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RESUMO 

 

A agricultura é essencial à existência humana, todavia, a forma tradicional, pautada no 

agronegócio, tem gerado diversos danos ambientais, sobretudo, ao ser humano. Diante desta 

temática, este estudo busca entender quais fatores podem incentivar à prática do 

comportamento pró-ambiental na agricultura, especialmente o comportamento agroecológico, 

com o intuito de contribuir na discussão de ferramentas para uma Educação Ambiental e 

políticas públicas em prol do desenvolvimento sustentável. Para cumprir o objetivo proposto, 

primeiramente, foi realizada uma revisão de literatura sobre o comportamento pró-ambiental 

na agricultura com o intuito de conhecer as principais varáveis que incentivaram à adoção 

deste comportamento. Foram consultadas as bases de dados American Psychological 

Association (PsycINFO), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Web of Science 

(WoS), utilizando-se as palavras-chave: comportamento pró-ambiental e pro-environmental 

behavior. Realizou-se também, uma pesquisa transcultural, exploratória e de comparação 

entre grupos para analisar a relação existente entre a preocupação ambiental, comportamentos 

pró-ambientais de estudantes de Agronomia, brasileiros e franceses, com o intuito de 

identificar quais fatores estão associados ao comportamento agroecológico. A importância de 

se realizar um estudo transcultural reside no fato que ao entender como um comportamento 

ocorre em determinada cultura, ele possa ser incentivado em outra. Participaram da pesquisa 

174 alunos brasileiros e 150 alunos franceses. Foram utilizadas as Medidas de Preocupação 

Ambiental, Medidas de comportamento pró-ambiental e questões quantitativas e qualitativas 

concernentes à Agroecologia. Os resultados encontrados na revisão de literatura mostraram 

que as principais variáveis que incentivaram à promoção do comportamento pró-ambiental na 

agricultura foram de natureza intrínsecas, como os valores biosféricos, consciência ambiental, 

orientação para o futuro, auto eficácia e, principalmente, o conhecimento científico, sendo 

esta a variável mais mencionada como fomentadora do comportamento estudado. Referente à 

pesquisa de análise da relação entre preocupação ambiental, comportamentos pró-ambientais 

de estudantes de Agronomia, brasileiros e franceses com o objetivo de identificar quais 

fatores estão associados ao comportamento agroecológico, na França, a preocupação 

ambiental e o comportamento pró-ambiental se relacionaram com o comportamento 

agroecológico, enquanto que no Brasil, o comportamento agroecológico se correlacionou 

somente com o comportamento pró-ambiental. Entre as variáveis analisadas, principalmente 

as que se relacionavam ao comportamento agroecológico, estavam mais presentes entre os 

estudantes franceses, sinalizando a necessidade de discutir a respeito das políticas públicas no 

Brasil e estratégias de Educação Ambiental, visto que, os resultados das duas pesquisas 

demonstraram que essas são ferramentas eficazes que incentivam à adoção de 

comportamentos pró-ambientais, como o agroecológico.  

 

Palavras-chave: Agroecologia; Educação Ambiental; Sustentabilidade; Psicologia 

Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Agriculture is essential to human existence, however, the traditional form, based on 

agribusiness, has generated several environmental damages, above all, to the human being. In 

view of this theme, the study seeks to understand which factors can encourage the practice of 

pro-environmental behavior in agriculture, especially agroecological behavior, aiming on 

contributing to the discussion of tools for Environmental Education and public policies for 

sustainable development. In order to fulfill the proposed objective, a literature review was 

first carried out on the pro-environmental behavior in agriculture in order to know the main 

variables that encouraged the adoption of such behavior. The American Psychological 

Association (PsycINFO), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Web of Science 

(WoS) databases were used, using the key words: pro-environmental behavior and pro-

environmental behavior. A cross-cultural, exploratory and comparative research was also 

carried out to analyze the relationship between environmental concern and pro-environmental 

behavior of Agronomy students, Brazilian and French, in order to identify which factors are 

associated with agroecological behavior . The importance of conducting a cross-cultural study 

is understanding how a behavior occurs in one culture, so it can be encouraged in another. A 

total of 174 Brazilian students and 150 French students participated in the study. 

Environmental Precautions Measures, Pro-environmental behavior measures and quantitative 

and qualitative issues concerning Agroecology were used. The results found in the literature 

review showed that the main variables that stimulated the promotion of pro-environmental 

behavior in agriculture were intrinsic in nature, such as biospheric values, environmental 

awareness, future orientation, self-efficacy, and especially scientific knowledge, being the 

most mentioned variable as driven of the studied behavior. Regarding the analysis of the 

relationship between environmental concern, pro-environmental behaviors of Agronomy, 

Brazilian and French students with the objective of identifying which factors are associated 

with agroecological behavior, in France, environmental concern and pro-environmental 

behavior were related with agroecological behavior, while in Brazil, agroecological behavior 

correlated only with pro-environmental behavior. Among the analyzed variables, especially 

those related to agroecological behavior, were more present among French students, pointing 

to the need to discuss about public policies in Brazil and Environmental Education strategies, 

since the results of the two surveys showed that these are effective tools that encourage the 

adoption of pro-environmental behaviors, such as agroecology. 

Keywords: Agriculture; Environmental Education; Sustainability; Environmental 

Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não nos limitamos apenas à nossa individualidade, a realidade ao nosso redor nos 

constitui, faz parte da nossa existência. A díade pessoa-ambiente está intrinsecamente 

relacionada por meio das influências mútuas em que a pessoa é modificada pelo ambiente e 

este é resultado da sua ação.  O ser humano não apenas vive neste ambiente, mas é constituído 

e o constitui de forma dialética. No decorrer do processo evolutivo as interações pessoa-

ambiente foram remodeladas e mediadas pelas tecnologias e pela apropriação dos recursos 

naturais (CAMPOS-DE-CARVALHO; CAVALCANTE; NÓBREGA, 2011).  

Na maior parte da existência da espécie humana, esta foi considerada nômade, ou seja, 

caçadores-coletores saíam em busca de alimentos não se fixando em um local determinado. 

As práticas agrícolas começaram há cerca de dez mil anos atrás pelos homens pré-históricos, 

o que lhes permitiu, gradativamente, deixarem de ser nômades, tornando a oferta de alimento 

mais acessível e previsível (NORO; SEREIA, 2014).  Historicamente, a agricultura 

desempenhou uma influência fundamental sobre a quantidade de alimentos disponíveis e foi 

essencial para aumentar a densidade populacional do planeta (LIMA, 2017). 

As origens da sociedade de consumo estão localizadas no período de consolidação da 

própria modernidade na Europa ocidental, dos séculos XVIII e XIX, em que ocorreram 

profundas mudanças na relação pessoa-natureza. Rompe-se com a necessidade de exploração 

natural ligada à sobrevivência para exploração demasiada dos recursos naturais a fim de 

atender as demandas criadas por esta forma de organização social. O capital industrial 

submeteu a atividade agrícola à lógica mercantil de excessiva exploração dos recursos 

naturais (MARX, 1971). Desenvolvimento e progresso foram as expectativas da sociedade 

moderna que respaldavam o crescimento desenfreado, sem a observância da possibilidade de 

escassez dos recursos naturais, da incapacidade de assimilação dos resíduos, da degradação 

ambiental (CORRÊA et al., 2015; ZANIRATO; ROTONDARO, 2016).   

Com o objetivo de aumentar a produtividade agrícola, a sociedade moderna adotou um 

padrão de agricultura tecnológica que tem como principais características o uso intensivo de 

máquinas, de agrotóxicos e fertilizantes, monocultivos e o desbravamento de terras para 

agricultura e como consequência a degradação do ambiente (NORO; SEREIA, 2014).  

De acordo com Lucchesi (2005), os agrotóxicos começaram a ser utilizados após a 

segunda Guerra Mundial (1939-1945), e inclusive muitos deles serviram como arma química. 

A utilização dos agrotóxicos na agricultura ocorreu sob a promessa de promovê-la, 
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constituindo o que se denomina de Revolução Verde que consiste na chegada da tecnologia à 

produção agrícola, em que as práticas de uso de máquinas, sementes geneticamente 

modificadas e de defensivos químicos se populariza (PEREIRA; JESUS; SILVA, 2015).  

Apesar do aumento do volume de alimentos, viabilizado por essa Revolução, o 

número de indivíduos subnutridos no mundo ainda é grande, ou seja, mesmo com toda a força 

civilizatória da agricultura, muitos se tornaram vulneráveis por falta de alimentos (LIMA, 

2017).  Esta realidade é fruto da construção da sociedade moderna que transformou a 

agricultura em um sistema agroalimentar excludente, por meio da lógica capitalista do 

agronegócio que beneficia os grandes proprietários com a produção de commodites para 

exportação e não para o abastecimento do mercado local (LIMA, 2017).  

As estatísticas apresentadas pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação (FAO), em 2015, mostram que existem cerca de 795 milhões de pessoas 

subnutridas no mundo. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 

publicado em 2016, paradoxalmente, os agricultores familiares são os mais afetados pela 

miséria e pela fome.  Portanto, além de não ter alcançado o objetivo proposto de acabar com a 

fome, a Revolução Verde, por meio da agricultura baseada no ideário do agronegócio, tem 

gerado o empobrecimento dos pequenos agricultores, êxodo rural, agravamento dos desastres 

naturais, contaminação do ar, águas e solos, mudanças climáticas, questões relacionadas à 

segurança alimentar, perda da biodiversidade, que afetam em demasia a saúde do ambiente e, 

principalmente, a saúde humana, visto que estas estão inter-relacionadas (FREITAS; NÉLSIS; 

NUNES, 2012; ALVES et al., 2013; GASPARINI; FREITAS, 2013; SCHMITZ; HAHN; 

BRÜHL, 2014; FERREIRA; ANTUNES, 2014; RIAH et al., 2014; NOVAES et al., 2015; 

BUTINOF et al., 2015).  

Destarte, essa forma de produção é insustentável e sua continuidade poderá implicar 

nas necessidades das populações futuras (ZANIRATO, 2013).  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (PNUD), em 

2015, com o intuito de diminuir as iniquidades sociais globais, propôs os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), a fim de promover ações para acabar com a pobreza, 

promover a prosperidade e o bem-estar, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças 

climáticas. Um desses objetivos se refere a erradicação da fome, alcançar a segurança 

alimentar e a melhoria nutricional, e promover a agricultura sustentável e, para alcançar este 

objetivo, a ONU prevê sistemas sustentáveis de produção.  

Zeweld et al. (2017) explicitam que as práticas sustentáveis na agricultura são 

estratégias “ganha-ganha” devido ao seu potencial de melhorar a segurança alimentar e 
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abranger questões ambientais. A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional 

(LOSAN), nº 11.346, de 15 de julho de 2006 estabelece que os modos de produção de 

alimentos sustentáveis fazem-se necessários para se garantir a segurança alimentar e 

estabelece:  

A realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 

necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, 

que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis (BRASIL, 2006).  

 

A Agroecologia é considerada uma ciência que engloba esses pressupostos, surgindo 

como um novo paradigma de produção agrícola, tendo como eixo central a sustentabilidade 

(MONJE-CARVAJAL, 2011). Pois, além de uma produção livre de insumos químicos que 

trazem malefícios à saúde humana e ambiental, uma das características marcantes da 

agroecologia é o vínculo com a defesa da agricultura familiar (CAPORAL; PETERSEN, 

2012).  

Segundo Norder et al. (2016, p.10), a FAO estabelece a Agroecologia como uma 

forma de agricultura sustentável que deve ser incentivada, passando a ser “uma diretriz oficial 

recomendada pela ONU para garantir o direito humano à alimentação, a preservação 

ambiental e o desenvolvimento econômico previstos em diversos tratados internacionais”. 

Todavia, apesar de todos os benefícios da Agroecologia, sua prática ainda se encontra pouco 

difundida. Os profissionais da Agronomia são um dos principais responsáveis por difundir a 

prática, uma vez que o agrônomo tem o contato direto com o produtor rural e é responsável 

pela assistência técnica que irá direcionar a ação dos agricultores (SONCINI; PIERINI; 

GALLO, 2016).  

Silva e Machado (2015) ressaltam que a problematização do entendimento da 

Agroecologia enquanto prática que está relacionada não somente às técnicas agrícolas 

sustentáveis, visto que ela envolve uma mudança de paradigma implicando na sua 

aproximação à Educação Ambiental transformadora enquanto práxis.  

Em concordância, diversos autores apontam que o ponto crucial para que se atinja o 

desenvolvimento sustentável é por meio da mudança do paradigma predominante de visão 

antropocêntrica, pois a degradação ambiental está relacionada à maneira do ser humano 

pensar e se relacionar com a natureza, sendo a Educação Ambiental uma ferramenta 

primordial para propiciar alterações nesta relação (TEIXEIRA; SILVA-FILHO; MEIRELES, 

2016; ZACARIAS; HIGUCHI, 2017). A Educação Ambiental tem por objetivo a 

sensibilização do indivíduo para as questões ambientais, rompendo com a visão 
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antropocêntrica e desenvolvendo uma “identidade” ambiental por meio de um sentimento de 

pertencimento ao meio ambiente que promova uma cultura de engajamento pró-ambiental 

(MARINHO et al., 2014; SUAVÉ, 2016).  

Bescorovaine et al. (2016) ressalta que um programa de Educação Ambiental deve 

promover mudanças psicossociais, e que, por conseguinte, suscitará em comportamentos 

ambientais mais positivos. Portanto, faz-se necessário entender os aspectos psicossociais das 

vivências cognitivas, emocionais, afetivas e sociais, assim como os valores e significados que 

são estabelecidos culturalmente a fim proporcionar uma Educação Ambiental mais efetiva.  

Em conformidade com essa concepção, a Psicologia Ambiental constitui-se em uma 

importante ferramenta de contribuição na Educação Ambiental, pois tem como objetivo o 

estudo das relações recíprocas pessoa-ambiente, com intuito de compreender a construção dos 

significados e comportamentos provenientes desta dialética, visto que investigações dessa 

relação têm sido defendida como proposta de minimização da crise ambiental 

(CAVALCANTE; ELALI, 2011; TAM, 2013).   

A influência do padrão do comportamento humano em relação à sustentabilidade é 

bastante discutida nos estudos da Psicologia Ambiental, sendo comportamento pró-ambiental 

definido como toda ação humana que objetiva contribuir para a proteção do meio ambiente ou 

para minimizar o impacto ambiental (PATO; CAMPOS, 2011; HUFFMAN; KLEIN, 2013). 

Para estudar o comportamento pró-ambiental faz-se necessário considerar os aspectos que 

favorecem ou impedem essa conduta, visto que os comportamentos são dependentes da 

cultura, tais como as normas sociais e as expressões culturais; de expressões subjetivas, 

representadas pelas crenças, significados, valores, entre outros; e da filogenética, mecanismos 

neurais básicos para a sobrevivência da espécie (KUHNEN et al., 2010). 

Diante da necessidade de se promover a agricultura sustentável, abordar o 

comportamento pró-ambiental, faz-se primordial.  Pretende-se, por meio deste estudo, 

responder ao seguinte questionamento: quais fatores podem incentivar à prática do 

comportamento pró-ambiental na agricultura, especialmente o comportamento agroecológico? 

Estudar como a conectividade, a afinidade emocional e as crenças ambientais estão 

estruturadas é de suma importância, pois, são fatores envolvidos na adoção do comportamento 

agroecológico e ao serem melhor compreendidos auxiliam na formulação de ferramentas 

eficazes capazes de desenvolvê-los.  

A proposta de se realizar um estudo transcultural reside no fato que diversas pesquisas 

como Bechtel, Corral-Verdugo e Pinheiro (1999), Corral-Verdugo e Armendariz (2000), 

Hernández et al. (2001), Bechtel et al. (2006), Vicente-Molina, Fernández-Sáinz e Izagirre-



15 

 

Olaizola (2013), Côrtes e Moretti (2013),  Pires et al. (2014), Ohler e Billger (2014) e Côrtes 

et al. (2016) demonstraram que diferenças culturais interferem no modo do indivíduo se 

comportar no ambiente, tornando este um fator importante a ser analisado.   

Darolt et al. (2016) explicitam que experiências na França e em outros países europeus 

demostram que o poder público tem papel primordial ao incentivo de determinados modelos 

de produção sustentáveis e de saúde pública. Visto que, ao se compreender os aspectos que 

corroboram a pratica do comportamento agroecológico na França, estes possam contribuir 

para o aprimoramento de políticas públicas, assim como uma Educação Ambiental mais 

eficiente que possam capaz de promover a prática Agroecológica.   

A contribuição desta pesquisa torna-se possível a partir do momento em que se 

pretende entender como os fatores estudados se relacionam com as práticas em defesa do 

meio ambiente para subsidiar propostas e métodos educacionais, assim como a criação de 

políticas públicas em prol da sustentabilidade. Justifica-se a importância do Programa de Pós-

Graduação em Tecnologias Limpas no desenho da interconectividade entre os problemas de 

ordem social, econômica e ambiental com uma proposta interdisciplinar de intercâmbio e 

aprimoramento do conhecimento com o intuito da promoção da sustentabilidade por meio da 

difusão de novos saberes.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar fatores intrínsecos e extrínsecos que podem incentivar à prática do 

comportamento agroecológico, tendo-se como enfoque/ ou foco as relações com a 

preocupação ambiental, o comportamento pró-ambiental e as políticas públicas.  

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Revisar a literatura sobre os comportamentos pró-ambientais na agricultura, com o 

intuito de contribuir com apontamentos que auxiliem na formulação de políticas 

públicas em prol do ambiente.  

 Caracterizar a preocupação ambiental e comportamentos pró-ambientais de estudantes 

brasileiros e franceses de Agronomia; 

 Avaliar o conhecimento dos estudantes de Agronomia brasileiros e franceses em 

relação à prática agroecológica; 

 Analisar a relação existente entre preocupação ambiental e o comportamento pró-

ambiental com ao comportamento agroecológico em estudantes de Agronomia 

brasileiros e franceses.   
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA, CRISE AMBIENTAL E AGRICULTURA   

 

Para compreender a crise ambiental que a sociedade contemporânea está vivenciando, 

faz-se necessário entender os contextos históricos que levaram a esta condição.  

Com o desenvolvimento da agricultura o homem fixou-se a terra, apropriando-se dela 

e dando início a propriedade privada.  A concretização da propriedade privada trouxe novas 

formas de convivências e transformações para a história da humanidade fazendo com que 

surgisse a divisão social do trabalho, a divisão da sociedade em classes, conflitos de interesses 

e poder político do Estado, dando início às primeiras civilizações (COSTA; CLARK, 2011; 

CORAZZA; MARTINELLI-JÚNIOR, 2002). Portanto, pode-se dizer que com o advento da 

agricultura houve uma transformação no modo de organização social.  

Engels (2012) retrata em seu livro “A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado” que a formação da sociedade com base na propriedade privada é marcada pelo fim do 

modelo familiar primitivo em que se viviam em grupos onde não havia necessidade de 

produção de excedentes, pois tanto as terras quanto os filhos eram comuns. Com a 

concretização agrícola, a fixação do homem a terra, adensamento da população em pequenas 

áreas, surge a necessidade de romper essa barreira do comum das famílias primitivas para a 

formação da sociedade moderna com base na propriedade privada e produção de excedentes 

(COSTA; CLARK, 2011).  

A partir do excedente agrícola criaram-se as condições para o desenvolvimento do 

comércio promovendo as bases para a Revolução Industrial (CORAZZA; MARTINELLI-

JÚNIOR, 2002). Ao revolucionar o desenvolvimento das forças produtivas da terra e do 

trabalho, a Revolução Industrial abriu a perspectiva de um desenvolvimento ilimitado. A 

produção de bens materiais se fez acompanhada da invenção da multiplicidade de 

necessidades pautadas na crença de que o consumo era uma condição para a felicidade 

(ZANIRATO; ROTONDARO, 2016). Portanto, a Revolução Industrial não pode ser apenas 

considerada como um estágio mais desenvolvido da história, mas, sobretudo, uma mudança 

de finalidade das atividades econômicas, em que não se visa apenas a produção de bens úteis 

à necessidade humana, mas mercadorias a serem consumidas com objetivo de satisfazer as 

necessidades criadas pelo mundo moderno (CORAZZA; MARTINELLI-JÚNIOR, 2002). 
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O incentivo ao consumo presente na sociedade capitalista faz com que a racionalidade 

da compra seja suprimida através da introjeção de associações simbólicas, que não 

necessariamente têm relação com o produto vendido (ZANIRATO; ROTONDARO, 2016). 

Para Bauman (2008), a sociedade contemporânea é marcada pelo constante incremento de 

novas necessidades que gera o consumo excessivo, que é um fenômeno que prescreve as 

ações sociais, políticas e cotidianas. Zanirato e Rotondaro (2016, p.83) descrevem que a 

estratégia do consumo se constitui em “primeiro lugar em criar uma necessidade e, em 

seguida, oferecer um produto que seja capaz de resolvê-la e, em continuidade, voltar a criar 

uma necessidade e repetir o processo novamente”. 

Para atender essa demanda de consumo, o capitalismo também se apoderou do setor 

agrário pela a chamada “Revolução Verde” que é caracterizada pela adoção do uso intensivo 

de máquinas, latifúndios, monocultivos, agrotóxicos, desbravamento de terras, “pacotes 

tecnológicos”, seleção de espécies, entre outros (ZAMBERLAM; FRONCHETI, 2001; 

LUCCHESI, 2005; NORO; SEREIA, 2014; PEREIRA; JESUS; SILVA, 2015). Esse nome é 

devido as grandes revoluções tecnológicas que proporcionavam o aumento da produção, “era 

a chegada impactante da tecnologia à produção agrícola que permitia acabar com a fome no 

mundo” (LUCCHESI, 2005, p. 3). Segundo Andrades e Gamini (2007) a Revolução Verde 

não pode ser considera apenas um avanço tecnológico com o intuito de avolumar a 

produtividade, mas sobretudo, existe uma intencionalidade capitalista inserida nessa “proposta 

tecnológica”.  

Zamberlam e Froncheti (2001, p.13) definem a Revolução Verde como “um jeito 

capitalista de dominar a agricultura”. Para os autores, as intenções na modernização da 

agricultura são a potencialização do lucro por meio da monopolização do mercado e a 

obtenção de royalty por intermédio dos “pacotes tecnológicos”, gerando um círculo de 

dependência monopolizado pelas transnacionais.  

Com políticas públicas favoráveis ao agronegócio, o Brasil passou a ser apontado em 

várias pesquisas como maior consumidor de insumos químicos (PEREIRA; JESUS; SILVA, 

2015; MILHORANCE, 2015; JACOBI; GIATTI; TOLEDO, 2016). Nos últimos dez anos, o 

mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro teve um crescimento de 

190% e as perspectivas no médio e longo prazo é que o consumo seja ainda maior (ANVISA, 

2013; SOUZA et al., 2016). Jacobi, Giatti e Toledo (2016) chamam a atenção para o fato de 

que dos 50 agrotóxicos mais utilizados no Brasil, 22 são proibidos na União Europeia. O 

relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 2013) alerta que em 78% das 

amostras de alimentos monitoradas apresentaram contaminação por agrotóxicos, e em 36% 
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foi constatada a presença de agrotóxicos não autorizados para a cultura e/ou ultrapassaram os 

limites máximos de resíduos considerados aceitáveis para a garantia da segurança alimentar.  

Os defensores do uso de agrotóxicos justificam que o consumo no país é alto porque a 

área plantada é grande. Todavia, o Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de populações 

expostas a agrotóxicos mostrou que, entre 2007 e 2013, o quantitativo de agrotóxicos 

comercializados passou de, aproximadamente, 643 milhões para 1,2 bilhão de quilos, e a área 

plantada aumentou de 62,33 milhões para 74,52 milhões de hectares, o que representa um 

aumento de 90,49% na comercialização de agrotóxicos e uma ampliação de apenas 19,5% de 

área plantada (BRASIL, 2016). A maior parte do uso de agrotóxicos no Brasil está vinculada 

às culturas de exportação, produzidas no modelo do agronegócio como a soja, o milho, o 

algodão, a cana-de-açúcar, o tabaco e algumas frutas, que estão prioritariamente voltadas para 

a produção de bens primários para exportação (ABRASCO, 2015; JACOBI; GIATTI; 

TOLEDO, 2016).  

Todavia, os pequenos agricultores são os responsáveis pela maior parte dos alimentos 

produzidos e consumidos na América Latina e no Caribe (BRASIL, 2015; ONU, 2016). No 

Brasil, a agricultura familiar representa cerca de 70% dos alimentos consumidos no país: 

mandioca (87%), feijão (70%), carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e milho 

(46%) (BRASIL, 2015).  Destarte, apesar do aumento na produção de alimentos 

proporcionado pela Revolução Verde, existem ainda cerca de 795 milhões de pessoas 

subnutridas no mundo (FAO, 2015). De acordo com os dados da ONU (2016), os agricultores 

familiares são os mais afetados pela miséria e pela fome; na população rural, a taxa de 

pobreza chega a 44% e a de pobreza extrema é quase 28%. Sendo assim, pode-se concluir que 

além de não ter alcançado o objetivo proposto, de acabar com a fome, como consequências da 

Revolução Verde houve 

[...] a concentração da terra, aumento do desemprego no campo; degradação dos 

solos; comprometimento da qualidade e quantidade dos recursos híbridos; 

devastação de florestas e campos nativos; empobrecimento da diversidade genética 

dos cultivares, plantas e animais; contaminação da água e dos alimentos consumidos 

pela população; aumento das alergias, mortes ou invalidez; aumento da 

mercantilização e proletarização do campo, além do endividamento dos pequenos 

produtores e fechamento de escolas do campo, dentre outras (NOVAES et al., 2015, 

p. 125). 

 

Essa forma de produção além de ameaçar a segurança alimentar, ocasionar altos níveis 

de degradação ambiental, compromete a saúde tanto dos que trabalham na produção quanto 

dos consumidores (FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 2012; ALVES et al., 2013; GASPARINI; 
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FREITAS, 2013; SCHMITZ; HAHN; BRÜHL, 2014; FERREIRA; ANTUNES, 2014; RIAH 

et al., 2014; NOVAES et al., 2015; BUTINOF et al., 2015).  

A exposição aos efeitos dos agrotóxicos pode ocorrer pela ingestão de alimentos ou 

águas contaminadas, poluição do ar e do solo, e os trabalhadores rurais são os mais atingidos 

devido ao contato direto com os agroquímicos, fazendo com que o trabalho agrícola seja 

considerado como uma das ocupações mais perigosas da atualidade (ABRASCO, 2015; 

FARIA; FASSA; FACCHINI, 2007).   

Em pesquisa realizada no Paraná foram encontradas associações com o uso de 

agrotóxicos e malformações congênitas no aparelho circulatório, “testículo não descido” e 

fenda labial e palatina (DUTRA; FERREIRA, 2017). Rocheleau et al. (2015) encontraram 

associações entre malformações congênitas cardíacas e pulmonar e a exposição ocupacional 

das mães em gestação a algumas classes de agrotóxicos. Yang et al. (2014) detectaram que 

alguns agrotóxicos estavam relacionados com malformações como a anencefaléia, espinha 

bífida e fenda labial e palatina. Regidor et al. (2004) constataram que famílias de agricultores 

tiveram risco mais elevado de gestação com desfecho de morte fetal. Roncati, Piscioli e Pusiol 

(2016) averiguaram que havia presença de agrotóxicos disruptores endócrinos em 11 de 24 

natimortos.  De acordo com Jacobi, Giatti e Toledo (2016) pesquisas recentes comprovaram 

que o glifosato é, possivelmente, o fator mais relevante no desenvolvimento de doenças como 

o autismo, TDHA (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), Alzheimer e o câncer. 

Alvanja e Bonner (2012) afirmam que há muitos estudos relatando associações com câncer, 

déficits neurológicos, disrupção endócrina, distúrbios imunológicos, defeitos congênitos, 

problemas de fertilidade e transtornos reprodutivos (ALVANJA; BONNER, 2012). Em um 

estudo realizado na província de Córdoba por Butinof et al. (2015) foi constatado que há alta 

prevalência de sintomas ocasionais ou frequentes nos trabalhadores terrestres aplicadores de 

pesticidas; 47,4% sintomas irritativos, 35,5% fadiga, 40,4% dor de cabeça e 27,6% ansiedade 

ou depressão.  

Estudos demonstram que os agricultores apontaram o uso desses produtos químicos 

como um mal necessário, argumentando que não há produção se não houver o controle 

químico das pragas (GASPARINI; FREITAS, 2013; NASRALA-NETO; LACAZ; PIGNATI, 

2014).  A estratégia de justificar a necessidade dos agrotóxicos é exercida por meio da 

imposição da racionalidade tecnocrática sobre a opinião pública. Designar os agrotóxicos 

como defensivos agrícolas é uma blindagem epistemológica para dissimular a natureza nociva 

desses produtos com noções de uso seguro ou de uso racional dos agrotóxicos, criando a falsa 

ideia de que algumas medidas preventivas eliminariam os riscos de intoxicação humana e 
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ambiental, transferindo a culpa para as vítimas, sob a alegação de que estas não adotam os 

procedimentos de segurança corretamente (LONDRES, 2011; ABRASCO, 2015). Tal fato 

pode ser constatado na pesquisa realizada por Gasparini e Freitas (2013) em que entre os 

entrevistados prevaleceu uma postura de minimização ou relativização dos riscos de consumo 

de defensivos. Os autores verificaram que houve principalmente depoimentos indicando que 

os possíveis problemas de saúde são relativos à sensibilidade do organismo do próprio 

trabalhador rural; depoimentos relativizando a ocorrência de problemas de saúde ao modo de 

trabalho de cada produtor; e depoimentos minimizando a própria toxicidade e periculosidade 

dos produtos químicos.  

Souza et al. (2016) apontam que muitos agricultores são contaminados por terem um 

baixo nível educacional e, portanto, não entendem como e quais as formas que o agrotóxico 

pode afetar o ser humano e o meio ambiente e a importância da utilização do EPIs 

(equipamentos de segurança individual). Neste sentido, vários autores relacionam o impacto 

da contaminação humana por agrotóxicos a fatores socioeconômicos, como o nível 

educacional, a habilidade de leitura e escrita e a renda familiar (PERES et al., 2001; 

WAICHMAN, 2007; BUTINOF et al., 2015; SANTANA et al. 2016; SOUZA et al., 2016).  

Diante desta problemática, práticas agrícolas sustentáveis, como a Agroecologia surge 

como uma solução à prática convencional na agricultura. Caporal e Petersen (2012) ressaltam 

que a Agroecologia além de ser uma produção livre de insumos químicos que trazem 

malefícios à saúde humana e do ambiente, é pautada na defesa da agricultura familiar. Esta 

abordagem de produção integra os princípios agronômicos, ecológicos, culturais e 

socioeconômicos e incentiva o desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis (ALTIERI, 

2004). 

 

3.2 AGROECOLOGIA: SUSTENTABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL 

 

A Agroecologia possui diversas definições e caracterizações, todavia, há uma 

convergência entre diversos autores em considerá-la como uma ciência que tem por objetivo a 

prática de uma agricultura sustentável, mas, sobretudo, é caracterizada como um movimento 

de justiça social que a partir da promoção da agricultura familiar se contrapõe ao modelo de 

desenvolvimento rural pautado no agronegócio, fruto da Revolução Verde, que é geradora de 

exclusão social e degradação ambiental (SILVA; MACHADO, 2015; CURADO; TAVARES, 

2017; SOUZA, 2017; SILVA, 2017; FERREIRA; MATTOS, 2017; WARMLING; 

MORETTI-PIRES, 2017; LIMA, 2017). 
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Discussões referentes à Agroecologia teve seu início influenciado por pautas em 

movimentos de oposição à modernização da agricultura, que se intensificou na segunda 

metade do século XX, com o aparecimento das consequências dessa modernização. 

Primeiramente foi debatido o aumento da degradação ambiental e que, mais tarde, se ampliou 

para consequências sociais desse modelo “como a concentração de terra que leva à pobreza e 

exclusão no campo, à precarização das relações do trabalho e, por fim, ao êxodo rural” 

(FERREIRA; MATTOS, 2017, p.38).  

A concepção agroecológica está relacionada à construção de um novo paradigma, 

rompendo com os preceitos praticados pelo agronegócio. Altieri (2010, p.20) ressalta que são 

necessárias  

Mudanças estruturais significativas, além de inovação tecnológica, redes e 

solidariedade de agricultor a agricultor. A mudança requerida não é possível sem 

movimentos sociais que criem vontade política entre os servidores públicos com 

poder de decisão, para desmontar e transformar as instituições e as regulações que 

atualmente freiam o desenvolvimento agrícola sustentável. É necessária uma 

transformação mais radical da agricultura. Uma transformação que esteja dirigida 

pela noção de que a mudança ecológica da agricultura não pode se promover sem 

mudanças comparáveis nas arenas sociais, políticas, culturais e econômicas que 

conformam e determinam a agricultura.  

 

Segundo Curado e Tavares (2017, p. 26), a Agroecologia compreende temas como 

“educação no campo, feminismo, relações de reciprocidade, autonomia na conservação das 

variedades crioulas e da agro biodiversidade em geral, diálogos de conhecimentos, segurança 

alimentar e nutricional, comunicação popular [...]”. Isso só se torna possível porque a 

Agroecologia “se nutre de outros campos do conhecimento, assim como de saberes e 

experiências próprias dos agricultores, permitindo o estabelecimento de marcos conceituais, 

metodológicos e estratégicos” (CAPORAL; COSTABEBER, 2004, p.47). A perspectiva da 

idealização do conhecimento agroecológico, tem como requisito que sejam estabelecidos 

diálogos entre o conhecimento dos agricultores e dos cientistas, por intermédio de processos 

participativos (SILVA, 2017). Hoffmann, Probst e Christinck (2007), explicitam que 

agricultores e cientistas possuem conhecimentos e habilidades diferentes que se 

complementam ao trabalharem em conjunto produzindo melhores resultados do que de forma 

isolada.   

             Curado e Tavares (2017, p.26) ressaltam a importância das articulações das políticas 

públicas no apoio à produção agroecológica. A incorporação da Agroecologia como pauta das 

ações políticas ganha um incentivo a mais com a publicação do Relatório de Oliver de 

Schutter (2010) para a FAO sobre o direito à alimentação, em que o autor recomenda: “Como 

parte de sua obrigação de dedicar o máximo de seus recursos disponíveis à realização 
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progressiva do direito à alimentação, os países devem implantar políticas públicas que apoiem 

a adoção de práticas agroecológicas” (SCHUTTER, 2011, p. 6). A ONU passou então a 

considerar a Agroecologia uma diretriz oficial como forma de “garantir o direito humano à 

alimentação, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico previstos em diversos 

tratados internacionais” (NORDER et al., 2016, p.10).  

Pelo fato da Agroecologia ter como base a agricultura familiar e a diversificação de 

culturas, esta se constitui uma importante estratégia para a ampliação da produção de 

alimentos para o consumo da população, visto que os pequenos agricultores são os 

responsáveis pela maior parte dos alimentos produzidos e consumidos na América Latina e no 

Caribe (CAPORAL; COSTABEBER, 2004; BRASIL, 2015; ONU, 2016).  

Nos últimos anos, as pesquisas sobre Agroecologia têm se intensificado, tanto no 

Brasil, como no cenário mundial. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), definiu o conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), tendo como 

base, a Agroecologia, constituindo um importante passo para o desenvolvimento da 

agricultura sustentável (WARMLING; MORETTI-PIRES, 2017).  

A institucionalização da Agroecologia no Brasil teve seu marco inicial na Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) em que foi definida a 

agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, em que foi lançada a 

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PNAPO), por meio do Decreto nº 

7.794 de 20 de agosto de 2012 (WARMLING; MORETTI-PIRES, 2017).  

A PNAPO tem por objetivo a promoção da transição agroecológica e a produção 

orgânica como base para o desenvolvimento sustentável. Um dos principais instrumentos da 

PNAPO é o a Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Planapo), conhecido 

como Brasil Agroecológico que visa favorecer a articulação entre agente públicos e privados 

em relação à Agroecologia e contribuir para a incorporação da mesma em processos de 

planejamento e implementação de políticas públicas (BRASIL, 2016). Todavia, a prática 

agroecológica ainda não se encontra efetiva no Brasil, apesar das recentes políticas públicas 

apontarem para novos modelos agroalimentares, na prática, ainda são poucas as iniciativas 

que caminham nessa direção.  Tanto no Brasil, quanto na França, as iniciativas de redes 

alimentares alternativas são bem-sucedidas quando acontecem em locais em que há 

coordenação em rede e parcerias entre o poder público e entidades não-governamentais, 

empresas, organizações de agricultores, porém, no Brasil, essa prática encontra-se menos 

expressiva (DAROLT et al., 2016).   
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Com o objetivo de promover a prática agroecológica no Brasil, justifica-se a realização 

de um estudo transcultural Brasil-França, com o intuito de analisar quais fatores podem 

incentivar à prática do comportamento pró-ambiental na agricultura, especialmente o 

comportamento agroecológico para aprimorar a discussão a respeito das políticas públicas no 

Brasil e estratégias de Educação Ambiental, a fim de promover a Agroecologia.  

Tendo o agrônomo como um dos principais difusores do conhecimento agrícola, estes 

se tornam importantes atores sociais na busca do desenvolvimento sustentável. Em pesquisa 

realizada por Campos et al. (2015) foi verificado que a sala de aula foi o veículo de 

comunicação mais eficiente para a propagação da prática agroecológica: 24% conheceram a 

Agroecologia através de aula; 21% pela televisão; 17% pela internet; 17% por meio de 

palestra; 12% por revista e os 9% restantes ficaram entre rádio e jornal. Portanto, fica evidente 

o potencial do ambiente acadêmico enquanto veículo difusor do conhecimento.  

Para Leff (1995, p.19) 

 

As Universidades desempenham um papel fundamental nesses processos de 

transformação do conhecimento vinculados à construção de uma racionalidade 

ambiental, por sua responsabilidade social na formação de novos saberes e novos 

profissionais com uma consciência crítica e uma capacidade para contribuir com 

eficácia na resolução de problemas socioambientais cada vez mais complexos, para 

os quais as disciplinas tradicionais não oferecem resposta. 

 

Diante do exposto, buscar compreender quais fatores podem incentivar à prática do 

comportamento pró-ambiental na agricultura, especialmente o comportamento agroecológico 

em estudantes de Agronomia faz-se necessária para que se atinja uma Educação Ambiental 

efetiva para se alcançar um desenvolvimento agrícola mais justo e sustentável.  

 

3.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO SUPERIOR: CONTRIBUIÇÕES PARA O 

COMPORTAMENTO PRÓ-AMBIENTAL AGROECOLÓGICO 

 
Ações voltadas à difusão de práticas conservacionistas na agricultura através da 

Educação Ambiental ajudam a elucidar processos que conduzem a uma produção agrícola 

sustentável.  

As discussões iniciais sobre o meio ambiente se restringiam as responsabilidades 

governamentais e empresariais. Com o avanço nos debates, passou-se a incluir a contribuição 

e responsabilidade individual em favor da causa ambiental. A Conferência de Estocolmo, 

realizada em 1972, representou um marco no avanço da preservação ambiental, pois 

possibilitou a união dos Estados em prol do ambiente e a sustentabilidade passou a integrar 

políticas e constituições nacionais, instrumentalizando uma ferramenta primordial para que 
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estes objetivos fossem alcançados: a Educação Ambiental (TEIXEIRA; SILVA-FILHO; 

MEIRELES, 2016).   

No ensino superior, a Educação Ambiental contribui para a formação de futuros 

profissionais mais participativos e conscientes em relação a uma economia sustentável, 

portanto, ela não deve se restringir apenas a um acréscimo na grade curricular, mas sim como 

um requisito para a formação dos futuros profissionais, favorecendo discussões e atividades 

práticas, de forma a proporcionar conhecimentos reais (ARRUDA et al., 2017; SILVA; 

HAETINGER, 2012). Isso se torna possível porque a Educação Ambiental tem por objetivo a 

mudança comportamental dos indivíduos, por meio da sensibilização ambiental com ênfase na 

aprendizagem a respeito da conservação e mitigação dos impactos ambientais (ARRUDA et 

al., 2017).  

Para que esses objetivos sejam alcançados, é preciso superar a estrutura interventiva 

do modelo tradicional da Educação Ambiental, pautada na transmissão de conteúdo, para um 

modelo de educação que promova o desenvolvimento social. A Educação Ambiental não deve 

se restringir ao controle de comportamentos ambientais, mas, sobretudo construir uma 

formação crítica e reflexiva que incentive a prática cidadã, por meio da crítica e do 

posicionamento ativo, levando ao protagonismo (TOZONI-REIS, 2006; TEIXEIRA; 

TALAMONI; TOZONI-REIS, 2013; RECIO, 2015).  

Segundo Tozoni-Reis (2006), a Educação Ambiental crítica e transformadora requer 

um método mais ativo, cooperativo, contínuo, participativo e interdisciplinar, pois somente 

dessa forma, poderá contribuir para o processo de conscientização dos indivíduos em uma 

prática emancipatória, condição para que se construam sociedades sustentáveis.  A Educação 

Ambiental crítica, fundamentada em uma prática formativa e emancipatória, voltada para a 

ética e solidariedade, é capaz de formar cidadãos conscientes de sua condição humana e de 

sua dependência com o planeta (LOUREIRO, 2006; MORAES; CRUZ, 2015). 

Para se alcançar os resultados com a Educação Ambiental, deve ser levado em 

consideração a mudança comportamental, pois o comportamento humano é um dos problemas 

centrais na questão ambiental, devido ao fato deste ser responsável pela degradação ou 

proteção do ambiente. Este fato corrobora ao explicitado por Bescorovaine et al. (2016) que 

ressaltam a necessidade de implementação de propostas pedagógicas na educação de ensino 

superior que reforcem a responsabilidade do indivíduo enquanto cidadão a partir de projetos 

que modifiquem crenças e valores dos estudantes de forma a propiciar o comportamento pró-

ambiental. 

Em concordância, Leff (2001, p. 199) ressalta que 
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A crescente complexidade e o agravamento dos problemas socioambientais, gerados 

pelo triunfo da racionalidade econômica e da razão tecnológica que a sustenta, 

levaram a colocar a necessidade de reorientar os processos de produção e aplicação 

de conhecimentos, assim como a formação de habilidades profissionais, para 

conduzir um processo de transição para um desenvolvimento sustentável. 

 

Nesse sentido, Jacob et al. (2016) ressaltam que o papel da Universidade é de fornecer 

conhecimentos sobre técnicas mais sustentáveis, mas também sobre o contexto social e sobre 

as relações com a natureza. Portanto, a interdisciplinaridade é uma proposta eficaz, 

considerada na atualidade um novo paradigma científico e cultural (BOFF, 2015). Isso se 

deve ao fato que na Educação Ambiental, a atuação interdisciplinar é essencial, pois os 

problemas ambientais requerem uma visão holística com união de diferentes saberes em busca 

da compreensão e resolução de problemas (TOZONI-REIS et al., 2006; KATAOKA et al., 

2017).  

Em se tratando de Educação Ambiental no ensino superior, referente ao curso de 

Agronomia, destaca-se a prática agroecológica como um dos principais comportamentos pró-

ambientais, pois esta pode ser considerada um comportamento pró-ambiental visto que a sua 

prática visa à proteção do ambiente.  

A Agroecologia é fundamental para o desenvolvimento sustentável. Em pesquisa 

realizada por Campos et al. (2015), o ambiente escolar foi apresentado como o principal 

veículo transmissor do conhecimento agroecológico. Mudanças na formação desses 

profissionais são primordiais no contexto atual exigindo que práticas comportamentais 

sustentáveis sejam priorizadas, a fim de minimizar o impacto ambiental em favorecimento de 

um ambiente mais saudável (SOARES; BRAGA, 1997; SARÁDON, 2002; CAMPOS et al., 

2015; JACOB et al. 2016). O conhecimento da Agroecologia é fundamental para o agrônomo 

poder auxiliar o produtor em relação à eficiência do uso da terra, como o melhor tipo de 

cultura em relação às condições climáticas e as formas corretas de produção sem afetar e sem 

degradar o meio ambiente (SONCINI; PIERINI; GALLO, 2016).  

Portanto, a Educação Ambiental no ensino superior faz-se imprescindível para atingir 

o desenvolvimento sustentável por meio de comportamentos pró-ambientais, como o 

agroecológico. Em consonância com esses princípios, a Psicologia Ambiental se constitui 

como uma importante aliada para o alcance dos objetivos propostos pela Educação Ambiental 

crítica e transformadora. 
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3.4 PSICOLOGIA AMBIENTAL: CONTRIBUIÇÕES PARA O COMPORTAMENTO 

PRÓ-AMBIENTAL 

 

A degradação do meio ambiente é um dos principais desafios vivenciados pelo homem 

na atualidade. A constatação que a ação antrópica reflete diretamente ou indiretamente em seu 

entorno, ressalta o papel das ações humanas no atual estado de degradação ambiental, 

exigindo que se reconheça e assuma a responsabilidade nesse processo.  

Uma nova relação pessoa e ambiente é exigida diante deste contexto, as investigações 

das motivações das ações humanas em relação ao meio ambiente, tornam-se necessárias. É 

neste cenário, que surge a Psicologia Ambiental, que tem como objetivo o estudo das relações 

recíprocas pessoa-ambiente, com intuito de compreender a construção dos significados e 

comportamentos provenientes desta dialética, visto que investigações dessa relação têm sido 

defendida como proposta de minimização da crise ambiental (CAVALCANTE; ELALI, 2011; 

TAM, 2013).  

Cavalcante e Elali (2011, p. 14) descrevem a Psicologia Ambiental como campo do 

conhecimento: 

voltado para o estudo das relações recíprocas entre a pessoa e o ambiente, e cuja 

meta é compreender a construção de significados e os comportamentos relativos aos 

diversos espaços de vida, bem como as modificações e influências suscitadas por 

nossa subjetividade nestes ambientes.  

 

Ao se buscar compreender as motivações que levam à adoção de determinada conduta, 

em prol ou contra o meio ambiente, a Psicologia Ambiental dá ênfase nas “relações entre os 

comportamentos socioespaciais humanos (de territorialidade, privacidade, apropriação [...]) e 

os processos psicossociais (percepção, cognição, representações e simbolizações) nos quais se 

baseiam o comportamento” (CAVACANTI; ELALI, 2011, p.14).  

Dentro da diversidade de temas referentes à Psicologia Ambiental, o comportamento 

pró-ambiental, pode ser considerado um dos temas centrais no que se refere às principais 

variáveis para a promoção da sustentabilidade. Ele pode ser definido como toda ação humana 

que tem por objetivo “contribuir para proteger o meio ambiente ou para minimizar o impacto 

ambiental de outras atividades. Pode ser intencional ou não, e, ainda, ser aprendido e aplicado 

à vida cotidiana” (PATO; CAMPOS, 2011, p.122).   

Neste sentido, vários autores defendem que a questão ambiental está relacionada às 

questões sociais resultantes do comportamento humano, tornando-se necessário considerar a 

mudança comportamental a níveis individuais e coletivos, aumentando o envolvimento do 
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público em geral em comportamentos pró-ambientais a fim de desenvolver uma sociedade 

mais sustentável (ZELEZNY; SCHULTZ, 2000; EVANS et al, 2013; WU; DIGIACOMO; 

KINGSTONE, 2013).  

Wu, DiGiacomo, Kingstone (2013) destacam a importância de desenvolver ambientes 

sustentáveis no sentido físico para a promoção de comportamento pró-ambientais devido ao 

fato que o ambiente influencia no agir e pensar de forma mais sustentável. Na pesquisa 

realizada pelos autores, por exemplo, pessoas que frequentavam um local projetado de forma 

sustentável, eram mais propícias a ter comportamentos pró-ambientais quando comparado a 

um ambiente comum. Isso acontece devido a cognição incorporada em que contextos do 

mundo real afetam a forma de se perceber e agir (QUIRINO, 2017).  

Para Pinheiro e Elali (2011), a consciência em prol do ambiente se faz essencial, pois 

os seres humanos são seres espaciais, que utilizam o espaço para se relacionar com os outros e 

com o próprio ambiente possuindo uma relação dialética em que ao mesmo tempo em que 

influencia o ambiente, é influenciado por ele. Nesse sentido, Menghini (2005) destaca que os 

estudos de percepção ambiental são primordiais, visto que, é por meio destes que o indivíduo 

se torna consciente do mundo em sua volta, estando relacionada com o processo de 

aprendizagem e sensibilização da educação ambiental. 

Cortês e Moretti (2013) ressaltam que o acesso às informações sobre práticas 

ambientais não significa que haja desenvolvimento de uma consciência e que estas favoreçam 

as práticas pró-ambientais. A consciência ambiental pode ser entendida como uma mudança 

no modo de pensar a relação pessoa-ambiente, expressa nos diversos contextos de um 

indivíduo (BUTZKE; PEREIRA; NOEBAUR, 2001). Portanto, aqueles que possuem níveis 

mais elevados de consciência ambiental possuem maior probabilidade de se comportar 

levando em conta seus impactos no meio ambiente. Destarte, compreende-se que “a 

consciência ambiental é mais abrangente, envolvendo características intrínsecas do indivíduo, 

o comportamento ambiental, por sua vez, trata-se da manifestação ativa da consciência” 

(TEIXEIRA; SILVA-FILHO; MEIRELES, 2016, p. 339). 

Pesquisas têm averiguado sobre a necessidade de se compreender as percepções 

ambientais que subsidiam a relação pessoa-ambiente (KUHNEN; HIGUCHI, 2011; TUAN, 

2012; TAM, 2013). Pois, para efetivar uma conduta sustentável, é indispensável conhecer 

como as pessoas se comportam, pensam, quais são as suas motivações, expectativas, como 

elas compreendem o meio ambiente, e isto está relacionado principalmente com a forma que 

estas o percebem. Devido a sua função de interpretação e construção de significados, a 
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percepção ambiental exerce papel fundamental na compreensão do comportamento pró-

ambiental (ZACARIAS; HIGUCHI, 2017).  

Segundo Corral-Verdugo et al. (2014), pesquisas em Psicologia Ambiental demostram 

que é usual as pessoas preservarem os ambientes quando estes são percebidos por afetos 

positivos, mantendo vínculos com esses ambientes, que necessitam de uma resposta de 

cuidado, proteção e preservação. Tais sensações e vivências proporcionam dialeticamente o 

comportamento pró-ambiental impactando na continuidade do sistema, o que os autores 

conceituaram como ambientes positivos (Figura 1). Os ambientes positivos são apontados 

como uma solução sustentável diante do uso dos recursos naturais, compreendendo que os 

usos dos recursos naturais e sociais propiciam o bem-estar humano, marcado pela satisfação 

de vida e pelos afetos positivos (CORRAL-VERDUGO et al., 2014). 

 

 
Figura 1- Modelo teórico dos ambientes positivos de Corral-Verdugo et al. (2014, p.9). 

 

A função do contentamento é primordial para a atividade humana, desde a perspectiva 

instintiva e de suprimentos das necessidades básicas, até as premissas mais subjetivas (HUTZ; 

ZANON; BARDAGI, 2014). A vivência de afetos está atrelada à experiência emocional que 

denotam experiências cotidianas, mediando comportamento e atitudes (ZANON; HUTZ, 

2014). As condições de congruência entre o indivíduo e o ambiente remetem à qualidade de 

vida e ao bem-estar, e são mediados pelas construções simbólicas e afetivas (CORRAL-

VERDUGO, et al., 2012; MARTÍNEZ-SOTO; LENA; VÁSQUEZ, 2014). A Satisfação de 

vida é o “componente cognitivo do bem-estar subjetivo definido como nível de 

contentamento que alguém percebe quando pensa sobre sua vida de modo geral” (HUTZ; 

ZANON; BARDAGI, 2014, p.43).  

Diante da diversidade de fatores que compõem o comportamento pró-ambiental, 

diversas pesquisas com estudos multiculturais e da evolução da crise ambiental estão apresen-



30 

 

tando novas abordagens. Estas sugerem que as questões ambientais estão representadas na 

sociedade contemporânea por meio de múltiplas realidades que vão além de uma 

conceitualização dupla ou conflitante entre crença ecocêntrica e antropocêntrica, apontando a 

necessidade de um aprofundamento na análise das preocupações e comportamento pró-

ambiental sob a ótica de parâmetros culturais (AMÉRIGO et al., 2007; CÔRTES; MORETTI, 

2013; CÔRTES et al., 2016; AMÉRIGO; GARCÍA; CÔRTES, 2017).  

Diferenças entre culturas interferem no modo do indivíduo se comportar no ambiente 

porque a cultura é considerada um sistema de crenças compartilhadas, deste modo, impacta na 

percepção ambiental, que por sua vez, modifica o comportamento (PIRES et al., 2014). Como 

por exemplo, Milfont, Duckitt e Cameron (2006) que ao compararem neozelandeses de 

origem europeia e neozelandeses asiáticos perceberam que os participantes de etnia asiática 

normalmente têm uma preocupação mais egocêntrica sobre o meio ambiente, enquanto os 

neozelandeses europeus têm uma preocupação mais biosférica. Em estudo comparativo com 

jovens da América Latina e com países europeus, conclui-se que há diferenças sobre como a 

percepção do ambiente está estruturada (CÔRTES; MORETTI, 2013). Portanto, uma maior 

compreensão sobre o processo de construção dos comportamentos pró-ambientais em uma 

cultura pode corroborar com a construção de ferramentas que os promova em outra. Esses 

estudos demonstram a necessidade considerar abordagens multidimensionais ao analisar as 

relações pessoa-ambiente.  
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5 ARTIGO 1  
 

 O artigo será apresentado na seguinte quebra de página conforme o modelo de 

formatação sugerido pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas (PPGTL). As 

normas da revista no qual se pretende publicar o artigo se encontram na seção 5.1.  
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Variáveis intrínsecas e extrínsecas do comportamento pró-ambiental na agricultura: revisão de 
literatura 

 

Intrinsic and extrinsic variables of the pro-environmental behavior in agriculture: literature review 

 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar as produções científicas sobre o comportamento pró-
ambiental na agricultura com o intuito de contribuir com discussões acerca da Educação Ambiental e políticas 
públicas voltadas para a promoção do mesmo. Foram utilizadas as bases de dados American Psychological 
Association (PsycINFO), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Web of Science (WoS), utilizando-se as 
palavras-chave: comportamento pró-ambiental e pro-environmental behavior. Os resultados mostraram que as 
principais variáveis associadas à adoção do comportamento pró-ambiental na agricultura foram de natureza 
intrínsecas, como os valores biosféricos, consciência ambiental, orientação para o futuro, autoeficácia e, 
principalmente, o conhecimento, sendo esta a variável mais mencionada como fomentadora do 
comportamento estudado. Conclui-se que a promoção de políticas públicas de incentivo ao comportamento 
pró-ambiental na agricultura, aliadas a uma Educação Ambiental geradora de conhecimento e propulsora de 
valores ambientais, são ferramentas eficientes que estimulam às práticas agrícolas sustentáveis.  
 
 
Palavras-chaves: Psicologia Ambiental; Educação Ambiental; Saúde Ambiental.  
 

 
ABSTRACT: The objective of this work was to analyze the scientific productions about the pro-environmental 
behavior in agriculture with the intention of contributing to discussions about Environmental Education and 
public policies aimed at promoting it. The American Psychological Association (PsycINFO), Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) and Web of Science (WoS) databases were used, using the key words: pro-
environmental behavior and pro-environmental behavior. The results showed that the main variables 
associated with the adoption of pro-environmental behavior in agriculture were intrinsic in nature, such as 
biospheric values, environmental awareness, future orientation, self-efficacy and, above all, knowledge. 
behavior. It is concluded that the promotion of public policies to encourage pro-environmental behavior in 
agriculture, together with knowledge-generating Environmental Education and propeller of environmental 
values, are efficient tools that stimulate sustainable agricultural practices. 
 
 

Keywords: Environmental Psychology; Environmental Education; Environmental health. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é essencial para a existência humana. A atividade agrícola é uma das principais formas de 

interação pessoa-ambiente, historicamente, ela desempenhou uma influência fundamental sobre a quantidade 

de alimentos disponíveis e foi imprescindível para aumentar a densidade populacional do planeta (LIMA, 2017).   

As práticas agrícolas começaram há cerca de dez mil anos atrás pelos homens pré-históricos, que 

tornou a oferta de alimento mais acessível e previsível. Estas práticas vêm sendo modificadas pela apropriação 

de novas tecnologias no decorrer do processo evolutivo. No entanto, o aumento da qualidade de vida dos 

indivíduos em detrimento do consumo exorbitante de recursos ambientais tem impactado negativamente o 

meio ambiente ocasionando inúmeros problemas ambientais, como as alterações climáticas, a deterioração 

dos recursos naturais, entre outros (KLÖCKNER, 2013 ). A forma pautada no agronegócio tem gerados 

inúmeros problemas ambientas e sociais, colocando-a entre as maiores geradoras de gases de efeito estufa 

segundo o relatório da Organização e Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) publicado em 2017. 

Diante desta problemática, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

(PNUD), em 2015, propôs os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sendo um desses objetivos se 

refere à erradicação da fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria nutricional, e promover a agricultura 

sustentável por meio da adoção de sistemas sustentáveis de produção. As práticas sustentáveis na agricultura 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-resource
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/climate-change
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095633916301514?via%3Dihub#bib20
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são estratégias eficientes devido ao seu potencial de melhorar a produção, a segurança alimentar e abranger 

questões socioambientais (ZEWELD et al., 2017). 

Destarte, esses desafios criaram novas perspectivas para a agricultura, exigindo mudanças na relação 

pessoa-ambiente defronte as necessidades atuais de preservação ambiental (GUEVARA-HERNANDEZ, 2017). 

Portanto, para se atingir um desenvolvimento mais sustentável, faz-se necessário o envolvimento dos 

indivíduos em comportamentos pró-ambientais, principalmente no setor agrícola, visto que este é considerado 

crucial na busca da sustentabilidade (CHEAH; PHAU, 2011; CONWAY; BARBIER, 2013; WU; DIGIACOMO; 

KINGSTONE, 2013).  

A Psicologia Ambiental surge diante deste cenário, com o objetivo de contribuir para a 

sustentabilidade, estudando a inter-relação pessoa-ambiente, considerando os vínculos cognitivos e afetivos 

que emergem dessa interação, nesse processo de transformar e ser transformado por ele e como esses fatores 

influenciam no comportamento humano (BEZERRA; FEITOSA, 2018). O termo comportamento, na Psicologia 

Ambiental possui diferentes qualificadores de acordo com a literatura sobre a inter-relação entre indivíduos e 

meio ambiente tais como: “comportamento ambientalmente responsável”, “comportamento ecológico”, 

“comportamento ambientalmente amigo”, “comportamento pró-ambiental”. No entanto, Martínez-Soto 

(2004) ressalta que estes termos não são definidos satisfatoriamente, uma vez que existem várias formas de 

abordagens. Corral-Verdugo (2000) conduziu uma revisão com o intuito de aumentar a comparabilidade das 

investigações, evitar conclusões errôneas sobre estes tipos de comportamento, e ter uma definição mais 

precisa para o desenvolvimento de objetivos para a Educação Ambiental. O autor, então, adotou a 

terminologia comportamento pró-ambiental definindo-o como: “O conjunto de ações dirigidas, deliberadas e 

efetivas que respondem a requerimentos sociais e individuais e que resultam na proteção do meio ambiente” 

(CORRAL-VERDUGO, 2000, p. 471). Portanto, o comportamento pró-ambiental tem sido um dos temas de 

maior interesse em Psicologia Ambiental. 

De acordo com Hackett (1993), o comportamento pró-ambiental é em grande parte função das 

preocupações ambientais, que por sua vez são baseadas na consciência pessoal e social. Nos últimos anos, o 

estudo psicológico do ambientalismo, isto é, a preocupação de um indivíduo pela preservação, restauração ou 

melhoria do ambiente natural, tornou-se cada vez mais presente (SWAMI et al., 2010).  Diversas variáveis são 

utilizadas para entender o comportamento pró-ambiental, entre elas: a motivação, as crenças ambientais, a 

consciência ambiental, o altruísmo, o nível informacional e a percepção ambiental. Com base nesses achados, 

as campanhas públicas e as diretrizes para a Educação Ambiental podem desenvolver medidas que 

potencializam o comportamento pró-ambiental, principalmente na agricultura por meio de práticas agrícolas 

sustentáveis. 

Portanto, visando o desenvolvimento sustentável, o presente estudo analisou as produções científicas 

sobre o comportamento pró-ambiental com ênfase na agricultura.  

 

 

METODOLOGIA 

 

A presente revisão de literatura utilizou três indexadores: American Psychological Association 

(PsycINFO), Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e Web of Science (WoS). Foram usadas as terminologias 

de busca: comportamento pró-ambiental e pro-environmental behavior. Visto que, ao inserir a palavra 

agricultura na busca eletrônica não foram identificados artigos na maioria das bases selecionadas, optou-se por 

empregar os termos abrangentes, já mencionados, e selecionar manualmente os estudos que enfocaram o 

comportamento pró-ambiental na agricultura. Os procedimentos aplicados nesta revisão foram inspirados na 

metodologia PRISMA – Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (MOHER et al., 

2015).  

Os critérios de elegibilidade consistiram em todos os artigos já publicados e disponíveis na íntegra, de 

1999 até o ano de 2017, que se referissem ao comportamento pró-ambiental. Na primeira etapa foram 
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excluídos artigos de revisão de literatura, pesquisas documentais, anais de congressos e textos que não foram 

publicados em formato de artigo.  

No primeiro levantamento realizado encontraram-se 1.631 resultados, destes foram selecionados 

1.169 artigos que tratavam do comportamento pró-ambiental. Na segunda etapa, mediante a leitura dos 

títulos e resumos, foram selecionados 17 artigos referentes ao comportamento pró-ambiental na agricultura. E, 

na terceira etapa, procedeu-se a leitura na íntegra dos artigos selecionados, analisando o ano da publicação, as 

temáticas, metodologias e resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

À vista da problemática ambiental, a busca pelo desenvolvimento sustentável faz-se primordial, que 

por sua vez, perpassa pelo comportamento pró-ambiental. De acordo com os resultados da pesquisa nas bases 

de dados utilizadas, em um primeiro momento, usando as terminologias comportamento pró-ambiental e pro-

environmental behavior foram encontrados 1.631 resultados, destes 1.169 eram artigos.  

Esses dados demonstram que há uma preocupação da comunidade científica com a temática. Os 

comportamentos pró-ambientais mais frequentes encontrados estavam relacionados a aspectos simples do 

gerenciamento de resíduos, já comportamentos mais complexos que envolvessem mudanças no estilo de vida, 

como o consumo consciente, ocorreram com menor frequência. Esse fato é explicitado por Gould et al. (2016), 

ao discutirem que a natureza dos comportamentos relacionados a gestão de resíduos é concreta, ou seja, são 

atos visíveis, e apoiados por infraestrutura, ações simples de serem efetuadas e não exigem mudanças 

substancias no estilo de vida.  

Apesar de um considerável número de pesquisas investigarem as relações entre construtos 

psicológicos e comportamentos pró-ambientais urbanos, estudos com foco em comportamentos pró-

ambientais na agricultura são menos comuns (MORGAN et al., 2015). Esse fenômeno foi observado nesta 

pesquisa (Figura 1) em que foram encontrados apenas 17 artigos empíricos em relação ao comportamento pró-

ambiental na agricultura, o que corresponde a apenas 1,45% das publicações sobre o comportamento pró-

ambiental encontradas nesta pesquisa. Para Price e Leviston (2014), a falta de quadros teóricos adequados 

limita as pesquisas sobre os comportamentos pró-ambientais dos agricultores, e isso se deve ao fato que há 

pouca integração entre as ciências na literatura científica a respeito de adoção de práticas agrícolas.  

 

        

Figura 1- Número de artigos publicados nas bases de dados PsycINFO, SciELO e WoS sobre o comportamento pró-ambiental 
na agricultura. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Conforme demonstrado na Figura 1, o ano com o maior número de publicações foi 2017, o que é 

bastante positivo, pois demonstra o relativo aumento da preocupação em relação às práticas sustentáveis na 

agricultura. Esse fenômeno é descrito Morgan et al. (2015) que apontam a crescente conscientização e 
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preocupação com a degradação ambiental, que tem desencadeado o aumento do interesse pelos fatores 

psicológicos e barreiras subjacentes ao comportamento pró-ambiental.  

As principais temáticas referentes ao comportamento pró-ambiental na agricultura encontrados nos 

artigos foram: a forma de produção (64,7%), água (17,6%), inovação (11,7%) e tipo de propriedade (5,88%), 

que estão representados na Figura 2.  

 

            
Figura 2- Temáticas relacionadas ao comportamento pró-ambiental na agricultura. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

 

Conforme pode ser observado na Figura 2, a maioria dos artigos (64,7%) teve como objetivo a análise 

de quais fatores influenciavam a escolha da forma de produção ser sustentável ou não. De acordo com 

Guevara-Hernandez (2017) o aumento da preocupação em relação à forma de produção sustentável se deve ao 

fato que há uma crescente conscientização com a segurança alimentar, a degradação ambiental e a mudança 

climática, o que deu origem a novas ideias e abordagens para o desenvolvimento agrícola.  

As práticas agrícolas sustentáveis são ambientalmente não-degradantes, tecnicamente apropriadas e 

economicamente viáveis (FAO, 1995).  Essas práticas são direcionadas para o uso eficiente dos recursos 

naturais e envolvem diversas práticas, tais como: uso de consorciação, rotação de culturas e manejo integrado 

de pragas, que aumentam a proteção da cultura devido a interrupção dos ciclos de pragas e redução de surtos 

de pragas  e principalmente evitam a erosão do solo (PRICE; LEVISTON, 2014; MORGAN et al., 2015; ADNAN; 

NORDIN; BIN ABU BAKAR, 2017).  

  Dentre os artigos pesquisados, 17,6% abordavam o comportamento pró-ambiental na agricultura 

relacionado a temática da água. A necessidade de se abordar esse tema reside no fato que a agricultura é um 

dos setores que mais demandam a utilização de água, todavia, por meio de práticas agrícolas sustentáveis é 

possível reduzir a quantidade de uso, o que torna essa problemática em proeminência para formuladores de 

políticas públicas (BJORNLUND, PARRACK, DE LOE, 2013).  

Dois artigos (11,7%) enfocaram o comportamento pró-ambiental na agricultura com a adoção de 

práticas agrícolas sustentáveis de estratégias de inovações tecnológicas (BROWN; ROPER, 2017; GUEVARA-

HERNANDEZ, 2017). De acordo com os autores, níveis mais altos de escolaridade estão fortemente associados 

à inovação. Os autores também ressaltam que e a difusão e adoção de novas ideias sustentáveis na agricultura,  

é facilitada por meio de demonstrações bem sucedidas e por aprendizagem coletivas. Guevara-Hernandez 

(2017) ressalta que os agentes de extensão e outros (como os decisores políticos) devem possuir o 

conhecimento necessário para lidar e responder às exigências de diversidade com base na idade do produtor, 

gênero, condição socioeconômica e diferenças étnicas.  

 

64,7% 

5,8% 

11,7% 

17,6% 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/agricultural-practice
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/intercropping
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/crop-rotation
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/crop-protection
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Apenas um estudo teve como temática a influência do tipo da propriedade (própria ou alugada) como 

preditora de atitudes pró-ambientais (ARORA et al., 2015). De acordo com os autores, os proprietários de 

terras têm um foco de longo prazo para suas metas econômicas e sociais e prestam mais atenção aos objetivos 

pessoais. Enquanto que os agricultores de terras alugadas se concentram em objetivos de curto prazo para 

garantir a maximização do lucro, bem como cumprir suas obrigações sociais. Essas diferenças de objetivos 

entre proprietários de terras e arrendatários influenciam o uso da terra, o uso de instrumentos financeiros e as 

atitudes ambientais.  

 

 

 3.1 Metodologias em pesquisas sobre o comportamento pró-ambiental na agricultura 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 O tamanho da amostra nos estudos variou de 20 a 9621 participantes prevalecendo as pesquisas com 

agricultores rurais, sendo que apenas duas fizeram comparação entre a população rural e urbana (SCHUPP; 

SHARP, 2012; BJORNLUND; PARRACK; DE LOE, 2013).  

O referencial teórico mais utilizado foi a Teoria do Comportamento Planejado (TCP), de Ajzen e 

Fishbein (1980) correspondendo a 23,5% dos estudos. Essa teoria tem por base a compreensão de variáveis 

que tendem a predizer a possiblidade de um comportamento ocorrer. A intenção de realizar o comportamento 

é tratada como um antecedente direto do comportamento e é conduzida pelo controle comportamental 

percebido pelos indivíduos, pela atitude em relação ao comportamento e pelas normas subjetivas. Acredita-se 

que as atitudes representam uma avaliação das consequências percebidas do comportamento e da 

probabilidade de resultados, ao passo que as normas podem ser consideradas como padrões socialmente 

aceitos transmitidos por colegas, família e sociedade (AJZEN, 1991).  

Um outro modelo preditivo de práticas pró-ambientais baseado em estruturas psicológicas que teve 

destaque, foi a Teoria do Valor-Crença-Normas de Stern et al. (1998). Esse modelo postula que os 

comportamentos são uma forma de altruísmo guiado por normas morais e valores ambientais.  Os valores são 

apresentados como características gerais relativamente estáveis, enquanto as crenças são consideradas mais 

específicas e focadas na natureza e nos resultados da relação humana com o ambiente.  

Dentre os estudos selecionados, 41% empregaram instrumentos próprios, ou seja, elaborados pelos 

próprios autores para avaliar o comportamento pró-ambiental e 59% utilizou de escalas padronizadas. Em 

relação aos instrumentos utilizados, a Escala de Valores Ambientais de Thompson e Barton (1994) foi a mais 

empregada, sendo incluída em 17,64% dos trabalhos. Os valores ambientais são definidos como um conjunto 

ordenado de crenças sobre estados finais desejáveis que guiam a seleção ou avaliação de comportamentos 

ambientalmente relevantes e se distinguem entre três tipos de valores ambientais: ecocentrismo, 

antropocentrismo e apatia ambiental. Também teve destaque a Nova Escala de Medição de Autoeficácia (NGSE 

– New General Self-Efficacy) de Chen, Gully e Eden (2001) que tem como objetivo definir a capacidade 

percebida de um indivíduo de se engajar em um comportamento (MORGAN et al., 2015). Cabe ressaltar a 

metodologia usada por Guevara-Hernandez (2017) para compreender o desempenho, a promoção, a dinâmica e 

as limitações do Programa de Modernização Sustentável da Agricultura Tradicional (MasAgro), que empregou 

métodos quantitativos e qualitativos, como a entrevista estruturada e a implementação de oficinas 

participativas, baseando-se na Pesquisa-Ação, como forma de busca auto-reflexiva de situações sociais e 

análise da realidade em estudo.   

 

 

3.2 Condições pessoais e contextuais associadas ao comportamento pró-ambiental na agricultura 
 

Cary e Roberts (2011) observaram por meio de estudos de casos, que alguma forma de apoio 

governamental se fez necessária para garantir a adoção das práticas agrícolas sustentáveis. Muitas ferramentas 

de política financeira que encorajam a adoção voluntária de práticas de conservação baseiam-se na premissa 

de que os agricultores querem maximizar o interesse próprio, o que se mostra uma visão incompleta. Para 

Adnan et al. (2017), embora a inovação das práticas agrícolas sustentáveis seja promovida e endossada por 

5,8% 
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agências de extensão governamentais, pesquisas sugerem que a adoção entre agricultores é muito limitada. 

Essa limitação se deve ao fato que a agricultura envolve uma interface complexa entre influências privadas, 

sociais, financeiras e ambientais (MORGAN et al., 2015). Alinhar o gerenciamento ambiental com as disciplinas 

psicossociais é um passo necessário para alcançar resultados em prol do ambiente (FLORESS et al., 2017).  

Para Adnan, Nordin e Bin Abu Bakar (2017), uma compreensão profunda dos fatores que determinam 

a intenção de utilizar as práticas agrícolas sustentáveis pode ajudar os formuladores de políticas a 

desenvolverem iniciativas para melhorar a viabilidade das taxas de adoção dessas práticas. Para cumprir este 

objetivo, estudar as características sociais e psicológicas dos agricultores é fundamental, considerando o papel 

das motivações individuais e restrições contextuais do comportamento pró-ambiental (PRICE; LEVISTON, 2014).  

A Figura 3 representa as principais variáveis relacionadas às condições pessoais (intrínsecas) e 

contextuais (extrínsecas) que estão associadas ao comportamento pró-ambiental na agricultura.   

 

 
 

Figura 3- Variáveis relacionadas às condições pessoais e contextuais do comportamento pró-ambiental na agricultura. 
Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

         

 

Como pode ser observado na Figura 3, os resultados mostraram que os valores biosféricos são um dos 

principais fatores que influenciam os comportamentos pró-ambientais na agricultura (BJORNLUND; PARRACK; 

DE LOE, 2013; PRICE; LEVISTON, 2014; HONING et al.., 2015; HYNES; WILSON, 2016; BIJANI et al.., 2017).  Os 

valores biosféricos, expressos como preocupação por elementos da biosfera, como animais nativos, pássaros e 

plantas, têm uma relação direta com a prática de manejo pró-ambiental da terra. Eles influenciam as crenças 

ambientais, tais como níveis percebidos de ameaça ambiental representados pela má qualidade da água, 

degradação da saúde do solo, erosão e ervas daninhas, que ativam normas pessoais comportamentais na 

forma de planejamento de propriedade. A constatação de que os valores biosféricos podem aumentar os 

comportamentos pró-ambientais leva à consideração de como a formação de certos valores pode ser 

incentivada na tomada de decisão agrícola. Nesse sentido, Thogerson e Crompton (2009 apud MORGAN et al., 

2015) chamam a atenção para o fato que, embora as estratégias voltadas para os resultados financeiros 

(variáveis extrínsecas) possam ser efetivas a curto prazo, elas tendem a produzir impactos negativos em longo 

prazo ao reforçar visões de mundo que são incompatíveis com ações ambientalmente sustentáveis. Os autores 

sugerem que haja um “enquadramento profundo” de engajamento que envolve a ativação de conjuntos de 

valores associados ao bem-estar coletivo e da comunidade, argumentando que mudanças no nível de valores 

resultarão em efeitos benéficos em vários domínios de comportamento pró-ambiental.  

A orientação para o futuro, também se mostrou como uma variável preditiva ao comportamento pró-

ambiental na pesquisa de Morgan et al. (2015) com agricultores australianos. A Teoria da Perspectiva do 

Tempo (ZIMBARDO; KEOUGH; BODY, 1997) sugere uma estrutura temporal através da qual os indivíduos geram 

35,2% 

5,8% 
5,8% 

11,7% 

29,4% 

5,8% 
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coerência e significado a partir de eventos e experiências.  Indivíduos orientados para o presente demonstram 

a necessidade de gratificação imediata, juntamente com uma visão pessimista do futuro, enquanto que os 

indivíduos orientados para o futuro têm maior probabilidade de retardar sua gratificação imediata na busca de 

objetivos futuros (HARBER; ZIMBARDO; BODY, 2003).  

O conhecimento científico foi a variável mais mencionada em relação à predição dos comportamentos 

pró-ambientais na agricultura (PYROVETSI; DAOUTOPOULOS, 1999; IMGRUND; KREUTZWISER; DE LOE, 2011; 

PRICE; LEVISTON, 2014; MORGAN et al., 2015; BROWN; ROPER, 2017; ADNAN et al., 2017). De acordo com 

Brown e Roper (2017), a adoção de práticas de gestão ambiental e de novas tecnologias agrícolas foi maior em 

agricultores com formação universitária. Apesar da relevância dessa variável, nenhuma pesquisa foi realizada 

com estudantes, no entanto, a atenção a essa população torna-se indispensável, visto que estes serão 

produtores e/ou prestadores de assistência técnica que irão adotar práticas sustentáveis. 

O conceito de autoeficácia, ou seja, a capacidade percebida de um indivíduo de se engajar em um 

comportamento, apresentou-se como um importante preditor do comportamento pró-ambiental (MORGAN et 

al., 2015). Nesse sentido, a pesquisa realizada por Brown e Roper (2017) e Honig et al. (2015), revelou que os 

agricultores eram mais propensos a adotar práticas de gestão ambiental depois de ver uma demonstração 

bem-sucedida. Este fato chama a atenção para a necessidade de políticas públicas que promovam além do 

treinamento técnico-científico, o compartilhamento de experiências, pois além das variáveis individuais, têm-se 

os fatores sociais, dentre os quais devem ser consideradas as influências dos pares e dos grupos sociais para o 

comportamento pró-ambiental, pois os processos de aprendizagem social são identificados como benéficos 

para o bem-estar dos agricultores e para os resultados ambientais (PRICE; LEVISTON, 2014).  

Honig et al. (2015), com o objetivo investigar as condições favoráveis sob as quais a conservação da 

biodiversidade em propriedade privada é mais provável de ocorrer, avaliou as motivações intrínsecas e 

extrínsecas, analisando a consciência ambiental, a motivação para participação no programa, os motivos que 

possibilitaram a implementação e as recompensas da adoção. Todos os participantes do estudo se referiram a 

algum nível de consciência ambiental e a maioria mencionou que este foi um passo necessário para adoção das 

práticas de conservação. Dos participantes, 92% disseram ter sido motivados por uma combinação de valores 

intrínsecos e extrínsecos para aderir ao programa de conservação, predominando os intrínsecos (86%), como a 

responsabilidade de conservar e uma maior conexão com a natureza. Também foi ressaltado pelos agricultores 

a necessidade de o governo prover o aprofundamento do conhecimento científico. Muitos participantes 

referiram que antes do desenvolvimento do programa de conservação estes não adotavam práticas 

sustentáveis pela falta de habilidades, ferramentas e/ou orientação, não sabendo como agir.  

Os participantes que relataram motivações extrínsecas voltadas para o valor, como a redução de riscos 

e o desejo de obter vantagem de mercado e a melhoria da segurança do mercado por meio da diferenciação de 

produtos pela rotulagem foram às segundas motivações mais frequentemente observadas (HONIG et al., 2015; 

MORGAN et al., 2015).  

A agricultura envolve uma interface complexa entre influências privadas, sociais, financeiras e 

ambientais (MORGAN et al., 2015). Considerar a integração entre as campanhas ambientais e a sociedade de 

maneira mais próxima faz-se necessário, exigindo políticas horizontais. Os programas de intervenções agrícolas 

precisam responder às questões ambientais e sociais e levar em conta os diversos valores e motivações dos 

proprietários de terras, visto que as políticas públicas possuem um papel moderador em relação ao 

comportamento pró-ambiental ao estipular leis específicas que devem estar voltadas à capacitação e formação 

desses sujeitos com uma política de Educação Ambiental eficaz.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados mostraram que as principais variáveis que impeliram à promoção do comportamento 

pró-ambiental na agricultura foram de natureza intrínsecas, como os valores biosféricos, consciência 
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ambiental, orientação para o futuro, autoeficácia e, com destaque, o conhecimento científico, que foi a variável 

mais identificada (35,2%) como promotora do comportamento estudado. Todavia, cabe ressaltar que a 

combinação dos valores intrínsecos e extrínsecos pode promover com mais eficiência as práticas sustentáveis 

na agricultura. Portanto, as políticas públicas devem favorecer e estimular esses comportamentos com leis de 

incentivos e intervenções formativas dos agricultores e/ou profissionais por meio de aprendizagem social de 

demonstrações bem-sucedidas de adoção de práticas agrícolas sustentáveis. Assim como, se deve oportunizar 

uma Educação Ambiental capaz de desenvolver uma consciência ambiental fundamentada em valores 

biosféricos, visto que estes podem aumentar a adoção de comportamentos pró-ambientais na agricultura, o 

que leva à consideração de que a formação voltada a valores devem são ferramentas eficazes. 

As variáveis relacionadas ao comportamento pró-ambiental na agricultura demostraram a 

complexidade deste e constatam o desafio da interdisciplinaridade na agricultura com outras disciplinas, 

principalmente a da Psicologia Ambiental para a construção de ferramentas eficazes de Educação Ambiental e 

no desenho de políticas públicas mais pontuais para a promoção do comportamento pró-ambiental na 

agricultura.  
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5.1 NORMAS DO ARTIGO 1 

 

 A apresentação da revista, assim como as normas, foram retiradas do site da revista 

disponível: http://abes-dn.org.br/publicacoes/rbciamb/Regulamento%20RBCiamb.pdf.  

A Revista Brasileira de Ciências Ambientais – RBCIAMB - publica artigos completos 

de trabalhos científicos originais ou trabalhos de revisão com relevância para a área de 

Ciências Ambientais. A RBCIAMB prioriza artigos com perspectiva interdisciplinar. O foco 

central da revista é a discussão de problemáticas que se inscrevam na relação sociedade e 

natureza em sentido amplo, envolvendo aspectos ambientais em processos de 

desenvolvimento, tecnologias e conservação.  

Os artigos submetidos à RBCIAMB devem ser inéditos e estar dentro do escopo da 

revista.  Todo o processo de submissão e análise é feito por via eletrônica, por envio ao 

endereço rbciamb@abes-dn.org.br. Os arquivos devem estar em formato MSWord, ter no 

máximo 10Mb com todo o conteúdo do artigo, arquivos com figuras ou mapas de formato 

superior devem ser editados de forma a serem compatíveis com a limitação apresentada.  

Os trabalhos, sempre que possível, devem ser organizados com a seguinte estrutura: 

título em português e inglês, nome dos autores, filiação dos autores com cidade e estado, 

resumo, abstract, palavras-chave, key words, introdução, objetivos, materiais e métodos, 

resultados e discussão, conclusões e referências.  

Resumos com no máximo 150 palavras.  

O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, margens 3 cm para 

esquerda e superior, e 2 cm inferior e direita. As páginas deverão ser devidamente numeradas. 

Deve ser empregada fonte Calibri, corpo 10. O espaçamento entre as linhas deverá ser 1,15. O 

texto integral do artigo não deve ultrapassar 15 páginas. 

Importante: no momento da submissão o(s) autor(es) além do artigo deve(m) 

encaminhar as seguintes declarações assinadas: a) declaração de que o artigo não está em 

revisão para publicação em outro veículo, que não foi publicado anteriormente e que 

apresenta pelo menos 50% de diferença de trabalho similar eventualmente publicado em anais 

de congresso; b) declaração de que o texto foi revisado cuidadosamente para eliminar erros de 

gramática e ortografia; c) declaração destacando pontos principais (pelo menos três itens de 

destaque no trabalho, indicando, inclusive, a contribuição científica à área).  

Figuras e tabelas:  
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O tamanho máximo que pode ter figura e tabela é de uma página A4;  

Tabelas e figuras devem ser limitadas a 5 no conjunto;  

Serão aceitos artigos com tabelas ou figuras. Quadros serão identificados como tabela. 

ISSN eletrônico: 2176-9478 Todos os gráficos, desenhos, figuras e fotografias devem ser 

denominados “Figura”.  

As figuras e tabelas devem ser numeradas em ordem crescente de acordo com a sua 

inserção no texto.  

Legendas são posicionadas acima de tabelas e abaixo de figuras.  

Referências A Revista Brasileira de Ciências Ambientais adota as normas vigentes da 

ABNT 2002 - NBR 6023. Copyright  O conteúdo dos artigos é de responsabilidade 

exclusiva do(s) autor(es), que declaram se responsabilizar por qualquer reclamação de 

terceiros quanto a conflitos envolvendo direitos autorais, assumindo e isentando a RBCIAMB 

de qualquer pendência envolvendo suas publicações. Os autores que encaminharem seus 

artigos cedem à RBCIAMB os respectivos direitos de reprodução e/ou publicação. 
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6 ARTIGO 2 

O artigo será apresentado na seguinte quebra de página conforme o modelo de 

formatação sugerido pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Limpas (PPGTL). As 

normas da revista no qual se pretende publicar o artigo se encontram na seção 6.1. 
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COMPORTAMENTO AGROEOCOLÓGICO E PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL DE 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS E FRANCESES 

 

 

Resumo: Este estudo analisou a relação entre as atitudes de preocupação 
ambiental e comportamentos pró-ambientais com o comportamento agroecológico 
em estudantes de Agronomia, brasileiros e franceses. Trata-se de uma pesquisa 
transcultural, exploratória e de comparação entre grupos, em que participaram 174 
alunos brasileiros e 150 franceses. Foram aplicadas as escalas das Medidas de 
Preocupação Ambiental, Medidas de Comportamentos Pró-ambientais e questões 
concernentes ao Comportamento Agroecológico. Os dois grupos apresentaram altos 
índices de conectividade e afinidade emocional com o ambiente, porém o consumo 
ecológico mostrou-se mais favorável entre os estudantes franceses. Quanto ao 
Comportamento Agroecológico, apresentou correlação com Preocupação Ambiental 
e Comportamento Pró-ambiental entre os estudantes franceses, enquanto que, para 
os brasileiros, somente com Comportamento Pró-ambiental. As semelhanças e 
diferenças observadas em fatores relevantes ao desenvolvimento do comportamento 
agroecológico, apontam a necessidade de se aprimorar a discussão a respeito das 
políticas públicas no Brasil e estratégias de Educação Ambiental, a fim de favorecer 
o despertar da Agroecologia.  
 

Palavras-chave: atitudes ambientais; agricultura; comportamento pró-ambiental; 

estudo transcultural.  

 

Abstract: This study analyzed the relationship between attitudes of environmental 
concern and pro-environmental behavior with agroecological behavior in Agronomy 
students, Brazilian and French. It is a cross-cultural, exploratory and cross-group 
research involving 174 Brazilian and 150 French students. Measures of 
Environmental Concern, Pro-Environmental Behavior Measures and issues 
concerning Agroecological Behavior were applied. Both groups presented high levels 
of connectivity and emotional affinity with the environment, but ecological 
consumption was more favorable among French students. Regarding Agroecological 
Behavior, it presented a correlation with Environmental Concern and Pro-
Environmental Behavior among French students, whereas for Brazilians, only with 
Pro-Environmental Behavior. The similarities and differences observed in factors 
relevant to the development of agroecological behavior point to the need to improve 
the discussion about public policies in Brazil and Environmental Education strategies 
in order to favor the awakening of Agroecology. 
 

Keywords: environmental attitudes; agriculture; pro-environmental behavior; cross-

cultural study. 

 

Resumen: Este estudio analizó la relación entre las actitudes de preocupación 

ambiental y comportamientos pro-ambientales con el comportamiento agroecológico 

en estudiantes de Agronomía, brasileños y franceses. Se trata de una investigación 

transcultural, exploratoria y de comparación entre grupos, en la que participaron 174 

alumnos brasileños y 150 franceses. Se aplicaron las Medidas de Preocupación 

Ambiental, Medidas de Comportamientos Pro-ambientales y cuestiones 
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concernientes al Comportamiento Agroecológico. Los dos grupos presentaron altos 

índices de conectividad y afinidad emocional con el ambiente, pero el consumo 

ecológico se mostró más favorable entre los estudiantes franceses. En cuanto al 

Comportamiento Agroecológico, presentó correlación con Preocupación Ambiental y 

Comportamiento Pro-ambiental entre los estudiantes franceses, mientras que para 

los brasileños, sólo con Comportamiento Pro-ambiental. Las semejanzas y 

diferencias observadas en factores relevantes al desarrollo del comportamiento 

agroecológico, apuntan la necesidad de perfeccionar la discusión acerca de las 

políticas públicas en Brasil y estrategias de Educación Ambiental, a fin de favorecer 

el despertar de la Agroecología. 

 

Palabras clave: actitudes ambientales; la agricultura; comportamiento pro-

ambiental; estudio transcultural. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A atividade agrícola é um dos principais meios de interação entre a pessoa e 

a natureza, de maneira que, para alcançar o desenvolvimento sustentável, as 

práticas ecológicas na agricultura são primordiais (CONWAY; BARBIER, 2013). A 

relação pessoa-ambiente, na agricultura, foi marcada pela separação entre a 

exploração natural ligada à sobrevivência, para uma utilização insustentável do 

ambiente gerando inúmeros problemas sociais e ambientais.  

Historicamente, e de forma acentuada com o modo de produção capitalista, o 

modelo de produção agrícola, pautado no agronegócio, se disseminou a partir da 

segunda metade do século XX, fruto do avanço tecnológico da Revolução Verde. 

Essa forma de produção tem como características a utilização indiscriminada de 

agrotóxicos têm provocado diversos impactos sociais e ambientais, tais como: 

erosão, contaminação do solo, do ar e da água, redução da biodiversidade, 

empobrecimento e êxodo rural, questões relacionadas à segurança alimentar, além 

de estar associado ao aumento da incidência de diversas doenças crônicas, como o 

câncer, malformações, demonstrando a necessidade de se buscar uma agricultura 

sustentável (CANDIDO, et al. 2015; BUTINOF et al., 2015; JACOBI; GIATTI; 

TOLEDO, 2016; DUTRA; FERREIRA, 2017).  

Essa imprescindibilidade é explicitada nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), propostos pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável (PNUD), em 2015. A organização ressalta que a 

agricultura sustentável deve ser incentivada para acabar com a fome, alcançar a 
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segurança alimentar e a melhoria nutricional. Esses pressupostos correspondem ao 

da Agroecologia, que além de ser uma forma de produção sustentável, também está 

associada, direito humano à alimentação, à disponibilidade de alimentos, eficiência 

da produção, redução da pobreza rural à segurança alimentar e nutricional, à 

promoção de saúde e ao empoderamentro do agricultor (SCHUTTER, 2011; 

WARMLING; MORETTI-PIRES, 2017).  

Portanto, a concepção agroecológica está relacionada à construção de um 

novo paradigma, rompendo com os preceitos praticados pelo agronegócio. Esse fato 

é explicitado por Silva e Machado (2015) que ressaltam a problematização do 

entendimento agroecológico enquanto prática que está relacionada não somente às 

técnicas agrícolas sustentáveis, visto que, ela envolve uma mudança de paradigma 

implicando na sua aproximação à Educação Ambiental transformadora enquanto 

práxis.  

Para que se atinja o desenvolvimento sustentável é necessária uma mudança 

paradigmática, pois, a degradação ambiental está relacionada à maneira do ser 

humano pensar e se relacionar com a natureza, visto que, entende-se que o sujeito 

transforma o ambiente e é transformado por este a partir de uma construção 

histórica e dialética (ZACARIAS; HIGUCHI, 2017).  Logo, a crise ambiental está 

vinculada a esta relação pessoa-ambiente que se modificou intensamente tornando-

se insustentável. A Educação Ambiental atua no sentido de propiciar alterações 

nesta relação, por meio da sensibilização do indivíduo para as questões ambientais, 

visa romper com a visão antropocêntrica e desenvolver uma “identidade” ambiental, 

criando um sentimento de pertencimento ao meio ambiente e uma cultura de 

engajamento pró-ambiental (MARINHO et al., 2014; SUAVÉ, 2016; TEIXEIRA; 

SILVA-FILHO; MEIRELES, 2016).  

No ensino superior, a Educação Ambiental pode contribuir para a formação de 

futuros profissionais mais participativos e conscientes em relação a uma economia 

sustentável, para tanto, ela não deve se restringir a acréscimo no currículo, mas sim, 

como um requisito fundamental para a formação dos futuros profissionais, 

favorecendo discussões e atividades práticas de forma a proporcionar 

conhecimentos reais (SILVA; HAETINGER, 2012; ARRUDA et al., 2017). 

Bescorovaine et al. (2016) ressaltam que um programa de Educação Ambiental deve 

promover mudanças psicossociais, o que, por conseguinte, suscitará em 

comportamentos ambientais mais positivos. Portanto, faz-se necessário entender os 
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aspectos psicossociais das vivências cognitivas, emocionais, afetivas e sociais, 

assim como os valores e significados que são estabelecidos culturalmente a fim de 

proporcionar uma Educação Ambiental mais efetiva.  

Em conformidade com essa concepção, a Psicologia Ambiental constitui-se 

em uma importante ferramenta de contribuição na Educação Ambiental, tendo como 

objetivo o estudo das relações recíprocas pessoa-ambiente com o intuito de 

compreender a construção dos significados e comportamentos provenientes desta 

dialética, visto que, investigações dessa relação são defendidas como proposta de 

minimização da crise ambiental (CAVALCANTE; ELALI, 2011; TAM, 2013).  A 

influência do padrão do comportamento humano em relação à sustentabilidade é 

bastante discutida nos estudos da Psicologia Ambiental (HUFFMAN; KLEIN, 2013). 

O comportamento pró-ambiental se constitui por meio de uma elaboração 

hierarquizada, mas não obrigatoriamente linear, das crenças, preocupações e 

atitudes (FRANZEN; VOGL, 2013). A intenção de agir acontece quando se tem um 

nível razoável de certeza sobre a ação, sua importância ou necessidade e, antes da 

ação se efetivar, há o desenvolvimento de uma atitude ambiental que atua como 

precursora (CÔRTES et al. 2016). A atitude é, portanto, uma disposição psicológica, 

em que se estabelece um conceito avaliativo entre a preocupação com um 

determinado problema e uma determinada conduta (RHEAD; ELLIOT; UPHAM, 

2015).  

Amérigo e García (2014) e Amérigo, García e Côrtes (2017) citam a revisão 

de Gifford e Sussman (2012), ressaltando que tradicionalmente a conceituação das 

atitudes ambientais tratou das preocupações ambientais com uma abordagem 

unidimensional ou de uma perspectiva dupla com dimensões opostas. No entanto, 

diversas pesquisas com estudos multiculturais e a evolução da crise ambiental, 

revelam novas abordagens em que a questão ambiental é representada na 

sociedade contemporânea por múltiplas realidades que vão além de uma 

conceituação tradicional (ecocentrismo versus antropocentrismo) apontando a 

necessidade de uma complementariedade na análise das preocupações e 

comportamentos pró-ambientais (CÔRTES; MORETTI, 2013; CÔRTES et al., 2016).  

Amérigo et al. (2012), propôs as Medidas de Preocupação Ambiental, incluindo 

quatro dimensões atitudinais para responder às preocupações ambientais, 

considerando a preocupação ambiental como um continuum, conceito definido por 

Schultz (2001) em que avalia o grau no qual as pessoas incluem a natureza na 
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concepção que elas possuem de si mesmas. Esse continuum, denominado de 

Inclusão da Natureza no Gradiente pessoal (INSG) é delimitado por dois polos: um 

se refere à independência de si mesmo da natureza e o outro, os elementos estão 

conectados refletindo uma intensa interconexão com todas as outras formas de vida 

(ARNOCKY; STROINK; DECICCO, 2007). Amérigo, García e Côrtes (2017, p.4), 

descrevem que o INSG está dividido em quatro dimensões, e essas dimensões se 

referem às diferentes atitudes que as pessoas têm em relação às questões 

ambientais:  

1) apatia ambiental, considerada como uma atitude que revela indiferença 
ou falta de interesse com relação às questões ambientais; 2) 
antropocentrismo, que reflete o valor da utilidade do ambiente natural para 
os seres humanos, dessa forma justificando a conservação ambiental como 
um recurso para melhorar a qualidade de vida dos humanos; 3) 
conectividade, que carrega o significado que a literatura frequentemente 
atribui para “ecocentrismo” e enfatiza o valor da igualdade e da 
interdependência do ambiente natural com os seres humanos, considerando 
que esses últimos estão conectados com a natureza de forma que ambos 
os elementos são uma parte integrada de um sistema único; e 4) afinidade 
emocional, na qual os seres humanos e o ambiente natural compõem um 
todo relacional (ALTMAN; ROGOFF, 1987) e os limites de separação entre 
ambos não são claros. 

 
Da mesma forma que se propõe uma abordagem multidimensional para a 

preocupação ambiental, pesquisas recentes também sugerem uma abordagem 

multidimensional em relação ao comportamento pró-ambiental (KARLIN et al., 2014). 

O Centro de Investigações Sociológicas (CIS, 2005), da Espanha, elaborou um 

instrumento contendo questões sobre vários comportamentos ambientais, para 

medir a frequência de diferentes comportamentos pró-ambientais. Esses itens foram 

agrupados em quatro tipos diferentes de comportamento pró-ambiental: 1) eficiência 

energética e gestão de recursos que incluem desde medidas domésticas de 

economia de energia, assim como a escolha do meio de locomoção; 2) gestão de 

resíduos que avalia a separação e descarte correto dos resíduos; 3) consumo 

ecológico que emprega questões referentes à compra de produtos sustentáveis e o 

uso da própria sacola ou carrinho de comprar e 4) ativismo que compreende práticas 

de engajamento a favor do ambiente como limpar praças e parques e plantar 

árvores.   

Além de uma abordagem multidimensional, estudos apontam que aspectos 

culturais desempenham um papel importante para a adesão de comportamentos 

pró-ambientais apontando a necessidade de um aprofundamento na análise das 
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preocupações e comportamento pró-ambiental sob a ótica de parâmetros culturais, 

visto que, diferenças entre culturas interferem no modo do indivíduo se comportar no 

ambiente (BECHTEL, CORRAL-VERDUGO; PINHEIRO, 1999; CORRAL-

VERDUGO; ARMENDARIZ, 2000; HERNÁNDEZ et al., 2001; BECHTEL et al., 2006; 

VICENTE-MOLINA, FERNÁNDEZ-SÁINZ; IZAGIRRE-OLAIZOLA, 2013; CÔRTES; 

MORETTI, 2013; PIRES et al., 2014; OHLER; BILLGER, 2014; CÔRTES et al., 

2016).  

Isso se deve ao fato que a cultura é considerada um sistema de crenças 

compartilhadas, deste modo, impacta na percepção ambiental, que por sua vez, 

modifica o comportamento. Os aspectos socioeconômicos devem ser considerados, 

especialmente em relação à distribuição de renda, qualidade de vida, serviços 

sociais disponíveis e políticas públicas, visto que, estes podem influenciar na 

construção da percepção ambiental (AMÉRIGO, GARCÍA; CÔRTES, 2017).  

No estudo de Côrtes e Moretti (2013), conclui-se que, embora haja 

similaridades entre os jovens da América Latina e do grupo denominado Ibéria 

(formado pela Espanha e Portugal), há diferenças importantes sobre como a 

percepção do ambiente está estruturada. Os autores explicitam que as diferenças 

podem ser justificadas pelo fato que a Ibéria possui melhor distribuição de renda e 

melhor qualidade dos serviços sociais, tendo em vista que nesses países o padrão 

social já estaria em um patamar razoavelmente adequado, fazendo com que a 

redução do crescimento econômico possa ser considerada em prol da preservação 

ambiental. Na América Latina, por outro lado, há uma maior heterogeneidade na 

distribuição de renda e um déficit de serviços sociais de qualidade, levando o 

estudante latino americano a considerar o crescimento econômico como uma forma 

de melhorar o padrão de vida e as condições sociais.  

Destarte, uma maior compreensão sobre o processo de construção dos 

comportamentos pró-ambientais em uma cultura permite entender como 

determinados comportamentos podem ser incentivados no intuito de promovê-los 

em outra, por meio da adaptação de políticas públicas e na elaboração de 

ferramentas mais eficientes para à Educação Ambiental (PIRES et al., 2014). 

Dada a relevância de se promover o comportamento pró-ambiental na 

agricultura, este estudo buscou analisar a relação entre as atitudes de preocupação 

ambiental e comportamentos pró-ambientais com o comportamento agroecológico 

de estudantes universitários de Agronomia, brasileiros e franceses, dadas as 
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diferenças serem expressivas entre esses dois países, conforme destacado por 

Darolt et al., (2016) que explicitam que experiências na França e em outros países 

europeus demostram que o poder público tem papel primordial ao incentivo de 

determinados modelos de produção sustentáveis e de saúde pública.  

A contribuição desta pesquisa torna-se possível ao permitir entender como os 

fatores estudados se relacionam com as práticas em defesa do meio ambiente para 

subsidiar propostas e métodos educacionais, assim como a criação de políticas 

públicas em prol dos comportamentos pró-ambientais na agricultura.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma pesquisa transcultural, exploratória e de comparação entre 

grupos. 

 

Caracterização das cidades estudadas 

O estudo foi realizado em duas universidades particulares, uma brasileira e 

outra francesa.  A cidade brasileira, Maringá, localiza-se no sul do Brasil. Possui 

uma estimativa populacional de 406 mil habitantes, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). O município é o polo de uma 

região macroeconômica que abrange 25 municípios e mais de um milhão de 

habitantes, sendo que 10% da população do município é formada por estudantes do 

ensino superior (MARINGÁ, 2016). A economia é fundamentada na agricultura, na 

pecuária, na atividade comercial, nos setores agroindustrial, de confecções, 

educação e saúde (MARINGÁ, 2016). A cidade possui um Índice de Qualidade de 

Vida (IDH) de 0,841 que é considerado um índice elevado e apresenta o 

correspondente a 25,47 m² de área verde por habitante, além de manter e de 

conservar 17 bosques de mata nativa, com total de 217,8 hectares (VIDIGAL-FILHO; 

VIDIGAL, 2016; MARINGÁ, 2016). 

A cidade francesa, Toulouse localiza-se no sul da França, possui 530, 2 mil 

habitantes, possui IDH 0,91, que é considerado elevado. Representa o maior centro 

universitário da região, com mais de 120.000 estudantes (TISSENBAUM, 2018). Sua 

economia está voltada para as atividades industriais como aeronáutica, espacial, 

eletrônica, tecnologia da informação e biotecnologia e também para setor 

agropecuário (TISSENBAUM, 2018). A cidade possui 840 hectares de área verde, 

com uma média de 28 m2 de área verde por habitante (RAYSSAC, 2017).  
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Participantes  

A pesquisa foi realizada com alunos de Agronomia de uma universidade 

brasileira e uma francesa, obtendo-se uma amostra de 324 indivíduos que 

responderam ao instrumento de análise de forma válida, sendo 174 estudantes 

brasileiros e 150 franceses. A idade média dos alunos é próxima entre os grupos, 

sendo 22,59 anos para os brasileiros e 20,68 anos para os franceses; 38,58% eram 

do sexo feminino e 61,42% do masculino, sendo 20,68% alunos do primeiro ano da 

graduação, 15,43% do segundo, 19,44% do terceiro, 28,40% do quarto e 16,05% do 

quinto ano.  

 

Instrumentos  

Foi aplicada as Medidas de Preocupação Ambiental (AMÉRIGO et al., 2012) 

que inclui as quatro dimensões atitudinais da preocupação ambiental por meio de 

vinte itens mensurados pela escala Likert de cinco pontos (nunca, quase nunca, 

algumas vezes, muitas vezes, sempre). As Medidas do Comportamento Pró-

ambiental (CIS, 2005) que contém quatorze questões sobre diferentes 

comportamentos pró-ambientais com três opções de respostas: nunca, algumas 

vezes e frequentemente. Três índices do comportamento pró-ambiental foram então 

calculados para cada respondente, sendo que a diferença entre o número de itens 

foi calculada e expressa em termos de porcentagem, em que cada um desses 

índices variou de -100 (“nunca”) a 100 (“frequentemente”) conforme descrito por 

Amérigo, García, Côrtes (2017, p. 5).  

Também foram aplicadas cinco questões com três opções de respostas: 

nunca, algumas vezes e frequentemente, referentes ao Comportamento 

Agroecológico com temas relacionados à prática agroecológica de produção, 

consumo de produtos agroecológicos, origem dos produtos consumidos e 

certificação ambiental. Assim como, duas questões semi-estruturadas com o intuito 

de apreender a percepção sobre este comportamento: 1)Você é a favorável à pratica 

agroecológica de produção? Quais os principais fatores que influenciam na sua 

escolha de adotar ou não a prática?; 2) O que você entende por Agroecologia? Os 

instrumentos utilizados na pesquisa, encontram-se nos anexos e apêndice. 

A confiabilidade dos questionários foi avaliada calculando o índice de 

consistência interna, por meio do alfa de Cronbach ( ) que avalia o grau em que um 

conjunto de variáveis estão correlacionados entre si, sendo que quanto mais 
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próximos de um, mais correlacionadas estão. George e Mallery (2003) sugerem que 

  > 0,90 é excelente,   > 0,80 é bom   > 0,70 é aceitável,   > 0,60 é questionável,   

> 0,50 é pobre e   < 0,50 é inaceitável. Na Tabela 1 estão demonstrados os 

resultados das confiabilidades avaliadas pelo alfa de Cronbach. 

 

            Tabela 1 – Métricas da confiabilidade dos instrumentos de pesquisa utilizados. 

Instrumento   

Medidas de Preocupação Ambiental 0,770 

   Apatia ambiental 0,815 

   Antropocentrismo 0,671 

   Conectividade 0,858 

   Afinidade emocional 0,912 

Medidas de Comportamento Pró-ambiental 0,846 

   Eficiência energética e gestão de recursos 0,520 

   Gestão de resíduos 0,509 

   Consumo ecológico 0,707 

   Ativismo - 

Comportamento Agroecológico 0,833 

Fonte: Elaboração pelos autores (2018). 

 

A partir das métricas expostas pela Tabela 1 para os instrumentos propostos 

na pesquisa, verifica-se que a confiabilidade do questionário referente às Medidas 

de Comportamento pró-ambiental e de Comportamento Agroecológico podem ser 

consideradas boas (α de 0,846 e 0,833, respectivamente), e é considerada aceitável 

para o instrumento de Medidas de preocupação ambiental (α < 0,8). A variável 

ativismo possui somente uma questão, portanto, não foi possível calcular o alfa de 

Cronbach. 

 

Procedimento de coleta de dados 

Após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos 

sob parecer nº 2.637.728, no ano de 2018, as escalas utilizadas passaram por um 

pré-teste com alunos de graduação no Brasil e na França, a fim de verificar 

possíveis dúvidas ou inconsistências. Uma vez elaborada a versão final, a escala foi 

traduzida do português para o francês sob a supervisão de pesquisadores 

franceses.  

Após a consolidação das traduções, foi realizado o esclarecimento dos 

objetivos da pesquisa em sala de aula, nas duas universidades participantes, 

destacando o sigilo em relação aos dados e garantindo a liberdade de escolha de 
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participação. A aplicação dos instrumentos foi realizada usando a plataforma Google 

Docs no período de junho a agosto de 2018. 

 

Estratégia de análise de dados 

A princípio, foi realizada uma análise descritiva dos resultados com o intuito 

de caracterizar as respostas dos entrevistados. Para descrição dos resultados foram 

utilizadas a frequência absoluta e a porcentagem para as variáveis categóricas. A 

frequência absoluta (  ) é dada pelo número de vezes em que uma determinada 

variável assume um determinado valor/categoria em questão. A porcentagem (  ) é 

o resultado da razão entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra, 

multiplicado por 100, isto é,     
  

 
 .   

 Para avaliar a diferença entre os grupos para os escores calculados de cada 

tema em cada instrumento proposto, optou-se pelo teste não paramétrico de 

Wilcoxon, indicado na situação em que as suposições realizadas nos testes 

paramétricos não são verificadas, uma vez que a distribuição das variáveis se 

mostrou assimétrica. O teste de Wilcoxon utiliza os postos das observações 

ordenadas, sendo um método de nível ordinal. Realizando a ordenação dos dados 

das duas amostras, e sendo    e    o tamanho das amostras dos grupos 1 e 2, 

respectivamente, um escore é atribuído a cada valor,   ,              , caso 

ocorram empates o escore é dado pela média das ordens das observações 

repetidas. Posteriormente, é realizada a soma dos postos   para o primeiro grupo. 

De acordo com Sheskin (2003), a estatística   é dada pela fórmula abaixo: 

     
  (    )

 
  

Para avaliar a relação entre as variáveis, foi aplicado o teste de correlação de 

Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson ( ), dado por: 
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O coeficiente r varia no intervalo de (-1, 1). O sinal indica a direção da 

correlação, inversa (negativa) ou direta (positiva), enquanto o valor indica a força da 

correlação. Quanto mais próximo o coeficiente estiver de -1 ou 1, mais forte é a 

correlação entre as variáveis. Por outro lado, se a correlação for igual a zero, não 
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existe relação entre as variáveis em estudo. Para a interpretação da magnitude das 

correlações foi adotada a seguinte classificação (Hulley et al., 2003):  fraca:   < 0,4; 

moderada: 0,4 <   < 0,5; forte:   > 0,5. 

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do ambiente estatístico R (R 

Development Core Team, 2016), versão 3.3.1 e o nível de significância foi fixado em 

5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

As distribuições dos escores obtidos a partir dos instrumentos de avaliação 

foram avaliadas por meio da construção de gráficos boxplot. O boxplot ou diagrama 

de caixas dá uma ideia da posição, dispersão, assimetria, caudas e dados 

discrepantes (BUSSAB, 2012), sendo o mesmo construído com os quartis da 

distribuição dos dados. Os escores localizados à esquerda do gráfico indicam 

respostas associadas a um nível baixo (nunca e quase nunca), ao centro a 

porcentagem de respostas relativas a um nível médio (algumas vezes) e à direita a 

porcentagem de respostas relativas a um nível alto (muitas vezes e sempre).  

Como pode ser observado na Figura 1, em relação à Medida de Preocupação 

Ambiental, é notável que as repostas foram de nível alto para ambos os grupos em 

todas as questões dos temas associados a conectividade e afinidade emocional. 

Este resultado é considerado positivo, visto que estudos indicam que um alto nível 

de inclusão da natureza no conceito que se tem de si mesmo, é expresso através de 

altos escores de conectividade e afinidade emocional (AMÉRIGO; ARAGONÉS; 

GARCÍA, 2012).   

                 
Figura 1 - Distribuição dos escores obtidos a partir dos instrumentos de avaliação das Medidas de 
Preocupação Ambiental dos estudantes brasileiros e franceses. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
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Todavia, em relação à apatia ambiental e ao antropocentrismo, os resultados 

dos dois grupos diferiram, sendo que para antropocentrismo a mediana para os 

brasileiros foi 10, 00 enquanto para os franceses foi -30,00, e em relação à apatia, 

essa diferença foi ainda maior, sendo -10,00 para o primeiro grupo e -70,00 para o 

segundo. Nesses dois fatores, as relações são invertidas, ou seja, resultados 

negativos apresentam maior afinidade às questões ambientais. 

Os resultados invertidos nos fatores antropocentrismo e apatia ambiental se 

devem ao fato que o antropocentrismo está relacionado à utilidade do ambiente 

como um recurso para melhorar a qualidade de vida humana; e a apatia ambiental 

uma atitude que está relacionada à falta de interesse com relação às questões 

ambientais (AMÉRIGO; GARCÍA; CÔRTES, 2017). Todavia, cabe ressaltar que uma 

importante implicação da distinção valor ecocêntrico-antropocêntrico é que os 

indivíduos podem participar do mesmo comportamento pró-ambiental, mas por 

razões completamente diferentes, preocupação ambiental no caso dos ecocentristas 

e interesse próprio no caso dos antropocentristas (MORGAN et al., 2015). Os 

resultados encontrados por Pinheiro et al. (2014), também demonstraram que os 

brasileiros mostraram predisposição para realizar ações de preservação ambiental 

mesmo quando manifestam crenças antropocêntricas.  

Em relação às Medidas do Comportamento Pró-ambiental, demonstrados na 

Figura 2, ao se observar os escores, nota-se que as medidas do grupo de 

estudantes universitários da França, são superiores em todos os tópicos propostos, 

exceto no ativismo, em que os dois grupos não tiveram diferenças estatísticas nas 

respostas, sendo estas em sua maioria de baixa frequência. O ativismo ambiental 

implicaria um alto grau de engajamento com a questão ambiental, sendo, portanto, a 

Educação Ambiental, primordial para atingir esse objetivo, visto que esta tem por 

objetivo a sensibilização do indivíduo para as questões ambientais promovendo um 

sentimento de pertencimento ao meio ambiente que corrobora para uma cultura de 

engajamento em prol do ambiente (SUAVÉ, 2016).  
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Figura 2 - Distribuição dos escores obtidos a partir dos instrumentos de avaliação das Medidas de 
Comportamento pró-ambiental dos estudantes brasileiros e franceses. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 
 

No tópico relacionado à eficiência energética e gestão de recursos, há uma 

disparidade nas repostas dos dois grupos para a questão “eu ando a pé ou de 

bicicleta dentro da minha cidade”, para a qual 66% dos estudantes franceses 

responderam fazê-lo frequentemente, enquanto que apenas 18% dos brasileiros 

respondeu o mesmo. Ainda, nesse mesmo tópico, a maioria dos brasileiros (57%) 

respondeu nunca utilizar o transporte público para se locomover, em contraste aos 

franceses, que responderam em maioria (66%) utilizar esse meio de locomoção 

frequentemente. Essa disparidade em relação ao uso da bicicleta e do transporte 

público é explicitado por Vicente-Molina, Fernández-Sáinz e Izagirre-Olaizola (2013) 

e Paço e Raposo (2010) que evidenciam a viabilização desses comportamentos 

como dependente da infraestrutura adequada como transporte público apropriado e 

ciclovias, assim como aspectos culturais e também da educação formal.  

Esse fato evidencia que, embora as pessoas manifestem preocupações com 

o meio ambiente, como mostra o resultado deste estudo, faz necessário um aporte 

estrutural que propicie e incentive esses comportamentos. Em concordância, Wu, 

DiGiacomo, Kingstone (2013) destacam a importância de desenvolver ambientes 

sustentáveis para promover o comportamento pró-ambiental, ou seja, a estrutura 

física do ambiente influencia no agir e pensar, isso acontece devido a cognição 

incorporada em que contextos do mundo real afetam a forma de se perceber e agir 

(QUIRINO, 2017). As pesquisas aplicadas nos campos de comportamento e 

consumo vêm sendo cada vez mais realizadas a fim de modificar fatores contextuais 
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entendendo-se que pode ser uma forma eficaz de moldar o comportamento 

(MEYERS-LEVY; ZHU, 2010). 

No tema associado ao consumo ecológico, que teve a maior diferença em 

suas medianas amostrais entre os grupos, -25,00 para brasileiros versus 50,00 para 

os franceses Vicente-Molina, Fernández-Sáinz e Izagirre-Olaizola (2013) e Paço et 

al. (2013) discutem que a disponibilidade de produtos, preços mais elevados e 

infraestrutura disponível em cada país refletem no consumo ecológico. Também 

cabe ressaltar que em grande parte as características e valores individuais, 

somadas às normas oriundas de políticas públicas corroboram para promoção do 

comportamento pró-ambiental (OSBALDISTON, 2012).  

A importância de políticas públicas fica explícita quando 87% dos 

universitários do grupo francês responderam carregar a própria sacola ou carrinho 

de compras, já para o grupo dos brasileiros, 59% respondeu nunca fazer isso. Na 

França, desde 1° de julho de 2016, a distribuição de sacolas plásticas foi proibida 

em todo comércio, o que corrobora com a execução do comportamento de utilizar as 

próprias sacolas ou carrinhos de compras. 

Em relação à gestão de resíduos, os grupos tiveram médias de 

comportamentos aproximadas, com a mediana mais elevada para os franceses que 

executaram com maior frequência comportamentos pró-ambientais relacionados à 

gestão de resíduos. Gould et al. (2016) explicita que a gestão de resíduos é o 

comportamento pró-ambiental que ocorre com maior frequência e isso se deve ao 

fato  que a natureza dos comportamentos relacionados a gestão de resíduos é 

concreta, ou seja, são atos visíveis, e apoiados por infraestrutura simples (lixeiras), 

sendo ações simples de serem efetuadas e que não exigem mudanças substancias 

no estilo de vida, já comportamentos mais complexos que envolvem mudanças no 

estilo de vida, como o consumo consciente, ocorrem com menor frequência.  

No que se refere ao Comportamento agroecológico, vê-se na Figura 3 que a 

maioria dos respondentes franceses apontou a opção “frequentemente” como 

resposta para a maior parte das perguntas apresentadas, enquanto que a resposta 

neutra “às vezes”, foi a mais comum entre os brasileiros. Esses dados representam 

um quadro favorável à prática agroecológica, visto que respostas como nunca 

tiveram níveis pouco representativos, porém este comportamento ainda carece de 

incentivos para que sua frequência ocorra com maior intensidade.  Esse fato é 

explicitado por Curado e Tavares (2017) que ressaltam a importância das 
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articulações das políticas públicas no apoio à produção agroecológica. Morgan e 

Sonnino (2008) ressaltam que o poder público pode utilizar o seu poder de 

regulação e alocar recursos no abastecimento alimentar para promover mudanças 

no comportamento da sociedade. Experiências em países europeus com 

alimentação escolar mostram que o poder público tem papel decisivo em relação a 

práticas agrícolas sustentáveis por meio de políticas de aquisição de alimentos 

provenientes de modelos de produção agroecológica (DAROLT et al., 2016).  

                    

Figura 3 - Distribuição dos escores obtidos a partir dos instrumentos de avaliação Comportamento 
agroecológico de estudantes brasileiros e franceses. 
Fonte: Elaboração própria (2018). 

 
Os resultados do teste de correlação entre os escores dos instrumentos, tanto 

gerais quanto por temas, e o escore da medida de Comportamento Agroecológico, 

para cada grupo de estudantes encontram-se na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Resultados do teste de correlação de Pearson dos escores dos instrumentos com o 
escore de Comportamento Agroecológico. 

Instrumento 
Brasil 

        r                    p 
França 

        r                 p 

Medidas de Preocupação Ambiental 0,07 0,330 0,50 < 0,001 * 

   Afinidade emocional 0,13 0,082 0,33 < 0,001 * 

   Antropocentrismo 0,06 0,408 -0,05 0,548 

   Apatia ambiental 0,03 0,739 -0,59 < 0,001 * 

   Conectividade 0,12 0,112 0,35 < 0,001 * 

Medidas de Comportamento Pró-ambiental 0,46 < 0,001 * 0,57 < 0,001 * 

   Ativismo 0,45 < 0,001 * 0,33 < 0,001 * 

   Consumo ecológico 0,44 < 0,001 * 0,60 < 0,001 * 

   Eficiência energética e gestão de recursos 0,22    0,003 * 0,44 < 0,001 * 

   Gestão de resíduos 0,13 0,096 0,16    0,047 * 

   *Valor p <0,05 
   Fonte: Elaboração própria (2018).  

 

Observa-se na Tabela 2 que para o grupo de estudantes franceses há uma 

correlação significativa entre o escore de Comportamento Agroecológico e as 
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Medidas de Preocupação Ambiental (valor p < 0,001), sendo que a correlação entre 

as pontuações é moderada e positiva, com coeficiente de 0,50. Destaca-se o 

coeficiente negativo com o tema de apatia ambiental (-0,59), resultado este também 

encontrado por Amérigo e García (2014) e Amérigo, García e Côrtes (2017) em que 

a apatia ambiental tende a ser inversamente relacionada aos comportamentos pró-

ambientais.  

Por outro lado, tanto as Medidas de Preocupação Ambiental geral, quanto por 

temas, não se mostrou significativamente correlacionada com o comportamento pró-

ambiental agroecológico para os estudantes do Brasil. Diante desta problemática, 

como pode ser observado na Figura 1, e já discutido anteriormente, a apatia 

ambiental obteve resultados positivos, porém pouco expressivos, sendo, portanto, 

uma excelente estratégia de Educação Ambiental a diminuição da apatia ambiental 

em prol de comportamentos pró-ambientais, tais como o agroecológico, 

principalmente no ensino superior para formar profissionais mais conscientes e 

promotores de uma economia sustentável, por meio da crítica e do posicionamento 

ativo, levando ao protagonismo (RECIO, 2015; ARRUDA et al., 2017).  

Avaliando a Medida de comportamento pró-ambiental, vê-se que para os dois 

grupos considerados, o escores geral e todos escores por temas, a exceção da 

gestão de resíduos para os brasileiros, apresentaram correlação positiva e 

significativa com o instrumento voltado para a Agroecologia. Cabe destacar que, 

para os dois países, o consumo ecológico foi um dos fatores que mais fortemente se 

correlacionou com o comportamento agroecológico, o que está de acordo com o 

explicitado na literatura, que a Agroecologia e o consumo ecológico estão 

diretamente relacionados (SANTOS; CHALUB-MARTINS, 2012).  

Um panorama melhor, relacionado ao comportamento agroecológico, ocorreu 

nas questões qualitativas. Todos os participantes demonstraram conhecimento 

sobre a Agroecologia definindo-a de maneira condizente. Quando questionados se 

eram a favor da prática agroecológica de produção, 84 % dos brasileiros e 96,67% 

dos franceses responderam positivamente. No Brasil, dentre os que responderam 

que não eram favoráveis, a justificativa se concentrava nos temas de “insuficiência 

da produção para alimentação global”, “controle de pragas/perda da produção”, 

“diminuição da produtividade e por consequência a rentabilidade”. Entre os 

franceses, as temáticas mais citadas foram a “insuficiência da produção para 

alimentação global”, “valorização versus empenho”.  
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 Como pode ser observado nos resultados acima, a insuficiência de produção 

para alimentação global foi o tema mais citado em ambos os países para não 

concordância com a prática agroecológica. Todavia, apesar do aumento do volume 

de alimentos, viabilizado pela produção tecnológica do agronegócio, fruto da 

Revolução Verde, o número de indivíduos subnutridos no mundo ainda é grande, ou 

seja, a fome no mundo não está relacionada à forma de produção, mas sim na 

distribuição alimentos (LIMA, 2017).  

A fome é a característica de certas pessoas não terem alimento suficiente 
para comer. Não é a característica de não haver alimento suficiente para 
comer. Enquanto a última pode ser a causa da primeira, ela é somente uma 
de várias causas possíveis. Se, e como, a fome está relacionada ao 
abastecimento de alimento, isso requer uma investigação dos fatos (SEN, 
1981, p.1). 

 

Portanto, não é pelo fato do modelo pautado no agronegócio ser incapaz de 

produzir uma quantidade suficiente de alimento, mas sim porque ocasiona “riscos de 

colapso ambiental, assegurando crises econômicas e agrícolas cada vez mais 

catastróficas e aumentando a vulnerabilidade à fome [...] insegurança alimentar, 

miséria e marginalização” (OLIVEIRA, 2009). É importante ressaltar que a maioria 

das pessoas que passam fome no mundo são os produtores rurais. De acordo com 

os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), divulgados em 2016, os 

agricultores familiares são os mais afetados pela miséria e pela fome; na população 

rural, a taxa de pobreza chega a 44% e a de pobreza extrema é quase 28%. 

Portanto, segundo Norder et al. (2016, p.10), a Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO) estabelece a Agroecologia como uma forma 

de agricultura sustentável que deve ser incentivada, passando a ser “uma diretriz 

oficial recomendada pela ONU para garantir o direito humano à alimentação, à 

preservação ambiental e ao desenvolvimento econômico previstos em diversos 

tratados internacionais”. 

Isso reside no fato que a Agroecologia abrange alguns atributos como alta 

eficiência e estabilidade na produção, segurança alimentar e autossuficiência, 

conservação da biodiversidade, promoção da agricultura familiar, auxílio aos menos 

favorecidos e promoção da saúde (CONWAY; BARBIER, 2013; WARMLING; 

MORETTI-PIRES, 2017).  

Em consonância com esses princípios as redes alimentares alternativas têm 

como característica a cooperação social, aproximação entre produtores e 
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consumidores, padrões sustentáveis de produção e comercialização, valorização de 

pequenos agricultores, e até mesmo a possibilidade das populações vulneráveis 

terem acesso à alimentação de qualidade, principalmente pelas vias de circuitos 

curtos de comercialização (DAROLT et al., 2016). Os autores ressaltam que 

desenvolvimento da agricultura ecológica é potencializado quando associado a 

circuitos curtos de comercialização e complementado por parcerias e políticas 

públicas voltadas ao fortalecimento dessas iniciativas. 

Outros aspectos apontados pelos estudantes como impeditivos da prática 

agroecológica, tal como “valorização versus empenho” e “diminuição da 

produtividade e, por consequência, a rentabilidade”, mas que, por meio de circuitos 

curtos de comercialização torna-se viável. Em pesquisa realizada na França e no 

Brasil por Darolt et al. (2016) demonstraram que os circuitos curtos de 

comercialização de produtos de base agroecológica favorecem a valorização do 

agricultor, visto que a venda direta, sem atravessadores, contribui para um preço 

mais justo, tanto para o produtor quanto para o consumidor, assim como, o valor 

agregado ao produtor de base agroecológica é maior. Esse fato é explicitado por 

Dias et al. (2015), que observaram uma evolução na preocupação com as formas de 

cultivo e suas consequências para a saúde e o meio ambiente, gerados pela forma 

tradicional de produção com uso intensivo de inseticidas e pesticidas, fazendo com 

que os mercados de produtos de base ecológica ganhem cada vez mais espaço e 

valorização.  

Outro impeditivo apontado pelos alunos para o uso da prática agroecológica 

foi o “controle de pragas/perda da produção”. No entanto, a Agroecologia é 

considerada uma ciência que integra conhecimentos de áreas como ecologia, 

agronomia, sociologia e economia que permitem a compreensão das interações que 

ocorrem nos agroecossistemas entre plantas, animais, humanos e o meio ambiente 

(MONJE-CARVAJAL, 2011).   

Os resultados da pesquisa sinalizam para a importância da Educação 

Ambiental, principalmente no nível superior, assim como a implantação de políticas 

públicas para a promoção de comportamentos pró-ambientais, principalmente o 

agroecológico, em prol da sustentabilidade. Este estudo reforça a necessidade de 

considerar abordagens multidimensionais para analisar a complexa relação pessoa-

ambiente. Como limitação do estudo, é importante ressaltar que, por se tratar de um 

estudo exploratório, não é possível estabelecer os resultados deste estudo para o 
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conjunto de universitários brasileiros ou franceses, necessitando de mais trabalhos 

com amostras representativas para tal afirmação. Contudo, destaca-se a 

contribuição desta pesquisa ao buscar compreender os fatores relacionados à 

promoção do comportamento agroecológico, tomando-se como referência diferentes 

contextos socioculturais, visando atingir o desenvolvimento sustentável.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As variáveis relacionadas ao comportamento pró-ambiental e, especialmente 

ao comportamento agroecológico demonstram a complexidade destes e projetam o 

desafio para a Educação Ambiental como forma de propiciar maior engajamento nas 

questões ambientais. Assim como, cabe ressaltar a importância das políticas 

públicas que favoreçam a prática desses comportamentos por meio de 

infraestrutura, leis e apoio governamental, principalmente ao de produção e 

comercialização de produtos de base agroecológica no Brasil em que se esses 

comportamentos encontram-se menos expressivos e com um déficit maior de 

políticas públicas que impelem a estes.  

Cabe também ressaltar que as universidades que participaram do estudo 

estão cumprindo seu papel social de promotoras do conhecimento, o que tem 

contribuído para os processos de transformação atrelados à responsabilidade social 

na formação de novos saberes, com uma consciência crítica sobre a agricultura 

sustentável, capaz de contribuir com eficácia na resolução de problemas 

socioambientais.  
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6.1 NORMAS DO ARTIGO 2  

A apresentação da revista, assim como as normas, foram retiradas do site da revista 

disponível no seguinte endereço:http://www.scielo.br/revistas/asoc/pinstruc.htm. 

A Revista Ambiente & Sociedade é uma publicação quadrimestral da ANPPAS-

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, que busca 

contribuir com a produção do conhecimento na interface das questões do Ambiente e 

Sociedade, com foco interdisciplinar. Publica trabalho de colaboradores nacionais e 

internacionais, mediante avaliação dos editores e pareceres emitidos por assessores ad hoc. A 

revista publica artigos teóricos e resenhas de livros inéditos na área interdisciplinar que trata 

do processo de interação entre Sociedade e Meio Ambiente.  

Formato do manuscrito 

Na redação do artigo os autores deverão observar as seguintes orientações: 

1. O manuscrito deve ser estruturado da seguinte forma: Título, Resumos, Palavras-

chave, Abstract, Key-words, introdução, desenvolvimento do texto, referências. Notas 

de rodapé e/ou de fim de página são opcionais. 

2. Para a avaliação, o texto pode ser redigido nos idiomas: português, espanhol ou inglês. 

3. O documento deve ser submetido em formado doc. ou docx. 

4. Fonte Arial 12 e espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas. 

5. Todas as folhas do manuscrito devem trazer o seu número sequencial de página. 

6. O texto deverá apresentar resumo, abstract, resumen e referências. 

7. O arquivo todo do manuscrito deverá ter o mínimo de 35.000 e máximo de 50.000 

caracteres, considerados os espaços. 

8. Título do artigo deve ter, no máximo, 15 palavras. 

9. O Resumo, abstract e resumen, devem conter cada, de 100 a 150 palavras. Não deve 

ser redigido em primeira pessoa e deve incluir tema geral, problema de pesquisa, 

objetivos, métodos e principais conclusões. 

10. As Palavras-chave, keyword e palabra clave devem ser no mínimo 3 e no máximo 

5, nas três línguas. 

11. Agradecimentos (opcionais) devem ser citados em nota de rodapé junto ao título. Eles 

não podem conter referências, diretas ou indiretas, à autoria. 

12. Elementos gráficos (Tabelas, quadros, gráficos, figuras, fotos, desenhos e mapas). São 

permitidos apenas o total de cinco elementos ao todo, numerados em algarismos 

arábicos na sequência em que aparecerem no texto. Observar as normas da ABNT 

para referências e inserção de legendas e fontes em cada elemento. Devem estar em 

formato original que permita edição, no corpo do texto. 

13. Imagens coloridas e em preto e branco, digitalizadas eletronicamente em .jpg com 

resolução a partir de 300 dpi, apresentadas em dimensões que permitam a sua 

ampliação ou redução mantendo a legibilidade. 

14. As notas de fim de página são de caráter explicativo e devem ser evitadas. Utilizadas 

apenas como exceção, quando estritamente necessárias para a compreensão do texto e 

com, no máximo, três linhas. As notas terão numeração consecutiva, em arábicos, na 

ordem em que aparecem no texto. 
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15. As citações no corpo do texto e as referências deverão obedecer as normas da ABNT 

para autores nacionais e Vancouver para autores estrangeiros. Consulte um guia 

rápido, caso tenha dúvidas no link: http://www.bvs-

sp.fsp.usp.br:8080/html/pt/paginas/guia/i_cap_08.htm 

16. Avaliação cega: Ao submeter o artigo pelo sistema eletrônico, o autor deve suprimir 

todas as identificações de autoria (diretas e indiretas) do texto que seguirá para as 

avaliações cegas de avaliadores externos. As informações autorais ficarão registradas 

no sistema. Ao salvar o documento, retire os metadados do Word  

17. As Resenhas podem ser redigidas em português, espanhol e inglês. O documento deve 

ser submetido em formato .doc ou docx. A fonte deve ser Arial 12 e espaçamento 1,5 

(um e meio) entre linhas. Todas as folhas do original devem trazer o seu número 

sequencial de página. As resenhas devem ter entre 10 a 15 mil caracteres com espaços 

e conter a referência completa do livro, além de título e de identificação do(a) autor(a) 

no final do texto (nome completo e filiação institucional). Serão aceitas resenhas que 

versem sobre livros publicados nos últimos três anos. As resenhas consistem em 

revisão bibliográfica razoavelmente completa sobre determinado assunto. Em resenhas 

de livro editado, solicita-se rever o livro como um todo, evitando-se uma revisão de 

cada capítulo, se possível. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este estudo buscou avaliar as variáveis relacionadas ao comportamento pró-ambiental 

na agricultura, especialmente ao comportamento agroecológico com intuito de apreender 

como esses comportamentos podem ser incentivados. Para atingir o objetivo proposto, foi 

realizada uma revisão literatura do comportamento pró-ambiental na agricultura e um estudo 

transcultural sobre as variáveis que se relacionam ao comportamento agroecológico. Os 

resultados da revisão de literatura apontaram que as principais variáveis que impeliram à 

promoção do comportamento pró-ambiental na agricultura foram de natureza intrínsecas, 

como os valores biosféricos, consciência ambiental, orientação para o futuro, autoeficácia e, 

com destaque, o conhecimento científico, sendo esta a variável mais mencionada como 

promotora do comportamento estudado. Apesar das políticas de incentivos financeiros terem 

se mostrado insuficientes, ressalta-se que estas, somadas às políticas públicas de difusão 

tecnológica, promovem de forma mais eficaz o comportamento pró-ambiental na agricultura.  

Em relação às atitudes de preocupação ambiental, os brasileiros e os franceses 

apresentaram índices elevados de conectividade e afinidade emocional com o meio ambiente. 

Nas Medidas de Comportamento pró-ambiental, o comportamento ativismo apresentou a 

menor média nos dois grupos. Esse fato aponta para a necessidade de uma Educação 

Ambiental voltada para o engajamento nas questões ambientais, pois estes comportamentos 

são imprescindíveis no sentido que além de contribuir com ações em prol do ambiente como 

plantar árvores, limpeza de parques, rios, este comportamento inspira outros indivíduos a se 

comportarem de forma semelhante, replicando o comportamento pró-ambiental.  

A maior diferença de média entre os grupos foi a do consumo ecológico que teve 

maior índice na França, todavia, cabe ressaltar que este tipo de comportamento não está 

somente relacionado a valores intrínsecos, de modo que este depende da estrutura de 

planejamento urbano como ciclovias, transportes públicos eficientes, disponibilidade de 

produtos sustentáveis, políticas públicas que favoreçam a incorporação de comportamentos 

sustentáveis, tais como a proibição da distribuição de sacolas plásticas, adoção de práticas de 

incentivos ao uso de bicicleta ou de transporte público, contribuindo financeiramente para a 

prática desses comportamentos à utilização do transporte público e o auxílio manutenção para 

os profissionais que utilizam a bicicleta como meio de transporte para ir ao emprego.  

Na França, as Medidas de preocupação ambiental e as Medidas de Comportamento 

Pró-ambiental se relacionaram com o Comportamento Agroecológico, já no Brasil, o 
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Comportamento Agroecológico se correlacionou somente com as Medidas de Comportamento 

Pró-ambiental. Dentre as variáveis analisadas, principalmente as que se relacionavam ao 

Comportamento Agroecológico, tiveram médias mais altas nos estudantes franceses, o que 

evidencia a necessidade de discutir a respeito das políticas públicas no Brasil e ferramentas de 

Educação Ambiental, visto que, uma variável que teve correlação nos dois grupos com o 

comportamento agroecológico foi a de consumo ecológico, variável esta que além de valores 

intrínsecos corroborarem para a sua adoção, leis de incentivo para a produção e 

comercialização de produtos agroecológicos, como o incentivo aos circuitos curtos de 

comercialização, autenticação desburocratizada, promoção de difusão tecnológicas por meio 

de assistências técnicas e incentivo à organização de produtores são essenciais.  

Também cabe ressaltar que as universidades onde foram realizadas as pesquisas, estão 

cumprindo seu papel social de promotoras do conhecimento de práticas sustentáveis 

contribuindo na formação de profissionais capazes de solucionar os problemas 

socioambientais, pois os estudantes demonstraram ter conhecimento sobre práticas 

sustentáveis na agricultura, como a agroecológica. 

Por fim, este estudo reforça a imprescindibilidade de considerar abordagens 

multidimensionais para analisar a complexa relação pessoa-ambiente. Apesar de se tratar de 

uma pesquisa exploratória, espera-se que esta pesquisa possa contribuir na formulação de 

políticas públicas e de Educação Ambiental eficazes em prol do comportamento 

agroecológico.   
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Medidas de preocupação ambiental 
 
1) Apatia ambiental  
APA 1- A questão da poluição global não me afeta muito, porque estou 
saturado dessas questões. 
APA 2- Não me preocupo com os problemas ambientais. 
APA 3- Meu bem-estar pessoal é independente do bem-estar do mundo 
natural. 
APA 4- Não estou disposto a dedicar mais tempo às questões da ecologia, 
porque é trabalho do governo. 
APA 5- A contaminação não é algo que afete diretamente a minha vida. 
 
2) Antropocentrismo (ANT) 
ANT 1- Uma das questões mais importantes para a manutenção de lagos e rios 
limpos é o fato de que as pessoas podem praticar esportes aquáticos. 
ANT 2 - A razão para a conservação do ambiente é a sobrevivência humana. 
ANT 3- O que mais me preocupa sobre o desmatamento é que não haja 
madeira suficiente para as gerações futuras. 
ANT 4- A razão mais importante para proteger e conservar os recursos naturais 
é que a gente pode manter uma alta qualidade de vida. 
ANT 5- O pior da destruição das florestas tropicais é que isso reduzirá o 
desenvolvimento de novos produtos medicinais. 
 
3) Conectividade (CON) 
CON 1- Penso no mundo natural como uma comunidade a que pertenço. 
CON 2- Assim como a árvore é parte da floresta, sinto-me integrado com o 
mundo natural. 
CON 3- Frequentemente me sinto parte da rede da vida. 
CON 4- Penso em mim como parte da natureza e não separado dela. 
CON 5- Muitas vezes, sinto-me vinculado a animais ou plantas. 
 
4) Afinidade emocional (EMO) 
EMO 1- Necessito passar um tempo na natureza para ser feliz. 
EMO 2- Às vezes, quando me sinto triste, encontro conforto na natureza. 
EMO 3- Sinto que uma parte importante da minha vida estaria perdida se não 
fosse capaz de sair e curtir a natureza, de vez em quando. 
EMO 4- Gosto de passar o tempo em ambientes naturais só pelo prazer de 
estar na natureza. 
EMO 5- Estar na natureza é um grande redutor de stress pra mim. 
 
 
Medidas de comportamento pró-ambiental (BEH) 
 
1) Eficiência energética e gestão de recursos (ENE) 
ENE 1- Coloco em prática medidas domésticas para economizar água. 
ENE 2- Uso sistemas de poupança de energia em casa, como lâmpadas 
economizadoras de energia. 
ENE 3 - Eu ando a pé ou de bicicleta dentro da minha cidade. 
ENE 4- Utilizo o transporte público para me locomover.  
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ENE 5- Utilizo as lixeiras públicas para jogar o lixo 
 
2) Gestão de resíduos (WAS) 
WAS 1- Descarto o lixo em recipientes públicos para reciclagem (vidro, papel, 
plástico, metal, pilhas). 
WAS 2- Em casa, separo lixo em recipientes diferentes (lixo orgânico, papéis, 
plásticos, metais). 
WAS 3- Uso os pontos da prefeitura para descartar os eletrodomésticos ou 
móveis que não servem mais. 
WAS 4- Deposito o óleo de cozinha usado em pontos especializados. 
 
3) Consumo ecológico (GRE) 
GRE 1- Compro produtos ecológicos, produtos que não contaminam o meio 
ambiente. 
GRE 2- Prefiro produtos que utilizem embalagens recicláveis ou reutilizáveis. 
GRE 3- Procuro adquirir produtos que não desperdicem recursos em suas 
embalagens. 
GRE 4- Eu carrego minha própria sacola ou carrinho de compras. 
 
4)Ativismo (ACT) 
ACT 1- Participo em ações a favor do meio ambiente (limpar praças e parques, 
plantar árvores).  
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Comportamento Agroecológico  
1) Sou favorável à prática agroecológica de produção. 
2) É possível a prática agrícola sem o uso de insumos químicos. 
3) Procuro consumir produtos agroecológicos. 
4) Procuro saber a origem dos produtos que estou consumindo. 
5) Prefiro produtos com certificação ambiental 
 
Questões semi-estruturadas do Comportamento Agroecológico 
1)Você é a favorável à pratica agroecológica de produção? Quais os principais 
fatores que influenciam na sua escolha de adotar ou não a prática? 
 
2) O que você entende por Agroecologia?  
 
 
 
 

 

 


