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psicologia social aos estudos ambientais  
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e Suzana Maria Lucas ** 

Si la flor a la flor entrega el alto germen  
y la roca mantiene su flor diseminada  
en su golpeado traje de diamante y arena,  
el hombre arruga el pétalo de la luz que recoge  
en los determinados manantiales marinos  
y taladra el metal palpitante en sus manos 
(Pablo Neruda, Alturas de Macchu Picchu)  

A ecologia está na moda. As preocupações com a manutenção ou a 
reconstituição do ambiente formam, hoje, parte significativa dos discursos 
cotidianos e, eventualmente, das práticas do nosso mundo. A intrigante 
mistura de perspectivas apocalípticas do futuro e de idealizações românticas 
do passado, de algumas preocupações locais e imediatas e de outras, 
universais e permanentes, de propostas e ações ingênuas (ainda que bem 
intencionadas) e de intensa exploração financeira disfarçada de engajamento 
e participação que têm permeado as discussões e práticas sobre a ecologia 
mostram, por um lado, a importância que elas vêm merecendo, e o 
emaranhado de interpretações e propostas que as cercam.  

Compreender o Ambiente e as relações do Homem com ele é, então, 
uma tarefa necessária e urgente.  

Coerentes com estas necessidades, muitas das Instituições Universitárias 
têm se esforçado na elaboração de estudos que possibilitem alimentar 
propostas de intervenção sobre o Ambiente que contemplem, de forma 
consistente e equilibrada, os diversos elementos que o compõem. Os objetivos 
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deste texto são os de relatar resumidamente nossa participação enquanto 
psicólogos sociais em um grupo multidisciplinar de pesquisas ambientais e 
alguns dos resultados obtidos, até o momento, com estes estudos. 

Um breve histórico do projeto como um todo pode ser um bom ponto 
de partida. 

A área compreendida entre, aproximadamente, a foz do rio 
Paranapanema (na divisa dos Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso 
do Sul) e o início superior do reservatório da Hidrelétrica de Itaipu abrigará, 
dentro em breve, o último trecho, em território brasileiro, em que o rio 
Paraná não estará represado e os últimos remanescentes das, outrora, 
imensas planícies de inundação que o margeavam. Estes dois fatores tornam 
a área especialmente importante, tanto para a reposição dos estoques 
pesqueiros do lago de Itaipu, quanto para a manutenção, de um complexo 
ecossistema, cuja influência se estende para muito além daquela região.  

Em função disto, o Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e 
Aquicultura da Universidade Estadual de Maringá (NUPELIA/UEM) vem, 
à cerca de dez anos, realizando estudos que envolvem comunidades 
biológicas e aspectos ambientais, tanto no leito quanto nos entornos do rio 
Paraná, naquela região. O desenvolvimento daqueles estudos permitiu que 
um outro conjunto de pesquisadores, voltados mais para os aspectos 
geográfico-geológicos e físico-químicos da natureza e reunidos no Grupo 
de Estudos Multidisciplinares do Ambiente (GEMA/UEM), se unisse ao 
primeiro, e, com isto, fosse ampliada a gama de aspectos estudados e 
multiplicadas as inter-relações percebidas entre estes últimos.  

Desde 1992 se tem tentado incorporar aos grupos iniciais um 
terceiro, voltado para o estudo das comunidades humanas da região e das 
relações delas com o ambiente e com os processos de ocupação e de 
degradação que este vem sofrendo. Assim, o Projeto de Pesquisa Estudos 
Ambientais da Planície de Inundação do Rio Paraná no Trecho 
Compreendido entre a Foz do rio Paranapanema e o Reservatório de 
Itaipu, apoiado pelo PADCT-CIAMB/CNPq-CAPES e realizado pelo 
NUPELIA, com a colaboração do GEMA, entre março de 1992 e fevereiro 
de 1995, contou com a participação de dois sub-projetos na área das 
ciências humanas. Estes puderam fornecer informações, ainda que 
preliminares, sobre a história da ocupação da região, a situação atual da 



239 
 

mesma, um perfil demográfico e ocupacional do núcleo urbano de um dos 
seus municípios e ainda um primeiro estudo sobre as Representações 
Sociais, elaboradas pelos pescadores profissionais daquele mesmo núcleo, a 
respeito do ambiente, as transformações que o mesmo vem sofrendo e as 
interferências, em suas vidas, destas transformações (Universidade Estadual 
de Maringá, 1995).  

A ocupação econômica e demográfica mais intensa dos municípios 
que beiram o rio Paraná, especialmente do lado paranaense, data da década 
de 1950 e se fez motivada pela implantação da cafeicultura em toda a 
região, num sistema que privilegiava as pequenas e médias propriedades. 
As necessidades de desmatamento, plantio e cultivo do café, e as 
perspectivas de trabalho e de obtenção de terras próprias que a colonização 
da região abria atraíram para a região levas de trabalhadores ou de pequenos 
proprietários rurais de outras partes do país.  

De acordo com Agostinho e Zalewski (1996) o censo demográfico de 
1970 aponta, ainda, um crescimento da população regional em relação aos 
dados de 1960. Entretanto, a partir da década de 70, a queda de 
produtividade e a consequente erradicação dos cafezais, os fracos resultados 
obtidos com as tentativas de implantação de uma cultura algodoeira, a 
substituição destas culturas, empregadoras de mão de obra, pela pecuária e 
a concentração fundiária progressiva fizeram com que aquele processo de 
absorção de população se invertesse.  

Assim, os Censos Demográficos de 1970 e 1980, realizados nos 
municípios paranaenses que margeiam o rio Paraná, revelaram um 
decréscimo populacional superior a 38% na zona rural e um 
incremento nas populações urbanas (IBGE, 1970, 1980). Durante 
esse processo, verificaram-se também conflitos pela posse da terra, 
geralmente resolvidos com acordos intermediados pelo setor público. 
(...) Parte da população foi transferida pelo Instituto Nacional da 
Reforma Agrária (INCRA) para outros estados (Pará, Mato Grosso e 
Rondônia) e parte ocupou as ilhas do rio Paraná. As famílias que 
permaneceram nos municípios passaram a atuar, em geral, como 
trabalhadores volantes (boias-frias) (Agostinho; Zalewski, 1966, p.1S 
e 17).  
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As famílias que se refugiaram nas ilhas, de forma geral, conseguiam 
a posse de um pedaço de terra onde cultivavam alimentos e desenvolviam a 
pesca artesanal, para consumo próprio ou para uma eventual comercialização. 

No início da década de 80, entretanto, a ocorrência de grandes 
enchentes expulsou a maior parte da população que havia se fixado nas 
ilhas, o que provocou novos conflitos, uma vez que a região não tinha 
capacidade de reabsorção desse contingente, dadas as condições da 
produção local.  

Atualmente, a existência de barragens tanto acima como abaixo da 
região, o desmatamento acentuado tanto das margens quanto de parte das 
ilhas para a criação de gado e as formas de utilização agrícola da várzea 
existente do lado sul-mato-grossense têm determinado alterações tanto no 
regime hidrológico quanto nas condições ambientais de forma geral, 
provocando, segundo os pescadores entrevistados por nós, não só a 
diminuição dos estoques pesqueiros como sérias dificuldades para o cultivo 
de alimentos nas ilhas.  

Os processos de ocupação e de aproveitamento econômicos da região 
vêm, portanto, afetando, de forma negativa, ao ambiente, e atingindo 
principalmente as populações mais pobres, cujas estratégias de 
sobrevivência vêm, progressivamente, sendo inviabilizadas.  

A intensidade deste processo se torna clara quando se toma 
conhecimento do grau atual de indigência daquela região. Segundo dados 
do IPEA/IPARDES (citados em Universidade Estadual de Maringá, 1994) o 
número de famílias tidas como indigentes por municípios varia entre 25, 9 
% e 52,3%. Em Porto Rico, local de nossos estudos, a taxa de indigência 
está em torno de 43 % das famílias locais.  

Estes dados, somados as nossas observações iniciais sobre as práticas 
cotidianas daquela população, apontaram para a existência, entre os grupos 
sociais da região, de diferentes Representações Sociais sobre a natureza e 
sobre a participação do ser humano na mesma. Sugerem ainda que o 
conhecimento dessas Representações e de suas possíveis diferenças, 
constitui-se em um elemento importante para qualquer proposta ou tentativa 
posterior de alteração das formas de relação com a natureza e das condições 
de vida locais.  



241 
 

Seria interessante, agora, nos determos um pouco sobre a teoria das 
Representações Sociais e a forma como a estamos relacionando com nossa 
problemática.  

As Representações Sociais são as formas como o ambiente 
(entendido aqui tanto como conjunto de fenômenos físicos, quanto como a 
multiplicidade dos processos sociais) vivido por um indivíduo ou grupo é 
reposto por ele no presente de forma a orientar e a possibilitar as ações 
individuais e ou coletivas.  

Postular o ambiente como constituído por conjuntos de fenômenos 
físicos e por processos sociais, implica, já de início, em considerar que a 
natureza não tem outro sentido que aquele que assume para o homem e é 
apenas nessa perspectiva que ela pode ser compreendida ou merece ser 
estudada. 

Longe de cair numa tentativa metafísica de negar a existência do 
mundo concreto e de considerá-lo como fruto exclusivo da imaginação 
humana, a postura adotada aqui implica na aceitação de que  

a) não existe sentido em se pensar numa realidade independente do 
homem e de suas interpretações. A natureza e seus fatos existem; no 
entanto, só são percebidos e ‘pensados’ a partir do desenvolvimento 
intelectual humano. As próprias noções de natureza e de realidade 
são construções humanas. b) os dados do mundo físico são parte da 
realidade, tal como percebida pelo homem; estas percepções são 
elaboradas, ao menos em parte, sobre aqueles dados. c) No entanto, a 
realidade socialmente construída não se esgota nesses dados, não se 
resume a eles. O homem atribui aos dados naturais significados que 
não estão presentes neles. d) Um indivíduo humano qualquer, ao se 
relacionar com os dados brutos da natureza, o faz sempre a partir da 
dupla perspectiva dos conhecimentos elaborados por seu grupo e das 
suas disposições subjetivas.(...) Devemos, então, passar a distinguir o 
fato (dado bruto, tal como existente) do fenômeno (o dado tal como 
percebido pelo ser humano). O ser humano adulto e normal se 
relaciona apenas com os fenômenos, nunca com os fatos (Tomanik, 
1994, p.75).  

Frente, então, à esta necessidade de elaborar conjuntos de 
conhecimentos que emprestam sentido e um grau mínimo de organização à 
realidade onde se insere, é que o ser humano produz formas de atualizar 

242 
 

seus conhecimentos e experiências anteriores e de compartilhá-los com os 
que compõem seu grupo de convivência. 

Segundo Moscovici,  

a representação social é um corpus organizado de conhecimentos e 
uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 
inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa 
ligação contínua de trocas, e liberam o poderes de sua imaginação 
(1978, p.25).  

As representações sociais, portanto, não devem ser confundidas com 
meras opiniões, momentâneas e superficiais, com disposições puramente 
individuais e nem com processos passivos de assimilação dos dados naturais. 

Nas representações estão presentes, sempre e inseparavelmente, 
elementos provenientes tanto das vivências e aspirações individuais e 
compartilhadas dos membros do grupo, das convenções linguísticas e 
culturais que este grupo adota, do modo de produção de bens necessários à 
sua existência que ele desenvolveu, e a realidade física graças à qual, e de 
cuja transformação ele tira seu sustento.  

É de se supor, então, que grupos diferentes, inseridos de formas 
diferenciadas no mesmo espaço geográfico, e enfrentando dificuldades 
distintas, desenvolvam sistemas de Representações Sociais e formas de 
relações interpessoais e com a natureza coerentemente diversas entre si.  

Ora, se a realidade, para o Homem, não é um “dado” ou um conjunto 
deles, mas o fruto de um complexo processo de produção coletiva de 
sentidos e se este processo pode resultar em construções diferenciadas, é 
necessário que se considere, em qualquer tentativa de preservação ambiental, 
de que ambiente se está tratando e qual natureza se quer preservar. 

Nossa intenção inicial, frente ao que foi exposto, era a de realizar um 
estudo comparativo entre as Representações Sociais sobre a natureza, 
contidas nos discursos e nas práticas dos pescadores da região e aquelas 
subjacentes à legislação e às práticas oficiais de preservação ambiental ali 
efetivadas. 

No entanto, dificuldades “internas”, tais como a composição e a 
continuidade da ação do grupo de pesquisa e “externas”, tais como a 
escassez de recursos e de disponibilidade de tempo, obrigaram-nos a reduzir 
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o processo a uma descrição e análise das Representações sobre Natureza e 
de si próprios, na ótica dos pescadores, deixando, para um momento 
posterior, a tentativa de comparação.  

O primeiro passo do processo foi a realização de algumas viagens a 
cidade de Porto Rico, dentro do projeto piloto inicial, durante as quais a 
possibilidade da existência de representações divergentes foi aventada.  

Num segundo momento se procedeu a um levantamento demográfico 
e ocupacional, visando caracterizar a população do núcleo urbano de Porto 
Rico, como subsídio para realização de futuros estudos que tomassem 
aquela população como base.  

A partir do senso, puderam ser delimitados o universo da pesquisa, 
composto pela totalidade dos que tinham a pesca como uma de suas 
principais ocupações profissionais e que foram localizados na ocasião, e 
selecionada, de forma semi-aleatória, a amostra que foi entrevistada. O 
procedimento de seleção da amostra consistiu em visitar, rua por rua da 
localidade, os pescadores listados no senso e em entrevistar aqueles que 
foram localizados.  

No decorrer deste procedimento, duas esposas de pescadores se 
interessaram pela pesquisa e se dispuseram a participar das entrevistas. Sua 
participação foi aceita e seus comentários foram analisados no conjunto das 
manifestações registradas. Para a realização das entrevistas foi elaborado 
um roteiro básico, que, como a proposta era a de utilização de uma técnica 
apenas semidiretiva, não teve que ser seguido rigorosamente.  

A não padronização das entrevistas, no contexto desta pesquisa, não 
implicou em empobrecimento dos dados obtidos, uma vez que a diversidade 
dos assuntos abordados tendeu a favorecer o aparecimento dos temas e 
posições próprios do universo representacional da comunidade.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas integralmente. Com base 
no material transcrito, pôde-se, numa primeira análise, listar os temas 
surgidos e, com base nesta listagem distribuir e classificar as expressões 
utilizadas na abordagem de cada tema.  

No momento seguinte, foram seleciona das as expressões mais 
representativas de cada uma das abordagens, e através delas, elaboradas 
descrições daquelas abordagens. A síntese dos temas e de suas abordagens, 
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realizada a seguir, visou a compreensão dos esquemas de raciocínio 
utilizados pelos entrevistados, da estrutura de valores compartilhada total 
ou parcialmente por eles e das relações dessas construções com as 
condições concretas de vida que experienciam ou experienciaram.  

As trajetórias de vida pessoais e familiares dos entrevistados são 
bastante parecidas, o que equivale a dizer que o tempo vivido por eles 
torna-os semelhantes e leva-os a representar-se e a representar o mundo de 
formas muito próximas.  

Seu passado os liga ao trabalho com a terra e com uma relação de 
profunda interdependência com a natureza. Atuar sobre a natureza e tirar 
dela o sustento da família era o objetivo primordial; conquistar o direito à 
terra e a um futuro mais confortável e predizível eram uma decorrência 
daquele primeiro objetivo e que devia ser conseguida através dele.  

Neste sentido, o passado deles aparece sempre como um momento 
em que havia esperança, e Porto Rico, uma região a ser desbravada e 
conquistada, surge como depositária daquela esperança.  

Para os que não tinham nada, a trajetória até Porto Rico representou a 
possibilidade de passarem a ter alguma coisa; para os que já tinham algo, o 
sonho de ter algo melhor.  

No momento da ocupação da região, a natureza, preservada e sem 
dono, correspondia àquele ideal de vida e possibilitava formas de 
apropriação condizentes com as aspirações individuais e a estrutura de 
valores coletiva.  

Era possível se apropriar do espaço, garantindo, senão a propriedade, 
ao menos a posse, e com esta a extração ou a obtenção dos recursos 
necessários ao consumo e à sobrevivência. Estes recursos podiam ser 
extraídos e avaliados, então, por seu potencial de uso, e só eventual e 
secundariamente, como mercadoria ou como capazes de propiciar o acúmulo. 

Mesmo tendo chegado à região como trabalhadores em terras alheias 
e, portanto, como contratados, o trabalho, tal como efetivado à época, 
permitia que mantivessem não só as formas a que estavam acostumados de 
contato com a natureza, como sua autonomia e identidade cultural.  
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Os processos de exploração e de apropriação econômicas da região, 
entretanto, se encarregaram de transformar aquela esperança e aquela 
possibilidade de manutenção de um modo de vida numa “fusão” como disse 
um dos entrevistados.  

A região se modernizou. O que era “um nada” hoje é uma cidade; há 
estradas, eletricidade, fazendas.  

As terras “altas”, do lado do estado do Paraná estão desmatadas e 
transformadas em pastagens; grande parte das ilhas também. A várzea do 
lado do Mato Grosso do Sul se transforma em pastagem, em plantações e 
em propriedades particulares. A modernização se faz então à custa da 
exclusão da população entrevistada. O espaço se transforma em capital.  

A terra hoje é para ser comprada, não pode mais ser simplesmente usada. 

Os rios e as lagoas são divididos e ordenados: transitar por eles, hoje, 
depende de autorização e nem sempre é possível; tirar daí os peixes é mais 
complicado ainda. Exige toda uma relação com o aparato burocrático que 
nem sempre é compreensível ou acessível. Há legislações diferentes, 
proibições e punições diferentes. Um emaranhado de órgãos, de siglas e de 
documentos necessários faz com que, às vezes, não se saiba a quem recorrer 
ou obedecer. No discurso dos pescadores, a própria universidade é 
chamada, eventualmente, à agir como órgão de fiscalização contra a 
devastação produzida pelos grandes fazendeiros.  

A natureza assim devastada e controlada, as relações econômicas 
alteradas, as liberdades de escolha, de produção e de existência cerceadas, 
inviabilizam o modo de vida anterior e transformam aquele trabalhador, 
relativamente autônomo e provedor do sustento da família, em um mero 
subprodutor de submercadorias ou serviços subvalorizados.  

Além dos limites do seu grupo, entretanto, e por sua participação 
como membros de uma sociedade mais ampla, os entrevistados parecem 
compartilhar os valores ideológicos dominantes no espaço nacional.  

Assim, o respeito à propriedade privada, ao modo de produção 
dominante e às autoridades se mantém, mesmo que nem sempre 
acompanhado de concordância ou de crença em suas eficácias.  
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A realidade mais ampla parece forte demais para ser mudada ou 
transformada profundamente. Não há sonhos de volta ao passado, nem 
esperanças de mudanças radicais das relações sociais do presente.  

Face à difícil situação que vivem, eles consideram interessante que 
houvesse alguma mudança econômica na região, algo que lhes desse 
alternativas ocupacionais. No entanto, não cogitam nada que altere as 
relações amplas de produção.  

Em suas representações, a legislação de proteção ambiental poderia 
ser abrandada, mas deve continuar a existir. Os fiscais poderiam exercer 
suas funções de outro modo, e com outros objetivos, mas não deixar de 
fiscalizar. O turista, mesmo sendo visto como depredador, deve ter 
respeitados seus direitos ao uso do rio, ao lazer e mesmo à alguns privilégios, 
típicos dos mais abastados. As autoridades ambientais e os governantes, 
mesmo distantes, inacessíveis e nem sempre justos continuam sendo vistos 
como necessários e merecedores de obediência e respeito:  

O ambiente como um todo é visto ainda como um bem coletivo, 
mesmo que boa parte dele tenha se transformado em propriedade particular. 
Como bem coletivo ele deve ser preservado e dilapidá-lo é crime.  

O conjunto das dificuldades vividas pelos entrevistados aparece 
como justificado em nome dos interesses maiores da sociedade, embora eles 
próprios sejam excluídos destes interesses.  

A realidade cotidiana, contudo, impõe limites à estas representações 
coletivas, e exige outras, limitadas, individualizantes, mas funcionais. Há 
um mundo a ser respeitado, mas há também uma série de vidas a serem 
vividas que, para isto, dependem daquele mundo, e não podem, por isto, 
respeitá-lo plenamente.  

A fragmentação do espaço, a exploração do ambiente, as regras do 
mercado e a escassez do peixe conseguido fazem com que, um a um, os 
pescadores sejam instados a efetivar práticas que condenam e que 
reconhecem como prejudiciais, à médio e à longo prazo, para eles próprios, 
para os outros e mesmo para a possibilidade de continuarem a se relacionar 
com o ambiente da forma que sabem e preferem. O peixe pequeno não deve 
ser pescado, as redes de malhas estreitas não devem ser usadas, a pesca no 
período da desova prejudica a possibilidade de uma produção melhor no 
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futuro ou comprometem, até, a continuidade da própria atividade. O que 
fazer, entretanto, se no período proibido é que o peixe está maior, e mais 
disponível; se a técnica proibida é a mais eficaz e se o peixe fora da medida 
é o que foi pescado?  

O mercado exige deles uma produção, e a mesma sociedade que 
mantém o mercado proíbe que eles, pescadores, atinjam aquela quantidade 
mínima de peixes, e os pune, por não atingi-la e por tentarem fazê-lo. Mais 
ainda, eles próprios consideram que não devem agir como agem.  

O dilema é múltiplo – entre a necessidade pessoal e familiar, por um 
lado, e a legislação, por outro; entre suas consciências da necessidade de 
preservação e suas práticas de ações que, eles sabem, degradam o ambiente.  

O pescador, então, experimenta uma série de tensões entre os limites 
de um e outro dos lados destes conflitos e tenta rompê-los, ora num, ora em 
outro sentido: elabora críticas e propõe alternativas à legislação e à 
fiscalização; burla a legislação vigente e desenvolve formas de escapar à 
ação dos fiscais; critica com severidade a burla executada pelos outros, pela 
intensidade e pela impunidade; condena com veemência a forma de 
utilização das terras ribeirinhas e os efeitos disto sobre o rio e natureza em 
geral, mas, eventualmente precisa e procura ser contratado para realização 
das mesmas práticas, ou para trabalhar nas lavouras resultantes delas.  

Outros conflitos estão presentes, ainda, nas representações sociais 
imediatas dos membros do grupo.  

Um deles é o de valorizar, por um lado, e como elemento 
fundamental de sua identidade, a liberdade e a autodeterminação que 
mantêm como pescadores e, por outro, perceber sua impotência quando 
sujeitos ao mercado, ao atravessador, à legislação e aos próprios familiares 
(esposas, filhos) encarregados de gerar os ganhos que eles, pescadores, cada 
vez menos conseguem obter.  

Com isto, suas idealizações sobre o futuro são compreensivelmente 
divergentes.  

Para os mais velhos, já debilitados para os embates que a atividade da 
pesca exige, resta obter alguma forma de aposentadoria que lhes permita 
ainda manter-se como pescadores eventuais e descomprometidos, o que é 
considerado ótimo, ou, por outro lado, depender dos filhos e familiares, e 
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sonhar, ainda que sem esperanças, com a possibilidade de algum emprego – 
mesmo sem saber qual nem crer que ele existe. Fora isto, resta “ir se 
virando...”. 

Para os mais jovens, a alternativa que se apresenta é abandonar a 
pesca e talvez a região, e se engajar como mão-de-obra não-qualificada em 
alguma atividade própria dos meios urbanos maiores.  

Para seus filhos, a aspiração dos pescadores é praticamente igual à 
dos jovens, acrescida da possibilidade de alguma forma de estudo que os 
habilite para atividades mais valorizadas.  

Nestes dois casos, a alternativa prevista e desejada implica no 
abandono definitivo do modo de vida “tradicional” e a inserção na 
“modernidade” dominante e cada vez mais próxima. Implica em assimilar 
de vez as representações sociais dominantes.  

Já para os pescadores mais envolvidos com sua atividade, os 
“pirangueiros” a alternativa é, contra tudo e apesar de tudo, continuar a 
sobreviver com a pesca, mesmo que isso implique, eventualmente, em 
buscar novas frentes de desbravamento ou locais em que o estado de 
conservação da natureza e de ocupação econômica lhes permita manter suas 
identidades, seu modo de vida e de relações. A opção é tentar continuar a 
viver, ainda que de forma parcial, no mundo de onde vieram eles e seus 
pais, envolvidos entre sua liberdade como pescadores e suas limitações 
como produtores de mercadorias; entre a possibilidade e a impossibilidade 
de continuarem a “viver da pesca”. 

Esta é a única forma que resta, para eles, de continuarem a se mover 
num ambiente onde se sentem a vontade, e podem classificar a água, como 
um ser vivo, em “doente” ou “boa”, e o peixe, como um ser humano, em 
“traiçoeiro” ou “danado”. 

Esta opção, entretanto, não impede que eles percebam que seu mundo, 
e com ele sua forma de vida e seu saber, está fadado a desaparecer, nem que 
representem a si próprios, pescadores, como uma espécie em extinção.  

O conjunto das informações colhidas e das análises realizadas 
durante este estudo, permite perceber, mais uma vez, como, nas sociedades 
modernas, em que os componentes de uma classe social hegemônica logram 
impor seu domínio econômico e ideológico por extensões que superam, e 
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muito, o espaço das comunidades locais e em que os elementos, tanto 
naturais como sociais, são igualmente transformados em mercadorias e 
como tal manipulados, reproduzidos ou eliminados ao sabor dos interesses 
do mercado, a mesma lógica de resistência que embasa as ações extra-
”oficiais” de preservação da diversidade biológica pode e deve ser utilizada 
em defesa da convivência de diferentes elaborações socioculturais, e de 
Representações Sociais distintas, já que nelas se baseiam propostas de vida 
e de relações que podem ser, inclusive, divergentes das propostas pelas 
estruturas dominantes.  

As relações entre construção simbólica e resistência são 
essencialmente importantes, especialmente se reconhecermos que a 
construção simbólica está inserida em uma estrutura social em que 
alguns grupos, e não outros, têm acesso privilegiado à imposição de 
suas construções. Resistir e produzir contra-efeitos simbólicos é, 
assim, uma forma de preservar possibilidades e heterogeneidade 
cultural, onde saberes não se definem apenas em função de 
hierarquias, mas por aquilo que expressam em relação à vida de uma 
comunidade (Jovchelovitch; Guareschi, 1994, p.23).  

Estudar as Representações de um grupo, é, então, uma forma de 
desvendar a “realidade” tal como socialmente instituída por este grupo e 
assim compreender suas ações e reações. Esta compreensão, por sua vez, é 
indispensável para a elaboração coletiva de alternativas de ação para e com 
o grupo, frente as problemáticas vividas por ele.  
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