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Resumo: O trabalho é um contributo para o estudo da percepção sobre o conceito e gênese 

das alterações climáticas por duas sociedades com realidades distintas, uma Juiz de Fora-

MG-Br e outra, Área Metropolitana de Porto-Pt (AMP), tomando como ponto de partida um 

questionário e a análise de artigos publicados em dois jornais G1-Br e Jornal de Notícias- Pt, 

no ano de 2017. A partir da análise dos textos jornalísticos e da realização de entrevistas 

semi-diretivas, verificou-se que 37,5% e 79% da população questionada em Juiz de Fora e 

na AMP responderam que a principal causa das alterações climáticas é antrópica. 100% das 

notícias em ambos jornais afirmam que as ações humanas são a principal causa das 

alterações climáticas. O artigo avança na compreensão da produção do discurso e das 

percepções de diferentes atores sociais na definição e gênese das alterações climáticas. 

Palavras Chaves: Percepção climática, alterações climáticas 

 

Abstract: The work is a contribution to the study of perception about the concept and genesis 

of climate change by two societies with distinct realities, one from the city of Juiz de Fora-MG-

Br and another, Metropolitan Area of Porto-Pt, taking as a point of starting a questionnaire and 

analyzing the articles published in two newspapers G1-Br and “Jornal de Notícias”-Pt in the 

year 2017. From the analysis of the journalistic texts and the conduct of semi-directive 

interviews, it was verified that 37,5% and 79% of the population questioned in Juiz de For a 

and AMP responded that the main cause of climate change is anthropogenic. 100% of the 

news in both newspapers says that the main cause of climate change is tied to human actions. 

The article advances in understanding the production of discourse and the perceptions of 

different social actors in the definition and genesis of climate change. 
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1- Introdução: 
A problemática referente as alterações climáticas é palco de análise, discussões, 

interpretações  de uma gama de estudiosos, pois suas repercussões passam pelo ambiente, 
pela política, pela gestão pública, pela indústria, pela agricultura, pela economia, pelo setor 
energético, pela sociedade, pelas ciências sociais, ambientais e políticas. 

Independente dos argumentos utilizados para explicar a variabilidade do clima, sejam 
aqueles que atribuem maior peso às causas antrópicas, ou aqueles que dão maior importância 
à variabilidade intrínseca ao próprio sistema climático, o que é unânime é que as alterações 
climáticas estão repercutindo cada vez mais em uma sequência de eventos extremos 
climáticos, sejam eles ligados à seca, chuva intensa, propagação de doenças, às ondas de 
calor ou frio intenso, dentre outros (ABRAHAM et al., 2013; OVEN et al., 2012; FUCHS et al., 
2011; MARENGO & VALVERDE, 2007; MENDONÇA, 2005). 

Nas duas últimas décadas este é um debate comum nas várias camadas da 
sociedade, sobretudo quando este assunto passa a ser explorado pela mídia e ganha fôlego 
no âmbito da política. 

Qual é a percepção da sociedade quanto às mudanças climáticas, quando não 
percebe que está sendo influenciada diretamente por elas? Seixas et al. (2014) relata a 
percepção que pescadores possuem sobre a variação da temperatura da água do mar ao 
longo do tempo e a relação dessa mudança com a diminuição da sua produção pesqueira. 
Mostrando que esta relação é percebida pelos pescadores por estar influenciando diretamente 
no seu sistema produtivo e na sua vivência diária.  

Ruoso (2007, p.15) destaca que “a percepção se vincula diretamente com o ambiente, 
entendido como resultado da interação da sociedade com a natureza, de forma indissociável, 
pois as condições e/ou alterações do meio natural só tem importância para o homem quando 
passam a ser por ele percebidas ou quando afetam o seu bem estar e o seu modo de vida”.  

Desta forma, entender como toda uma sociedade percebe as mudanças climáticas, é 
ainda um exercício complexo, pois apenas uma pequena parcela desta, consegue ter uma 
experiência de vida das suas repercussões, ficando a maior parte da sociedade influenciada 
pelos relatos e artigos fornecidos pela mídia. 

Segundo Pascoalino (2009, p.18) as hipóteses sobre as mudanças climáticas ainda 
não são conclusivas, o que muitas vezes ocasiona em relatos sensacionalistas, que podem 
“influenciar o imaginário dos indivíduos em sua forma de percepção das diferenças temporais 
no processamento dos acontecimentos climáticos tendo de um lado o instantâneo – 
apresentado pela mídia – e do outro a temporalidade cíclica da natureza”. 

Logo, a percepção do ambiente pela sociedade é uma experiência individual e não 
conjunta, e ocorrerá em função de fatos vividos e observados, dando ao indivíduo uma 
apreensão de partes da realidade. Desta forma, a percepção climática seria uma apreensão 
pessoal das condições atmosféricas de uma localidade e a percepção das alterações 
climáticas pode estar atrelada a uma apreensão induzida pelos meios de comunicação 
(PASCOALINO, 2009). 

O reconhecimento por grande parcela da sociedade faz com que ocorra um 
posicionamento político voltado à uma série de ações seja no âmbito da mitigação ou mesmo 
no combate efetivo das causas, porém estas ações na maior parte das vezes fica relegada 
aos planos e as ideias políticas, mas não chegam de fato à sociedade, e esta apesar de 
conhecer o problema, não se sente na maior parte das vezes como um componente que faz 
parte e também é responsável por este problema. 

Segundo Pereira (2009, p.12) “a presença da multidimensionalidade das mudanças 
climáticas no espaço público ganha relevância, porquanto se trata de uma problemática que 
não é estanque e extravasa todas as fronteiras: da Ciência, do Ambiente, da Política, da 
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Economia, das Relações Internacionais, da Saúde, do Risco, da Justiça Social, da Ética, no 
limite, de todas as dimensões da sociedade e dos compromissos que o ser humano, enquanto 
ser dotado de racionalidade deverá assumir. Destaca ainda que o “processo de constituição 
e sedimentação de questões em torno das alterações climáticas fez-se de forma processual, 
ao longo das últimas três décadas” (PEREIRA, 2009, p.12). Logo, não é um conceito adquirido 
recentemente, mas construído e percebido de forma diferenciada pelas sociedades e neste 
caso a mídia possui uma grande relevância, pois está na casa de cada um e possui um 
alcance bem maior do que as salas de aulas das escolas ou universidades. 

Este trabalho objetiva analisar a percepção de duas sociedades, com realidades distintas, 
quanto ao elemento promotor das alterações climáticas, utilizando para isso um questionário 
aplicado à população da cidade de Juiz de Fora-MG-Brasil e para a população da Área 
Metropolitana do Porto-Portugal, tentando ainda verificar a influência da mídia na forma como 
a população percebe este conceito, a partir do tratamento efetuado por dois jornais a respeito 
das mudanças climáticas, um Jornal G1-Br e ou outro Jornal de Notícias- Pt. 

A base teórica para estudos de percepção está fundamentada na fenomenologia, que para 
Sartori (2000, p. 23) constitui-se em uma forma de orientação filosófica que busca reencontrar 
a verdade através de uma visão analítica das informações provenientes da experiência, 
considerando-se que “não há nada no entendimento humano que antes não tenha passado 
pelos sentidos”. Sendo assim, a assimilação do real é verificada ao nível dos sentimentos, 
das ideias, das representações e das vivências. Desta forma, as experiências vividas ao longo 
da vida são fundamentais nesta abordagem investigativa.  

Os estudos fenomenológicos na geografia foram incorporados pela Geografia 
Humanística, que objetiva “um entendimento do mundo humano através do estudo das 
relações das pessoas com a natureza, do seu comportamento geográfico bem como dos seus 
sentimentos e ideias a respeito do espaço e do lugar” (TUAN, 1982, p. 143). Esta trouxe uma 
concepção social de encontro aos estudos predominantemente quantitativistas. Logo, os 
primeiros estudos de percepção na Geografia, sobre as relações entre o homem e a 
sociedade foram desenvolvidos por Wright (1947), Dardel (1953), Tuan (1979, 1980 e 1983). 
Posteriormente, mais especificamente no campo da percepção climática citamos Oliveira 
(1977), Sartori (2000), Oliveira (2005), Ruoso (2007), bem como da percepção de mudanças 
climáticas – Leiserowitz (2005), Lowe (2006), Lázaro et al. (2007), Pascoalino (2009). 

Para Sartori (2000, p.35) “a percepção ambiental deve ser entendida como a resposta 
do homem, como um todo, aos estímulos do meio em que vive”. Desta forma, a experiência 
perceptiva é formada de forma singular, isto é, está atrelada a forma pelo qual cada indivíduo 
presenciou e vivenciou, dando a este processo sentimentos, reações, observações, o que 
refletirá numa visão daquele fenômeno de forma particular, única ou singular. Tuan (1983), 
destaca que a experiência no processo perceptivo mostra a forma pelo qual o indivíduo 
vivencia, conhece e cria a realidade, este processo se inicia na apreensão sensorial e termina 
na simbolização.  

Assim, a forma como o indivíduo interage com o ambiente, se dá através dos sentidos, 
que desencadeia uma série de sensações, e culmina na percepção daquele ambiente 
(SARTORI, 2000). 
 

2- Metodologia 
Segundo Triniños (1987) as pesquisas de natureza qualitativa buscam significados de 

situações e comportamentos do sujeito, permitindo investigar valores e atitudes, seria 
fundamentalmente descritiva, no qual seus dados podem ser oriundos de uma ou várias 
técnicas dependendo do objetivo da pesquisa, e o pesquisador possui uma certa flexibilidade 
na escolha e adequação da(s) técnica(s) mais adequada(s). Sinteticamente, a análise seria 
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centrada no referencial teórico e na interpretação e descrição dos dados levantados na 
pesquisa. 

Como instrumento de coleta de dados sobre a percepção da população foi utilizado 
um questionário, este constou de três partes distintas, uma primeira que tratou de dados 
referentes ao entrevistado, como gênero, idade, escolaridade, profissão e residência; uma 
segunda parte que perguntou como as alterações climáticas poderiam interferir na sociedade, 
com as seguintes perguntas: 

1- Classifique o seu grau de preocupação com as alterações climáticas tendo em conta 
as consequências que podem ter na sociedade e para você. 

2- Indique o seu grau de concordância relativamente às afirmações seguintes:  
a. As alterações climáticas resultam de causas naturais. 
b. As alterações climáticas resultas das atividades humanas. 

E uma terceira parte que tratou sobre a percepção dos riscos climáticos.  
Neste artigo vamos tratar apenas das questões referentes a parte um e dois deste 

questionário.  
Para a questão 1, da parte dois do questionário, era possível marcar uma única 

alternativa, que eram: nada preocupado, pouco preocupado, preocupado, muito preocupado 
e extremamente preocupado, para o questionário aplicado na cidade de Juiz de Fora-MG. No 
questionário aplicado na AMP-PT, teve a mesma pergunta, porém com seis alternativas que 
variavam numa graduação de 1 a 5, sendo 1: nada preocupado, 5: extremamente preocupado 
e 6 nenhuma resposta. 

Para a questão 2, itens a e b, foi possível marcar uma única alternativa, sendo estas: 
Discordo totalmente, discordo parcialmente, concordo parcialmente, concordo totalmente e 
não sabe ou não responde, para os questionários aplicados aos moradores da cidade de Juiz 
de Fora-MG. O questionário aplicado na AMP-Pt, seguiu o mesmo padrão de perguntas, 
porém as respostas tinham 6 alternativas, sendo elas uma graduação de 1 a 5, sendo 1: 
Discordo Totalmente, 5: Concordo totalmente e 6: Nenhuma resposta. 

O questionário foi aplicado on line e divulgado através de e-mails, redes sociais e 
páginas de internet4.  

Recorreu-se, portanto, ao procedimento de amostragem não aleatória – amostragem 
por conveniência –, sendo os entrevistados recrutados em função da sua acessibilidade e 
desejo de colaboração. Para Área Metropolitana do Porto-Portugal – (AMP) foi divulgado 
através de 17 Câmaras Municipais que colocaram na sua página uma ligação para o inquérito 
com o título: "Tem 10 minutos para nos dizer o que mais o preocupa relativamente às 
Alterações Climáticas?" 

Ficou aberto para respostas no período de 01 de Maio de 2017 ate 31 de dezembro 
de 2017. A amostra obtida foi de 1488 indivíduos, de um total aproximado de 1.700.000 
residentes (INE, 2011). Correspondendo a aproximadamente 0,087% da população residente. 

Para a cidade de Juiz de Fora-MG-Brasil, os questionários foram divulgados e 
começaram a ser respondidos um mês após o início da aplicação na AMP. Ficou aberto para 
preenchimento online de 01 de junho de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

A amostra foi de 587 indivíduos, de um total de 563.769 (população residente estimada 
IBGE, 2017). Correspondendo a 0,1% da população residente. 

Destacamos que o uso de questionários vêm sendo largamente utilizados como um 
recurso para análise de percepções de riscos associadas às alterações climáticas, para 
percepções de risco pessoal e social relativos a problemas sociais, saúde e ambientais 

                                                           
4 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTokIbvN06OASmIj753qRXfmaetiBRKBcAMs_AzM-qxpqCJA/viewform?usp=sf_link 
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(BORD, et al., 1998); (DUNLAP, 1998); probabilidade das consequências futuras das 
alterações climáticas (BORD et al., 1998) e percepções de risco em associação com imagens 
afetivas (LEISEROWITZ, 2005).  

Em um segundo momento da pesquisa foi realizado um estudo e levantamento das 
notícias de dois jornais de grande circulação em Juiz de Fora-MG-Brasil e na Área 
Metropolitana do Porto-Portugal, no ano de 2017, sendo eles G1 e Jornal de Notícias 
respectivamente. O levantamento das notícias foi efetuado a partir das edições on line dos 
jornais, com recurso às palavras-chave: ´alterações climáticas´, ´mudanças climáticas`, 
`aquecimento global`, ´efeito estufa` e ´clima´. 

Os artigos de ambos jornais foram analisados, afim de identificar quais causas eram 
atribuídas as Alterações Climáticas, se ação antrópica ou naturais. Identificando quais 
perspectivas das alterações climáticas foram vinculadas por ambos jornais. 
 

3- Resultados: 
Quando analisados os dados provindos dos questionários, temos uma ideia da 

população participante, no qual para Juiz de Fora-MG-Br um total de 578 pessoas 
responderam livremente ao questionário, sendo 60,2% de mulheres e 39,6% homens e 0,2% 
preferiram não dizer. Para a AMP foram 69% mulheres e 39% homens de um total de 1488 
respondentes. Nas duas áreas as mulheres foram as que  mais responderam o questionário. 

A faixa etária dos 18-30 anos (51,4%) foi a que possuiu maior participação de 
indivíduos residentes em Juiz de Fora-Br, seguidos dos de 31-50 anos (31%) e 51-65 anos 
com 14,9%, na faixa entre 10 e 17 anos, houve um total de 2,4% e na de 66 a 79 anos de 
apenas 0,5%. Para a AMP na faixa etária dos 31-50 anos (47%), seguidos dos de 18-30 (29%) 
e 51-65 (28%), e por fim 66-79 anos com 3%. Quanto a escolaridade em ambas as localidades 
prevaleceram aqueles que tinham ou estavam cursando a graduação. 

Para a cidade de Juiz de Fora-Br, houve uma maior concentração das respostas de 
moradores das regiões Centro, São Mateus e São Pedro, este fato pode estar atrelado aos 
locais o qual os estudantes universitários residem, pois somaram um total de 33% da amostra. 
Já para a AMP tivemos uma maior concentração relativa de respostas de residentes nos 
concelhos de Arouca, Maia, Porto e Vila Nova de Gaia.  

Quando analisamos qual a percepção da população quanto aos questionamentos a 
seguir: 

 Classifique o seu grau de preocupação com as alterações climáticas tendo em conta 
as consequências que podem ter para você e a sociedade: 

 Indique o seu grau de concordância relativamente às afirmações seguintes:  
a. 1-As alterações climáticas resultam de causas naturais. 
b. 2-As alterações climáticas resultam das atividades humanas. 

Temos, que 37,5% da amostra referente a cidade de Juiz de Fora-MG-BR, destaca 
que as alterações resultam das atividades humanas, sendo que 50,5% destacam que 
concordam com esta afirmação parcialmente, os demais 10,4% enfatizam que resultam de 
causas naturais, mas por outro lado 50,3% enfatizam que concordam parcialmente que as 
mudanças climáticas são oriundas de causas naturais (Figura 1). O que nos leva a acreditar 
que praticamente metade da população questionada não consegue definir de fato as causas 
das mudanças climáticas.  
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Figura 1- Causas das alterações climáticas, Juiz de Fora-MG. Fonte: Organizado pelos 

autores. 
 

Quando destacamos aqui a função dos meios de comunicação têm na percepção 
climática de cada indivíduo, estamos salientando que algumas experiências vividas possam 
ter o mesmo sentido das mudanças climáticas tão difundida na mídia, reforçando a impressão 
individual.  No jornal pesquisado, houve a divulgação de 53 notícias no ano de 2017 sobre 
alterações climáticas, sendo que 100% delas afirmaram que as mudanças climáticas são 
relativas às atividades humanas. Segundo Sartori (2000, p.77) “no estudo de percepção 
climática, deve-se ter presente a “contaminação” que os indivíduos podem sofrer por 
influências externas informativas, ou melhor, fundamentalmente desinformadas”. 

O que nos leva a um questionamento de qual seria o fator que leva a percepção da 
população inquirida da cidade de Juiz de Fora, quanto a gênese das alterações climáticas? 
Pois se levarmos em conta a influência positiva/negativa dos meios de comunicação, teríamos 
a maior parte das respostas, como ocorreu na AMP-Pt acordadas que as causas das 
alterações climáticas são antrópicas, porém não foi isso o detectado para Juiz de Fora-MG. 

Ou, mesmo ciente das possíveis causas das Alterações climáticas a população não 
consegue ainda se ver como parte influente deste processo, pois se sim, ela conseguiria 
perceber a sua relação imediata com as mudanças climáticas. Ou mesmo, qual seria de fato 
a capacidade individual de interferir num processo de escala global. Logo, qual a sua relação 
de pertencimento a um fenômeno de escala global. Ou, será que a população consegue inferir 
que um acontecimento na escala local, pode ter como causa um fenômeno global. 

 Porém quando perguntados sobre o seu grau de preocupação com as alterações 
climáticas tendo em conta as consequências que podem ter na sociedade, apenas 22,5% 
afirmam estarem extremamente preocupados, e a maioria 70,2% afirmam estarem 
preocupados e muito preocupados. Quando perguntados sobre o seu grau de preocupação 
com as alterações climáticas tendo em conta as consequências que podem ter para si, os 
dados são praticamente os mesmos. O que nos leva a afirmar que os respondentes se sentem 
parte integrante da sociedade, mas ainda não sentem de muito perto as consequências das 
alterações climáticas, as vivenciam através de notícias e informações provindas das redes de 
telecomunicações, não como algo que está próximo de seu vivenciar ou que possa de fato 
impactá-los. E quando sentem as repercussões de eventos climáticos, não atribuem de fato 
às alterações climáticas. 

Segundo Weine e Mertens (1991, p. 349) “os mais importantes eventos climáticos de 
curta duração são as ondas de frio e de calor, que expõem os indivíduos à condições 
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marginais, às quais eles não estão comumente adaptados ou as que excedem suas 
capacidades de regulação”. Para Monteiro et al. (2012, p.101) “não há qualquer dúvida sobre 
a magnitude das modificações comportamentais, nas últimas décadas, da temperatura, da 
precipitação, do vento, etc., na área do Porto, tanto no que diz respeito aos valores assumidos, 
como relativamente à sua ocorrência em momentos inesperados. E, também é inequívoco 
que, como confirma a maioria dos modelos climáticos, a tendência será de um aumento da 
frequência dos eventos extremos nas próximas décadas nesta área do globo”.  

Será que para aqueles que habitam as áreas de climas temperados a intensidade de 
alterações e os impactos das alterações climáticas estão sendo mais percebidos pela 
população, ou mesmo estas alterações têm ultrapassado a capacidade de regulação dos 
indivíduos ocasionando em muitos casos de mortes da população européia por intenso frio ou 
calor, como relatado por Calado, et al., 2004; Marto, 2005; Nogueira et al, 2009. 

Quando comparamos estas informações de Juiz de Fora-MG-BR, com as coletadas 
na AMP (figura 2), verificamos que os dados são bem diferentes, no qual 79% concordam 
totalmente que as alterações climáticas são um problema grave para a população e para a 
sociedade, provavelmente influenciados pela divulgação e ações de gestão pública mais 
efetivas quanto as alterações climáticas, assim como, já vêm sendo realizados para várias 
cidades de Portugal os Planos de adaptação as alterações climáticas, com uma efetiva 
participação da população, o que no Brasil não passa de alguns ensaios teóricos de algumas 
cidades como o Rio de Janeiro – RJ-BR (Rio de Janeiro, 2017). Quando analisadas as causas 
das alterações climáticas 88% da população da AMP, concordam totalmente ou quase 
totalmente que estas resultam das atividades humanas, o que nos leva a afirmar que, as 
inúmeras ações e medidas quanto as alterações climáticas permite que um maior percentual 
de pessoas percebam como um processo derivado de ação antrópica. Por outro lado, apenas 
20% percebem esse processo como sendo totalmente ou parcialmente resultante de causas 
naturais.  

Para a cidade de Juiz de Fora, verificamos que estas ainda possuem dúvidas quanto 
a origem das alterações climáticas, ficando desta forma alternando entre causas naturais e 
antrópicas, este resultado pode estar atrelado a não percepção de ser como indivíduo, 
responsável por um fenômeno de escala global, e ao mesmo tempo, uma não incorporação 
dos dados e fenômenos retratados pela mídia como consequência do aquecimento global.  

 

 
 
Figura 2- Causas das alterações climáticas, AMP-Portugal. Fonte: Plano metropolitano de 
adaptação às alterações climáticas na Área Metropolitana do Porto, 2017. 
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Concordamos com Lázaro et al. (2007, p.2) quando destacam que as alterações 
climáticas “são consideradas uma ameaça distante e com impacto limitado na vida das 
pessoas”. Porém, quando o pesquisador colocou as alterações climáticas como foco central, 
estas foram consideradas “muito ameaçadora e estavam associadas a imagens de doenças, 
morte e destruição”, pesquisa realizada com universitários portugueses. 

Em um estudo ‘Health of the Planet’ (1992) realizado em vários países, foi solicitado 
aos respondentes que avaliassem a gravidade de sete problemas mundiais potenciais, a 
saber poluição do ar, da água e do solo, perda de biodiversidade, diminuição das florestas 
tropicais, aquecimento global e diminuição da camada de ozônio. A maioria dos participantes 
do Brasil (72%), Portugal (71%), México (62%), Canadá (58%), e menos de 50% dos 
respondentes dos Estados Unidos da América e da Rússia avaliaram o aquecimento global 
como muito sério (DUNLAP, 1998). 

Quando analisadas as notícias no Jornal de Notícias, no ano de 2017, das 30 notícias 
analisadas, todas vinculavam às alterações climáticas como resultante de ações antrópicas. 
Ao analisarmos as notícias destacamos que estas apresentaram uma série de alardes quanto 
as consequências das alterações climáticas, tais como aumento das temperaturas do ar, 
incêndios, problemas de saúde, secas, inundações, manifestações populares, granizo, 
política, emissão de carbono e conflitos ambientais em Portugal e no mundo, enfatizando as 
escalas local, regional e global. Lázaro et al. (2007) sugerem que existe uma relação muito 
forte ao que é reportado pela mídia e a percepção das pessoas, uma vez que os episódios de 
seca, incêndios, ondas de calor, etc, estão frequentemente sendo reportados na mídia, 
mesmo que não tenham sido diretamente afetados pelos eventos, ou por terem um maior 
conhecimento sobre o assunto. 
 

4- Considerações finais: 
Passando do pressuposto que as alterações climáticas, são interpretadas, analisadas 

e constatadas pela maior parcela da comunidade científica global, como um processo que 
ocorre nas escalas locais, regionais e global, mesmo ainda tendo muitas incertezas, tanto no 
que tange a origem, mas principalmente nas consequências, o parco volume de estudos de 
percepção climática, torna-se ainda mais alarmante ao considerarmos a carência de 
publicações e investigações que abarcam além do fenômeno climático em si, o 
posicionamento social perante as alterações climáticas e suas consequências.  

É importante, desta forma, visualizar a concepção social dos fenômenos ambientais, 
assim como a sua evolução espaço-temporal, mostrando que cada vez mais serão 
necessários programas de educação ambiental visando socializar o conhecimento científico 
sobre o clima, pois somente assim, cada indivíduo se colocará como parte integrante e 
influente deste grande sistema climático, e portanto perceberá o clima como algo dele e para 
ele. 
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MENDONÇA, R. Turismo ou meio ambiente: uma falsa oposição? In: Lemos, A. (org.). 305 p. 
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Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Geociências, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, 2005.  

OLIVEIRA, L. Contribuição dos estudos cognitivos à percepção geográfica. Geografia, Rio 
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