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RESUMO 

 

O comportamento humano é um dos fatores responsáveis pela degradação ambiental do 

planeta; portanto, estudar esse comportamento pode contribuir para ações estratégicas 

de gestão e educação ambiental. Estudos sobre as relações entre o ser humano e o meio 

ambiente adequados à realidade brasileira ainda estão limitados pela utilização de 

amostras de conveniência, apesar de os resultados das pesquisas serem animadores e 

contribuírem para a identificação das características específicas do comportamento 

ecológico de brasileiros. A literatura sugere sejam aprofundadas a compreensão desse 

fenômeno e a problemática a ele associada. O presente estudo pretende suprir parte 

dessa lacuna. Foi realizado um survey para verificar se os valores pessoais e as crenças 

ambientais influenciam o comportamento ecológico de um grupo servidores públicos do 

Distrito Federal. Participaram da pesquisa 295 servidores: 53% são do sexo feminino; 

24% pertencem à carreira de procuradores/promotores; 44% possuem curso superior 

completo, pós-graduação ou mestrado; a média de idade foi de 39 anos (DP = 8,3). 

Análises fatoriais exploratórias indicaram a existência de um fator para crenças 

ambientais, chamado de crenças ecocêntricas, e um para comportamento ecológico. 

Regressões múltiplas padrão revelaram que as crenças ambientais ecocêntricas, os tipos 

motivacionais de valores universalismo e estimulação e a variável demográfica idade 

foram preditores positivos de comportamento ecológico, enquanto o tipo de valor poder e 

a demográfica escolaridade foram preditores negativos desse tipo de comportamento. 

Tais resultados sugerem que a instituição deve enfatizar, como estratégia de seu 

programa de capacitação para estimular o comportamento mais ecológico, o 

fortalecimento de metas de autotranscendência, o desenvolvimento de atividades mais 

dinâmicas, variadas, desafiadoras e de atividades em que os servidores percebam 

vantagens pessoais, que se mostrem à população como sujeitos afinados com as 

aspirações sociais de um mundo melhor, compatível com imagem da instituição que 

representam. Sugerem também que os servidores com mais idade e os que possuem 

grau de escolaridade maior são os que mais se preocupam com as questões ambientais, 

por isso é possível que o envolvimento dessas pessoas com as atividades do grupo de 

gestão possa angariar mais apoio às ações ambientais na instituição, tanto por parte do 

corpo funcional quanto por parte das autoridades administrativas. 

 

 

Palavras-chave: Valores pessoais, crenças ambientais, comportamento ecológico. 
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ABSTRACT 

 

Human behavior is one of the responsible factors for environmental degradation; therefore 

studying it can bring forth contributions for strategies in environmental management and 

education. This study investigated the impact of values and environmental beliefs on the 

ecological behavior of public employees of the Federal District. A sample of 295 

employees of public organization (53% female) with mean age 39 (SD = 8,3) answered 

three scales. The first one measured ecological behavior, the second measured 

environmental beliefs and the last one measured personal values.  Exploratory factor 

analysis showed one-dimensional ecological behavior and environmental beliefs. 

Standard multiple regression analyses showed that environmental beliefs as type of 

values of universalism and stimulation and demographic age were positive predictors 

while values of power and demographic level of schooling were negative predictors for 

ecological behavior. These results showed that people who transcend individual interests 

and regard the well-being of others and nature, people in search for challenge and 

creativity in life as well as older and highest schooling level individuals revealed more 

ecological behavior. On the other hand, those who prioritize domain about others and 

resources, prestige and social status showed lower levels of ecological behavior. Such 

results suggest that the institution should emphasize as strategy to stimulate ecological 

behavior the strengthening of self transcendent goals, the development of challenging 

activities in which the employees can perceive personal advantages, showing themselves 

as fine individuals with social aspirations for a better world and with a compatible image to 

the institution for which they work. As the older and higher graduated employees get 

involved in this program, they can improve the strategy by giving credibility and support to 

the institutional environment behavior. 

 

 

 

 

Key words: personal values, environmental beliefs, ecologic behavior in public 

organization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modelo economicamente organizado, decorrente da revolução industrial dos 

séculos XVIII e XIX, sofreu modificações nas últimas décadas do século XX, estrangulado 

pelas graves crises financeiras, políticas, religiosas e sociais de diversos países. O 

capitalismo predatório dos lucros a qualquer custo, da competição anti-solidária, 

acompanhado do desordenado crescimento demográfico, trouxe a fome e a miséria a um 

conjunto de países pobres, que começaram a pressionar as sociedades capitalistas 

ocidentais, o bloco industrializado. Paralelamente à degradação do ser humano, vieram 

as agressões ambientais, com a cultura do desperdício, apoiadas em crenças do não-

esgotamento dos recursos naturais e na necessidade de desenvolvimento, conforme 

visão antropocêntrica do mundo, segundo a qual o ser humano é superior à natureza e 

por isso pode explorar os recursos naturais infinitamente; o progresso humano é 

inevitável e a tecnologia é o veículo para se alcançar tal progresso (CORRAL–

VERDUGO, 2001; EGRI; PINFIELD, 2006). 

Porém, com a percepção de que muitos recursos naturais finitos estão se 

esgotando e com o aumento dos problemas ambientais, surgiu, nas últimas três décadas, 

um interesse especial pela questão do meio ambiente. Em contraposição à visão 

antropocêntrica surge o conceito de que o ser humano é parte da natureza (visão 

ecocêntrica) e que, por isso, está sujeito às regras ecológicas, entre outras a da 

interdependência das espécies.  

Nessa perspectiva, segundo Egri e Pinfield (2006), a tecnologia, além de ser 

veículo para o progresso científico e econômico, consiste no meio para detectar e 

gerenciar os riscos ambientais que ameaçam a sobrevivência e o bem-estar da 

humanidade. Opostamente ao capitalismo convencional, começa a surgir um modo de 

produção em que as empresas auferem seu lucro e contribuem para a preservação 

ambiental, configurando um capitalismo natural (PINHEIRO, 2003). 

Para Castro (1997), os elementos constitutivos do cenário da atual crise ambiental 

não têm origem natural, tampouco dependem de acaso: são fenômenos claramente 

originados pelo ser humano e por suas formas de relação com o meio que a cultura criou 

ao longo do tempo, daí a necessidade de se buscar equilíbrio entre satisfação de 

necessidades pessoais e organizacionais e uso racional dos recursos ambientais. 

Também na linha desse entendimento, Jakobi (2005) afirma que as crises 

socioambientais da modernidade, a multiplicação dos riscos, em especial os ambientais e 

os tecnológicos de graves conseqüências, explicitam “os limites e as conseqüências das 



14 

 

práticas sociais” (p. 233). O conceito de desenvolvimento sustentável, até recentemente 

entendido como crescimento econômico, vem mudando gradativamente para a noção de 

desenvolvimento socialmente responsável, com redefinição das relações entre o ser 

humano e a natureza. 

Segundo Jacobi (2005), o tema da sustentabilidade traz à tona a “necessidade de 

se multiplicarem as práticas sociais baseadas no fortalecimento do direito ao acesso à 

informação e à educação em uma perspectiva integradora” (p. 241). Ele ressalta o papel 

indutivo do poder público nos conteúdos educacionais e informativos de sua oferta como 

uma das formas de promover alterações no quadro da degradação socioambiental. 

Afirma que as práticas educativas articuladas e compromissadas com a sustentabilidade 

devem privilegiar o diálogo e a interdependência de diferentes áreas de saber, implicando 

mudança na forma de pensar. Ou, nas palavras de Edgar Morin (2003), implicam “uma 

reforma do pensamento”. 

No Brasil, sociedade e autoridades em geral ainda dão pouca importância às 

questões ambientais e os problemas continuam se agravando. No início da década de 

90, o governo federal deu início a um programa intitulado Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P), coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, com vistas a 

implementar gestão socioambiental nas atividades administrativas e operacionais do 

Estado (BRASIL, 2006). No manual com informações sobre o programa, encontram-se 

orientações a respeito de redução de consumo e reciclagem de papel, economia de água 

e energia, gestão ambiental de resíduos, licitações sustentáveis e qualidade do ambiente 

de trabalho. 

O programa teve origem na Agenda 21, lançada na Conferência Rio 92, cujo 

objetivo é instar municípios e órgãos locais a que elaborem planos de ação local, com 

vistas a alcançar um desenvolvimento mais responsável. O que a A3P pretende, por meio 

da cooperação entre diversos entes estatais, é, entre outros objetivos, contribuir para a 

formação de atores que, exercitando sua cidadania, possam provocar mudanças no 

quadro da crise socioambiental. 

Um estudo sobre gestão ambiental remete ao conjunto de ações orientadas a 

minimizar os efeitos ambientais da atividade humana. Como afirma Pol (2003), é, antes 

de tudo, gestão do comportamento humano, tanto no ambiente externo quanto no interno 

das organizações. Por isso, as práticas a ela relacionadas devem incorporar os valores 

do desenvolvimento sustentável na organização social e nas metas corporativas da 

empresa e da administração pública, num processo contínuo de melhoria da gestão. 
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Pol (2003) em seu estudo afirma que os atuais desafios que a Psicologia 

Ambiental tem a enfrentar apresentam pelo menos duas dimensões: uma de intervenção, 

a fim de gerar mudanças no meio ambiente, e outra de gestão, ambas com base nos 

parâmetros da sustentabilidade como novo valor social positivo.  

O autor (POL, 2003) indica as dimensões psicológicas na intervenção e na gestão 

ambientais nas administrações públicas, que desempenham aí pelo menos três papéis 

distintos: como organizações que desempenham um comportamento ecológico – e nesse 

sentido podem adotar sistema de gestão ambiental próprio, que pode ser reconhecido ou 

certificado; como órgãos competentes para o controle das ações ambientais das 

empresas e como entes competentes a estabelecer políticas ambientais em nível 

nacional, regional ou local, planificação territorial, gestão de espaços naturais, política 

energética e de gestão de resíduos, de transporte, aplicação de uma agenda 21 local, 

planejamento, desenho e gestão de espaços urbanos e usos territoriais, manutenção da 

qualidade ambiental, dos níveis de serviços e da qualidade de vida e satisfação 

residencial da população. 

Para ele (POL, 2003), a gestão ambiental deve controlar e assegurar o 

cumprimento de leis e normas que regulam os comportamentos das pessoas, das 

sociedades, das empresas, das formas de produção e seus efeitos, mas deve, sobretudo, 

levar em consideração as pessoas e seu comportamento. 

Quintas (2004) também reconhece o papel do ser humano na questão da gestão 

ambiental, ao defini-la como processo de mediação de interesses e conflitos entre atores 

sociais que agem sobre o meio, de forma a garantir o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Para Lafontaine (2000), ecologia e proteção ao meio ambiente são noções que 

penetram cada vez mais no coração das organizações e que exercem crescente 

influência nos processos e nas tomadas de decisão. A sensibilização e a formação das 

pessoas em questões de proteção do meio ambiente vêm a ser um meio de facilitar o 

desenvolvimento de valores verdes nas organizações, valores que garantem o sucesso 

das políticas ambientais. 

Maloney e Ward (1973 apud COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006) entendem 

que os problemas ambientais são causados por comportamentos humanos mal-

adaptados, e por isso a Psicologia tem-se apresentado como importante colaboradora 

para a redução de tais problemas.  Nesse sentido, o estudo de valores e atitudes, bem 

como suas modificações, pode contribuir consistentemente para oferecer intervenções 

que possibilitem mudanças no comportamento ecológico dos seres humanos. Pesquisas 



16 

 

apontam a importância dos valores e das atitudes para a promoção de comportamentos 

ecológicos (BECHTEL; VERDUGO; PINHEIRO, 1999; STERN; DIETZ; KALOF, 1993 

apud COELHO et al., 2006; SCHULTZ; ZELEZNY, 1999, entre outros). 

Dentre as pesquisas acerca da relação entre comportamento humano e valores 

pessoais, destaca-se o trabalho de Schwartz (2005a), que considera que valores são 

preditores de comportamentos. Considerando sua teoria e os estudos de Pato (2004), 

acerca de valores individuais e crenças ambientais serem preditores de comportamento 

ecológico, e considerando também o interesse do MPDFT em ampliar as ações de 

gestão ambiental em suas dependências, promovendo capacitação de seu quadro 

funcional em temas ambientais, surgiu o interesse de desenvolver esta pesquisa. 

O objetivo deste estudo é identificar o impacto de valores pessoais e crenças 

ambientais sobre o comportamento ecológico de servidores dessa instituição pública. 

Assim, a pesquisa poderá colaborar com estudos sobre essa temática e com a 

instituição, dando-lhe contribuições para elaborar seu programa de capacitação. 

Este trabalho foi organizado em duas partes. A primeira delas apresenta revisão 

da literatura sobre variáveis antecedentes – valores pessoais e crenças ambientais – e 

comportamento ecológico. A segunda descreve o desenvolvimento deste estudo: 

objetivos, método, resultados obtidos e respectiva discussão, aponta os limites 

encontrados e sugere a realização de novos estudos naquele Ministério Público ou em 

outras instituições semelhantes. 
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2 VARIÁVEIS ANTECEDENTES E COMPORTAMENTO 

ECOLÓGICO 

 

2.1 Valores pessoais 

 

2.1.1 Conceituação 

 

Rokeach (1981, p. 132) define valores como “crença duradoura de que um modo 

específico de conduta ou de estado final da existência é pessoal e socialmente preferível 

a modos alternativos de conduta ou estados finais da existência.” Define sistema de 

valores como “ordenação de valores ao longo de um continuum de importância”. 

Segundo esse autor, valores são crenças transituacionais que pertencem a metas 

desejáveis, classificadas por sua importância; são modelos que guiam ações e atitudes, 

sendo mais centrais do que estas. Por isso, conhecendo-se os valores de uma pessoa, 

poder-se-ia predizer seu comportamento em diversas situações. 

Rokeach é referência na área de valores e seus estudos servem de base a 

diversos autores que se dedicam à compreensão e ao aprofundamento desse tema. 

Das várias outras teorias criadas para estudar os valores humanos, segundo 

Tamayo e Porto (2005), uma das mais utilizadas e capaz de abarcar a complexidade das 

já apontadas relações entre valores e comportamento é a de Schwartz. 

Para este autor, valores são crenças intrinsecamente ligadas à emoção; referem-

se a objetivos abstratos, desejáveis; orientam na seleção ou na avaliação de 

comportamentos, pessoas e eventos e formam um sistema hierárquico de prioridades 

axiológicas (SCHWARTZ, 2005a).  

Como esclarecem Tamayo e Schwartz (1993), os valores têm raízes de ordem 

motivacional. De acordo com esses autores, “a psicologia considera os valores como um 

dos motores que iniciam, orientam e controlam o comportamento humano. Eles 

constituem um projeto de vida e um esforço para atingir metas de tipo individual ou 

coletivo.” (p. 331). No entanto, para Schwartz (2005a), o impacto dos valores sobre as 

decisões cotidianas raramente é consciente. 

A hierarquia desse sistema é baseada na maior ou na menor importância que os 

valores têm na vida dos indivíduos: o que tem mais valor, menos valor e nenhum valor 

(ROKEACH, 1981; TAMAYO; SCHWARTZ, 1993; TAMAYO, 2007). Tamayo (2007) 

afirma que a organização hierárquica de valores pressupõe que os indivíduos não são 
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meros observadores do que acontece em seu mundo físico e social: dele participam, 

tomam partido e nele se envolvem. 

Schwartz e Bilsky (1987 apud TAMAYO e SCHWARTZ, 1993) consideram que as 

exigências universais do ser humano que constituem a fonte dos valores se expressam 

por meio de tipos motivacionais. 

 

2.1.2 A Teoria de Valores de Schwartz no nível individual 

 

Para Schwartz (2005a; 2006), todos os seres humanos devem responder a três 

tipos de necessidades universais: dos indivíduos como organismos biológicos, a 

requisitos de interação social coordenada e a necessidades de sobrevivência e de bem-

estar dos grupos. Os valores, como ele sugere, “são os construtos usados para 

representar mentalmente objetivos humanos básicos e eles são o vocabulário usado para 

expressá-los socialmente” (2005a, p. 50). 

Os dez tipos motivacionais de valores de seu modelo são derivados dessas 

necessidades humanas universais. Servindo a interesses primariamente individuais estão 

os tipos de valores poder, realização, hedonismo, estimulação e autodireção; aos 

interesses coletivos, estão tradição, conformidade e benevolência; a interesses mistos 

(individuais e coletivos simultaneamente), servem os tipos universalismo e segurança. 

Conforme definição de Schwartz (2005a), os valores de: 

• autodeterminação – são derivados de necessidades orgânicas por controle e 

dominância e de requisitos interacionais de autonomia e independência; 

• estimulação – são derivados da necessidade orgânica de variedade e de 

estimulação e excitação; 

• hedonismo – são derivados de necessidades orgânicas e do prazer associado 

à sua satisfação; 

• realização – enfatizam a demonstração de competência de acordo com 

padrões culturais aprovados socialmente, em interações concretas; 

• poder – enfatizam a consecução ou a manutenção de uma posição dominante, 

de prestígio, dentro do sistema social mais geral; 

• segurança – são derivados de requisitos básicos do indivíduo e dos grupos, 

podendo os dois subgrupos ser unificados em um tipo motivacional mais abrangente; 

• conformidade – são derivados do requisito de que as inclinações dos indivíduos 

que possam romper e prejudicar a delicada interação e o funcionamento dos grupos 

sejam inibidas; 
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• tradição – fazem parte dos costumes e das tradições valorizados pelo grupo, 

simbolizam a solidariedade do grupo e contribuem para sua sobrevivência; 

• benevolência – são derivados dos requisitos básicos para o delicado 

funcionamento do grupo e da necessidade orgânica de afiliação; enfatizam a 

preocupação voluntária com o bem-estar dos outros; 

• universalismo – também são derivados das necessidades de sobrevivência dos 

grupos e dos indivíduos; contrastam com o foco intragrupo dos valores de benevolência, 

pois se referem a todas as pessoas e à natureza. 

 

A Figura 1 ilustra a estrutura universal dos valores e sua dinâmica de relações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura apresentada pelo autor é circular, composta por nove fatias – uma 

subdividida pelos tipos de valor tradição e conformidade – cada uma delas representando 

um tipo motivacional de valor. 

 

  

Estrutura universal de valores segundo Schwartz (1992 apud PATO, 
2004)  

Figura 1- 
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Os tipos motivacionais de valores dos estudos de Schwartz relacionam-se entre si 

de forma dinâmica. Os valores ao serviço de interesses individuais são opostos àqueles 

que servem a interesses coletivos (SCHWARTZ, 1992, 2005a; TAMAYO; SCHWARTZ, 

1993; TAMAYO, 2007).  

Dessa forma, segundo a teoria de Schwartz, postulam-se dois tipos básicos de 

relacionamento entre eles – de compatibilidade e de conflito – refletindo-se no seu 

agrupamento em duas dimensões: 1) autopromoção versus autotranscendência; e 2) 

abertura à mudança versus conservação. Na primeira delas encontram-se agrupados os 

tipos de valores realização e poder, por desejar comportamentos facilitadores de 

promoção pessoal diante de universalismo e benevolência, caracterizadas por 

compartilhar o desejo de transcender os interesses pessoais em favor dos outros. Na 

segunda, estão agrupados os tipos de valores estimulação e autodeterminação, que 

compreendem metas de mudança, opostos aos tipos de valores segurança, tradição e 

conformidade, divisores da meta de manutenção. (ROS, 2006) 

Na estrutura circular, os lados adjacentes representam tipos compatíveis, 

possuindo metas compartilhadas. Quanto mais afastados estiverem os tipos 

motivacionais de valores nessa estrutura, mais conflitos apresentarão e mais serão 

opostas ou conflitantes as suas metas. 

Assim, alguns tipos de valores estarão mais relacionados com determinado 

comportamento do que outros, podendo apresentar relações positivas, negativas e nulas. 

O universalismo, por exemplo, mais associado à temática ambiental, combina, como 

afirma o próprio Schwartz (2005a), dois subtipos de preocupação: 1 – com o bem-estar 

da sociedade como um todo e do mundo (um tipo mais geral) e 2 – com a natureza (mais 

específico). 

Como valores antecedem atitudes e comportamentos (SCHWARTZ, 2005a, entre 

outros), conhecer os valores dos indivíduos permite compreender e predizer atitudes e 

comportamentos, possibilitando gerar modificações nos modos específicos de agir. 

Considerando-se a teoria da Schwartz, pode-se supor que valores são preditores 

de comportamento ecológico. Essa relação pode ser direta, segundo Schwartz (2005a), 

ou mediada por outras variáveis, como crenças e atitudes, entre outras, conforme Stern 

(2000), modelo que será apresentado adiante. 
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2.1.3 Valores pessoais como explicadores de comportamento ecológico 

 

Relativamente às questões ambientais, estudos como os descritos a seguir têm se 

ocupado em investigar a relação entre valores e comportamento de conservação, 

percepção de risco ambiental e outras variáveis da espécie.  

Como observa Ros (2006), autores se dedicaram a apontar a relação existente 

entre os valores pessoais e o comportamento das pessoas. Um dos citados por ela foi 

Rokeach, que articulou os comportamentos com as atitudes; um outro foi Schwartz, que 

apresentou um sistema relacionando os valores pessoais ao comportamento das 

pessoas. 

Para Rokeach (1973 apud ROS, 2006), nós não somos conscientes dos valores 

que orientam nossa conduta; por isso, autoconfrontar as pessoas com valores relevantes 

pode ajudá-las a se comportar conforme esses valores. A sua técnica de 

autoconfrontação consiste em selecionar valores que se associem à conduta que se 

pretende modificar e que se restrinjam a um grupo de referência positiva para as pessoas 

em questão. 

Pato (2004) afirma que, especificamente sobre comportamentos ecológicos, 

pesquisas que investigaram a predição dos valores sobre esse tipo de comportamento 

também apresentaram resultados significativos. 

Karp (1996 apud PATO, 2004), estudando valores e seus efeitos sobre o 

comportamento pró-ambiental, utilizou a tipologia proposta por Schwartz e verificou que 

as categorias de autotranscendência e abertura à mudança apresentaram influência 

positiva no comportamento pró-ambiental, enquanto que autopromoção e conservação 

apresentaram direção inversa.  

Schultz e Zelezny (1999) encontraram resultados semelhantes ao utilizar os tipos 

motivacionais de Schwartz como preditores de atitudes ambientais e verificaram que o 

tipo motivacional universalismo predisse positivamente as atitudes ecocêntricas, 

enquanto os tipos motivacionais poder e tradição o fizeram negativamente; as atitudes 

antropocêntricas foram preditas positivamente pelos tipos poder, tradição, conformidade 

e segurança e, negativamente, por benevolência. Como comentam esses autores, cada 

vez mais pesquisas são realizadas com o objetivo de tentar predizer as atitudes 

ambientais a partir dos valores. 

Em outros quatro estudos realizados, Schultz (2001) concluiu que seus resultados 

oferecem forte evidência de que a classificação tripartida para preocupação ambiental 

encontra-se organizada em torno do self, dos outros e da biosfera. Para o autor, as 
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preocupações sobre as conseqüências do dano ambiental formam três categorias: os 

danos para as próprias pessoas, para os outros e para a biosfera. Com base em uma 

interpretação cognitivista social abrangente, o autor sugere que os tipos de preocupação 

no desenvolvimento individual estão baseados no nível em que as pessoas percebem 

uma interconectividade ente elas mesmas e outras pessoas (valores altruísticos) ou entre 

elas mesmas e a natureza (valores biosféricos). 

Ros, Grad, Álvaro e Garrido (apud ROS, 2006) mostraram que se relacionava com 

o sistema de valores pessoais o voto de orientação política nacional: o voto em partidos 

de direita estava associado a priorizar os tipos de valores conformidade, segurança e 

tradição, enquanto que a escolha por partidos da esquerda se ligava a dar prioridade aos 

tipos universalismo, autodeterminação e estimulação. 

Ros, Grad e Martinez-Sánches (1999) usaram a técnica de auto-confrontação em 

uma intervenção educativa e obtiveram resultados que mostraram que a intervenção feita 

em parte dos alunos aumentou em 14% o número de estudantes com melhoria no 

rendimento acadêmico. 

O capítulo seguinte traz alguns conceitos dos estudos clássicos de Rokeach e de 

Fishbein e Ajzen (apud PATO, 2004) sobre crenças, sobretudo crenças ambientais, para 

apresentar sua conceituação, e alguns estudos relevantes sobre as relações entre 

crenças ambientais e outras variáveis. 

 

2.2 Crenças ambientais 

 

2.2.1 Conceituação 

 

A maneira como as pessoas vêem o meio ambiente pode determinar seu 

comportamento de preservação ou de destruição do meio. Analisar as crenças dos 

indivíduos, principalmente suas crenças ambientais, é importante para compreender sua 

relação com o meio ambiente. 

Conforme Rokeach (1981), as crenças não podem ser diretamente observadas, 

mas sim inferidas, pois, por razões pessoais e sociais, conscientes ou não, as pessoas 

podem dizer que acreditam em determinada coisa sem contar, de maneira exata, como 

verdadeiramente acreditam. Para ele, crenças, atitudes e valores formam um todo 

organizado – a estrutura cognitiva funcional integrada, de forma que alterações ocorridas 

em um desses aspectos gerariam impacto nos demais. 
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Corral-Verdugo (2001) conceitua atitudes como conjunto de ações por meio das 

quais o indivíduo valoriza os objetos ou interage com seu ambiente, enquanto as 

competências são o conjunto de respostas efetivas à solução de problemas, e as 

crenças, atos relacionais. Para ele, crenças são disposições, tendências (variáveis 

disposicionais) segundo as quais os indivíduos relacionam uma situação com outra, com 

base naquilo que seu grupo estabelece – crença simbólica ou convencional – ou em seus 

próprios critérios, suas próprias experiências – crença instrumental, para se comportar 

dessa ou daquela maneira. 

Rokeach (1981) aponta três pressupostos a partir dos quais se devem estudar as 

crenças: o primeiro, que nem todas as crenças têm o mesmo valor para o sujeito; o 

segundo, quanto mais central for a crença, mais dificilmente ela será alterada; o terceiro, 

quanto mais central for a crença mudada, mais haverá alterações no restante do sistema 

de crenças. Considerando que as crenças primitivas – assim classificadas pelo autor 

aquelas que são desenvolvidas pelo contato direto com objeto – são as mais centrais, 

estas são as que mais dificilmente sofrem alterações. O inverso ocorre com as derivadas 

de outras crenças, aprendidas com pessoas ou grupos. 

O modelo de crenças proposto por Fishbein e Ajzen (1975 apud PATO, 2004) 

fundamenta-se no conceito de que as crenças diretas (as primitivas de Rokeach) tendem 

a ser razoavelmente verídicas e de que há pouca evidência de fatores pessoais terem 

qualquer efeito sistemático sobre a formação delas; entretanto, para as indiretas, esses 

fatores desempenhariam papel importante. 

Conforme esses autores, o fator determinante mais direto do comportamento é a 

intenção de adotar ou não uma conduta, intenção essa que depende de diversas 

variáveis pessoais e sociais, como a norma subjetiva (informação social que estiver ao 

alcance) e a pressão social percebida. Para eles, essa teoria só se aplica para explicar o 

comportamento que está sob o controle e a vontade da pessoa (ROS, 2006). 

De acordo com Pato (2004), tal modelo evidencia essa inter-relação entre 

crenças, atitudes, intenções e comportamentos, como pode ser observado na Figura 2, 

onde as linhas tracejadas indicam a influência que pode ter uma atitude na formação de 

novas crenças, assim como também as informações adquiridas por meio de determinado 

comportamento que já se manifestou.  
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Figura 2 – Apresentação esquemática da estrutura conceitual relacionando  
crenças,  atitudes, intenções e comportamentos com respeito a um dado objeto 
(Fishbein e Ajzen, 1975 apud PATO, 2004) 
 

 

Grube, Mayton e Ball-Rokeach (1994 apud PATO, 2004) consideram o sistema de 

crenças um guia dos processos cognitivos e motivacionais, contribuindo, por isso, para a 

compreensão de como valores, atitudes e comportamentos são organizados e das 

condições sob as quais eles permanecem estáveis ou se transformam.   

A visão acerca do lugar que o ser humano ocupa no mundo até pouco tempo era 

a de que é um organismo especial, independente da natureza, e que esta existe para ser 

explorada segundo a conveniência dos humanos (Paradigma Social Dominante) 

(CORRAL-VERDUGO, 2001). 

Tais idéias foram substituídas pelo Novo Paradigma Ambiental (NPA), em que a 

interdependência das espécies compõe um ecossistema do qual os seres humanos são 

parte integrante e estão, por isso, sujeitos às regras desse todo (Dunlap e Van Liere, 

1978 apud CORRAL-VERDUGO, 2001). Daí porque as ações humanas provocam 

impacto no meio ambiente. 

 As pessoas que possuem uma visão de mundo em que o ser humano e o meio 

ambiente encontram-se integrados, chamada pelos pesquisadores de crenças 

ambientais, preocupam-se mais com o meio ambiente e manifestam mais ações 

ecológicas (visão ecocêntrica). As que entendem que ser humano e meio ambiente 

encontram-se separados e que valorizam o meio ambiente pelos benefícios materiais que 

a natureza pode lhes proporcionar não apresentam tanta preocupação com o meio 
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ambiente e manifestam menos ações pró-ecológicas (visão antropocêntrica) (CORRAL–

VERDUGO, 2001).  

Acerca das crenças ambientais, Corral-Verdugo cita estudos de Brown e 

Cameron, que afirmam que a reutilização implica maior restrição de consumo (crenças de 

austeridade, mais conservacionistas); de Obregon e Corral-Verdugo, que encontram 

maior correlação entre materialismo e reciclagem (reflexo de mais altos níveis de 

consumo de recursos) e de Stern, Dietz, Kalof e Guagnano (1995), segundo os quais as 

pessoas que crêem na possibilidade de seu comportamento afetar positiva ou 

negativamente o outro se envolvem mais com tarefas pró-ambientais e evitam causar 

danos ao ambiente e desperdiçar recursos. (BROWN; CAMERON, 2000; OBREGON; 

CORRAL-VERDUGO, 1997 apud CORRAL-VERDUGO 2001).  

Para Stern et al. (1995), crenças sobre as conseqüências do comportamento 

ambiental são crenças gerais como as do NPA. De acordo com eles, tais crenças são 

influenciadas por valores e pela estrutura social e, por sua vez, influem nas crenças 

específicas, que causam as intenções de atuar. 

A literatura apresenta evidências de relação significativa entre certas crenças 

ambientais e comportamentos específicos como consumo de água, redução e reciclagem 

de resíduos. 

 

2.2.2 Crenças ambientais e outras variáveis como preditivas de 

comportamento ecológico 

 

Considerando o poder preditivo dos valores para as diversas variáveis de 

interesse ambiental e a especificidade do tema, alguns autores decidiram por ampliar a 

relação de valores de Schwartz, acrescentando-lhe outros valores com associação 

específica para o meio ambiente.  

Coelho, Gouveia e Milfont (2006), em artigo sobre o tema, destacam evidências 

empíricas que dão suporte à relação entre valores, atitudes e comportamentos pró-

ambientais.  

Segundo eles, Stern e Dietz enfatizam que a orientação de valores pode afetar 

crenças e atitudes dos indivíduos e, conseqüentemente, seu comportamento; estes 

demonstraram empiricamente a correlação positiva dos comportamentos pró-ambientais 

com os valores biosféricos (variável de seu modelo teórico, apresentado na Figura 3, 

referente aos valores pessoais de preocupação com a Terra e seus habitantes e com a 

biosfera). 
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Stern, Dietz e Kalof (1993 apud PATO, 2004), com base no modelo de Fishbein e 

Ajzen (1975 apud PATO, 2004), no modelo de ativação das normas de Schwartz (1977) e 

no novo paradigma ambiental, propuseram modelo teórico de investigação das relações 

entre valores, crenças, normas e comportamentos. Embora não tendo encontrado a 

estrutura fatorial hipotetizada, trouxeram contribuição à pesquisa sobre comportamento 

ecológico ao propor o que chamaram de teoria do ambientalismo, cujo modelo é 

apresentado a seguir, na Figura 3. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3 – Representação esquemática das variáveis na teoria do ambientalismo 

segundo Stern (2000, p. 412) 

 

Essa teoria aponta para uma relação de efeitos diretos entre cinco variáveis e 

comportamento ecológico. Num primeiro nível, encontram-se os valores pessoais – 

biosféricos (preocupação com a Terra, com espécies não humanas e pela biosfera como 

um todo), sociais/altruístas (condutas ecologicamente responsáveis, preocupação como 

bem-estar de outras pessoas) e egoístas (preocupação com o próprio bem-estar). Tais 

valores, por sua vez, influiriam na formação das crenças que as pessoas têm sobre a 

natureza e sobre suas relações com o meio ambiente – visão de mundo ecológica (NEP). 

Sua posição em relação a essas crenças gerais provocará nelas mais ou menos 

consciência das conseqüências de sua conduta para o meio ambiente – crenças sobre as 

conseqüências adversas (AC). Elas, juntamente com as crenças sobre a habilidade 

percebida para reduzir ameaças (AR), resultarão na ativação do sentimento de obrigação 

moral para com o meio ambiente – norma pessoal. Essa última variável levará 

diretamente à ativação do comportamento pró-ambiental (PATO, 2004; AGUILAR-

LUZÓN; GARCÍA-MARTINÉZ; MENTEOLIVA-SÁNCHES; LECEA, 2006). 
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Os valores propostos por Stern (2000) corresponderiam ao que Schwartz 

denomina de tipo motivacional de valor de ordem superior. Os valores de orientação 

egoística serviriam a interesses individuais, os de orientação altruística serviriam tanto a 

interesses individuais como coletivos e os de orientação biosférica serviriam a interesses 

coletivos e ambientais. Comparando os estudos de Schwartz com os desse autor, pode-

se considerar o pólo autopromoção do modelo de Schwartz correspondente à orientação 

egoística da proposta de Stern e o pólo autotranscendência correspondente tanto à 

orientação social-altruística quanto à biosférica, proposta por Stern. 

Stern, Dietz, Kalof e Guagnano (1995) investigaram sobre a relação entre valores 

pessoais e crenças ambientais na formação de atitudes e ações pró-ambientais, com 

utilização do modelo de Schwartz adaptado por Stern e cols. Os resultados de seu estudo 

indicaram que a disponibilidade para empreender ações pró-ambientais é função tanto 

dos valores quanto das crenças, indicando ser os valores preditores de crenças e 

comportamentos pró-ambientais. 

Pato e Tamayo (2006b) descrevem estudo em que investigaram o papel mediador 

das crenças ambientais na relação entre os valores e o comportamento ecológico de 

ativismo com estudantes brasileiros. Os resultados encontrados demonstraram que os 

tipos de valores universalismo, benevolência e autodireção podem influenciar os 

comportamentos ecológicos de ativismo de maneira indireta, por meio de crenças 

ambientais. Foram, portanto, congruentes com os estudos de Stern, Dietz, Abel, 

Guagnano e Kalof (1999 apud PATO; TAMAYO, 2006b), que demonstraram as relações 

entre valores, crenças, normas pessoais e comportamentos associados ao ativismo 

ambiental. 

Ruíz, Rodríguez, Martínez–Torvisco e Hess (2006) apresentam trabalho destinado 

a analisar a relação entre as formas de conhecimento social e a conduta dos cidadãos. 

Especificamente, o vínculo de atitudes e crenças ambientais com comportamento 

ecológico responsável. O objetivo geral da pesquisa é que as crenças possuem poder de 

predição significativo do comportamento humano e que este é, por sua vez, superior ao 

dos valores. 

Os resultados demonstram a contribuição das crenças sobre a relação pessoa – 

meio ambiente na hora de explicar comportamento ecológico responsável. Nesse sentido, 

apontam para as ações práticas que se derivem dos resultados apresentados, apóiam a 

convicção de que, intervindo no âmbito das crenças, é possível promover ações pró-

ambientais. 
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Aguilar-Luzón et al. (2006) relatam estudo realizado com o objetivo de testar a 

capacidade preditiva do modelo de Stern (2000) sobre a conduta de reciclagem de vidro 

e se resta confirmada a relação prognosticada pelas variáveis. Os resultados das 

análises de regressão hierárquica indicaram que, embora a norma pessoal explicasse o 

maior percentual de variância de comportamento, os valores biosféricos melhoraram a 

capacidade preditiva do modelo. 

Os autores afirmam que na hora de explicar e predizer o desenvolvimento de 

condutas pró-ambientais, tais como a reciclagem de vidro, devem ser considerados os 

valores pessoais – sobretudo os de orientação biosférica ou ecológica – além dos 

sentimentos de obrigação moral associados ao comportamento em si mesmo. Sugerem, 

embora reconhecido o poder explicativo desse tipo de variáveis para compreensão e 

explicação de comportamentos pró-ambientais, em futuras linhas de investigação dever-

se-iam incluir outras variáveis que permitam aumentar a capacidade explicativa dos 

distintos modelos teóricos utilizados no estudo do comportamento ecológico. 

Aguilar-Luzón et al.  baseiam-se em estudo de Hines, Hungerford y Tomera para 

afirmar que, apesar da extensa investigação sobre a relação entre atitudes e conduta 

ecológica, as correlações entre ambas têm sido, em muitos casos, moderadas. Conforme 

essa autora, citando Geller, Winett y Everest, entre outros, parece que ter uma atitude 

favorável em relação à conservação do meio ambiente não assegura a execução de 

comportamentos ecológicos responsáveis (HINES et al., 1986/87; GELLER et al., 1982 

apud AGUILAR-LUZÓN et al., 2006). 

Ainda segundo Aguilar-Luzón et al., citando Oskamp et al. e Schultz e Zelezny, há 

necessidade de se estudarem outras variáveis que podem influir, direta ou indiretamente, 

sobre a conduta ecológica e que poderiam melhorar as baixas relações encontradas 

entre atitude e conduta, dentre as quais se poderiam destacar os valores ambientais, o 

conhecimento ambiental e as crenças ou considerações de tipo moral, como as normas 

morais (OSKAMP et al., 1991; SCHULTZ; ZELEZNY, 1998 apud AGUILAR-LUZÓN et al., 

2006). 

Kristiansen e Hotte, depois de analisar trabalhos sobre a magnitude do impacto 

dos valores e das atitudes sobre a conduta, concluem que, embora haja relação entre 

essas variáveis, as relações são pequenas. Para estreitar essa relação entre atitudes, 

ações e valores, apresentaram modelo em que incluíram as variáveis de auto-conceito, 

desenvolvimento moral e raciocínio moral como moderadores entre valores, atitudes e 

comportamentos. Sua proposta amplia o modelo da ação racional de Fishbein e Ajzen, ao 

distinguir três tipos de normas sociais: as normas pessoais relevantes, que dizem 
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respeito às expectativas de pessoas significativas para o sujeito (família, amigos, etc.); as 

normas importantes da sociedade, acerca do modo como devem reagir os sujeitos diante 

de determinada situação, e as normas contextualmente relevantes, oriundas da 

percepção de relações, expectativas e necessidades de sujeitos envolvidos em um 

dilema moral. Os autores buscam integrar os efeitos da cultura sobre o comportamento, o 

que ainda carece de verificação (ROS, 2006). 

No capítulo seguinte, serão apresentados o conceito de comportamento ecológico 

mais corrente na literatura e a definição usada neste trabalho, considerando o princípio 

de sustentabilidade. Serão também apresentados alguns estudos empíricos acerca do 

tema.  

 

2.3 Comportamento ecológico  

 

As expressões utilizadas na literatura para nomear comportamento ecológico 

divergem bastante, mas têm significados comuns.  O conceito ecológico assumido neste 

estudo é utilizado no sentido positivo – o mesmo que pró-ecológico – que corresponde a 

um agir em favor do meio ambiente, conforme Pato (2004). O conceito de comportamento 

ecológico, por ser considerado por essa autora em sua complexidade, abrange tanto as 

intenções claras e conscientes das ações em favor do meio ambiente como o impacto 

dessas sobre o meio.  

O dilema socioambiental que se impôs às nações – desenvolvimento e 

crescimento econômico e social versus equilíbrio ambiental – trouxe a emergência do 

conceito de sustentabilidade, que pressupõe um equilíbrio entre os diversos aspectos 

dessa realidade e postula garantia de vida para as próximas gerações ao menos igual ao 

que existe atualmente: um desenvolvimento socialmente responsável. 

Como aponta Pato (2004), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA,1991) propõe princípios, ações e estratégias para a construção de uma 

sociedade sustentável, baseada em alguns princípios, dentre os quais ela cita: melhorar a 

qualidade da vida humana, conservar a vitalidade e a diversidade do planeta, minimizar o 

esgotamento de recursos não-renováveis e permanecer nos limites de capacidade de 

suporte do planeta. 

O estudo do comportamento ecológico tem sido, nas últimas décadas, importante 

foco de interesse da psicologia ambiental. Como define Corral-Verdugo (2001, p. 49), 

comportamento ecológico é o “conjunto de ações deliberadas e efetivas que respondem a 

requerimentos sociais e individuais e que resultam na proteção do meio”. 
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Ante a divergência de definições do conceito de comportamento ecológico, Coral-

Verdugo (2001) fez uma síntese das diversas denominações, com suas semelhanças e 

diferenças, e apresentou como as variadas correntes têm-se ocupado em explicar o 

comportamento ecológico. Segundo o autor, a tradição behaviorista pretendeu 

incrementar a probabilidade de ocorrência de condutas dessa espécie por meio, por 

exemplo, de estímulos e contingências externos ao indivíduo, seja por meio de estímulos 

discriminativos (variáveis antecedentes), seja pelo reforço às atitudes de respeito aos 

recursos naturais e ao meio ambiente ou pela punição pelas atitudes antiecológicas 

(variáveis conseqüentes). Para essa corrente, uma pessoa se comportará com 

responsabilidade em relação ao meio ambiente se lhe forem apresentados estímulos que 

a conduzam a agir de maneira pró-ecológica e se houver reforço positivo imediato para 

esse comportamento responsável, caso contrário desaparecerá a conduta desejada.  

Os cognitivistas, por sua vez, mostraram mais interesse na relação entre conduta 

ambiental e características psicológicas dos indivíduos, como atitudes, conhecimentos e 

personalidade. Trabalhos empíricos apontam para a correlação entre crenças e 

comportamentos pró-ambientais. 

Fishbein e Ajzen, por exemplo, estudaram a correlação entre atitudes e conduta. 

Para eles, as atitudes afetam indiretamente os comportamentos, por meio do fator 

“intenção de atuar”, que por sua vez recebem influência de uma “norma subjetiva”, que 

reflete as percepções das pessoas importantes para o sujeito (conforme modelo 

apresentado na subseção 2.2.1). Ou seja, o comportamento decorre da intenção de 

atuar, que por sua vez surgirá se houver atitudes favoráveis ao despertar da intenção 

(CORRAL-VERDUGO, 2001). 

Para López (2002) a relação entre valores, crenças e normas faz da preocupação 

ambiental um processo cognitivo, social e comportamental. Valores, normas e crenças, 

por serem elementos específicos do sistema cognitivo, poderiam predispor a ação 

ecológica e, assim, a preocupação ambiental. 

Outros representantes dessa corrente, reconhecendo a força dos hábitos para 

guiar o comportamento, propuseram a formulação de estratégias favoráveis ao 

desenvolvimento de hábitos pró-ambientais. Exemplo desse grupo são Dahlstrand e Biel 

(1997 apud CORRAL-VERDUGO, 2001), que afirmaram a importância da informação 

relevante, de forma a produzir reestruturação dos processos internos (cognitivos) – 

informação sobre o comportamento antiecológico e suas conseqüências negativas e 

apresentação de alternativas, com instruções de procedimentos claras e retroalimentação 

positiva. 
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Para Corral-Verdugo (2001), a mera persuasão não é suficiente para formar um 

hábito ou para instaurar um comportamento ecológico. Segundo ele, um dos 

pesquisadores que sugerem avançar com procedimentos mais radicais, como forma de 

reestruturação do conhecimento a ponto de promover mudança de comportamento, é 

Festinger, que formulou a Teoria da Dissonância Cognitiva. Para Festinger (1975), uma 

pessoa experimenta dissonância cognitiva ao manter duas cognições psicologicamente 

inconsistentes. Uma vez surgida a dissonância – diante de comportamento contraditório 

às suas crenças – o indivíduo se mobilizará para reduzi-la, por meio de alterações de 

atitude ou de conduta que permitam restabelecer a consistência. 

Stern (2000) é um dos poucos autores que considera a dimensão do 

comportamento humano orientada por seu impacto sobre o meio ambiente: a extensão 

na qual o comportamento muda a disponibilidade dos materiais ou a energia do 

ambiente, ou altera a estrutura e a dinâmica dos ecossistemas ou a biosfera em si 

mesma. 

Ainda na linha do cognitivismo, existem os estudos de Schwartz, cujo modelo de 

valores, apresentado anteriormente neste trabalho, é amplamente utilizado para análise 

do comportamento ecológico.  

A teoria psicanalítica também trouxe esclarecimentos sobre o comportamento 

ecológico, apesar de ter-se limitado basicamente à investigação clínica. Segundo os 

psicanalistas, a dicotomia entre preservação e degradação do meio ambiente é uma 

conseqüência da luta entre os impulsos criativos e os destrutivos do inconsciente 

humano. Na natureza humana existe um impulso para a destruição que explicaria nosso 

comportamento agressivo e a tendência a degradar o meio ambiente. Embora tenham 

apresentado várias propostas para reverter o efeito dos impulsos destrutivos sobre o 

meio ambiente, sua participação na questão do comportamento ecológico não se baseou 

em investigações que corroborassem as propostas apresentadas (CORRAL-VERDUGO, 

2001). 

Corral-Verdugo (2001) destaca ainda dois marcos teóricos explicativos do 

comportamento pró-ambiental: a psicologia evolucionista e os enfoques sistêmicos. A 

primeira associa preservação ambiental com ações que buscam benefícios para o próprio 

indivíduo, para seus familiares ou para outros, se houver alguma retribuição. Os enfoques 

sistêmicos incluem variáveis situacionais e outras variáveis de caráter não-psicológico, 

tais como as características pessoais – idade, sexo, classe social, nível de escolaridade – 

e os fatores do contexto – normas pró-ambientais, presença de ambientalistas e 

facilidades físicas. 
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Como bem afirma Pato em suas análises (2004), compreender os aspectos 

associados ao comportamento pró-ambiental dos indivíduos poderá contribuir para o 

estabelecimento de estratégias de intervenção mais eficazes, assim como para a 

formulação de políticas públicas mais compatíveis com a realidade brasileira. 

 

2.3.1 Estudos empíricos sobre comportamento ecológico 

 

A literatura aponta diversas variáveis como antecedentes do comportamento 

ecológico.  

Kaiser (1998) realizou um estudo probabilístico sobre a medida geral de 

comportamento ecológico – uma pesquisa do tipo survey, com 445 sujeitos de duas 

associações suíças de transporte –, mas seus resultados foram considerados 

insatisfatórios.  

Kaiser e Shimoda (1999) sugerem que o nível de responsabilidade que uma 

pessoa sente pelo meio ambiente é um bom preditor comportamento ecológico. Segundo 

eles, existe dificuldade de usar os sentimentos de responsabilidade como preditor, pois 

as pessoas podem se sentir tanto moralmente, quanto convencionalmente responsáveis. 

Os sentimentos de moralidade dependem da responsabilidade auto-atribuída e de 

sentimentos de culpa. Os sentimentos de responsabilidade convencional dependem tanto 

do nível de consciência do indivíduo sobre expectativas sociais quanto de sua 

capacidade de resposta a essas expectativas. 

Suas análises revelaram que aparentemente pessoas se sentem moralmente 

mais responsáveis do que convencionalmente responsáveis pelo meio-ambiente. Os 

resultados sugerem que pessoas que sentem culpa pelo que fazem ou pelo que deixam 

de fazer também se sentem moralmente responsáveis pelo meio ambiente. Isso promove 

a auto-atribuição da responsabilidade e é esse julgamento que prediz uma considerável 

parcela do comportamento ecológico. 

García-Mira e Real-Deus (2001) promoveram estudo para determinar a 

importância de valores, atitudes, crenças gerais e específicas na configuração das 

normas pessoais e das intenções de comportamento, partindo dos modelos de Schwartz 

(2005a) e de Stern (2000). Realizaram a pesquisa em uma população universitária (520 

sujeitos, na amostra definitiva) e encontraram como resultado que apenas alguns tipos de 

valores tiveram poder preditivo – universalismo e poder, este apresentando uma possível 

relação de sentido negativo – e que surgiram dois fatores na estrutura de valores 

relativos a questões ambientais, por eles determinados de ambientalismo e amizade. 
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Para eles, o aparecimento do ambientalismo confirma as presunções de Stern de que 

existe um fator de tipo biosférico ou ambientalista na estrutura de valores das pessoas e 

que as atitudes e as crenças gerais e específicas parecem ser os melhores preditores 

das intenções de comportamento e das normas pessoais.  

Sobre o modelo desenvolvido, os resultados apontaram para a necessidade de 

aperfeiçoá-lo, a fim de obter uma predição razoável sobre o comportamento ambiental. 

Para os autores, também a inclusão de outros preditores, como as variáveis 

sociodemográficas e socioestruturais, poderia melhorar a precisão do modelo. Ademais, 

eles afirmam que o fato de a amostra ser constituída de universitários os obriga a ser 

cautelosos com relação ao surgimento de uma nova orientação de valores que poderia 

estar surgindo, mas só nessa camada mais jovem da sociedade. 

Milfont, Duckitt e Cameron (2006) afirmaram, em seu estudo transcultural sobre os 

motivos de preocupação ambiental, que a preocupação ambiental pode ser orientada por 

motivos biosféricos, egoísticos ou altruístas. Nessa pesquisa com neozelandeses 

europeus e neozelandeses asiáticos acerca de preocupações ambientais e suas 

implicações nos comportamentos pró-ambientais, um dos objetivos foi o de investigar em 

que extensão os três motivos de preocupação ambiental podem predizer de forma 

diferenciada o comportamento ecológico das pessoas. Os resultados mostraram que 

existe indicação de diferenças etnoculturais nos motivos de preocupações ambientais e 

sua relação com comportamento. Para os autores, essas diferenças devem ser 

consideradas ao se elaborar planejamento de campanhas ambientais, assim como sua 

condução. 

Ros (2006) relata que Karp distingue três tipos de comportamento ecológico: o do 

bom cidadão, que evita sujar os ambientes, recicla latas e papéis, evita desperdício de 

água e energia; o do ativista, que contribui economicamente com seu esforço para o 

apoio a grupos ambientalistas; o do consumidor saudável, que evita comprar produtos 

poluidores do meio ambiente, evita comprar comida com conservante, costuma consumir 

produtos orgânicos, relacionando comportamento pró-ambiental com o sistema de 

prioridades de valores. 

Karp (1996 apud ROS, 2006) utilizou uma escala de atividades pró-ambientais 

auto-relatadas para medir comportamentos ecológicos. Segundo o autor, os 

comportamentos ecológicos específicos podem ser mais ou menos interessados. O 

consumidor saudável, por exemplo, pode ter alguns desses comportamentos devido à 

preocupação com a saúde pessoal, além das preocupações com o meio ambiente. Para 

ele, pode haver diferença entre o comportamento ecológico de auto-transcendência 
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(interesse mais coletivista) e o de autopromoção (interesse pessoal do sujeito), bem 

assim entre o comportamento que é normativo (mais comum e fácil de realizar) e o que é 

atípico (mais difícil de realizar, por isso pouco manifestado). 

Corraliza e Martín (2000, p. 31) se propuseram a explicar as diferenças surgidas 

nos padrões de comportamento ambiental ao se introduzir a variável estilo de vida, que 

eles definiram como “resultado da organização estruturada de um conjunto de valores 

relacionados entre si que orientam a compreensão do mundo que rodeia uma pessoa, 

assim como sua própria prática.” O instrumento da pesquisa desses autores foi aplicado 

em uma amostra de 420 pessoas e os resultados confirmaram a existência de diferentes 

estilos de vida, como conseqüência da relação com valores. Para eles, estilos de vida 

são preditores de comportamento ambiental, sobretudo nos que se manifestam na esfera 

doméstica. 

Corral-Verdugo e Armendáriz (2000 apud CORRAL-VERDUGO, 2005) 

encontraram, a partir de seu estudo entre mexicanos, que nas sociedades da América 

Latina pode-se perceber uma postura de desenvolvimento sustentável, em que os 

indivíduos podem agir em prol do equilíbrio natural e ao mesmo tempo estar interessados 

em possíveis lucros que possam obter da natureza (equilíbrio entre proteção ao meio 

ambiente e satisfação das necessidades humanas). 

Pato (2004) investigou as contribuições dos valores e das crenças ambientais 

sobre os comportamentos humanos em amostra formada por estudantes brasileiros. Os 

resultados mostraram que crenças ambientais são variáveis mediadoras significativas na 

relação entre valores e comportamento ecológico. 

Encontrou também como resultado, a exemplo de García-Mira e Real-Deus 

(2001), que os valores de universalismo foram preditores para o comportamento 

ecológico geral, assim como os de poder foram negativamente preditores. 

Pato (2004, p. 61) considera que “o modelo de relações hierárquicas entre valores 

individuais, crenças ambientais e comportamento ecológico possibilita compreender a 

dinâmica das relações que orienta as pessoas em suas interações com o meio 

ambiente”. Ressalta que aspectos relevantes dessa relação podem subsidiar estratégias 

de sensibilização, capacitação e formação da população em favor de um meio ambiente 

equilibrado e com uso sustentável. 

Nessa mesma direção, este trabalho deu seguimento à investigação das relações 

entre crenças ambientais, valores individuais e comportamento ecológico, voltado a 

servidores do MPDFT. 
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3 O ESTUDO DESENVOLVIDO 

 

Valores são mais centrais e abstratos e, por isso, mais distantes dos 

comportamentos; as crenças, por sua vez, são mais específicas, mais concretas e, 

conseqüentemente, mais próximas dos comportamentos, no caso deste estudo, os 

manifestados em relação ao meio ambiente. 

A literatura aponta para a necessidade de mais pesquisas para compreender o 

comportamento ecológico dos brasileiros e seus antecedentes (BIAGGIO; VARGAS; 

MONTEIRO; SOUZA; TESCHE, 1999; PATO, 2004). No que se refere à realidade 

brasileira, até o presente momento poucos estudos empíricos têm investigado os valores 

pessoais, as crenças ambientais e os comportamentos ecológicos em contextos 

organizacionais, especialmente em instituições públicas. 

Nesse sentido, Pato (2004, p. 133) afirma: 

A necessidade de aprofundar a compreensão desse fenômeno e a 
problemática a ele associada indica naturalmente a continuidade das 
pesquisas nessa linha, que busquem o levantamento de outras variáveis 
associadas e suas relações e inter-relações. Ademais, para o avanço do 
conhecimento sobre a realidade sócio-ambiental brasileira e os 
comportamentos a ela associados, torna-se fundamental a ampliação 
das amostras participantes, que possibilitem análises comparativas a 
respeito da temática, bem como a compreensão de aspectos específicos 
e pertinentes a determinados grupos sociais, como por exemplo [...] 
adultos que trabalhem em organizações diversas – tanto as que 
apresentam uma clara política ambiental, quanto as que permanecem 
em seu padrão de atividades, desconsiderando ou ignorando o impacto 
ambiental provocado ou resultante de suas ações. 

 
Ademais, o uso de modelos explicativos, como demonstram estudos empíricos, 

tem contribuído para processos de gestão. 

O objetivo do presente estudo busca suprir parte dessa lacuna: verificar se os 

valores pessoais e as crenças ambientais influenciam o comportamento ecológico em 

carreiras de servidores do MPDFT. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

Para tanto, objetiva especificamente: 

1. Identificar valores pessoais, crenças ambientais e comportamentos ecológicos 

presentes em carreiras de servidores do MPDFT; 

2. Verificar se há diferenças entre os comportamentos ecológicos das duas 

carreiras distintas de servidores do MPDFT. 
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Seguindo o pensamento de Martinez (2000 apud PORTO, 2005), ao afirmar que a 

preferência pelo uso de questionários se baseia na premissa de que ninguém melhor que 

as próprias pessoas para conhecer seus valores e informar sobre eles, este estudo 

utilizou o método survey.  

Em termos de ambientes organizacionais, conforme ressalta Porto (2005, p. 96), 

“o uso de questionários validados é uma forma mais econômica e rápida para realizar 

diagnósticos ou mesmo acompanhamentos periódicos dos valores organizacionais e dos 

valores individuais”, o que coincide com o que se pretendeu desenvolver. 

Os resultados finais serão apresentados à organização, como forma de 

contribuição ao processo de gestão ambiental em andamento, que contará com dados 

empíricos sobre o perfil de seus funcionários no que tange a valores, crenças e 

comportamentos ecológicos, com vistas à possibilidade de desenvolvimento de ações 

pró-ambientais mais eficazes e mais duradouras, que possam transformar crenças e 

valores que extrapolem o ambiente organizacional e ampliem a atuação socioambiental 

da organização. 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizado o estudo descrito a seguir. 

 

3.2 Método 

 

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a partir de 2002, enveredou 

pelos caminhos da gestão ambiental: implantou programa cujo principal objetivo é a 

conscientização ecológica de seus integrantes para gerir de forma mais racional os 

recursos naturais utilizados no trabalho. 

O ambiente de pesquisa é uma instituição pública, de caráter permanente, que 

zela pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, às 

finanças públicas, à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à 

tecnologia, à comunicação social, ao meio ambiente e à segurança pública. Cuida de 

direitos individuais indisponíveis e de direitos e interesses coletivos, especialmente das 

comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso, além da 

defesa do patrimônio nacional, do patrimônio público e social, do patrimônio cultural 

brasileiro e do meio ambiente. 

O quadro de funcionários é composto por servidores públicos, estagiários de 

níveis médio e superior em diversas áreas e empregados contratados para prestação de 

serviços gerais. 
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As atividades de seu programa de gestão ambiental são conduzidas por um 

conselho gestor e um grupo de trabalho instituído pela Administração Superior da 

instituição.  

O conselho gestor é formado pelos chefes das áreas administrativas e tem, entre 

outras atribuições, a de orientar políticas internas que ampliem a inclusão da temática 

ambiental nas atividades administrativas.   

O trabalho do grupo de gestão ambiental é direcionado a coleta seletiva de 

resíduos, a ações de educação ambiental e de redução de consumo de recursos 

naturais.  Após a realização de um diagnóstico da situação do MPDFT em termos 

socioambientais, vem promovendo várias ações no sentido de evitar o desperdício (de 

água, energia elétrica, material de escritório, entre outros). 

Desenvolveu estudos que acabaram por originar diversas mudanças na infra-

estrutura da instituição: implantou a coleta seletiva de resíduos recicláveis gerados com 

as atividades da organização; celebrou convênio com uma ONG para a destinação 

ambientalmente correta dos cartuchos de impressora; implantou o uso de papel reciclado 

em todas as suas unidades; distribuiu coletores individuais coloridos aos servidores, 

destinados a separação dos resíduos; alocou contêineres coloridos para coleta seletiva 

de resíduos em todos os andares do edifício sede e nas demais unidades; disponibilizou, 

próximo aos bebedouros, recipientes destinados a copos plásticos de água e café; em 

seu edifício sede de Brasília, instalou sensores de presença nos corredores, para que as 

luzes se acendam apenas quando há pessoas nessas áreas, promoveu a instalação de 

interruptores individuais nas salas e de torneiras com fechamento automático, a 

adaptação do sistema de condicionamento de ar, para permitir o funcionamento da 

algumas áreas sem necessidade de manter ligado o sistema em todas as salas do 

prédio, e do sistema de rega dos jardins para consumir menos água.  

Para esta pesquisa, inicialmente foi feito um diagnóstico de valores pessoais, 

crenças ambientais e comportamentos ecológicos presentes em carreiras distintas de 

servidores do MPDFT, para depois se verificar se há diferenças entre os comportamentos 

ecológicos nesses grupos de funcionários e se seus valores e suas crenças influenciam 

seus comportamentos. 

 

3.2.1 Amostra 

 

Participaram da pesquisa 295 servidores, que trabalham, em média, há 9 anos no 

MPDFT, em prédios situados no plano piloto e em diferentes cidades-satélites.  
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Ao todo na instituição trabalham 1.389 servidores, dos quais 339 procuradores e 

promotores e 1.050 servidores da carreira administrativa; considerando a população das 

duas carreiras, a participação da amostra foi igual para os dois segmentos (21,2%). 

Do total de respondentes, 52,5% são do sexo feminino; 24,4% pertencem à 

carreira de procuradores e promotores e 75,6% são os demais servidores da instituição; 

44,4% possuem curso superior completo, pós-graduação ou mestrado; a média de idade 

é de 39,3 anos (DP = 8,3); 47,8% já participaram, nos últimos dois anos, de alguma 

atividade que falou da importância do meio ambiente e, de 247 sujeitos que responderam 

esse item, 26,1% em algum momento já participaram de alguma atividade de proteção ao 

meio ambiente. 

 

3.2.2 Instrumentos 

 

Pato e Tamayo desenvolveram a Escala de Comportamento Ecológico (ECE) nos 

moldes das medidas utilizadas por Karp e Kaiser (KARP, 1996; KAISER, 1998 apud 

PATO; TAMAYO, 2006a); Pato elaborou a versão brasileira da Escala de Crenças 

Ambientais (ECA), baseada na escala original de Dunlap e Van Liere (1978 apud PATO, 

2004) – atualizada por Dunlap, Van liere, Mertig e Jones (2000 apud PATO, 2004) – e na 

versão brasileira utilizada por Bechtel, Corral-Verdugo e Pinheiro (1999 apud PATO, 

2004), incluindo itens sobre crenças específicas para as características naturais e os 

problemas ambientais brasileiros (PATO, 2004). 

O questionário aplicado no presente estudo foi composto por um instrumento de 

crenças ambientais e outro de comportamento ecológico, elaborados para este estudo 

com base nas escalas ECA e ECE, respectivamente, além do Perfil de Valores de 

Schwartz, acrescido de variáveis sociodemográficas.  

As escalas originais de crenças ambientais e comportamento ecológico foram 

adaptadas para o local de trabalho dos participantes, e as alterações foram submetidas a 

análise de juízes e a validação semântica, realizada com pessoas destacadas do grupo 

pesquisado.  

 

Escala de Comportamento Ecológico em Ambiente Organizacional 

 

A ECE (PATO e TAMAYO, 2006a) continha 34 variáveis. Diante das 

características de parte do público e do ambiente pesquisado, optou-se por eliminar 

alguns itens do instrumento, deixando a Escala de Comportamento Ecológico em 
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Ambiente Organizacional com 15 variáveis. A escolha dos itens considerou as cargas 

fatoriais mais significativas das variáveis dos modelos de Pato e Tamayo (2006a). 

Dos quatro fatores encontrados por Pato e Tamayo (2006a), foram selecionados 

os três que diziam respeito à realidade do ambiente organizacional – limpeza, economia 

de água e energia e reciclagem – e os itens foram reescritos para situações do ambiente 

de trabalho. Além disso, foram incluídas três variáveis de controle da desejabilidade 

social (DS), a fim de controlar a possibilidade de as pessoas estarem respondendo sob a 

influência de normas sociais, em relação ao meio ambiente, características do sujeito 

“ecologicamente correto”.  

Para medir a freqüência do comportamento utilizou-se de escala tipo Likert de 5 

pontos, onde 1 = Nunca e 5 = Sempre. 

Os três itens de DS são: 1) se vejo alguém jogando lixo no coletor errado, aviso 

que é para não fazer isso; 2) saio recolhendo nas salas o material reciclável que as 

pessoas trazem de suas casas para a instituição; 3) ao ver papel no chão, pego e jogo na 

lixeira. 

 

Escala de Crenças Ambientais em Ambiente Organizacional 

 

A Escala de Crenças Ambientais (ECA) (PATO, 2004) continha 26 variáveis e, 

pelos mesmos motivos apontados para a ECE, optou-se por eliminar alguns itens do 

instrumento, deixando a Escala de Crenças Ambientais em Ambiente Organizacional com 

15 variáveis, também selecionadas com base na carga fatorial do modelo de Pato (2004).  

Para medir a freqüência do grau de concordância das pessoas com relação às 

afirmativas, utilizou-se de escala tipo Likert de 5 pontos, onde 1 = Discordo  totalmente e 

5 = Concordo totalmente. 

 

Perfil de Valores de Schwartz (PQ21) 

 

Para o estudo de valores, foi utilizado o PQ21. Segundo Schwartz (2005b), o uso 

do PQ21 é preferível para idades mais baixas, pessoas menos escolarizadas no padrão 

ocidental e para outras categorias que possam apresentar dificuldade em lidar com os 

itens abstratos e com a escala numérica do SVS (Inventário de Valores de Schwartz, 

1992). No caso, utilizou-se o modelo reduzido do PQ em função de o survey ter sido 

aplicado no ambiente de trabalho e de as pessoas não se disporem a ceder muito tempo 

de seu trabalho para responder a pesquisa, o que retornaria uma pequena participação. 
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Essa escala contém 21 sentenças com descrições simples de diversas pessoas – 

apresentando metas, desejos e aspirações que apontam para os dez tipos motivacionais 

de valores individuais – às quais o participante deve se comparar, usando uma escala 

tipo Likert de 6 pontos (se parece muito comigo; se parece comigo; se parece mais ou 

menos comigo; se parece pouco comigo; não se parece comigo; não se parece nada 

comigo). 

 

Variáveis sociodemográficas 

 
Ao final do questionário foram incluídas variáveis para levantar os dados 

sociodemográficos dos participantes: sexo, idade, cargo, escolaridade, tempo de trabalho 

no MPDFT, a lotação atual (associada à área de atuação – especialidade) e o tempo de 

atuação nessa área. 

Ademais, foram incluídas duas perguntas específicas sobre ativismo ambiental: se 

participou de alguma atividade que tivesse falado da importância do meio ambiente nos 

últimos dois anos e se participou de alguma atividade que buscava proteger o meio 

ambiente, independentemente ou não do contexto organizacional. 

    

3.2.3 Procedimentos 

 

Os instrumentos foram auto-administrados e preenchidos por meio eletrônico, pela 

intranet da instituição, inicialmente no período de 3 a 19 de dezembro de 2007. 

Um sistema de banco de dados armazenou os dados dos questionários 

respondidos corretamente – não acatava formulários incompletos e só acusava a 

participação do funcionário se seguidas corretamente as instruções nesse sentido. Não 

admitia que os itens das escalas de comportamento, crenças e valores fossem deixados 

sem resposta. Nas variáveis sociodemográficas, as questões relativas a idade, tempo de 

trabalho no MPDFT, lotação atual, tempo de atuação na lotação atual, treinamento 

ambiental e participação em atividade ambiental foram desenvolvidas para ser livremente 

preenchidas pelos participantes e podiam ser deixadas sem resposta.Terminado o 

período de coleta, os dados foram transferidos para o sistema estatístico por meio do 

qual foram feitas as análises. 

Os participantes não foram identificados. Eles receberam mensagem solicitando 

sua colaboração, seguida das orientações padronizadas sobre a forma adequada de 

preenchimento dos instrumentos, além da garantia de que suas respostas 
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permaneceriam anônimas e sigilosas. Foi colocada uma chamada especial (pop-up) na 

página inicial da intranet, para despertar a atenção dos que não abrem normalmente sua 

caixa de mensagens. 

Considerando o período em que a pesquisa foi disponibilizada – a maioria dos 

funcionários da instituição goza férias nos meses de dezembro a março – e que vários 

dos ausentes, ao retornar ao trabalho, manifestaram interesse em participar da pesquisa, 

nova mensagem foi enviada, agradecendo a participação dos que já haviam 

corretamente preenchido os instrumentos e solicitando aos demais que participassem do 

estudo, ressaltando a importância de sua colaboração.   

Nessa segunda etapa, a pesquisa esteve disponível de 16 a 30 de abril. Ao final, 

os dados foram transportados também para o sistema estatístico, com vistas à análise 

dos dados, mas foram mantidos em registros separados dos coletados na primeira etapa, 

a fim de se verificarem possíveis distorções. 

 

3.2.4 Análise dos Dados 

 

As análises foram realizadas com o uso do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS), versão 16.0. 

Na verificação das escalas de crenças ambientais e de comportamento ecológico, 

as variáveis que se apresentavam em sentido negativo foram recodificadas; a escala de 

valores pessoais (PQ21), de Schwartz (2005b), foi recodificada para ficar na mesma 

direção das escalas de comportamento e de crenças. 

Inicialmente foi feita análise exploratória, a fim de investigar a consistência dos 

dados e os pressupostos para análises multivariadas. Foram usadas estatísticas 

descritivas para verificar distribuição das variáveis, checando normalidade, linearidade, e 

casos extremos univariados. O desvio padrão assumido foi >3 ou < –3 para identificação 

de casos extremos univariados. A presença de casos extremos multivariados foi 

verificada por meio da distância Mahalanobis. Embora algumas variáveis estejam 

ligeiramente assimétricas, os resultados foram satisfatórios e apontaram que não havia 

violação dos pressupostos para análises multivariadas. Não foram identificadas 

multicolinearidade nem singularidade. 

Na variável sociodemográfica tempo na instituição, a resposta era de livre 

preenchimento, e o participante devia preencher o espaço da resposta com a quantidade 

de anos trabalhados na instituição, pois logo adiante do espaço havia a palavra “ano(s)”. 

Porém, alguns dos participantes não se ativeram à continuação da frase e escreveram 
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“anos” novamente, ou acrescentaram meses, etc. Para padronizar as respostas, foram 

excluídas todas as letras e as frações dos números foram reduzidas a inteiros, 

arredondando os meses de cinco em diante para o inteiro superior. 

Foram feitas análises fatoriais exploratórias nas escalas de comportamento 

ecológico e de crenças ambientais, utilizando o método de extração dos fatores – 

Principal Axis Factoring (PAF), indicando que a matriz de correlações é fatorável. O 

desvio padrão assumido foi >3 ou < –3 e o ponto de corte para inclusão de uma variável 

na interpretação do fator foi de 0,30.  

Análises descritivas e de correlação bivariada foram realizadas, na escala de 

comportamento ecológico, para verificar a influência da desejabilidade social (DS) sobre 

as respostas dos participantes. Análises de regressão múltipla padrão foram utilizadas 

para identificar o impacto dos valores pessoais e das crenças ambientais sobre o 

comportamento ecológico. As variáveis sociodemográficas dicotômicas gênero e cargo 

foram recodificadas em variáveis dummy antes da entrada na equação de regressão. 

 

3.3 Resultados 

 

Não houve casos omissos nas escalas de valores pessoais, crenças ambientais e 

comportamento ecológico, uma vez que o sistema de captação dos dados não admitia 

que o participante deixasse itens sem resposta. Na escala sociodemográfica, as questões 

relativas a idade, tempo de trabalho no MPDFT, lotação atual, tempo de atuação na 

lotação atual, treinamento ambiental e participação em atividade ambiental foram 

desenvolvidas para ser livremente preenchidas pelos participantes e podiam ser deixadas 

sem resposta, o que de fato aconteceu: como apresentaram casos omissos acima de 5%, 

foram retiradas das análises.  

A caracterização da amostra do estudo encontra-se na Tabela 1, a seguir. 

 
Tabela 1 – Caracterização da amostra 

Variável Item N % 

Sexo Feminino 155 52,5 

Masculino 140 47,5 

Total 295 100 
  Sem resposta 0 0 

Cargo Procurador/promotor 72 24,4 

Servidor 223 75,6 

Total 295 100 
  Sem resposta 0 0 
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Variável Item N % 

Idade 21 - 30 anos 44 14,9 
31 -40 anos 132 44,8 
41 - 50 anos 95 32,2 
51 - 65 anos 24 8,1 
Total 295 100 

  Sem resposta 0 0 

Escolaridade 1º grau incompleto 0 0 
1º grau completo 3 1,0 
2º grau incompleto 22 7,5 
2º grau completo 27 9,2 
Superior incompleto 112 38,0 
Superior completo 103 34,9 
pós-graduação 23 7,8 
Mestrado 5 1,7 
Doutorado 0 0 
Total 295 100,0 

  Sem resposta 0 0 
Tempo no 
MPDFT 0 -10 187 63,4 

11 – 20 97 32,9 
21 – 33 11 3,7 
Total 295 100,0 

  Sem resposta 0 0 
 

Após investigar os casos extremos univariados, foram identificados apenas quatro 

na escala de crenças e um na de comportamentos. Optou-se por não retirá-los, por 

serem pouco significativos e não terem afetado as análises subseqüentes, que foram 

exploradas com e sem esses casos. Não foi revelada presença de casos extremos 

multivariados pela distância Mahalanobis. 

 

3.3.1 Escala de Comportamento Ecológico em Ambiente Organizacional 

 

A escala de comportamento ecológico em ambiente organizacional, baseada no 

modelo desenvolvido por Pato e Tamayo (2006a), não manteve a mesma estrutura 

fatorial da escala original. Na adaptação da escala, foram eliminados um fator e alguns 

itens, diante das características de parte do público e do ambiente pesquisado; foram 

incluídos três itens de desejabilidade social (DS). 

Ao promover a extração dos fatores – a estrutura foi testada para três e dois 

fatores –, foi revelado apenas um fator, com 67% dos resíduos não redundantes acima 
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de 0,05. Esse fator, denominado Comportamento Ecológico, explicou 23,03% da 

variância da escala.   

Para a escala de comportamento ambiental, o índice Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 

medida de adequação da amostra, foi de 0,781 e o Bartlet’s Test foi significativo (χ2 = 

983,772, df = 105, p < 0,001). A escala não apresentou problemas de multicolinearidade, 

singularidade e fatorabilidade. 

Com base no gráfico de dispersão e nos autovalores acima de um, decidiu-se pela 

extração de um fator único. O ponto de corte para a inclusão de uma variável no fator foi 

de 0,30. Após a retirada dos itens que não apresentaram carga fatorial acima do ponto de 

corte, foi feita nova análise fatorial. A solução fatorial final está descrita na Tabela 2, com 

cargas das variáveis nos fatores e comunalidades (h2). 

O fator de comportamento ecológico agrupou 12 itens que representam 

comportamentos relacionados à economia de água, energia e papel, assim como à 

limpeza na instituição. O item1, que estava redigido em sentido negativo, foi recodificado 

na mesma direção dos demais itens. Dos 12 itens, 9 tiveram carga fatorial significativa e 

contribuíram para a explicação do fator. 

A consistência da escala, medida pelo alpha de Cronbach, foi de 0,77. As 

variáveis foram ordenadas por tamanho de carga, a fim de facilitar a interpretação. 

 

Tabela 2 – Cargas fatoriais e comunalidades sobre os itens da escala de 
comportamento ecológico em ambiente organizacional 

Item da escala 
Comportamento 

ecológico 
h2 

co13 não me preocupo com desperdício de papel 0,70 0,48 

co12 evito desperdiçar energia elétrica 0,59 0,35 

co10 mobilizo meus colegas para reduzir o consumo de energia 0,58 0,34 

co15 converso com meus colegas sobre defesa do meio ambiente 0,55 0,30 

co8 aproveito para rascunho o outro lado do papel usado 0,51 0,26 

co9 jogo copo descartável no coletor próprio para ele  0,50 0,25 

co3 procuro evitar desperdício de água 0,50 0,25 

co7 coloco na caixa da coleta seletiva os papéis que podem ser 
reciclados 

0,49 0,24 

co1 recode- [não] jogo todo tipo de lixo em qualquer lixeira 0,41 0,17 

α = 0,77 
Percentual de variância: 23,03% 
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A Tabela 3 apresenta o fator Comportamento Ecológico com as médias e os 

desvios padrão dos itens que o compõem. 

Tabela 3 – Média e desvio padrão do fator de comportamento ecológico 

Fator de Comportamento Ecológico M DP 

co2 apago a luz quando sou o último a sair da sala 4,85 0,44 

co14 só me sirvo da quantidade de água que vou beber 4,62 0,72 

co3 procuro evitar desperdício de água 4,52 0,71 

co12 evito desperdiçar energia elétrica 4,42 0,71 

co13 não me preocupo com desperdício de papel 4,33 0,81 

co8 aproveito para rascunho o outro lado do papel usado 4,21 1,01 

co9 jogo copo descartável no coletor próprio para ele  4,20 0,93 

co6 se vejo que uma pessoa saiu da sala para ir embora, deixando 
o computador ligado, desligo o equipamento 

3,97 1,47 

co7 coloco na caixa da coleta seletiva os papéis que podem ser 
reciclados 

3,84 1,24 

 co1 recode- jogo todo tipo de lixo em qualquer lixeira 3,29 1,23 

co15 converso com meus colegas sobre defesa do meio ambiente 2,99 1,17 

co10 mobilizo meus colegas para reduzir o consumo de energia 2,48 1,20 

   
 

3.3.2 Escala de Crenças Ambientais em Ambiente Organizacional 

 

A escala de crenças ambientais em ambiente organizacional, baseada em Pato 

(2004), também não manteve a mesma estrutura fatorial da escala original. Na adaptação 

da escala, foram eliminados alguns itens, diante das características do público e do 

ambiente pesquisado.  

A estrutura foi testada para os dois fatores da escala original, mas a melhor 

solução fatorial foi de apenas um fator, chamado Crenças Ecocêntricas em Ambiente 

Organizacional, como se observa na Tabela 5, com 64% dos resíduos não redundantes 

acima de 0,05.  

O índice KMO foi, para a escala de crenças ambientais em ambiente 

organizacional, de 0,787, e o Bartlet’s Test foi significativo (χ2 = 957,028, df = 105, p < 

0,001). Tais análises indicaram que os dados não apresentam problema de 
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multicolinearidade ou de singularidade e obtiveram índices de fatorabilidade suficientes. 

Esse fator agrupou 15 itens que representam crenças ecocêntricas, ou seja, 

aquelas relativas a preocupação com o meio ambiente e interdependência entre ser 

humano e meio ambiente.  Os itens 5, 6, 7, 11 e 14, que estavam redigidos em sentido 

negativo, foram recodificados na mesma direção dos demais. Dos 15 itens, 12 tiveram 

carga fatorial significativa e contribuíram para a explicação do fator.  

Os itens que não apresentaram carga fatorial acima do ponto de corte foram 

retirados, após o que foi feita nova análise fatorial. A consistência da escala, medida pelo 

alpha de Cronbach, foi de 0,72.  

A solução fatorial está descrita na Tabela 4, com cargas das variáveis nos fatores 

e comunalidades (h2). As variáveis foram ordenadas por tamanho de carga, para facilitar 

a interpretação. 

 

Tabela 4 – Cargas fatoriais e comunalidades sobre os itens da escala de crenças 
ambientais em ambiente organizacional 

Item da escala 
Fator 
único 

h2 

cr10 devo me preocupar com o desperdício de água 0,70 0,49 

cr3 economizar água e energia demonstra preocupação com a 
escassez desses recursos 

0,64 0,42 

cr4 cada um de nós deve colaborar para diminuir a produção de 
resíduos sólidos (papel, copo descartável, entre outros) 

0,59 0,35 

cr8 a separação do lixo é importante para o meio ambiente 0,57 0,32 

cr2 o consumo exagerado de papel agrava os problemas com o meio 
ambiente 

0,55 0,31 

cr11 recode- usar papel reciclado [não] faz diferença para o meio 
ambiente 

0,51 0,26 

cr1 separar o lixo conforme o tipo (plástico, vidro, metal, papel, 
hospitalar e orgânico) ajuda a preservar o meio ambiente 

0,43 0,19 

cr7 recode- desperdiçar papel causa problemas sérios ao meio 
ambiente, mas eu não posso fazer nada sobre isso 

0,37 0,14 

cr6 recode- fazer rascunho de papel usado [não] contribui para 
minimizar o uso dos recursos naturais 

0,37 0,14 

cr5 recode- é [des]necessário economizar água porque a natureza 
[não] é capaz de se recuperar facilmente de gastos excessivos 

0,37 0,14 

cr15 a existência de lixeiras para coleta seletiva é importante para a 
preservação do meio ambiente 

0,36 0,13 

cr13 o uso de lixeiras próprias para colocar papel usado colabora 
para a coleta seletiva 

0,34 0,12 

 
α = 0,72 
α padronizado = 0,79   
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A Tabela 5 apresenta o fator Crenças Ecocêntricas em Ambiente Organizacional 

com as médias e os desvios padrão dos itens que o compõem. 

 

Tabela 5 – Média e desvio padrão do fator de crenças ecocêntricas 

Crenças Ecocêntricas M DP 

cr10 devo me preocupar com o desperdício de água 4,94 0,25 

cr8 a separação do lixo é importante para o meio ambiente 4,91 0,33 

cr4 cada um de nós deve colaborar para diminuir a produção de 
resíduos sólidos (papel, copo descartável, entre outros) 

4,90 0,39 

cr3 economizar água e energia demonstra preocupação com a 
escassez desses recursos 

4,88 0,39 

cr1 separar o lixo conforme o tipo (plástico, vidro, metal, papel, 
hospitalar e orgânico) ajuda a preservar o meio ambiente 

4,86 0,43 

cr5 recode- é desnecessário economizar água porque a natureza 
é capaz de se recuperar facilmente de gastos excessivos 

4,85 0,59 

cr13 o uso de lixeiras próprias para colocar papel usado colabora 
para a coleta seletiva 

4,84 0,50 

cr15 a existência de lixeiras para coleta seletiva é importante para 
a preservação do meio ambiente 

4,78 0,61 

cr2 o consumo exagerado de papel agrava os problemas com o 
meio ambiente 

4,71 0,61 

cr6 recode- fazer rascunho de papel usado não contribui para 
minimizar o uso dos recursos naturais 

4,65 1,01 

cr11 recode- usar papel reciclado não faz diferença para o meio 
ambiente 

4,54 1,01 

cr7 recode- desperdiçar papel causa problemas sérios ao meio 
ambiente, mas e não posso fazer nada sobre isso 

4,41 1,09 

 
 

Adiante, na Tabela 6, são apresentadas a média dos fatores comportamento 

ecológico e crenças ecocêntricas e respectivo desvio padrão. 

 
Tabela 6 – Média e desvio padrão por fatores: comportamento 
ecológico e crenças ecocêntricas 

Fatores M DP 

Comportamento ecológico 3,98 0,51 

Crenças ecocêntricas 4,77 0,32 
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Análises descritivas e de correlação bivariada foram realizadas, na escala de 

comportamento ecológico, para verificar a influência da desejabilidade social (DS) sobre 

as respostas dos participantes. As análises sugerem influência da DS, especialmente da 

variável 11, conforme se verifica na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Influência da Desejabilidade Social 

Itens de DS M DP 

11 - Ao ver papel no chão, pego e jogo na lixeira 4,190 0,946 

4 - Se vejo alguém jogando lixo no coletor errado, 
aviso que é para não fazer isso 

2,244 1,221 

5 - Saio recolhendo nas salas o material reciclável que 
as pessoas trazem de suas casas para a instituição 

1,231 0,590 

 

As análises de correlação entre o fator comportamento, o fator crenças e as 

variáveis de DS também sugerem influência da desejabilidade social nas respostas dos 

participantes, especialmente a variável DS 4, maior  tanto para  comportamento quanto 

para crenças (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Presença da DS nos fatores de comportamento e de crenças 

Itens de DS Comportamento Crenças 

DS4 Se vejo alguém jogando lixo no coletor 
errado, aviso que é para não fazer isso. 

0,53 0,15 

DS5 Saio recolhendo nas salas o material 
reciclável que as pessoas trazem de suas 
casas para a instituição. 

0,27 -  

DS11Ao ver papel no chão, pego e jogo na 
lixeira. 

0,26 - 

 

 

3.3.3 Perfil de Valores Pessoais (PQ21)  

 

Foram considerados os postulados teóricos de Schwartz (2005a) para configurar 

os dez tipos motivacionais de valores com seus valores correspondentes.  
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3.3.4 O poder preditivo das variáveis valores pessoais, crenças ambientais e 

sociodemográficas sobre o comportamento ecológico 

 

As relações diretas entre os valores pessoais, as crenças ambientais, as variáveis 

sociodemográficas e o comportamento ecológico foram investigadas por meio de 

regressões múltiplas padrão entre os dez tipos de valores pessoais do modelo de 

Schwartz (2005a), o fator de crenças ecocêntricas e as variáveis sociodemográficas 

sexo, idade, cargo e escolaridade, como variáveis independentes, e o fator de 

comportamento ecológico, como variável dependente.  

 A tabela com as correlações entre essas variáveis encontra-se no Apêndice I. As 

variáveis demográficas dicotômicas foram transformadas em variáveis dummy para a 

realização das regressões. 

Análises preliminares identificaram efeito de supressão no tipo motivacional 

Conformidade, conforme Tabachnick e Fidell (2001), por isso essa variável foi retirada da 

equação de regressão.  

Como se observa na Tabela 9, os resultados demonstram que os tipos de valores 

universalismo, estimulação e poder são preditores de comportamento ecológico: os dois 

primeiros tipos são preditores positivos e poder, preditor negativo. 

Os resultados também indicam influência positiva, sobre comportamento 

ecológico, das crenças ecocêntricas, relacionadas à preocupação com o equilíbrio do 

meio ambiente e com o esgotamento dos recursos naturais e relacionadas à 

interdependência entre ser humano e meio ambiente. 

Entre as quatro variáveis demográficas analisadas, apenas idade e escolaridade 

foram preditoras de comportamento ecológico – a primeira delas como preditora positiva 

e a segunda como negativa –, sugerindo que pessoas com mais idade e mais alta 

escolaridade se comportam de maneira mais ecológica.  

Para testar se existem diferenças entre o comportamento ecológico de 

promotores/procuradores e de servidores – um dos objetivos específicos deste estudo – 

foi feita uma ANOVA e os resultados indicaram não haver diferença significativa entre 

esses cargos, o que também não foi evidenciado nas análises de regressão. 
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Tabela 9 - Resultados da regressão múltipla padrão entre os dados demográficos, os tipos 

motivacionais de valores, as crenças ecocêntricas e o comportamento ecológico 

Variáveis 
Comportamento 
Ecológico (VD) 

Idade Escolaridade Crenças 
Ecocêntricas

Universalismo Estimulação Poder B ß sr² 

Comportamento 
Ecológico (VD) 1,00          

Idade 0,30 1,00      0,02 0,24*** 0,225 

Escolaridade - 0,15 - 0,12 1,00     -0,06 -0,13* -0,123 

Crenças 
Ecocêntricas 

0,28 0,03 0,04 1,00    0,29 0,19** 0,175 

Universalismo 0,26 0,04 0,03 0,20 1,00   0,16 0,21** 0,170 

Estimulação 0,19 -0,05 0,03 0,17 0,16 1,00  0,10 0,21** 0,168 

Poder -0,23 -0,10 0,08 -0,07 -0,10 0,023 1,00 -0,07 -0,13* -0,104 

       R² = 0,30 
 

 Intercepto = 1,851     R² ajustado = 0,26 

R = 0,55 

 

       
 

 Variabilidade única = 0,12 Variabilidade compartilhada = 0,18  
 

*** p < 0,000          
** p < 0,001         
* p < 0,05         

         

 
 



51 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa identificaram as predições de valores que se 

encontram mais ligados ao tema ambiental, de crenças ambientais e das variáveis 

sociodemográficas idade e escolaridade sobre o comportamento mais ecológico ou 

menos ecológico dos servidores da instituição, conforme a Figura 4, abaixo. 

 

Figura 4 – Impacto das variáveis independentes sobre a variável dependente 

comportamento ecológico 

 

O tipo de valor universalismo foi preditor positivo para o comportamento ecológico, 

o que sugere que as pessoas da instituição que transcendem interesses individuais e que 

têm como meta a compreensão, a tolerância, a proteção visando ao bem-estar dos 

sujeitos em geral e da natureza são as que manifestam mais esse tipo de 

comportamento, são as mais envolvidas com a proteção do meio ambiente, sentem-se 

parte de um sistema mais amplo no universo. 

Os valores das pessoas que, conforme Schwartz (2005a), compartilham metas 

voltadas para desafios, criatividade e inovação, vida variada e excitante, também se 

associaram positivamente a comportamentos ecológicos. Os resultados indicaram que o 

tipo de valor estimulação exerce impacto nos comportamentos relativos a economia de 

água e energia e ao descarte seletivo no âmbito do MPDFT.  

A participação congruente desses dois tipos motivacionais pode ser analisada 

pela teoria de valores de Schwartz (2005a): valores de tipos adjacentes na estrutura 
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circular que representa as relações entre valores podem se misturar. Estimulação é 

contígua a auto-determinação, que por sua vez é contígua a universalismo, por isso suas 

motivações subjacentes podem ser semelhantes. Ademais, o universalismo tem 

componentes que atendem tanto a interesses dos indivíduos (como o tipo estimulação) 

quanto a interesses da coletividade, dos outros, estabelecendo um elo entre 

universalismo e estimulação.   

Se por um lado esses dois tipos motivacionais acima citados foram preditores 

positivos do comportamento ecológico, por outro lado o tipo motivacional poder 

apresentou-se como preditor negativo, indicando relação incompatível com o 

comportamento que preconiza o uso não abusivo dos recursos naturais e o descarte 

seletivo dos resíduos da instituição. Essa correlação negativa revela que quanto mais 

metas de poder essas pessoas apresentam menos comportamentos ecológicos 

manifestam. 

Ademais, considerando os achados de Schultz (2001), embora uma pessoa 

priorize valores de poder, ela poderá apresentar comportamentos compatíveis com 

sujeitos que têm admiração pela natureza, mas por motivos diferentes destes, tais como 

recompensas diversas ou prestígio ao ver sua imagem associada com alguém atualizado 

com as demandas do seu tempo ou da sua coletividade. 

Esses resultados acerca da predição positiva do tipo motivacional universalismo e 

da predição negativa do poder são semelhantes aos resultados encontrados, entre 

outros, por Pato (2004) e por Schultz e Zelezny (1999) em seu estudo sobre o poder 

preditivo dos valores sobre as atitudes ambientais. 

As escalas de crenças ambientais e de comportamento ecológico em ambiente 

organizacional desta pesquisa apresentaram estrutura fatorial diferente daquelas nas 

quais se basearam. A escala de comportamento apresentou fator único para resumir 

itens referentes a economia de água e energia elétrica, de uso racional de papel e de 

descarte seletivo de resíduos da instituição. 

Como as escalas desta pesquisa foram desenvolvidas, inicialmente, para 

aplicação em grupo de trabalhadores terceirizados da instituição e depois, com o 

importante apoio da Coordenação do Grupo de Gestão Ambiental, foi autorizada a 

extensão dos estudos a todos os servidores da organização, a resposta a alguns itens da 

escala de comportamento – desenvolvida para trabalhadores cuja atividade é mais 

próxima dos comportamentos descritos nos itens – pode ter sido influenciada pela 

distância das atribuições funcionais da carreira de promotores/procuradores do MPDFT. 

Daí a suposição de que, melhorando a qualidade das medidas e com a participação de 
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outras variáveis mais afins com as atividades de cada uma das carreiras, seria possível 

aproximar os resultados deste trabalho com os de Pato e Tamayo (2006a). 

Quanto às crenças, este estudo confirmou a influência das crenças ambientais 

ecocêntricas sobre o comportamento ecológico, corroborando com as pesquisas, por 

exemplo, de Ruíz et al. (2006), cujos resultados demonstraram a contribuição das 

crenças sobre a relação pessoa–meio ambiente para explicar comportamento 

ambientalmente responsável, e de Pato (2004), cujos resultados apontaram para o papel 

mediador das crenças entre valores e comportamento ecológico e demonstraram a 

influência das crenças ecocêntricas sobre o comportamento de ativismo, de economia de 

água e de energia e de comportamento ecológico geral. 

A escala de crenças ambientais também apresentou fator único, que englobou 

crenças ecocêntricas e antropocêntricas, situação semelhante a que Corral-Verdugo e 

Pinheiro (1999, p. 17) apresentaram para os brasileiros: “a preocupação ambiental dos 

brasileiros parece ser melhor explicada por concepções não-dicotômicas.” 

Dos sete itens antropocêntricos da escala, três não apresentaram carga fatorial 

acima do ponto de corte – 9 (a economia de energia é obrigação apenas do setor 

responsável), 12 (o incentivo à redução de consumo de energia se deve a questões 

econômicas) e 14 (as pessoas exageram os problemas ambientais provocados pelo uso 

de energia) – e as outras quatro – 5 (é desnecessário economizar água porque a 

natureza é capaz de se recuperar facilmente de gastos excessivos), 6 (fazer rascunho de 

papel usado não contribui para minimizar o uso dos recursos naturais), 7 (desperdiçar 

papel causa problemas sérios ao meio ambiente, mas eu não posso fazer nada sobre 

isso) e 11 (usar papel reciclado não faz diferença para o meio ambiente) – foram 

recodificadas para ficar no mesmo sentido das demais que compuseram o fator. 

Tais resultados podem ter sido favorecidos pelo ambiente organizacional 

altamente sensível pela temática ambiental, mas, como afirmam Günther e Cunha (2004), 

diferentes áreas da psicologia recomendam que não se deve estudar as pessoas à parte 

do contexto em que estão inseridas.Embora as instalações eletro-hidráulicas adaptadas 

para economia de água e energia elétrica estejam presentes apenas nos prédios próprios 

do MPDFT, o restante das mudanças promovidas pelo grupo de gestão ambiental em 

toda a instituição favorece o desenvolvimento de crenças mais ecocêntricas.  

Jara e Díaz (2004), em seu artigo sobre propostas da Educação Ambiental para a 

prevenção e a descontaminação ambiental, citam Nicod e Iizuka, que destacam o 

importante papel que tem o entorno na hora de buscar a conciliação entre intenção e 

ação. Para estas autoras (2000, p. 26), “A consciência humana pode explicar-se como 
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um estado do processo de resposta do indivíduo frente a estímulos provenientes do 

entorno local onde atua” (tradução nossa). A presença de um cenário que permita a 

expressão de comportamentos ecológicos é essencial tanto para estimular a expressão 

de intenções pré-existentes como para favorecer a internalização de valores ou princípios 

ecológicos. 

Também para Jara e Díaz (2004), pode-se promover a consciência ambiental com 

um ambiente favorável a comportamentos mais ecológicos. Eles afirmam que, no âmbito 

organizacional, deve-se buscar uma base institucional que permita construir os cenários 

educativos facilitadores da educação pró-ambiental, com o compromisso dos atores 

responsáveis pela instituição. 

A literatura revisada e os resultados desta pesquisa sugerem que o grupo de 

gestão deve continuar perseguindo a adaptação da infra-estrutura organizacional de 

forma a incentivar, sempre que possível e cada vez mais, o desenvolvimento de crenças 

que favorecem o meio ambiente saudável, tanto no ambiente interno quanto no externo 

daquele Ministério Público. 

Todos os resultados encontrados nesta pesquisa, no entanto, requerem 

parcimônia dos interessados pelo tema, pois, a pesquisadora reconhece que é 

necessário um aperfeiçoamento das medidas para o ambiente de trabalho, incluindo 

variáveis organizacionais. 

Apesar das limitações, o estudo contribui para identificar aspectos específicos do 

comportamento ecológico em ambiente organizacional, servindo como ponto de partida 

para elaboração de instrumentos que permitam a compreensão desses comportamentos 

no âmbito de outras instituições públicas dispostas a cumprir os dispositivos da A3P 

(BRASIL, 2006). 

Quanto aos aspectos sociodemográficos, as conclusões têm sido apontadas pela 

literatura com muita cautela. Os índices são bastante modestos e explicam pouco da 

variabilidade observada. Nesta pesquisa, apenas as variáveis demográficas idade e 

escolaridade foram preditoras de comportamento ecológico: os servidores com mais 

idade são os que mais se preocupam com as questões ambientais, daí a sugestão para 

programação de atividades voltadas aos mais jovens. Além disso, os que possuem 

escolaridade mais baixa, possivelmente de curso superior incompleto para baixo, são os 

que menos se comportam de maneira ecológica, o que sugere que a instituição deva 

investir na qualificação de seus servidores, a fim de contribuir para a transformação de 

seus comportamentos em relação ao meio ambiente no contexto organizacional. 
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A atividade que o participante desenvolve, indicada pelas variáveis 

lotação/especialidade, em conjunto com a variável tempo de atuação na área, que 

poderiam se vincular diretamente ao tema ambiental, não puderam ser medidas – muitos 

participantes deixaram as respostas em branco –, o mesmo acontecendo com a variável 

participação. 

A aplicação do questionário pela internet da instituição pode ter gerado dúvidas 

quanto ao sigilo e ao anonimato, embora a pesquisadora tenha deixado clara a garantia 

desses aspectos, e isso pode ter influenciado nas respostas, sobretudo nas que 

indicavam possibilidade de localização das pessoas (incluídas no questionário para 

analisar possível relação entre atividade desenvolvida na instituição e comportamento 

mais, ou menos, ambiental). Uma solução a ser testada para outros estudos em amostras 

semelhantes seria a realização do survey por meio de questionário impresso, distribuído 

pessoalmente pelo pesquisador e recolhido em uma urna colocada em local estratégico 

na instituição, de forma a que se misturassem instrumentos das diversas unidades 

administrativas. 

Segundo Borges (2005), não se pode esperar uma total identidade entre os 

trabalhadores de uma mesma organização, mas de níveis hierárquicos diferentes, 

embora com certas semelhanças. Para um diagnóstico claro de valores, crenças e 

comportamentos do conjunto de servidores do MPDFT, seria preciso envolver todos os 

seus níveis hierárquicos. A continuidade de pesquisas nessa linha colaborará com o 

avanço do conhecimento sobre a realidade ambiental e os comportamentos a ela 

associados, nas organizações públicas brasileiras. 

Considerando que a questão ambiental, como afirma Pol (1997), é um problema 

que tem sua origem no comportamento e nas experiências das pessoas, individual e 

coletivamente, e que não há solução possível para o problema sem que se trabalhe a 

dimensão humana e social, este estudo colabora com a instituição pesquisada no sentido 

de que, a partir dele, podem ser traçadas metas e estratégias para a capacitação em 

educação e gestão ambiental de servidores e trabalhadores terceirizados que fazem 

parte do corpo organizacional, visando à modificação das relações entre o ser humano e 

o meio ambiente.  

Olivos (2000 apud JANA; DÍAZ, 2004) afirma que o desenvolvimento de uma 

consciência ambiental tem sido um dos objetivos mais freqüentes dos programas de 

educação ambiental, entretanto que é uma das metas mais difíceis de se alcançar, 

sobretudo pela dificuldade que existe na sua operacionalização e a construção de 

indicadores que permitam avaliar seus resultados e abrangência. 
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Com base nos resultados encontrados acerca de valores relativos aos tipos 

universalismo e estimulação, pode-se sugerir, por exemplo, como estratégia do programa 

de capacitação do MPDFT, atividades mais dinâmicas, variadas, desafiadoras, para 

estimular o comportamento mais ecológico, valorizando o meio ambiente. Apoiada nos 

resultados da predição negativa do tipo motivacional poder, podem ser sugeridas 

atividades em que os servidores das duas carreiras percebam vantagens pessoais, que 

se mostrem à população como sujeitos afinados com as aspirações sociais de um mundo 

melhor em termos ambientais – motivadas, por exemplo, pela percepção dos riscos e das 

ameaças que  atualmente se  apresentam, como  as recentes grandes enchentes no  

país –, refletindo sua própria imagem e a imagem da instituição que representam. 

É preciso muito mais que indivíduos simpatizantes à causa ambiental para se ver 

cada vez mais pessoas apresentando comportamento ecológico mesmo em condições 

adversas. É preciso mudar valores, e mudança de valores requer treinamento com 

atividades que extrapolem o nível de sensibilização das pessoas. 

Estudos futuros deveriam investigar os valores organizacionais na percepção dos 

sujeitos, tendo sempre em vista correlações com os parâmetros da sustentabilidade 

como novo valor social positivo, que deve permear as administrações públicas e 

privadas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – PERFIL DE VALORES DE SCHWARTZ (PQ21) 

 Quanto essa pessoa se parece com 
você? 

ELA 

se 
parece 
muito 

comigo 

se 
parece 
comigo 

se  
parece 

mais 
ou 

menos 
comigo 

se 
parece 
pouco 

comigo 

não se 
parece 
comigo 

não se 
parece 
nada 

comigo 

1. Pensar em novas idéias e ser criativa é importante para ela. Ela gosta 
de fazer coisas de maneira própria e original. 

      

2. Ser rica é importante para ela. Ela quer ter muito dinheiro e possuir 
coisas caras. 

      

3. Ela acredita que é importante que todas as pessoas do mundo sejam 
tratadas com igualdade. Ela acredita que todos deveriam ter 
oportunidades iguais na vida. 

      

4. É muito importante para ela demonstrar suas habilidades. Ela quer que 
as pessoas admirem o que ela faz. 

      

5. É importante para ela viver em um ambiente seguro. Ela evita qualquer 
coisa que possa colocar sua segurança em perigo. 

      

6. Ela gosta de novidade e mudança, sempre tenta fazer coisas novas. É 
importante para ela fazer várias coisas diferentes na vida. 

      

7. Ela acredita que as pessoas deveriam respeitar as normas. Ela 
acredita que as pessoas deveriam sempre seguir as regras, mesmo 
quando ninguém está observando. 

      

8. É importante para ela ouvir as pessoas que são diferentes dela. 
Mesmo quando não concorda com elas, ainda quer entendê-las. 

      

9. É importante para ela ser humilde e modesta. Ela tenta não chamar 
atenção para si. 

      

10. Para ela é importante aproveitar a vida. Ela gosta de divertir-se.       

11. É importante para ela tomar suas próprias decisões sobre o que faz. 
Ela gosta de ser livre para planejar e escolher suas atividades. 

      

12. É muito importante para ela ajudar as pessoas ao seu redor. Ela quer 
cuidar do bem-estar delas. 

      

13. Ser muito bem-sucedida é importante para ela. Ela gosta de ser 
admirada pelas pessoas. 

      

14. Para ela é importante a segurança. Ela gosta de sentir-se segura na 
vida. 

      

15. Ela gosta de se arriscar. Ela está sempre procurando aventuras.       

16. É importante para ela se comportar sempre corretamente. Ela quer 
evitar fazer qualquer coisa que as pessoas possam achar errado. 

      

17. É importante para ela estar no comando e dizer aos 
demais o que fazer. Ela quer que as pessoas façam o que 
manda. 

      

18. É importante para ela ser fiel a seus amigos. Ela se 
compromete com eles. 
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19. Ela acredita firmemente que as pessoas deveriam 
preservar a natureza. Cuidar do meio ambiente é 
importante para ela. 

      

20. Fazer as coisas da maneira como sempre foram feitas é 
importante para ela. Ela busca a tradição em sua vida. 

      

21. Ela gosta de divertir-se pelo prazer que lhe proporciona. 
Ela fica feliz em aproveitar a vida. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Escala de Comportamento Ecológico em ambiente organizacional 

 

Quando estou no trabalho: 
1 

Nunca 

2 
Quase  
nunca 

3 
Algumas 
vezes 

4 
Muitas 
vezes 

5 
Sempre 

1. jogo todo tipo de lixo em qualquer lixeira.      

2. apago a luz quando sou o último a sair da sala.      

3. procuro evitar desperdício de água.      

4. se vejo alguém jogando lixo no coletor errado, 
aviso que é para não fazer isso. 

     

5. saio recolhendo nas salas o material reciclável 
que as pessoas trazem de suas casas para a 
instituição. 

     

6. se vejo que uma pessoa saiu da sala para ir 
embora, deixando o computador ligado, desligo o 
equipamento. 

     

7. coloco na caixa de coleta seletiva os papéis que 
podem ser reciclados. 

     

8. aproveito para rascunho o outro lado do papel 
usado. 

     

9. jogo copo descartável no coletor próprio para ele.      

10. mobilizo meus colegas para reduzir o consumo 
de energia. 

     

11. ao ver papel no chão, pego e jogo na lixeira.      

12. evito desperdiçar energia elétrica.      

13. não me preocupo com desperdício de papel.      
14.  só me sirvo da quantidade de água que vou 
beber.  

     

15. converso com meus colegas sobre defesa do 
meio ambiente. 
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APÊNDICE B – Escala de crenças ambientais em ambiente organizacional 

 

 

1 

Discordo 
totalmente 

2 

Discordo 
em parte 

3 

Não 
discordo 
nem 

concordo 

4 

Concordo 
em parte 

5 

Concordo 
totalmente 

1. separar o lixo conforme o tipo (plástico, vidro, 
metal, papel, hospitalar e orgânico) ajuda a 
preservar o meio ambiente. 

     

2. o consumo exagerado de papel agrava os 
problemas com o meio ambiente. 

     

3. economizar água e energia demonstra 
preocupação com a escassez desses recursos. 

     

4. cada um de nós deve colaborar para diminuir a 
produção de resíduos sólidos (papel, copo 
descartável, entre outros).  

     

5. é desnecessário economizar água porque a 
natureza é capaz de se recuperar facilmente de 
gastos excessivos. 

     

6. fazer rascunho de papel usado não contribui 
para minimizar o uso dos recursos naturais. 

     

7. desperdiçar papel causa problemas sérios ao 
meio ambiente, mas eu não posso fazer nada 
sobre isso. 

     

8. a separação do lixo é importante para o meio 
ambiente. 

     

9. a economia de energia é obrigação apenas do 
setor responsável. 

     

10. devo me preocupar com o desperdício de 
água. 

     

11. usar papel reciclado não faz diferença para o 
meio ambiente. 

     

12.  o incentivo à redução de consumo de energia 
se deve a questões econômicas. 

     

13. o uso de lixeiras próprias para colocar papel 
usado colabora para a coleta seletiva.   

     

14. as pessoas exageram os problemas 
ambientais provocados pelo uso de energia. 

     

15. a existência de lixeiras para coleta seletiva é 
importante para a preservação do meio ambiente. 
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APÊNDICE C – Variáveis sociodemográficas 

 

Sexo:   1  feminino                              2  masculino 

Idade:       

Cargo:  1  procurador/promotor          2  servidor 

Escolaridade: 

1  primeiro grau completo 
2  segundo grau incompleto 
3  segundo grau completo 
4  curso superior em andamento   
5  curso superior 
6  pós-graduação 
7  mestrado 
8  doutorado  

Há quanto tempo trabalha no MPDFT?           ano(s) 

Qual sua lotação atual? (informar também a especialidade)        

Há quanto tempo atua nessa área?           ano(s) 

Já participou de alguma atividade que falou da importância do meio ambiente nos últimos 
dois anos?  

1  não 

2  sim    

Já participou de alguma atividade que procurava proteger o meio ambiente? 

1  não      

2  sim   Qual?       
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APÊNDICE D – Carta de apresentação da pesquisadora à instituição 
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APÊNDICE E – Orientações gerais de preenchimento dos instrumentos 

 
 

Neste questionário não existem respostas certas ou erradas. O que vale é a sua 

opinião espontânea.   

É importante que todas as perguntas sejam respondidas sem interrupção e que, 

ao final, confirme sua participação, para o sistema registrar suas respostas. 

Para cada sentença assinale apenas uma resposta. 

 

Abaixo você vai encontrar uma lista de frases que descrevem situações que podem 

ser vividas no seu trabalho. Marque com “X” a opção que indica quantas vezes o que está 

escrito acontece com você.  

Escala de Comportamento Ecológico em Ambiente Organizacional 

 

Agora, indique o quanto você concorda ou não com cada uma das afirmações 

listadas a seguir.  

Escala de Crenças Ambientais em Ambiente Organizacional 

 

A seguir leia cada descrição e marque com um “X” a opção que indica o quanto 

cada uma dessas pessoas se parece com você. 

Perfil de Valores de Schwartz (PQ21)  
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APÊNDICE F – Mensagem enviada a membros e servidores na primeira coleta 

 
 
 

Senhores membros, prezados colegas servidores, 

 

Esta é uma pesquisa conduzida pela Universidade de Brasília, sobre algumas 

crenças e alguns comportamentos em ambiente organizacional. Ela é inédita no Brasil, foi 

autorizada pela Procuradoria-Geral de Justiça e é apoiada pelo Programa da Gestão 

Ambiental. 

Ante a importância do estudo, peço sua colaboração para responder ao 

questionário, o que levará aproximadamente 15 minutos.  

A pesquisa estará disponível na intranet apenas até 19 de dezembro. 

Os senhores não serão identificados; suas respostas serão mantidas em sigilo e 

tratadas exclusivamente no âmbito da pesquisa. 

 

Para participar da pesquisa agora, clique aqui. 

 
Muito obrigada por sua valiosa colaboração. 
 
 

Suely Touguinha 
pesquisadora 

suelyt@mpdft.gov.br 
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APÊNDICE G – Mensagem enviada a membros e servidores na segunda coleta 
 
 
 

Senhores membros, prezados colegas servidores, 

 

Após manifestações de interesse em participar da pesquisa w conduzida pela UnB 

w sobre algumas crenças e alguns comportamentos em ambiente organizacional, o 

questionário volta ao ar para os que não tiveram oportunidade de preenchê-lo em 

dezembro de 2007.  

O estudo desenvolvido é inédito no Brasil, foi autorizado pela Procuradoria-Geral de 

Justiça e é apoiado pelo Programa da Gestão Ambiental. 

Para responder ao questionário, serão necessários aproximadamente 15 minutos.  

Os senhores não serão identificados. Suas respostas serão mantidas em sigilo: não 

há como associá-las à pessoa que respondeu – serão apenas registros numerados por 

ordem de encaminhamento ao sistema.  

Aguardo sua resposta até 30 de abril. 

 

Para participar da pesquisa agora, clique aqui. 

 
Aos que já responderam ao instrumento da pesquisa, meus agradecimentos pela 

colaboração! 
 
 

Suely Touguinha 
pesquisadora 

suelyt@mpdft.gov.br 
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APÊNDICE H – Imagem do questionário informatizado 
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APÊNDICE I – Tabela 10 – Correlações 



1 ,271** ,256** ,060 -,132* -,060 -,182** ,105
,000 ,000 ,303 ,023 ,301 ,002 ,070

295 295 295 295 295 295 295 295
,271** 1 ,197** ,067 -,081 ,029 ,028 ,058
,000 ,001 ,252 ,164 ,617 ,631 ,321
295 295 295 295 295 295 295 295
,256** ,197** 1 ,374** ,027 ,248** ,106 ,358**
,000 ,001 ,000 ,645 ,000 ,068 ,000
295 295 295 295 295 295 295 295
,060 ,067 ,374** 1 ,012 ,246** ,149* ,186**
,303 ,252 ,000 ,832 ,000 ,011 ,001
295 295 295 295 295 295 295 295
-,132* -,081 ,027 ,012 1 ,302** -,046 -,098
,023 ,164 ,645 ,832 ,000 ,429 ,092
295 295 295 295 295 295 295 295
-,060 ,029 ,248** ,246** ,302** 1 ,332** ,094
,301 ,617 ,000 ,000 ,000 ,000 ,108
295 295 295 295 295 295 295 295
-,182** ,028 ,106 ,149* -,046 ,332** 1 ,230**
,002 ,631 ,068 ,011 ,429 ,000 ,000
295 295 295 295 295 295 295 295
,105 ,058 ,358** ,186** -,098 ,094 ,230** 1
,070 ,321 ,000 ,001 ,092 ,108 ,000
295 295 295 295 295 295 295 295
,189** ,169** ,161** ,157** -,165** -,127* ,288** ,435**
,001 ,004 ,006 ,007 ,004 ,029 ,000 ,000
295 295 295 295 295 295 295 295
-,073 -,021 ,185** ,224** ,071 ,208** ,325** ,203**
,211 ,725 ,001 ,000 ,226 ,000 ,000 ,000
295 295 295 295 295 295 295 295
-,071 -,081 ,226** ,185** ,331** ,320** ,162** -,032
,224 ,165 ,000 ,001 ,000 ,000 ,005 ,580
295 295 295 295 295 295 295 295

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

compeco

creeco

universa

benev

tradi

seguran

realiza

autodir

Estim

Hedon

Confor

compeco creeco universa benev tradi seguran realiza autodir
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-,229** -,074 -,104 ,016 ,057 ,114 ,518** ,187**
,000 ,203 ,075 ,782 ,332 ,051 ,000 ,001
295 295 295 295 295 295 295 295
-,008 -,129* -,060 -,102 ,053 ,008 -,030 -,022
,895 ,027 ,301 ,080 ,363 ,898 ,613 ,710
295 295 295 295 295 295 295 295
-,031 -,057 ,015 -,007 ,024 ,002 ,028 ,083
,599 ,326 ,795 ,901 ,678 ,969 ,629 ,155
295 295 295 295 295 295 295 295
,044 ,091 ,061 ,056 -,045 ,019 ,038 ,068
,447 ,117 ,293 ,334 ,444 ,740 ,516 ,247
295 295 295 295 295 295 295 295
,038 ,002 ,078 -,040 ,010 -,023 -,006 ,017
,548 ,977 ,221 ,530 ,874 ,715 ,930 ,785
247 247 247 247 247 247 247 247
,306** ,028 ,038 -,034 -,012 ,070 -,190** ,032
,000 ,646 ,529 ,575 ,839 ,246 ,001 ,593
280 280 280 280 280 280 280 280
-,153** ,041 ,029 ,011 -,046 -,052 ,108 ,054
,008 ,486 ,618 ,856 ,429 ,370 ,063 ,359
295 295 295 295 295 295 295 295

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Poder

dummysex  sexo
transformada

membros  dummy
membros MPDFT

impmeioamb  atividade
que alou da importância
do meio ambiente

partproteamb 
participação em
atividades de proteção
ambiental
idade  Idade

escolarida  nível de
escolaridade

compeco creeco universa benev tradi seguran realiza autodir
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,189** -,073 -,071 -,229** -,008 -,031 ,044
,001 ,211 ,224 ,000 ,895 ,599 ,447
295 295 295 295 295 295 295
,169** -,021 -,081 -,074 -,129* -,057 ,091
,004 ,725 ,165 ,203 ,027 ,326 ,117
295 295 295 295 295 295 295
,161** ,185** ,226** -,104 -,060 ,015 ,061
,006 ,001 ,000 ,075 ,301 ,795 ,293
295 295 295 295 295 295 295
,157** ,224** ,185** ,016 -,102 -,007 ,056
,007 ,000 ,001 ,782 ,080 ,901 ,334
295 295 295 295 295 295 295
-,165** ,071 ,331** ,057 ,053 ,024 -,045
,004 ,226 ,000 ,332 ,363 ,678 ,444
295 295 295 295 295 295 295
-,127* ,208** ,320** ,114 ,008 ,002 ,019
,029 ,000 ,000 ,051 ,898 ,969 ,740
295 295 295 295 295 295 295
,288** ,325** ,162** ,518** -,030 ,028 ,038
,000 ,000 ,005 ,000 ,613 ,629 ,516
295 295 295 295 295 295 295
,435** ,203** -,032 ,187** -,022 ,083 ,068
,000 ,000 ,580 ,001 ,710 ,155 ,247
295 295 295 295 295 295 295
1 ,278** -,117* ,230** -,060 ,060 ,054

,000 ,044 ,000 ,308 ,308 ,358
295 295 295 295 295 295 295
,278** 1 ,151** ,163** ,007 -,072 ,042
,000 ,009 ,005 ,900 ,217 ,473
295 295 295 295 295 295 295
-,117* ,151** 1 ,074 ,058 ,043 -,048
,044 ,009 ,206 ,323 ,462 ,408
295 295 295 295 295 295 295

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

compeco

creeco

universa

benev

tradi

seguran

realiza

autodir

Estim

Hedon

Confor

Estim Hedon Confor Poder

dummysex 
sexo

transformada

membros 
dummy
membros
MPDFT

impmeioamb 
atividade que
alou da

importância do
meio ambiente
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,230** ,163** ,074 1 ,043 ,016 -,033
,000 ,005 ,206 ,467 ,780 ,576
295 295 295 295 295 295 295
-,060 ,007 ,058 ,043 1 -,061 -,015
,308 ,900 ,323 ,467 ,300 ,801
295 295 295 295 295 295 295
,060 -,072 ,043 ,016 -,061 1 ,009
,308 ,217 ,462 ,780 ,300 ,874
295 295 295 295 295 295 295
,054 ,042 -,048 -,033 -,015 ,009 1
,358 ,473 ,408 ,576 ,801 ,874
295 295 295 295 295 295 295
,003 ,013 ,088 -,062 ,022 ,101 ,448**
,958 ,834 ,168 ,335 ,736 ,113 ,000
247 247 247 247 247 247 247
-,047 -,178** -,001 -,105 ,014 -,014 -,037
,434 ,003 ,988 ,078 ,821 ,809 ,541
280 280 280 280 280 280 280
,029 ,051 -,020 ,082 ,048 ,075 ,104
,624 ,383 ,735 ,161 ,407 ,198 ,075
295 295 295 295 295 295 295

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Poder

dummysex  sexo
transformada

membros  dummy
membros MPDFT

impmeioamb  atividade
que alou da importância
do meio ambiente

partproteamb 
participação em
atividades de proteção
ambiental
idade  Idade

escolarida  nível de
escolaridade

Estim Hedon Confor Poder

dummysex 
sexo

transformada

membros 
dummy
membros
MPDFT

impmeioamb 
atividade que
alou da

importância do
meio ambiente
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,038 ,306** -,153**
,548 ,000 ,008
247 280 295
,002 ,028 ,041
,977 ,646 ,486
247 280 295
,078 ,038 ,029
,221 ,529 ,618
247 280 295
-,040 -,034 ,011
,530 ,575 ,856
247 280 295
,010 -,012 -,046
,874 ,839 ,429
247 280 295
-,023 ,070 -,052
,715 ,246 ,370
247 280 295
-,006 -,190** ,108
,930 ,001 ,063
247 280 295
,017 ,032 ,054
,785 ,593 ,359
247 280 295
,003 -,047 ,029
,958 ,434 ,624
247 280 295
,013 -,178** ,051
,834 ,003 ,383
247 280 295
,088 -,001 -,020
,168 ,988 ,735
247 280 295

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

compeco

creeco

universa

benev

tradi

seguran

realiza

autodir

Estim

Hedon

Confor

partproteamb 
participação
em atividades
de proteção
ambiental idade  Idade

escolarida 
nível de

escolaridade
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-,062 -,105 ,082
,335 ,078 ,161
247 280 295
,022 ,014 ,048
,736 ,821 ,407
247 280 295
,101 -,014 ,075
,113 ,809 ,198
247 280 295
,448** -,037 ,104
,000 ,541 ,075
247 280 295
1 -,048 ,005

,467 ,938
247 236 247
-,048 1 -,118*
,467 ,049
236 280 280
,005 -,118* 1
,938 ,049
247 280 295

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Poder

dummysex  sexo
transformada

membros  dummy
membros MPDFT

impmeioamb  atividade
que alou da importância
do meio ambiente

partproteamb 
participação em
atividades de proteção
ambiental
idade  Idade

escolarida  nível de
escolaridade

partproteamb 
participação
em atividades
de proteção
ambiental idade  Idade

escolarida 
nível de

escolaridade

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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