala NPE está o pressuposto de que a sociedade tem mu-
dado sua percepção sobre a relação do homem com o ambiente, pas-
sando de um paradigma social de dominação e independência humana 
sobre os recursos ambientais – human exception paradigm (HEP) para 
um novo paradigma ecológico – new environmental paradigm (NPE) 
(CATTON; DUNLAP, 1980). O NPE percebe o ser humano não como 
uma “exceção”, mas como “parte integrante” e sujeito às mesmas leis 
que governam os demais seres na natureza.

A emergência desse novo paradigma reflete a pressão exercida pe-
las consequências do processo de industrialização não sustentável, con-
tribuindo para danos ambientais globais (aquecimento global, surgimento 
de novas endemias) e para a recorrência de eventos extremos (desertifi-
cação, inundações, dentre outras). Originalmente proposta por Dunlap e 
Van Liere (1978), a escala para mensuração de visões ecológicas do ho-
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mem tenta captar o grau de aceitabilidade social das duas visões opostas 
– a antropocêntrica (HEP) e a integradora (NPE). A escala originalmente 
proposta contém doze itens do tipo Likert. Uma nova versão ampliada 
(com quinze itens) foi proposta por Dunlap et al. (2000), adaptada para: 
(1) incluir uma maior quantidade de visões de mundo ecológicas, (2) ba-
lancear melhor o conjunto de itens relacionados aos paradigmas HEP e 
NEP, e (3) atualizar a terminologia.

 O desenvolvimento dessas escalas ocorreu originalmente num 
contexto específico: o Estado de Washington, nos Estados Unidos da 
América. Apesar de a aplicação da escala por Dunlap e colaboradores 
ter coberto uma ampla gama de níveis socioeconômicos, o contexto 
como um todo reflete um país industrializado e um Estado que abriga 
a capital política – o centro de decisões governamentais americanas. 
Evidências da aplicação da escala em comunidades de países em desen-
volvimento sugerem que indivíduos não conseguem ver os dois paradig-
mas como mutuamente excludentes, como nos países industrializados 
(CORRAL-VERDUGO; ARMENDÁRIZ, 2000).

A essa incapacidade de processar cognitivamente visões de mundo 
opostas entre pessoas com baixo status socioeconômico damos o nome de 
“ancoragem socioambiental”. A ancoragem, como entendida na psicologia, 
tem por função estabelecer uma ligação, uma ponte, entre o novo transfor-
mado e algo que já faz parte do mundo de possibilidades de representação 
do sujeito ou grupo (a objetivação7). Ela se constitui efetivamente na maneira 
pela qual o novo conhecimento cria suas raízes no social e para ele retorna, 
promovendo uma transformação tanto daquele que é identificado como su-
jeito quanto do que assume o lugar de objeto (JODELET, 1994; ARRUDA, 
2002). No entender de Arruda (2002, p. 136) o processo de ancoragem re-
presenta uma forma pela qual “O sujeito procede recorrendo ao que é fami-

7 A ancoragem constitui-se no passo subsequente ao da objetivação. A atuação conjunta desses 
parâmetros torna possível a construção de uma representação social. Pela objetivação, os novos 
fatos, situações ou objetos que se apresentam aos indivíduos são dissecados, recompostos, trans-
formados em algo inteligível, sendo destituídos de seus detalhes ou características ameaçadoras 
ao mundo de compreensão daquele que o observa. Efetivamente o complexo, o inicialmente 
incompreensível, é revestido de características ou de atributos que apresentam semelhanças com 
os existentes no contexto no qual é observado. No entender de Oliveira (2004), a objetivação 
constitui-se no “processo pelo qual indivíduos ou grupos acoplam imagens reais, concretas e 
compreensíveis, retiradas de seu cotidiano, aos novos esquemas conceituais que se apresentam 
e com os quais têm de lidar”. Após a ocorrência desse processo de mutação, no qual o novo 
objeto deixa de ser percebido como uma excentricidade ou como incompatível ao mundo de 
compreensão, inicia-se o mecanismo da ancoragem (OLIVEIRA, 2008).
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liar para fazer uma espécie de conversão da novidade: trazê-la ao território 
conhecido da nossa bagagem nocional, ancorar aí o novo, o desconhecido, 
retirando-o da sua navegação às cegas pelas águas do não-familiar”.

Ancoragem e objetivação constituem-se em mecanismos funda-
mentais no processo de construção social da realidade. Ambos 
estabelecem as condições necessárias para que o novo perca os 
elementos que o tornam diferente do contexto para que possa ser 
compreendido e integrado ao mundo social como se já fizesse par-
te da experiência pregressa dos indivíduos ou grupos. Ao mesmo 
tempo em que tais mecanismos contribuem para a manutenção da 
ordem, seja da consciência individual seja da vida social, eliminam 
a possibilidade de que cada indivíduo, bem como o grupo, se lance 
no alcance de algo novo de forma consciente e pró-ativa. A esse 
título vale atentar para a asserção de Moscovici:O processo social 
no conjunto é um processo de familiarização pelo qual os objetos 
e os indivíduos vêm a ser compreendidos e distinguidos na base 
de modelos ou encontros anteriores. A predominância do passado 
sobre o presente, da resposta sobre o estímulo, da imagem sobre a 
realidade tem como única razão fazer com que ninguém ache nada 
de novo sob o sol. A familiaridade constitui ao mesmo tempo um 
estado das relações no grupo e uma norma de julgamento de tudo 
o que acontece (MOSCOVICI, 1961, p.26 apud ARRUDA, 2002).

Se por um lado o processo de ancoragem contribui para o enraiza-
mento de um novo conhecimento, já transformado em algo familiar, por 
outro dificulta a compreensão de realidades que se apresentam distantes 
ou diferentes daquelas em que vive o indivíduo ou o grupo. Essa é a 
gênese da dificuldade de alguém apegado a questões imediatas e locais 
em compreender e ter algo a dizer sobre aquilo que não faz parte de sua 
experiência e que se apresenta como algo incompreensível. Eis, portanto, 
a importância e o limite do mecanismo de ancoragem quando se fala no 
presente ou em uma realidade restrita, sobre algo que poderá fazer parte 
do futuro ou que faz parte de uma realidade na qual se inscrevem os 
grandes aglomerados humanos (JODELET, 2008).

Em um estudo a respeito do que pensam e falam os portugueses 
sobre o ambiente e a natureza, Castro (2003) tomou como referência 
a Teoria das Representações Sociais8, ao analisar os resultados obtidos 

8  Para Jodelet, pode-se definir representação social como sendo “[...] uma forma de conhecimen-
to, socialmente elaborado e compartilhado, possuindo uma visão prática e que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social” (1994, p. 36).
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com a aplicação da escala NPE junto a 460 residentes na área metro-
politana de Lisboa com idade média de 30,2 anos. Nesse, partiu-se do 
pressuposto de que as velhas e novas ideias relativas à relação entre o 
homem e o ambiente coexistem e interagem de forma complexa. Os 
resultados remeteram à clássica divisão entre o ecocentrismo e antropo-
centrismo. No primeiro caso os respondentes consideraram que a terra 
tem limitações de espaço e recursos; as pessoas estão sujeitas a limites 
naturais e que a ciência não será capaz de resolver em sua totalidade as 
perturbações ambientais que os homens provocam ao delicado equilí-
brio da natureza. No segundo, consideraram importante o crescimento 
econômico e que sendo o homem feito para governar a natureza a ci-
ência será capaz de encontrar soluções para as limitações do presente. 
Ao ser aplicado um teste de consistência interna, foi observado que nos 
dois grupos era possível encontrar indivíduos que, destoando do discur-
so geral, aderiam em parte a crenças do outro grupo. 

Considerando o papel prescritivo e orientador das represen-
tações sociais, argumentamos que indivíduos que compartilham um 
contexto de baixo desenvolvimento humano, em especial aqueles 
que possuem precárias condições materiais, apresentam uma dificul-
dade particular de processar informações externas a seus problemas 
imediatos, relacionados à sobrevivência material. O ambiente e seus 
problemas derivados não seriam claramente entendidos como uma di-
mensão a parte. A ancoragem socioambiental, portanto, representaria 
a incapacidade cognitiva de separação entre “um problema social e 
material” e “um problema ambiental”. Nesse sentido, escalas como a 
NPE deveriam apresentar baixa validade interna particularmente entre 
indivíduos mais pobres, com visões opostas sendo identificadas entre 
esses sujeitos (NPE e HEP simultaneamente). A ancoragem socioam-
biental seria um fenômeno similar à projeção ambiental conforme des-
crita em Guedes e Carmo (2012), embora essa última represente uma 
ancoragem espacial ao invés de dimensional.

Neste capítulo replicamos a versão revisada da escala NPE, como 
proposta por Dunlap et al. (2000), num contexto de baixo desenvol-
vimento humano, complementando os resultados obtidos a partir da 
análise multivariada com uma análise qualitativa do contexto em que 
as pessoas formulam suas opiniões. A metodologia é brevemente deta-
lhada na seção seguinte.
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3. Metodologia

3.1. Projeto e dados primários

A análise da escala NPE aqui apresentada deriva do projeto “Re-
presentações Sociais das Comunidades de Galiléia e Tumiritinga com Re-
lação ao Uso e Conservação do Rio Doce”, financiado pela FAPEMIG, 
envolvendo uma equipe de três doutores, dois mestres, uma mestranda e 
dois bolsistas de graduação do Grupo de Pesquisa Saúde Indivíduo e So-
ciedade (SAIS), da Universidade Vale do Rio Doce. O projeto tem como 
principal objetivo entender as representações sociais e as formas de uso 
e conservação do Rio Doce entre os residentes urbanos de Tumiritinga 
e Galiléia, em Minas Gerais. Apesar de serem cortadas pelo rio, as duas 
comunidades apresentam distintas formas de envolvimento e uso: a pri-
meira possui uma praia de rio, a Praia do Jaó, onde anualmente ocorre o 
mais famosos carnaval do leste mineiro.

O projeto prevê a produção de dados qualitativos e quantitativos 
padronizados para as duas comunidades. Atualmente, somente os dados 
de levantamento de Tumiritinga foram finalizados (FIG. 1). Os questioná-
rios aplicados contêm questões relativas a características sociodemográfi-
cas, de uso e conservação do Rio Doce e itens sobre conhecimento, grau 
de consciência, atitude e comportamento ambiental dos respondentes. A 
coleta urbana dos dados amostrais ocorreu entre os meses de dezembro 
de 2011 e janeiro de 2012. A amostra de Tumiritinga é representativa 
dos domicílios urbanos da comunidade. Definimos o tamanho mínimo da 
amostra baseado num erro máximo de três por cento (3%) e nível de con-
fiança de 95% (noventa e cinco por cento)9. A amostra total corresponde 
a 352 (trezentos e cinqüenta e dois) domicílios urbanos. Para garantir a 
correta representatividade amostral, o levantamento dos domicílios foi re-
alizado a partir da técnica de seleção proporcional em dois estágios: 1) se-
leção dos setores censitários baseado no tamanho do setor (IBGE, 2010), 
e 2) número de domicílios por setor proporcional ao total de domicílios 
por setor na população total. Esse desenho amostral garante uma amostra 
final autoponderada (GROVES et al., 2009).

9  O tamanho mínimo amostral foi baseado na fórmula para uma população de tamanho conheci-
do, baseado nas estimativas do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010).
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Figura 1 – Área de Estudo de Tumiritinga/MG

Adicionalmente, realizamos entrevistas com pessoas de referência 
selecionadas da amostra principal, com intuito de aprofundamento sobre 
questões relativas à atitude, aos valores, ao comportamento e à educação 
ambiental em Tumiritinga, e aos recursos naturais imediatos. A fase quali-
tativa, realizada em maio de 2012, visa compreender melhor o contexto 
de formação cognitiva dos valores e os processos de ancoragem socioam-
biental na presença de severas limitações econômicas.

3.2. A escala do Novo Paradigma Ecológico (NPE)

Apesar de amplamente referendada na literatura internacional 
quando aplicada em países desenvolvidos (DUNLAP et al., 2000; DUN-
LAP et al., 2008), nossa experiência de campo, através de testes prévios 
da adequação contextual dos itens da escala NPE, levou-nos a repensar a 
qualidade das informações sobre visões ecológicas de mundo (ecological 
worldviews) derivadas do instrumento em comunidades com baixo IDH 
e com crescentes problemas ambientais imediatos. Para a aplicação da 
escala NPE, fizemos um teste prévio com indivíduos de baixa escolarida-
de, com vistas a perceber a capacidade de reconhecimento do conteúdo 
dos itens. A partir da experiência do teste prévio, optamos por modificar 
a forma de perguntar, simplificando as frases mas preservando o conteúdo 
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implícito. Nossa escala, portanto, foi baseada no grau de concordância 
(escala Likert de 6 categorias10) em relação aos seguintes itens:

1. Há tanta gente no mundo que em breve a natureza não será capaz 
de atender as necessidades das pessoas;

2. O homem tem direito de alterar a natureza de acordo com suas ne-
cessidades;

3. Quando o homem mexe ou interfere na natureza, sempre aconte-
cem coisas ruins;

4. A inteligência do homem fará com que a Terra sempre tenha pessoas 
vivendo nela;

5. O homem está prejudicando ou maltratando demais a natureza;
6. Tudo que a natureza nos dá será sempre suficiente se soubermos 

como usar;
7. As plantas e os animais têm os mesmos direitos de existir que as pesso-

as;
8. Toda a poluição das indústrias não será capaz de destruir a natureza;
9. Mesmo com toda a nossa inteligência, somos dominados pelas leis da 

natureza;
10. Os problemas da natureza (enchentes, tempestades, poluição etc) 

não são tão graves como dizem;
11. A Terra é como uma casa, que possui uma quantidade máxima de 

pessoas que pode acolher;
12. Os homens nasceram para dominar a natureza;
13. A natureza é delicada e pode ser facilmente prejudicada pelo ho-

mem;
14. Um dia os homens conseguirão controlar a natureza; e
15. Se os homens continuarem a maltratar a natureza, muitas tragédias 

irão ocorrer.
Como identificamos, na etapa de levantamento urbano dos lotes 

ocupados e na fase de teste prévio do questionário, que havia uma ele-
vada proporção de indivíduos com baixíssimos níveis socioeconômicos 
– trinta e nove vírgula dois por cento (39,2%) ganhando até meio (0,5) 
salário mínimo -, optamos por fornecer a cada entrevistador um instru-
mento visual a ser apresentado ao entrevistado durante as perguntas dos 
15 itens componentes da escala NPE. O instrumento é disposto abaixo:

10  Ao invés de utilizar apenas os tradicionais itens “concorda plenamente”, “concorda parcialmen-
te”, “indiferente”, “discorda parcialmente” e “discorda plenamente”, nossa experiência no teste 
prévio nos levou a incluir uma sexta categoria: “sem condições de responder”.
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Figura 2: Cartão de resposta para os quinze (15) itens da escala NPE

A seguir, os itens foram submetidos a uma análise de componentes 
principais para testar a capacidade de as 15 questões serem sumarizadas 
em apenas 1 componente. Submetemos as respostas dos 15 ítens a análises 
de consistência interna aplicando as mesmas técnicas utilizadas por Dunlap 
et al. (2000)11, de modo a comparar os nossos achados com os dos autores 
para Washington. A validação de consistência interna da escala foi feita com 
base no indicador alfa de Cronbach e no item-rest correlation. A análise de 
consistência interna foi desagregada por nível de renda domiciliar per capita 
(utilizando-se quartis), de modo a explorar possíveis evidências descritivas 
de ancoragem socioambiental entre domicílios de baixa renda.

A análise do padrão de resposta para cada componente estimado foi 
realizada com base na análise das visões ecológicas de mundo para cada 
um dos componentes. A escala pode ser considerada válida, dentro de cada 
componente estimado, caso as duas visões ecológicas de mundo – a antro-
pocêntrica (HEP) e a integradora (NPE) – sigam um padrão interno a cada 
componente, coerente. No caso de discordância entre as visões para um 
mesmo componente, há indícios de má qualidade da escala ou de proces-
sos subjacentes não capturáveis na análise de componentes. Essa estratégia 
já foi usada anteriormente por outros estudos em contextos de baixo desen-
volvimento humano (CORRAL-VERDUGO; ARMENDÁRIZ, 2000).

3.3. Validação da escala com análise de conteúdo

Após a análise quantitativa, identificamos padrões incoerentes de 
visões de mundo dentro de um mesmo componente, e redução no alfa 
de Cronbach entre os domicílios mais pobres. Para tentar entender essa 
inconsistência, efetuamos entrevistas qualitativas com pessoas de distintas 
classes sociais, levantando inicialmente os problemas que os afligem no dia-

11  Os autores utilizam as seguintes técnicas: Cronbach’s alpha, item-rest correlation e análise de 
componentes principais.
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-a-dia, objetivando verificar se sua compreensão relativa ao ambiente se 
faz pela via da compreensão de seus problemas do cotidiano (ancoragem 
socioambiental). As questões seguintes tinham por mote verificar, a partir do 
discurso dos entrevistados, a possível existência de preocupações relativas à 
atitude, ao comportamento e à ação ambiental dos munícipes, em meio às 
preocupações e percepções que ocupam a vida diária dos mesmos. Perce-
bemos que entre os indivíduos de todas as classes sociais em um ambiente 
de baixo IDH há uma tendência de se associarem as necessidades imedia-
tas, de caráter socioeconômico, a questões relativas ao ambiente.

Para entendermos como se constitui essa percepção concordante 
sobre antagonismos atitudinais, procedemos a 8 entrevistas em profundi-
dade com representantes da nossa amostra. Após a coleta e o processa-
mento dos dados amostrais, utilizamos a classificação socioeconômica su-
gerida pela Associação Brasileira de Estudos de Pesquisa – ABEP – (2008) 
que leva em consideração a escolaridade da pessoa de referência e a 
posse de bens no domicílio. Na nossa amostra, encontramos domicílios 
classificados nas classes B, C e D. Para as entrevistas qualitativas, selecio-
namos 8 indivíduos representantes das classes B e D, inscritos nos três 
níveis de escolaridade identificados. A entrevista foi guiada por um roteiro 
estruturado, com vistas a manter a ordem e a uniformidade das questões 
para todos os sujeitos entrevistados. As informações coletadas foram trans-
critas e categorizadas em conformidade com os temas abordados.

4. Resultados

4.1. Resultados da Etapa Quantitativos

Resultados descritivos mostram um alto grau de conformidade social 
com as causas ecológicas, referendando achados de outros estudos inter-
nacionais (NOE; HAMMITT, 1992; DUNLAP et al. 2000; BUN LEE, 2008; 
DUNLAP, 2008; GUEDES; CARMO, 2012). No entanto, quando analisa-
mos os itens segundo as visões ecológicas do mundo e os comparamos 
entre contextos de desenvolvimento distintos, percebemos diferenças des-
critivas importantes em termos de nível. A Tabela 1 compara o percentual 
de respondentes por cada um dos 15 itens da escala NPE entre os resi-
dentes de Tumiritinga e os residentes de Washington, D.C., originalmente 
analisados por Dunlap et al. (2000). A comparação é um importante passo 
para entender as diferenças de formação cognitiva dos valores ambientais 
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em contextos de desenvolvimento humano extremos. Para facilitar a análi-
se, comparamos agregadamente o padrão de resposta agrupado por cada 
uma das cinco visões ecológicas: 1) realidade dos limites ao crescimento; 
2) anti-antropocentrismo; 3) fragilidade do balanço da natureza; 4) rejeição 
à condição de exceção humana; e 5) possibilidade de uma crise ecológica.

Em relação à primeira visão, de trinta e nove vírgula dois por cen-
to (39,2%) a sessenta e cinco vírgula seis por cento (65,6%) dos residen-
tes urbanos de Tumiritinga concordam plenamente que há um limite ao 
crescimento populacional e econômico, dependendo do item analisado. 
A percepção é consideravelmente mais elevada do que entre os residentes 
de Washington, mesmo quando somadas as categorias “concorda plena-
mente” e “concorda parcialmente”. Os residentes de Tumiritinga também 
apresentam uma visão anti-antropocentrista mais forte, um maior grau de 
concordância com a fragilidade do balanço da natureza e da possibilidade 
de uma crise ecológica. Consistentemente, apresentam um maior grau de 
rejeição ao excepcionalismo humano do que os residentes de Washington.

Essa diferença de nível pode estar refletindo quatro possíveis cau-
sas: 1) a diferença temporal das pesquisas (cerca de 22 anos); 2) as dife-
renças nos níveis de problemas ambientais objetivos; 3) a capacidade de 
resposta distinta entre as duas populações, e 4) a influência dos valores 
religiosos na avaliação das questões relativas à vida e ao ambiente. A pri-
meira causa remete ao tempo de exposição ao debate sobre homem, 
natureza e desenvolvimento sustentável, e à amplamente divulgada agen-
da sobre mudanças ambientais (em especial, sobre mudanças climáticas 
de origem antropogênica) dos últimos anos. A segunda causa está inti-
mamente relacionada com a terceira, mas a última não representa uma 
condição necessária. Isso quer dizer que problemas ambientais objetivos 
podem ocorrer mesmo em contextos de alto desenvolvimento humano, 
ultrapassando a capacidade de adaptação e resiliência de determinadas 
populações, como no caso de alguns eventos extremos como tsunamis, 
deslizamentos de terra e erupções vulcânicas. Contudo, embora a terceira 
causa relacione-se diretamente com o nível de desenvolvimento humano 
das populações, a última12 evidencia o apego dos indivíduos às tradições 

12  A quarta diz respeito à forte cultura religiosa dos residentes de Tumiritinga, que por um histórico 
processo de comunicação social desenvolveram a crença de que apesar do dom da inteligência 
humana, não possuem competência suficiente para restabelecer o equilíbrio na natureza criada 
por Deus, que agora sofre as consequências da cobiça humana.
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ou valores religiosos nas análises referentes ao comportamento humano 
e problemas ambientais. Apesar de Tumiritinga possuir uma praia de rio 
que provê ao município uma valiosa fonte de renda durante o carnaval 
(Carnajaó), e a própria existência da praia como uma amenidade ambien-
tal, as precárias condições de infraestrutura urbana reforçam a pressão 
exercida por problemas ambientais aparentes, como serviços precários de 
coleta de lixo e inadequação do sistema de esgotamento sanitário.

Os níveis mais elevados de atitude pró-ambiental entre os residen-
tes de Tumiritinga, comparados aos residentes de Washington, tornam-
-se menos coerentes quando os 15 itens da escala NPE são testados em 
sua estrutura de covariância interna. Assim como feito em Dunlap et al. 
(2000), submetemos os 15 itens da escala NPE a um teste de consistên-
cia interna, utilizando o índice alfa de Cronbach, bem como o indicador 
de correlação item-restante (item-rest correlation). O indicador de cor-
relação item-restante estima a correlação entre cada item e a escala de-
rivada dos outros 14 itens restantes. Quanto maior a correlação, maior 
é a coerência daquele item numa escala final em que ele seja incluído. 
O teste de alfa de Cronbach é um teste de consistência geral de uma 
escala, com valores acima de 0,80 sendo considerados valores ótimos 
(NUNNALLY; BERNSTEIN, 1994). A Tabela 2 sumariza os resultados en-
contrados, comparando a amostra de Tumiritinga e os resultados obtidos 
por Dunlap et al. (2000).

Como se percebe, há diferenças importantes nos valores do índice 
de correlação item-excluído para cada um dos 15 itens, quando compa-
ramos as duas áreas de estudo. Entre os residentes urbanos de Tumiritinga, 
o indicador de correlação varia entre 0,04 e 0,38, contra uma variação 
verificada para os residentes de Washington entre 0,33 e 0,62. A dife-
rença de nível dos indicadores de correlação por item já sinaliza uma 
menor consistência no padrão atitudinal ecológico entre os residentes de 
Tumiritinga. Esse resultado é refletido, por seu turno, num nível de alfa de 
Cronbach abaixo do ideal. Ou seja, a correlação entre a escala observada 
e todas as outras escalas de 15 itens medindo o mesmo construto é de 
apenas 0,56.

Entre os ítens que possuem menor coerência com os demais estão os 
itens referentes à visão “Realidade dos limites ao crescimento” e à visão “Re-
jeição à condição de exceção humana”. De modo geral, o indicador de corre-
lação por item apresentou níveis aproximamente similares entre Tumiritinga e 
Washington (com valores sistematicamente inferiores para os primeiros) para as 
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seguintes visões ecológicas de mundo: “Anti-antropocentrismo”, “Fragilidade 
do balanço da natureza” e “Possibilidade de uma crise ecológica”.

Outra forma de testar a consistência interna dos itens presentes na 
escala NPE é utilizar a análise de componentes principais. Na presença de 
um construto único que represente os 15 itens, esperaríamos ver o primei-
ro componente sumarizando uma grande quantidade da variância amostral 
dos itens, contendo cargas (loadings) elevadas para pelo menos 1 dos re-
presentantes de cada visão ecológica de mundo. Caso vários componentes 
tenham cargas em diferentes dimensões, esse é um indicativo de duas pos-
síveis situações: 1) a escala revisada NPE é multidimensional, ao invés de 
unidimensional, ou 2) a dimensionalidade da escala é afetada diretamente 
pelo contexto, em especial entre populações de baixa capacidade de res-
posta e adaptação a problemas ambientais objetivos.

A Tabela 3 apresenta o teste alfa de Cronbach e a correlação item-
-restante desagregados por quartis de renda domiciliar per capita. Con-
forme esperado, os indicadores de correlação item-restante apresentam 
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valores mais elevados para o grupo de indivíduos do quarto quartil e mais 
baixo para o primeiro quartil de renda. De modo similar, o valor de alfa 
de Cronbach é menor para os respondentes vivendo em domicílios mais 
pobres, variando de 0,70 nos domicílios mais afluentes a 0,59 entre os 
de menor nível de renda. Esse resultado reforça a ideia de ancoragem 
socioambiental entre os domicílios mais pobres. É importante ressaltar 
que mesmo entre os domicílios de maior renda per capita o índice pa-
dronizado de Cronbach é baixo, situando-se bem abaixo da média obtida 
para Washington (0,83). O argumento de que a validade da escala em 
refletir um construto único é limitada não apenas entre os mais pobres, 
como também entre os que compartilham um contexto comum de baixo 
desenvolvimento humano, parece ser respaldado pelos dados.

A Tabela 4 apresenta o resultado da análise de componentes prin-
cipais (ACP) para Tumiritinga, comparada aos resultados obtidos para Wa-
shington. A tabela contém os autovalores (porção do número de itens atri-
buida ao componente) não rotacionados e os autovetores rotacionados 
para a ortogonalização das dimensões. Os autovetores com valores iguais 
ou superiores a 0,30 foram destacados em negrito, correspondendo aos 
loadings preponderantes no componente. Diferenças importantes uma 
vez mais são destacadas na comparação. Enquanto a ACP conduzida por 
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Dunlap et al. (2000) revelou quatro componentes não rotacionados com 
autovalores (AV) superiores a 1 (AV1 = 4.7, AV2 = 1,5, AV3 = 1,2 e AV4 = 
1,1), o nosso modelo para Tumiritinga sugere seis componentes na mesma 
situação (AV1 = 2,4, AV2 = 1,5, AV3 = 1,2, AV4 = 1,2, AV5 = 1,1 e AV6 
=1,0). Adicionalmente, os quatro primeiros componentes não rotaciona-
dos em Tumiritinga explicam conjuntamente somente 42,6% da variância 
total presente nos dados (contra 56,5% em Washington), com o primeiro 
componente explicando apenas 16,2% (contra 31,3% em Washington).

A análise dos autovetores rotacionados também apresenta diferenças 
marcantes entre as duas áreas de estudo. O primeiro componente possui 
autovetores que carregam mais fortemente apenas nas dimensões “Anti-an-
tropocentrismo” (2 itens) e “Rejeição à condição de exceção humana” (1 
item), comparado ao carregamento preponderante absoluto13 em Washing-
ton relativo a três dimensões: “Fragilidade do balanço da natureza” (2 itens), 
“Possibilidade de uma crise ecológica” (3 itens) e “Rejeição à condição de 
exceção humana” (1 item). De modo amplo, percebemos uma comple-
mentaridade (triangulação) dos autovetores com maior preponderância em 
distintas dimensões nos quatro componentes de Tumiritinga, ao contrário de 
Washington. Por exemplo, o segundo componente apresenta autovetores 
carregados nas dimensões “Realidade dos limites ao crescimento” (2 itens), 
“Fragilidade do balanço da natureza” (1 item) e “Possibilidade de uma crise 
ecológica” (1 item); o terceiro componente apresenta autovetores carrega-
dos nas dimensões “Fragilidade do balanço da natureza” (1 item), “Possibi-
lidade de uma crise ecológica” (1 item) e “Rejeição à condição de exceção 
humana” (1 item); o quarto componente, por fim, apresenta autovetores 
carregados nas dimensões “Anti-antropocentrismo” (1 item), “Fragilidade 
do balanço da natureza” (1 item), “Possibilidade de uma crise ecológica” (1 
item) e “Rejeição à condição de exceção humana” (1 item). Curiosamente 
o quarto componente em Tumiritinga é o que apresenta loadings acima de 
0,30 para o maior número de dimensões, embora seu autovalor represente 
uma proporção muito pequena da variância total observada.

13 Ademais, o primeiro componente para Washington apresenta autovetores com valores superiores 
a 0,30 para as demais dimensões (“Anti-antropocentrismo” e “Realidade dos limites ao cresci-
mento”), ainda que apareça como preponderante em outros componentes.
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Se juntarmos os vários indicadores de consistência da escala NPE 
para Tumiritinga e compará-los aos apresentados por Dunlap et al. (2000) 
para Washington, percebemos a incapacidade de um único componente 
resumir todas as dimensões relevantes (visões ecológicas) que comporiam 
uma escala ecológica unidimensional para Tumiritinga. Por exemplo, no 
caso de Washington os 15 itens carregam fortemente no primeiro compo-
nente não rotacionado, apresentam elevada correlação item-total e geram 
um alfa de 0,83. No caso de Tumiritinga, apenas 7 dos 15 itens carregam 
fortemente no primeiro componente não rotacionado (sendo apenas 4 
com loadings positivos), apresentam baixa correlação item-total e geram 
um alfa de apenas 0,56.

Desse modo, a escala NPE em Tumiritinga não deve ser tratada 
como um construto unidimensional. Ademais, mesmo que considerado 
um construto multidimensional (com múltiplos fatores), há evidências 
descritivas mostradas acima que em Tumiritinga a confiabilidade geral da 
escala é comprometida provavelmente por processos de ancoragem so-
cioambiental. Procedemos agora aos resultados da pesquisa qualitativa, 
com vistas a completar a análise crítica da escala revisada em contextos 
de baixo desenvolvimento humano.

4.2. Resultados da Etapa Qualitativa

Durante as entrevistas em profundidade realizadas com os respon-
dentes de distintas classes socioeconômicas, foram propostas 24 questões 
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abordando as preocupações do cotidiano e as condições ambientais lo-
cais. Dessas, apresentaremos uma síntese das informações coletadas em 
referência às seguintes questões: 

1. Atualmente o que mais tem preocupado você no dia a dia?
2. Quais os fatores considera importante para que você e sua famí-

lia tenham uma vida melhor?
3. Para você o que significa melhorar de vida?
4. Você tem alguma preocupação em relação ao local (rua/bairro) 

em que você mora? Se sim, quais seriam elas?
5. O que mais te preocupa em relação à cidade em que você mora?
6. Você considera Tumiritinga uma cidade limpa? Se não, por que 

acredita que a cidade não é limpa?

Quadro 1: Preocupações cotidianas dos entrevistados

Seguindo a proposta de categorização de Bardin, as entrevistas 
transcritas foram analisadas e os padrões recorrentes de resposta foram 
categorizados de modo a compor os resultados apresentados no Qua-
dro 1. Como identificado no quadro, das 48 possíveis respostas em que 
pudessem ser manifestadas preocupações com o ambiente apenas duas 
revelaram tal conteúdo, sendo a segunda uma perspectiva global (res-
posta fornecida à questão n°1) e a outra em relação ao ambiente local, a 
Prainha do Jaó (resposta fornecida à questão n° 3). Os fragmentos abaixo 
ilustram claramente estas ocorrências:
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Esse desmatamento, essa poluição que pelo o que agente tá vendo 
daqui uns dias nós não vamos ter mais água, porque o homem está 
destruindo tudo da natureza. A minha preocupação é essa porque 
como é que vai viver sem água, que é o alimento principal para a 
sobrevivência do homem né? (Fem. 72 anos, 3° grau).

Que todos cuidem mais da prainha. E o lugar que tem aqui para 
que todo mundo vai no fim de semana. Tem também o problema 
de falta de moradia pra todas as pessoas (Fem., 31 anos, 1° grau).

As demais contribuições fornecidas pelos residentes às diversas 
questões acima anunciadas concentraram-se em torno dos problemas 
que se mostram mais evidentes em pequenos municípios com reduzido 
IDH. Trata-se de demandas do cotidiano que afetam indivíduos, grupos 
familiares e o município em sua totalidade. Assim, no discurso dos res-
pondentes, ficam evidentes as preocupações relativas ao abandono de 
idosos, acesso à saúde, drogas, acesso à educação técnica e superior, 
segurança pública, lazer coletivo, acesso a medicamentos, melhoria das 
condições financeiras, ociosidade juvenil, maiores oportunidades de 
emprego, prostituição juvenil, vandalismo e abandono de animais. Dois 
fragmentos merecem ser apresentados. O primeiro diz respeito à falên-
cia das relações humanas, que por muito foram consideradas a essência 
do etos dos municípios de pequeno porte. O processo de globalização 
altera o etos local numa velocidade que os sujeitos não se vêem em con-
dições de colocar em funcionamento o mecanismo da ancoragem. O 
segundo diz respeito à perda do sentimento de propriedade e segurança 
que fazia parte do dia a dia dos entrevistados.

A falta de união entre as pessoas. A gente fica assim um pouco meio 
deixado né, não é eu que fico deixado não é a humanidade que ta 
ficando um pouco meia deixada né? (Mas., 79 anos, 1° grau).

Em torno assim... que aqui a  gente não convivia com certos tipos de 
coisas. Igual agora a gente não pode deixar uma bicicleta na rua... 
na escola ontem mesmo roubaram o guidom de bicicleta de uma 
professora. Então a gente tá ficando com medo, a gente sai tem que 
tá trancando o portão, olhando a casa, né? (Fem., 56 anos, 2° grau).

5. Reflexões sobre os resultados

O rápido processo de urbanização, associado aos baixos níveis de 
planejamento urbano em cidades brasileiras de baixo desenvolvimento 
humano, levou a um agravamento dos problemas ambientais derivados 
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da urbanização não inclusiva. Problemas recorrentes como poluição dos 
rios, acúmulo de lixo próximo a áreas residenciais e baixos níveis de sane-
amento, são um cenário típico em vários contextos urbanos periféricos no 
Brasil. O limitado acesso à educação e os baixos níveis de renda somam-
-se aos problemas ambientais urbanos, impactando no processo cognitivo 
e comportamental dos residentes em relação às questões ambientais, o 
que chamamos de ancoragem socioambiental.

Neste capítulo testamos a capacidade da escala do Novo Paradig-
ma Ecológico (NPE) em refletir um construto único que sintetizasse os 
valores e as visões ecológicas de mundo de uma comunidade urbana em 
um contexto de baixo desenvolvimento humano. Testes prévios revela-
ram a incapacidade dos respondentes em entender as perguntas origi-
nalmente propostas por Dunlap et al. (2000). Desse modo, as perguntas 
referentes aos 15 itens que compõem a escala proposta pelos autores 
foram contextualizadas e traduzidas para uma linguagem mais acessível, 
mantendo a intenção original.

Para testar a validade da escala, utilizamos uma série de proce-
dimentos metodológicos, como o índice alfa de Cronbach, o teste de 
correlação por item-restante e análise de componentes principais. Os 
resultados foram comparados com os encontrados na pesquisa original 
de Dunlap et al. (2000) para os residentes urbanos de Washington. Os 
resultados sugerem que os residentes de Tumiritinga apresentam um 
nível geral de atitude pró-ecológica, embora não consigam manter um 
padrão coerente ao serem questionados sobre valores pró-humanos 
e pró-ambientais. Esse resultado já havia sido encontrado por outros 
autores quando a escala foi aplicada em um contexto de baixo desen-
volvimento humano no México (CORRAL-VERDUGO; ARMENDÁRIZ, 
2000; CASTRO, 2003).

Para entender com mais profundidade a incapacidade dos ato-
res urbanos de Tumiritinga em diferenciar atitudes pró-ambientais e 
pró-humanas, procedemos a entrevistas em profundidade com resi-
dentes-chave de diferentes classes socioeconômicas. Quando interro-
gados sobre suas principais preocupações, há um estreitamento entre 
os problemas ambientais objetivos que os motivam a ter uma atitude 
pró-ecológica ao mesmo tempo em que emergem questões recorren-
tes do cotidiano que refletem a limitada capacidade de acessar bens e 
serviços no mercado. Essa estreita relação entre problemas ambientais 
objetivos e baixa mobilidade social acaba por se refletir na incapaci-
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dade dos atores em criar um valor pró-ambiental consistente como 
um contrusto único, ancorando o novo (o ambiental) ao recorrente 
(problemas socioeconômicos). 

Além dos problemas socioeconômicos, as percepções de mundo 
referendadas pelos fortes valores religiosos que orientam grande parte das 
ações dos indivíduos, servem de barreira à adoção de novos paradigmas 
ambientais, sobretudo quanto à capacidade do homem em restabelecer 
o equilíbrio da natureza. Deve-se atentar para o fato de que os indiví-
duos e sociedade desenvolveram historicamente teorias que servem de 
orientação para todos os fenômenos da vida cotidiana, cujas explicações 
fundamentam-se na cultura que no caso em estudo é fortemente mar-
cada apelo conteúdo religioso. A adoção de novos paradigmas relacio-
nados ao ambiente não se fará automaticamente através de processos 
de educação ambiental realizados em escala global. Para que esta possa 
alcançar alguma efetividade deve-se primeiro conhecer o mundo de re-
presentações relativas ao ambiente, seus problemas e possibilidades de 
restabelecimento do equilíbrio correntes nos contextos sociais nos quais 
se pretende intervir. Em seguida, há que se buscarem formas de tornar 
objetivas e compreensíveis aos grupos as informações que se pretende 
repassar (objetivação). Finalmente, é necessário buscar formas de torná-
-las compatíveis e complementares aos conhecimentos já existentes nos 
grupos, de modo a permitir que os mesmos não vejam o novo como uma 
ameaça mas como um complemento aos ordenamentos que mantêm co-
esa a sobrevivência e o bem-estar do grupo. Só assim os grupos aceitarão 
incorporá-los ao seu mundo representacional (ancoragem). 

Ao que tudo indica, a escala NPE em contextos de baixo desenvol-
vimento humano parece ter limitada capacidade de espelhar os valores 
ecológicos de mundo de sua população não somente pela sua multidi-
mensionalidade como pelo fenômeno da ancoragem socioambiental, de-
vendo ser contextualizada e usada criticamente. Contudo, deve-se atentar 
para o fato de que mesmo após a implementação de processos educacio-
nais contextualizados de médio e longo prazo, novas e velhas representa-
ções sociais relacionadas ao uso, recuperação e conservação do ambiente 
poderão coexistir. Ocorrendo desta forma, a consistência obtida na apli-
cação da escala NPE poderá ser comprometida, devendo em decorrência 
serem considerados outros critérios na análise de seus resultados. Essa é 
uma área intrigante e que demanda novos estudos em escala local com 
ênfase em abordagens interdisciplinares e  multi-método.
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