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RESUMO 

O ser humano integra a natureza e, para garantir sua sobrevivência, mantêm com ela um fluxo 
permanente de troca de energia, transformando-a e adaptando-a. Isso depende da consciência, que 
por sua vez depende da base material. É a partir dessa relação que o espaço geográfico vai sendo 
produzido, de acordo com o momento histórico e com o desenvolvimento das forças produtivas. Dentro 
do processo de reprodução do capital, o espaço e, portanto, a natureza passam a ser considerados 
mercadorias. E o turismo surge como uma nova possibilidade de realizar a acumulação e liga-se 
produção do espaço que passa a ser consumido em si, a partir de suas particularidades físicas e 
culturais. Gravatá-PE tem se destacado como polo turístico, principalmente para segunda residência. 
Constitui-se numa área emblemática, pois faz emergir uma riqueza de imagens, valores, interesses que 
vão interferir no pensamento e na prática dos envolvidos. Nesse contexto, esta pesquisa teve por 
objetivo analisar as representações sociais de meio ambiente no contexto do turismo de diferentes 
grupos em Gravatá (moradores, população de segunda residência e turistas). O estudo traz elementos 
concretos e subjetivos que compõem as representações, identificados através de aplicação e análise 
da técnica de associação livre de palavras e de entrevista. 
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COMPLEXIDADE DA QUESTÃO AMBIENTAL: RELAÇÃO SOCIEDADE/NATUREZA E DIÁLOGO 

ENTRE DIFERENTES SABERES 

Escassez hídrica, poluição, aquecimento global são situações associadas à produção capitalista de 

excedentes. A crise ambiental exige uma reflexão crítica da sociedade na sua relação com a natureza, 

na busca de minimizar os efeitos. Cabe às ciências humanas o desafio. A tradição marxista reafirma-

se, em função da crítica ao capitalismo.  

Nessa perspectiva, sociedade (sujeito) e natureza (objeto) constituem uma unidade dialética, condição 

central para o desenvolvimento da história, por isso não podem ser compreendidas isoladamente. E 

assim como a natureza não é separável do homem, o inverso também é verdadeiro. Toda natureza 

está socialmente mediada e a sociedade está mediada naturalmente como parte integrante da 
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totalidade (SCHMIDT, 1982, p. 87). E os modos de produção, que se sucedem historicamente, são 

modos distintos dessa mediação da natureza.  

Essa mediação dá-se através do trabalho, que para Moraes (2005, p. 102), “é o ato de dar forma útil à 

vida humana a estes materiais oferecidos pela natureza, o ato de transformá-los em valores de uso 

para a sociedade” [grifo do autor]. Assim, é uma das condições de vida independente das formas 

sociais, constitui uma necessidade natural permanente para mediar a troca material entre homem  e 

natureza, e portanto a vida humana (SCHMIDT, 1982, p. 79). 

Marx e Engels partiram do pressuposto de que o mundo material era precondição da existência 

humana e a produção dos meios de subsistência precondição a manutenção da vida (FOSTER, 2005, 

p. 166). Segundo Schmidt (1982, p. 88), Marx trata a natureza como “corpo inorgânico do homem”, na 

medida que não é corpo humano, mas o corpo com o qual deve permanecer em fluxo permanente para 

sobreviver. 

Nos últimos três séculos, um modelo de civilização se impôs, em que os grupos hegemônicos buscam 

o lucro em detrimento do bem-estar da maioria. A problemática ambiental é decorrente da alienação 

entre humanos e natureza, enquanto consequência da história.  

O modelo econômico vigente tem como premissa o consumo não só dos objetos, mas dos lugares. 

Assim, o turismo mostra-se incompatível com a sustentabilidade, por consumir lugares, tornando-os 

comercializáveis nos padrões de conforto da sociedade moderna. A medida que sacraliza a natureza, 

submete-a ao mundo mercadológico, quando se paga pra desfrutar da natureza (RODRIGUES, 2000, 

apud RIBEIRO E STIGLIANO, 2010, p. 78). 

Considerando-se que a relação sociedade-natureza está na base da crise ambiental,  

supõe-se que o estudo das representações sociais da natureza (RSN) apresenta-se como 
um fértil campo para a aquisição de conhecimento, interpretação e reflexão dos diferentes 
olhares, valores, interesses, posições e práticas que circulam entre os GS (grupo sociais) 
acerca desse objeto (ALVES e SILVA, et. al., 2005, p. 42). 

 

Para Schwarz (2007), ao conhecermos aspectos coletivos de valores, é possível identificar lugares 

mais e menos valorizados, e reconhecer como o espaço é organizado, podendo-se propor melhorias à 

sua conservação. A representação da realidade é importante na construção da mudança. As 

representações dos envolvidos devem ser identificadas e consideradas no planejamento ambiental, 



independente da classe social, tendo-se claramente valores e significados presentes no imaginário e 

na relação com o lugar (MAGOZO, 2005). Portanto, reconhecer a complexidade do ambiente é admitir 

a necessidade diálogo entre disciplinas (interdisciplinaridade) e saberes (conhecimento científico e 

senso comum).   

 

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E O PENSAMENTO MARXISTA 

A Teoria das Representações Sociais tem suas raízes nas obras de Émille Durkheim e de Lévi-Bruhl 

(MOSCOVICI, 1999) e originou-se com a publicação de La Psychanalyse: son image et son public 

(1961), de Serge Moscovici (FARR, 1999).  

Para Moscovici (1978, p. 26), “[...] a representação social é uma modalidade de conhecimento 

particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos”. Seu 

propósito é transformar o não-familiar em familiar.  

As representações estão arraigadas no espaço público e nos processos pelos quais o homem produz 

uma identidade, constrói símbolos, procura dar sentido ao mundo (JOVCHELOVITCH, 1999), 

revelando a capacidade de evocar a presença na ausência. Deste modo, a representação reconstrói a 

realidade.  

Isso se deve aos seu processos formadores: a ancoragem – que busca incorporar ideias estranhas ao 

contexto em que são engendradas, tornando-as inteligíveis e passíveis de utilização prática; e a 

objetivação – que transfere o que está na mente para o mundo concreto, tornando concreto o conceito 

abstrato (MOSCOVICI, 2007). 

Cada grupo faz da representação abrangente uma particular, em função do seu lugar na sociedade e 

de interesses específicos (MINAYO, 1999). Classes dominantes e dominadas não têm uma mesma 

representação do mundo; o enxergam com critérios particulares. Esse é o seu caráter social, que 

apesar de indivíduos de um mesmo grupo poderem possuir diferenças concernentes a sua 

personalidade, aproximam-se no que se refere às experiências sociais.  

Apesar de não possuir caráter científico, a importância das representações não pode ser 

negligenciada, uma vez que “não as consideramos como opiniões sobre nem imagens de, mas como 

‘teorias’, como ‘ciências coletivas’ sui generis, destinada à interpretação e à construção da realidade” 



(MOSCOVICI, 1974, p. 48 apud ARRUDA, 2002, p. 138). Deste modo, devem ser analisadas 

criticamente, pois correspondem a situações da vida real. 

A representação é considerada como um reflexo de algo que existe no exterior (MOSCOVICI, 1978). 

Entretanto, segundo Moscovici (1974, apud ARRUDA, 2002), seu status não é o de uma reprodução e 

nem o de uma reação a um estímulo exterior determinado, mas sim o de relações com o meio e de 

uma produção de comportamentos. 

Corroborando com essas ideias, a corrente marxista tem como denominador comum das 

representações a base material e a luta de classes (também produto da base material), que serão 

“marcadas pelas contradições entre seu lugar na produção e sua condição social” (MINAYO, 1998, p. 

170), na medida em que cada classe revela seus interesses, umas na condição de dominação, outras, 

de subordinação.  

Marx (1984, p. 43-45 apud MINAYO, 1998, p. 166) traz: 

Não é a consciência que determina a vida, é a vida que determina a consciência. […] A 
consciência é desde o início um produto social: ela é mera consciência do meio sensível 
mais próximo, é a conexão limitada com outras pessoas e coisas fora do indivíduo. […] A 
consciência jamais pode ser outra coisa que o homem consciente e o ser dos homens é o 
seu processo de vida real.  

 

Para Marx, o mundo não é só ideia, nem só matéria; mas uma síntese de ambos. Realidade objetiva e 

consciência são igualmente reais, porém distintas. Nenhuma é superior. Uma não poderia existir sem a 

outra. Sem a materialidade não haveria consciência. Assim, a matéria é anterior a consciência (LESSA 

E TONET, 2011, p. 41). E é a consciência que possibilita a transformação da natureza e a produção 

material. 

Mas Minayo (1998, p. 166) aponta para o fato de que Marx, mesmo defendendo a precedência da vida 

material, enxerga representação e vida material numa relação dialética. O pensamento e a consciência 

são determinado pelo modo de vida, que está ligado ao modo de produção, ou seja, a produção da 

representação é determinada pela base material, pela troca ininterrupta material entre homem e 

natureza. A concepção de natureza que circula na sociedade é engendrada nos diferentes momentos 

históricos, de acordo com o nível de apropriação da natureza; bem como o discurso hegemônico busca 

a reprodução do capital e a manutenção do status quo. O materialismo fundamenta a construção da 



consciência, na medida em que parte-se da vida real. A natureza é o objeto de conhecimento. E o que 

se forma no cérebro dos homens é necessário a produção da vida material.  

 

A PRODUÇÃO ESPACIAL PELO TURISMO DE SEGUNDA RESIDÊNCIA EM GRAVATÁ-PE 

O turismo vem se expandindo aceleradamente pelo mundo. Entretanto, não constitui um fenômeno 

novo. Começou a ser praticado como fuga de ambientes que apresentavam inconvenientes de ordem 

física ou social, atrelados ao processo de aglomeração das cidades (CASTILHO, 1999), provocando 

mudanças na dinâmica dos lugares. Mas o turismo é dicotômico, na medida em que traz, grande 

potencial de desenvolvimento, mas potencial enorme de degradação socioambiental, na ausência de 

planejamento e ações reguladoras. 

O turismo está estreitamente relacionado ao mundo do trabalho e ao tempo livre, pois exige do turista 

consumo e gastos. Com a emergência da sociedade industrial e o processo de urbanização, muda o 

estilo de vida e novas necessidades são induzidas. Os serviços urbanos diversificam-se, dando lugar a 

serviços pessoais tais como restaurantes, hotéis e lazer, exercendo papel importante na produção do 

espaço (CORIOLANO, 2006, p. 29). 

Para Castilho (1999), as atividades turísticas constituem-se numa prática sócio-espacial, na medida em 

que são praticadas e vivenciadas pela sociedade em relação [direta e intrínseca] com o espaço 

geográfico – o qual serve de meio e condição para a sua realização. 

Pode-se considerar que atividades turísticas surgem a partir do reconhecimento em determinado 

espaço de uma propriedade capital para a viabilização de uso específico. Seu grande trunfo está 

vinculado à antecipação espacial, fator intrínseco à natureza das relações capitalistas de reprodução 

do espaço e, por que não, da compra e venda desse espaço, que segundo Corrêa (1995, p. 39), “[...] 

constitui uma prática que pode ser definida pela localização de uma atividade em um dado local antes 

que condições favoráveis tenham sido satisfeitas”.  

Com o processo de reprodução do capital, o espaço, formado pelo meio físico e pelos símbolos 

atribuídos, passa a ser considerado uma mercadoria, passível de ser vendido e comercializado pelo 

mercado do turismo, onde o valor de troca sobrepõe o valor de uso. Há a formação de um espaço 

turístico, que Castilho (1999) chama “turistificação”, processo inacabado, já que o espaço está em 

permanente processo de transformação e valorização. O turista busca aspectos diferentes fora do seu 



lugar de residência. Ele surge como personagem da sociedade de consumo. O espaço passa a ser 

dotado de equipamentos urbanos, muitas vezes, voltando sua organização apenas para turistas. 

Os espaços passam a ser valorizados em função da sua acessibilidade e essa valorização atua 

principalmente em lugares turísticos próximos aos grandes centros urbanos. O município de Gravatá 

(Figura 1) encontra-se a 80 Km da capital pernambucana, no Agreste, e vem se consolidando como 

uma das principais cidades turísticas do estado. Apresenta uma proposta diferente do turismo de sol e 

mar, pois encontra-se numa área de transição entre o clima tropical úmido da Zona da Mata e o clima 

semiárido do Sertão e, em razão de sua altitude, suas temperaturas são amenas, cuja media anual é 

de 22ºC.  

Figura 1: Município de Gravatá-PE 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Janaína Assis, 2013. 

Segundo Alves e Silva (2002, p. 22), as formas de ocupação e utilização dos recursos disponíveis no 

espaço geográfico são reflexo das condições históricas, sociais, econômicas e culturais de uma 

sociedade, suas formas de organização e o seu modo de produção. Também estão atreladas às 

identidades e às representações dos que as constroem. Em Gravatá, o quadro natural também 

contribui para a compreensão do uso e ocupação do solo.  

E uma análise histórica revela que suas potencialidades são desfrutadas desde o século XVIII. Se essa 

análise for do final do século XX até o presente, nota-se a velocidade com que as transformações 

atingiram o município frente à dinâmica turística, sobretudo, com a duplicação da BR-232, que encurtou 

a distância para a Região Metropolitana do Recife. A demanda é notória para segunda residência. A 



população flutuante tem casa no local, instala-se com frequência, mas não desenvolve atividade 

remunerada no município, a procura de descanso e lazer. A questão é que se tornou possível ter uma 

casa de campo, numa relação mais próxima da natureza, sem deixar os luxos e as vantagens da 

cidade grande.  

Gravatá é o terceiro município de Pernambuco com maior número de domicílios particulares não 

ocupados de uso ocasional, com 7.483 domicílios, atrás apenas de Itamaracá e Recife, 

respectivamente (IBGE, 2010).  No Censo de 2010, sua população era de 76.458 habitantes, 89% 

concentrada na cidade. Segundo informações da Prefeitura Municipal, nas épocas festivas, a 

população chega a atingir cerca de 200 mil pessoas, não passando despercebido pelo ambiente físico 

e pela população. As alterações ocorridas no ambiente são evidentes, sobretudo no espaço urbano, 

que apresenta características bastante singulares e tem estreita relação com sua estrutura fundiária e 

com a dinâmica do mercado imobiliário local. 

Neste contexto de expansão residencial, os serviços e o comércio contribuem para a ampliação das 

mudanças, que visam atender os novos padrões de consumo. No setor de hospedagem, são 1.899 

leitos, em 6 grandes hotéis, 3 apart hotéis/flat e 12 pousadas. Em 2009, dos 7.830 empregados no 

setor formal, 1.715 estavam atuando no comércio e 2.157, em serviços, ou seja, quase metade do total. 

Vê-se uma adaptação às demandas do turismo. 

Como o consumo depende diretamente da renda, ocorre o processo de fragmentação espacial e 

divisão da cidade, de acordo com a possibilidade de solvência das pessoas. E esta concepção de 

cidade como um bem passível de venda gera problemas socioambientais, resultantes do processo de 

produção e reprodução desigual do espaço urbano. 

Pode-se também refletir sobre as políticas de inserção da cidade no circuito de grandes eventos 

(Semana Santa, São João, Circuito do Frio, festivais gastronômicos e, recentemente, o Natal) dentro 

do estado, capazes de ancorar processos de reestruturação urbana voltados para o consumo na e da 

cidade, passando por um processo de competição com outras cidades do interior de Pernambuco. Tais 

conquistas muito têm a ver com suas características físicas e com a relativa proximidade da capital 

pernambucana. 

A evidência de que as condições físico-naturais constituem-se  como principal atrativo para o turismo 

está na própria configuração simbólica do município, relacionada ao “clima serrano”. A denominação de 



Gravatá enquanto “Suíça pernambucana”, o estilo das construções e  sua inserção no circuito do frio 

são elementos que favorecem a comercialização de seu espaço.  

Assim, a questão ambiental merece atenção especial. Dentro da cadeia produtiva do turismo, a 

natureza surge como elemento fundamental e, ao mesmo tempo, contraditório: primeiramente como a 

própria razão de ser da atividade turística, sendo necessária sua conservação; mas também como 

produto a ser consumido e subordinado ao mercado.  

Então, nesta análise, faz-se necessário considerar também a luta dos diferentes atores sociais: a 

população local, interessada no valor de uso do seu espaço, contrapondo-se aos interesses da 

população de segunda residência e dos turistas, que se interessam pelo valor de troca do espaço, ou 

seja, o espaço-mercadoria. 

O turismo não está somente reorganizando o espaço local, mas todas as práticas e as relações sociais 

inscritas nele. Segundo Santos (1996), o espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais 

povoados por sistema de ações igualmente imbuídos de artificialidade e cada vez mais tendentes a fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes.  A natureza apresenta-se cada vez mais como algo feito e cada 

vez menos como algo simplesmente dado (SCHMIDT, 1982, p. 122). 

Criam-se objetos artificiais de valorização do espaço em Gravatá, a exemplo de condomínios fechados 

e de hotéis-fazenda, remetendo à ideia do rústico, além dos eventos – distanciando as atividades 

atuais e as atividades outrora desenvolvidas pela comunidade local.  

A publicidade evidencia o processo de mercantilização da natureza: basta ver nos anúncios de 

empreendimentos, que vendem a experiência de viver a natureza, como atrativos de consumidores. 

Paga-se caro para estar em contato com a natureza, reafirmando uma tendência, sobretudo de lugares 

desenvolvidos, de retorno aos espaços rurais ou cidades de porte menor, em busca de uma qualidade 

de vida que não pode mais ser encontrada nos grandes centros urbanos. Fica evidente em Gravatá, 

que o turismo é produto de uma fetichização do seu espaço através da ideia de Suíça Pernambucana. 

 

O CONTEÚDO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MEIO AMBIENTE  

Apreender as representações sociais do meio ambiente no contexto do turismo dos sujeitos 

pesquisados significa essencialmente adentrar em suas vidas cotidianas, sobretudo, em suas relações 



com o meio. A identificação das representações revela os interesses e motivações que estão por traz 

das interações dos grupos pesquisados com o meio ambiente. 

A abordagem foi realizada através de uma metodologia qualitativa e quantitativa, uma vez que as 

técnicas possibilitaram a interpretação das respostas e uma quantificação dos elementos evocados. 

Foram utilizadas duas técnicas de coleta de dados: a associação livre de palavras, que permitiu coletar 

expressões verbais espontâneas; e entrevista aberta, possibilitando a livre expressão acerca do tema. 

Na análise das entrevistas foi utilizado o software ALCESTE (Analyse Lexicale par Contexte d’un 

Ensemble de Segments de Texte), proposto por Reinert em 1990 (apud RIBEIRO, 2000, p. 1), que 

classifica estatisticamente enunciados simples, apreendendo as palavras mais características. É 

preciso verificar o contexto em que as palavras estão colocadas na busca do contexto semântico como 

elemento indicador das representações sociais (ALVES E SILVA, 2002, p. 118).  

A coleta para a associação livre consistiu em solicitar ao sujeito que citasse seis palavras a partir do 

termo indutor “meio ambiente”. Em seguida, foi solicitado que elegesse as duas palavras mais 

representativas e depois que priorizasse uma das palavras. Palavras com sentidos semelhantes foram 

agrupadas. As palavras apresentaram alto grau de dispersão. Por isso, trabalhou-se numa perspectiva 

quantitativa considerando a maior frequência. 

A entrevista utilizou o roteiro a seguir: 1) relação/prática do sujeito com o meio ambiente; 2) relação 

entre o meio ambiente e o turismo; 3) turismo local; 4) o turismo e alteração do ambiente local. As 

entrevistas foram realizadas em lugares públicos: na Semana Santa, nos dias 2 e 3 de abril; no dia 22 

de maio; e 23 e 24 de junho, durante o São João do ano de 2010. 

Considerou-se três grupos: a população local, com residência fixa e que desenvolve suas atividades 

econômicas no município; os turistas, que não tem vínculo de propriedade com o local; e a população 

de segunda residência/flutuante, que tem casa no local, instala-se com frequência, mas não 

desenvolve atividades remuneradas no município. Totalizaram 65 sujeitos entrevistados, sendo 30 

moradores, 20 moradores de segunda residência e 15 turistas.  

O clima surge como o principal fator que levou a procura pelo município, citado por 17 dos 20 

moradores de segunda residência e por 11 dos 15 turistas. Entre outros fatores também está a 

proximidade do Recife, os períodos festivos e a fuga ao caos urbano.  

A análise foi centrada na identificação do campo comum das representações dos três grupos, pois 

significados mais gerais circulam entre grupos enquanto espaço relacional que demarca a construção 



de um campo de ideias e valores comum a uma sociedade, extrapolando o contexto circunscrito de 

grupos sociais (DOISE, 2000, apud ALVES E SILVA, 2002). 

Esta análise baseou-se na frequência total dos elementos e dos dois elementos destacados. Calculou-

se a queda da frequência das palavras evocadas da primeira para a segunda evocação. Pode-se 

alcançar os elementos centrais e periféricos da representação.  

Uma análise comparativa entre os resultados da análise de evocação e da análise de palavra principal 

(Tabela 1) apresenta os elementos água e natureza como centrais, por se confirmarem nos dois níveis 

de análises. Aparecem como elementos estruturantes na definição de significados e organização do 

campo comum das representações sociais do meio ambiente dos três grupos que interagem em 

Gravatá.  

Tabela 1 – Elementos de maior frequência das representações sociais do meio ambiente 

 Elementos 

Frequência total de 

evocação 

Frequência das palavras 

principais relacionadas 

Queda de 

frequência (%) 

Água 29 18 37 

Animais 22 2 91 

Ar 13 4 69 

Árvores 18 6 67 

Clima 12 4 67 

Degradação 20 4 80 

Floresta 16 7 56 

Natureza 19 11 42 

Poluição 37 6 84 

Preservação 12 4 67 

Rio 18 7 61 

Saneamento 14 4 71 

Vegetação 31 9 71 

Deste modo, água e natureza surgem no núcleo central das representações sociais dos sujeitos dos 

diferentes grupos, tanto pela sua frequência, como pela sua baixa queda de frequência da primeira 

evocação para a segunda: 

 “O meio ambiente é água, porque é o bem mais precioso, indispensável a vida de qualquer ser vivo” 

(Sujeito 6, morador). 

“O meio ambiente é a natureza, porque engloba todos os elementos” (Sujeito 51, turista). 



Analisando-se também os dados a seguir (Tabela 2), esse fato confirma-se quando os sujeitos elegem 

uma palavra como sendo a mais representativa. Apesar de não serem os que apresentam menor 

queda de frequência, eles aparecem como os mais frequentes. 

Tabela 2 – Elementos mais relevantes das representações sociais do meio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgem elementos periféricos de alta frequência, próximos ao núcleo. São eles animais, árvores, 

degradação, poluição, rio e vegetação. Também dão sentido ao ambiente enquanto natureza-natural. 

Essa visão não considera o homem e suas construções. Em oposição, surgem os problemas 

ambientais, evidenciados nas palavras poluição, degradação, que revelam o homem degradador-

destruidor – justificando a ausência de cuidado que possa haver, já que a natureza intocada está 

distante do cotidiano dos sujeitos.  

Também foi realizada uma análise particular dos grupos, com o objetivo de identificar as peculiaridades 

e as discordâncias entre eles. Baseou-se na frequência total dos elementos apontados, nas classes 

geradas pelo ALCESTE e na análise fatorial de correspondência. 

Entre os moradores, as palavras mais evocadas foram: água (18), animais/fauna (11), 

árvores/arborização (13), poluição/lixo/esgoto (21), rio/canal (11), vegetação/verde/flora/plantas (14), 

caracterizando o ambiente por elementos naturais, mas que sofre os reflexos da ação humana. 

Entre a população flutuante, foram: água (7), degradação/destruição/desmatamento (8), natureza (8), 

poluição/lixo/esgoto (7), saneamento/limpeza (7) e vegetação/verde/flora/plantas (10). Surge também 

Elementos 

Frequência 

total de 

evocação 

Frequência das 

palavras 

principais 

Queda de 

frequência (%) 

Frequência das 

palavras principais  

Frequência da 

palavra principal 
Queda de 

frequência (%) 

Água 29 18 37 18 8 55 

Animais 22 2 91 2 1 50 

Ar 13 4 69 4 2 50 

Árvores 18 6 67 6 4 33 

Clima 12 4 67 4 2 50 

Degradação 20 4 80 4 2 50 

Floresta 16 7 56 7 3 57 

Natureza 19 11 42 11 8 37,5 

Poluição 37 6 84 6 3 50 

Preservação 12 4 67 4 3 25 

Rio 18 7 61 7 3 57 

Saneamento 14 4 71 4 3 24 

Vegetação 31 9 71 9 4 55,5 



um meio de elementos naturais, marcado por degradação e poluição e necessita de saneamento para 

se manter conservado. 

Dentro do grupo dos turistas, poluição/lixo/esgoto (9) e vegetação/verde/flora/plantas (7) foram as 

palavras mais citadas, o meio ambiente surge igualmente como um contrassenso: o natural versus a 

poluição causada pelo homem. 

A análise das entrevistas, com o suporte do ALCESTE, revelou a existência de três classes de palavras 

relacionadas entre si (Quadro 1). 

Quadro 1: Classes resultantes da análise do ALCESTE 

 

Classe 1  
CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE 

Classe 2 
DESAFIOS DO TURISMO 

Classe 3 
INCOERÊNCIAS DA ATIVIDADE 
TURÍSTICA 

Jogar 

Lixo 

Meio 

Vida 

Água 

Ambiente 

Relação 

Na rua 

Faço 

Faz 

Homem  

Tenho 

As 

Faz 

Tentar 

Sobrevivência 

Ar 

Ser 

Plantas 

Procuro 

Acredito 

Economizar 

Representa 

Busco 

Saúde 

Mundo 

Precisa 

Recurso 

Preservação 

Equilibrada  

Maior 

Divulgação 

Construção 

Município 

Época 

Explorou 

Festiva 

Área 

Aumento  

Alteração 

Fluxo 

Poderia 

Aumento 

Grande 

Condomínios 

Crescimento 

Clima  

Educação  

Ano 

Começo 

Infraestrutura 

Quente 

Festa 

Demanda 

Consumo 

Destruído 

Quantidade 

Saneamento 

Energia 

Imobiliária 

Cidade 

Atender 

Gravatá 

Organizar 

Dinheiro 

Receber 

Turistas 

Crescendo 

Afasta 

Traz  

Emprego 

Atrai 

Volta 

Ligado 

Trânsito 

Desenvolvimento 

Limpeza 

Modificado 

Adequado 

População 

Destruindo 

Acho  

Casa 

Natureza 

Preparação 

 

46% 27% 27% 

Adaptado da Síntese de Análise do ALCESTE 



A classe “Cuidado com o ambiente” expressa o cuidado com o ambiente na relação com o 

desenvolvimento da área a partir do turismo e permeia a fala dos três grupos.  

Fazendo uma ponte entre as palavras evocadas e a classe 1, poderíamos considerar, essa classe 

enquanto campo relacional dos três grupos, já que existe uma preocupação com a questão ambiental 

por parte de todos. Mas, logo vemos que as preocupações refletem diferentes interesses dos grupos. 

Enquanto que os moradores preocupam-se com o meio ambiente por uma questão de sobrevivência; 

população de segunda residência e turistas vão se preocupar com o ambiente-mercadoria, que lhes 

servem ao lazer e ao descanso: 

“Eu preciso do meio ambiente para sobreviver e tenho que cuidar dele” (Sujeito 3, morador). 

“Procuro preservar, não jogando lixo, não destruindo. É necessário que haja um ambiente atrativo” 

(Sujeito, 38, população flutuante). 

“O meio ambiente é vendido pelo turismo e precisa estar adequado” (Sujeito 54, turista). 

No geral, é um discurso que denuncia o homem destruidor-degradador, onde o ambiente natural e 

sadio dá lugar a um ambiente construído e degradado. Nessa perspectiva, homem e natureza se 

opõem, como uma consequência da fragmentação do conhecimento. Pode-se afirmar então que estas 

representações revelam valores, interesses, sentidos e significados, fazem parte de representações 

dominantes, que revelam ideologias, que vão suprimir algumas representações e que necessariamente 

ligam-se às questões ambientais. 

A crise ambiental questiona o atual modelo de sociedade e exige um outro paradigma em que 

“natureza e cultura não caiam uma fora da outra” (PORTO-GONÇALVES, 2010, p. 82). Isso revela a 

necessidade de uma ação no caminho da sensibilização, que busque “romper com o pensamento 

simplificador e excludente e afirmar a complexidade” (Idem, p. 74). 

Diante de tal preocupação que os sujeitos colocaram, o problema sempre está no outro. É o outro que 

suja, que consome muito, que desperdiça, que destrói: 

“Busco conscientizar as pessoas para não jogarem lixo nas ruas” (Sujeito 25, morador). 

85% dos entrevistados dizem-se ambientalmente corretos. Mas o grande problema é que se restringe 

as questões de não jogar lixo nas ruas e a cuidar das plantas. Pouquíssimo se fala em consumo 

consciente, em racionamento. 



“Eu não jogo lixo nas ruas” (Sujeito 9, morador). 

“Tento sempre estar atenta para separar o lixo, pois meu prédio faz coleta seletiva. Procuro sempre 

economizar a água. Não jogo lixo na rua em hipótese alguma e sempre critico as pessoas que jogam e 

tento conscientizá-las” (Sujeito 42, população flutuante). 

“Eu procuro fazer minha parte, não jogo lixo na rua, procuro não poluir. Faço minha parte. Se cada um 

fizesse sua parte como eu faço, seria melhor” (Sujeito 43, população flutuante). 

Poucos assumem uma postura de descaso. Alguns inclusive colocam-se como preocupados diante dos 

problemas ambientais, mas admitem que na prática deixam a desejar. 

“Minha relação com o ambiente tem sido negligente, apesar de ter consciência da necessidade de sua 

proteção. O discurso é mais forte do que a prática” (Sujeito 6, morador). 

“Não tenho feito nada para melhorar a realidade” (Sujeito 57, turista). 

Na classe “Desafios do turismo” colocam-se desafios para o sucesso da atividade turística, visto que o 

município apresenta muitas potencialidades ainda pouco exploradas.  

Esse é um discurso típico da população flutuante, com a presença de alguns turistas, que aponta para 

a sazonalidade da atividade, sobretudo, por falta de divulgação, que só ocorre nos períodos festivos, 

como o São João e a Semana Santa. Além disso, apresenta as dificuldades de acesso a pontos 

turísticos pela falta de divulgação e de sinalização. 

“Ainda precisa de uma maior exploração das áreas que não são conhecidas e de uma maior divulgação 

para atrair o turista e gerar renda pro município” (Sujeito 34, população flutuante). 

“É pouco divulgado. É um turismo mais festivo. Não é constante” (Sujeito 57, turista). 

“Não sei até que ponto existe turismo aqui. Falta ainda muita coisa: sinalização, guias treinados, 

divulgação na época de maior fluxo de pessoas” (Sujeito 36, população flutuante). 

“Muito forte nas épocas festivas. Mas resume-se a isso” (Sujeito 46, população flutuante). 

Aparece também uma preocupação com as condições físicas de Gravatá, que tem sofrido 

desmatamento em grandes proporções, principalmente, para a construção de condomínios, sem um 

acompanhamento das condições de saneamento para atender a demanda. Isso preocupa a população 



flutuante, que, em geral, optou pelo município devido as suas características climáticas e que hoje não 

encontra mais as condições do passado. 

“Com a construção de muitos condomínios há a destruição das matas e a rede de saneamento não 

comporta a quantidade de condomínios” (Sujeito 36, população flutuante). 

“Ainda é muito carente de infraestrutura para atender toda a demanda” (Sujeito 40 população 

flutuante). 

Na classe “Incoerências da atividade turística”, a questão é a contradição do turismo, os conflitos entre 

aspectos positivos e negativos na área: que, ao mesmo tempo, gera emprego e renda, degrada o 

ambiente. O discurso dos sujeitos, sobretudo dos moradores,  relata a importância da atividade para o 

município, por favorecer a circulação de capital, despertando expectativas quanto a geração de 

emprego, melhoria da infraestrutura que eleva a qualidade de vida da população, como saneamento 

básico, transporte, educação e saúde. 

Entretanto, entre as desvantagens que acompanham o turismo surge no discurso um tom saudosista 

no que tange as questões físico-naturais, com presença marcante de pessoas que possuem segunda 

residência no local há mais tempo. Fala-se de um tempo que as temperaturas eram mais baixas e que 

isso era o principal atrativo. Mas com a intensa ocupação, muitas áreas de mata foram devastadas 

para ceder lugar ao concreto.  

Surge também entre os aspectos negativos, o questionamento no que diz respeito a participação da 

população local, pois parte dos habitantes são excluídos do processo, o que favorece o agravamento 

de problemas sociais urbanos, como a violência e o uso de drogas. 

“É bom porque gera emprego e renda para muitas pessoas, mas por conta do turismo o trânsito da 

cidade fica difícil e o preço dos produtos aumenta, porque o turista vem com dinheiro. Também trouxe 

violência” (Sujeito 3, morador). 

“É bom porque deixa muito dinheiro para a cidade. Mas trouxe problemas urbanos, como violência e 

desrespeito a população” (Sujeito 9, morador). 

“Deveria ser um pouco mais democrático” (Sujeito 47, população flutuante).  

O fato é que muitos postos de trabalho para atender ao turismo exigem qualificação e os que não se 

incluem nesse perfil ficam a margem do crescimento econômico do município. 



Uma possível solução é investir na educação profissional, com o intuito de assegurar a qualificação de 

seus habitantes e incluí-los no ramo econômico que mais cresce no município. Isso pode contribuir 

para a formação de uma identidade, de um sentimento de pertencimento das diferentes classes 

sociais, que otimizará seu desenvolvimento turístico. 

Analisando o fatorial de correspondências (Figura 2), visualizamos alguns conflitos que vão ser 

definidos de acordo com o vínculo com o lugar. O eixo horizontal separa as classes 2 e 3, mostrando  

uma oposição: de um lado, os moradores, que apesar dos problemas, vislumbram no turismo uma 

fonte de renda; do outro, a população de segunda residência e os turistas, que consomem o espaço e 

veêm nisso uma razão para conservá-lo. 

Figura 2: Análise fatorial de correspondência 

 

Fonte: ALCESTE 

De acordo com Tuan (1980, p. 12), “uma pessoa que simplesmente ‘vê’ é um expectador, um 

observador, alguém que não está envolvido com a cena. O mundo percebido através dos olhos é mais 



abstrato do que o conhecido por nós através dos outros sentidos”. Portanto, os laços estabelecidos 

com o lugar servirão a construção das representações. 

Fica muito claro que emergem conflitos entre as três classes. Nas classes 1 e 2, o desenvolvimento do 

turismo vai de encontro a qualidade ambiental; e na classe 3, os interesses sociais e econômicos, de 

necessidade de emprego, se contrapõem a degradação. 

Dentre os moradores, existe uma preocupação com as questões ambientais (degradação, evidenciada 

no desmatamento e aumento das temperaturas) e sociais (emprego e renda, violência e drogas). Já 

entre a população de segunda residência e os turistas, a preocupação maior se dá com a maior 

divulgação do turismo, e com o ambiente, de mantê-lo atrativo.  Mas a população flutuante, por 

estabelecer alguns vínculos com o lugar, diferentemente do turista, ainda tem uma inquietação maior 

quanto a questão ambiental, visto que observaram nos últimos anos as transformações que vêm 

ocorrendo no espaço.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em Gravatá, a presença marcante de três grupos sociais distintos (moradores, população de segunda 

residência e turistas), interagindo no ambiente, revelam a necessidade de um diálogo para amenizar os 

interesses conflitantes e desenvolver um turismo não voltado apenas para quem vem de fora, mas que 

inclua a população local. 

Fizemos uma análise das representações de meio ambiente no contexto do turismo, a fim compreender 

as relações e as práticas que se estabelecem frente ao ambiente. Predominou uma visão naturalista, 

podendo justificar um descaso, uma vez que o natural, como se espera, já não é tão presente. Essa 

ótica pode contribuir para o agravamento de problemas ambientais, por não incluir o homem e nem os 

objetos socialmente produzidos. 

Os dados analisados foram divididos em três classes: a 1 configurou a fala dos três grupos sociais e 

aponta os problemas ambientais e as necessidades de cuidado; a 2, predominante entre a população 

flutuante, revela a falta de divulgação e de exploração de alguns áreas com grande potencial e o 

crescente desmatamento para a construção de condomínios; e a 3, discurso típico dos moradores, 

aponta vantagens e desvantagens do turismo, que gera emprego e renda, mas traz impactos 

socioambientais. 



Emerge um conflito entre o grupo de moradores que, apesar da consciência dos problemas, considera 

o interesse pelo turismo por conta das questões econômicas, do emprego, da necessidade de 

sobrevivência. Esta posição opõe-se a dos outros grupos, preocupados com os cuidados com o meio 

ambiente e até com o turismo na perspectiva da qualidade para curtir o local, demonstrando a 

diferenciação das representações pelo vínculo que se estabelece com o local. O que acena para 

identificação de uma variável (vínculo com o local) claramente revelada na análise fatorial de 

correspondência, na oposição resultante de seu eixo horizontal. 

Nota-se o estabelecimento de interesses e valores contrários: desenvolvimento do turismo versus 

degradação ambiental, nas classes 1 e 2; e interesse econômico e necessidade de sobrevivência 

versus degradação ambiental, na classe 3. Reafirma-se a importância do senso comum no contexto da 

gestão e educação ambiental, como espaço de direitos dos setores sociais mais desfavorecidos na 

perspectivas da justiça e da proteção dos ecossistemas locais como os pilares fundamentais da 

sustentabilidade ambiental. Caso contrário, estaria se consolidando uma gestão descomprometida da 

noção de justiça.  

A presença marcante de um capital imobiliário especulativo em Gravatá pode contribuir para o 

crescimento precário e exclusão sócio-espacial. A lógica capitalista deixa alguns segmentos da 

sociedade cada vez mais afastados do processo produtivo. Para concluir podemos pontuar que o 

turismo obedece a uma ótica que pode levar ao seu próprio esgotamento. Enquanto não estiver 

pautado na conservação do meio e na integração da sociedade na sua formulação estará fadada ao 

fracasso. O grande desafio é administrar o ambiente aliando viabilidade econômica, inclusão social e 

sustentabilidade ecológica. O ideal é que o turismo não se baseie em decisões tomadas fora desses 

lugares, mas que tenha participação da comunidade local. 
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