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RESUMO 

 

A Percepção Ambiental é encarada como uma tomada de consciência do ambiente pelo 

homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido e tem sido uma 

ferramenta muito utilizada na gestão de áreas protegidas e em trabalhos que visem 

entender a relação da população de uma determinada região com o meio ambiente. As 

pessoas percebem e avaliam o ambiente das mais variadas formas, o que demonstra a 

necessidade e importância de investigar a PA de um determinado grupo ou indivíduo. 

Desta forma, é possível desenvolver a sensibilidade e estimular o lado crítico como 

forma de exercer a cidadania e a gestão do meio ambiente. Esta pesquisa teve como 

objetivo, investigar a percepção ambiental de estudantes de duas escolas estaduais dos 

Bairros de Lagoa Nova e Mãe Luiza sobre a primeira Unidade de Conservação criada 

no Estado do Rio Grande do Norte, o Parque Estadual Dunas do Natal. As escolhas das 

Escolas se deram pela proximidade entre elas e o Parque, e partindo-se da premissa que 

os estudantes morem próximos a ambos os locais, é fundamental que compreendam o 

meio ambiente a partir de suas próprias experiências e realidades. Foram aplicados 

questionários para as turmas do 1º ano do Ensino Médio de ambas as escolas, que 

abordam questões relativas ao meio ambiente e específica ao Parque das Dunas. Após 

aplicação dos questionários e a compilação dos dados através de gráficos, tabelas e 

figuras, foi comprovado que os alunos não costumam frequentar o Parque, o que indica 

que não possuem um sentimento afetivo (topofílico) e têm suas percepções afetadas por 

não vivenciarem este ambiente. Por fim, também foram aplicados questionários aos 

moradores antigos do entorno do Parque, que relataram melhorias na segurança e na 

preservação no período pós-criação como UC; aos professores da Escola Dinarte Mariz 

que apontaram dificuldades estruturais, logísticas e financeiras que os impedem de 

inserir práticas pedagógicas voltadas à educação ambiental e com a atual Gestora do 

Parque das Dunas, que relatou os impactos ocorridos em decorrência de invasões, 

trilhas clandestinas, desmatamento e ressaltou a importância das pesquisas realizadas no 

ambiente do Parque como forma de propiciar avanços na gestão.  

 

Palavras-chave: Percepção; Percepção Ambiental; Parque Estadual Dunas do Natal; 

Estudantes. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Environmental Perception is seen as an awareness of the environment by man, that is, 

the act of perceiving the environment that is inserted and has been a very used tool in 

the management of protected areas and in works that aim to understand the relation of 

the population of a particular region with the environment.  People perceive and 

evaluate the environment in a variety of ways, which demonstrates the need and 

importance of investigating the EP of a particular group or individual. An this way, it is 

possible to develop sensitivity and stimulate the critical side as a way of exercising 

citizenship and managing the environment. This research had the objective of 

investigating the environmental perception of students from two state schools in the 

neighborhoods of Lagoa Nova and Mãe Luiza on the first Conservation Unit created in 

the State of Rio Grande do Norte, the Natal Dunes State Park. The choices of the 

Schools were due to the proximity between them and the Park, and starting from the 

premise that the students live near to both places, it is fundamental that they understand 

the environment from their own experiences and realities. Questionnaires were applied 

to the high school classes of both schools, which address issues related to the 

environment and specific to the Dunes Park. After applying the questionnaires and 

compiling the data through graphs, tables and figures, it was verified that the students 

do not usually attend the Park, which indicates that they do not have an affective feeling 

(topophilic) and have their perceptions affected by not experiencing this environment. 

Finally, questionnaires were also applied to the ancient residents of the Park 

surroundings, who reported improvements in safety and preservation in the post-

breeding period as UC; to the teachers of the Dinarte Mariz School who pointed out 

structural, logistical and financial difficulties that prevent them from inserting 

pedagogical practices aimed at environmental education and the current Manager of the 

Natal Dunes State Park, which reported the impacts of invasions, clandestine 

tracks, deforestation and highlighted the importance of the research carried out in the 

Park's environment as a way to foster advances in management. 

 

Keywords: Perception; Environmental Perception; Natal Dunes State Park; Students. 
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INTRODUÇÃO 

  

Alguns autores como Santos et al. (2000) e Allendorf et al. (2006), têm avaliado a 

percepção ambiental de populações do entorno de áreas relevantes à conservação, buscando 

elementos para identificar as causas desses conflitos, além de informações que possam 

orientar o planejamento, tanto dos usos e conservação do local como também de atividades 

para fins de educação ambiental. Nesta perspectiva, o ambiente escolar constitui um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento da Educação Ambiental, na medida em que possibilita a 

realização de um trabalho de intervenção sistemático, planejado e controlado (Pelicioni, 

2002).  

O estabelecimento de espaços especialmente protegidos é uma das ferramentas mais 

utilizadas para a conservação e uso sustentável da natureza. Torna-se uma estratégia 

importante e necessária diante da ocupação desenfreada da terra e do uso predatório dos 

recursos naturais que a humanidade vem protagonizando (BENSUSAN, 2006). 

Ao adotar tais estratégias, também são gerados alguns conflitos. Bensusan (2006) 

elenca como um grande desafio, além da própria convivência harmônica entre áreas 

protegidas e comunidades locais, a tentativa de fazer com que essas áreas se tornem agentes 

de transformação social. 

 Ao criar uma área protegida, algumas comunidades são desalojadas, as restrições de 

uso se dão sem maiores explicações e compensações, geram conflitos sociais e culturais 

advindos de sua criação, pressão de uso sobre os recursos naturais dessas áreas as quais nem 

sempre estão bem protegidos.    

Desta forma, gestores destas áreas de proteção, as UC´s, enfrentam conflitos 

envolvendo o manejo da área preservada e a população que se encontra no entorno destas 

unidades. Neste sentido, Mayer (1998) afirma que os problemas ambientais também são 

causados por falta de “conhecimentos” e que a solução está na educação, tornando-se, 

portanto, emergencial.  

Com isso, pesquisas avaliando a percepção ambiental do indivíduo podem também ser 

instrumentos educativos e transformadores (SANTOS et al. 2000), proporcionando subsídios 

para valorizarem a necessidade de preservar o ambiente onde vivem, mudando hábitos e 

atitudes em busca de uma melhor qualidade de vida, através de uma maior conscientização 

ambiental. 
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A percepção ambiental de sujeitos ligados direta ou indiretamente a uma área de 

conservação ou frente a uma problemática ambiental, têm sido objeto de várias pesquisas, 

inclusive no Estado do RN, entre as quais citamos (CUNHA & CANNAN, 2015; DORIGO & 

LAMANO-FERREIRA, 2015; GUEDES, 2015; REBOUÇAS et al. 2015; ANANIAS & 

GUEDES, 2017; FREITAS, 2018).  

Com ênfase nesta perspectiva regional, a motivação para trabalhar com a Percepção 

Ambiental de estudantes sobre o Parque das Dunas surgiu devido à importância vital desta 

UC para a qualidade de vida da população de Natal, contribuindo direta e indiretamente desde 

o fato de promover a recarga do lençol freático da cidade, e a purificação do ar (Governo do 

Estado do Rio Grande do Norte, 2013), até propiciar uma opção de lazer ecológico e 

sustentável. 

O PEDN foi criado em 1977, como uma UC de proteção integral e, apesar de ter como 

principal objetivo garantir a preservação de sua rica fauna e flora de grande valor 

bioecológico, esta área envolve diversos conflitos gerados, principalmente, pela expansão 

urbana, que exerce enorme pressão sobre o Parque. Queimadas, desmatamentos, retirada de 

sedimentos, depósitos de lixo, construções irregulares, descarte do lixo, fossas clandestinas, 

retirada de vegetação, especulação imobiliária, e o consequente desequilíbrio na fauna, além 

de intervenções do poder público, como no recente caso, divulgado pela mídia, da 

reestruturação de uma importante avenida da cidade que ocuparia um trecho do parque, 

representam alguns dos principais problemas observados e abordado em outras pesquisas 

(OLIVEIRA, 2003; MESQUITA & DINIZ 2006). 

Neste contexto, o estudo tentará responder os seguintes questionamentos: Como o 

Parque das Dunas está presente no cotidiano dos alunos das escolas do seu entorno? Este uso 

se dar de forma positiva ou não? As escolas do entorno do parque das Dunas abordam as 

questões relacionadas às problemáticas e estão envolvidas com o Parque? Até que ponto os 

alunos buscam soluções frente às problemáticas ambientais identificadas? 

Segundo Marczwinski (2006), é fundamental que os alunos compreendam o meio 

ambiente prioritária e inicialmente a partir de suas próprias experiências e realidades, para 

obter maior relevância e significado do aprendizado e para o estabelecimento de uma 

consciência ambiental mais efetiva, por isso, a proximidade entre as Escolas Castro Alves e 

Dinarte Mariz e o Parque, foi determinante nas suas escolhas. 

Portanto, ao provocar a reflexão sobre a vivência pessoal dos estudantes, põe-se em 

discussão práticas pedagógicas que sejam mais condizentes com a realidade que os cercam, 
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que possam agregar ao conhecimento adquirido na trajetória escolar de cada um, e os 

sensibilizem a participarem ativamente nas comunidades onde vivem, multiplicando a 

participação na causa ambiental.  

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivo principal: 

 Investigar a percepção ambiental de estudantes do Ensino Médio de duas escolas 

estaduais dos Bairros de Lagoa Nova e Mãe Luiza sobre o Parque Estadual Dunas do 

Natal (RN). 

Como objetivos específicos, temos: 

 Analisar como os estudantes relacionam o ambiente do Parque com seu cotidiano 

(sentimento topofílico); 

 Verificar se nas escolas estudadas ocorre o desenvolvimento de atividades 

relacionadas à temática ambiental, em especial às questões ligadas ao Parque das 

Dunas, e caso ocorram, verificar a participação dos estudantes nestas atividades; 

 Descrever a percepção dos alunos sobre as responsabilidades e os papéis atribuídos ao 

poder público, poder privado e a sociedade na gestão do Parque; 

 Explicar como a gestão do Parque atua junto às comunidades do entorno, a fim de 

minimizar conflitos, divulgar a importância do Parque e promover a educação 

ambiental. 

Para estruturar esta pesquisa de forma lógica e coerente, a dividimos da seguinte 

maneira. 

Primeiramente, foi feita uma breve introdução em que se aborda o tema, a 

problemática, a justificativa e os objetivos como forma de apresentar ao leitor, os rumos da 

presente pesquisa.  

No capítulo um, abordamos conceitos chaves para que possam auxiliar no 

entendimento dos objetivos que nortearão o trabalho, além da caracterização do ambiente alvo 

de nosso estudo, o Parque das Dunas, as escolas participantes de nossa pesquisa, e os bairros 

em que estão localizadas.  

No capítulo dois, foram descritos os aspectos metodológicos da pesquisa, como o tipo, 

os instrumentos e técnicas utilizadas na coleta de dados. 

O capítulo três foi dedicado a análise e discussão dos dados coletados, através de 

gráficos, figuras e tabelas, que representem as respostas dos atores sociais desta pesquisa. 

Por fim, foram feitas as considerações finais com base na interpretação dos resultados 

obtidos. 



19 

 

 

1-   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A questão ambiental
1
, pela sua complexidade, precisa de uma abordagem global 

holística, de um enfoque sistêmico e de um tratamento interdisciplinar, uma vez que o meio 

ambiente é uma realidade total e abrangente, constitui uma teia com infinitas implicações 

(COIMBRA, 2002). 

O Meio Ambiente realidade ao mesmo tempo natural e social é, ainda, uma realidade 

extremamente diferenciada e complexa. Em um determinado ambiente, se materializa as 

relações que os homens têm entre si e a natureza, conforme descreve Telles et al (2002), e 

destas relações, advêm vários conflitos a serem gerenciados. É diferenciado por reunir uma 

infinidade de componentes vivos e não vivos, racionais e irracionais, materiais e imateriais. 

Complexa, por todos esses componentes que, além da sua singularidade, participam de 

diversas relações (COIMBRA, 2002).  

Para Telles et al (2002), o Meio Ambiente é sempre suporte de todos os modelos de 

desenvolvimento estabelecidos ao longo do processo de ocupação humana dos espaços, 

provocando impactos e uma crescente degradação, e consequentemente, considerável perda 

da qualidade de vida da população. 

Sabe-se que as condições ambientais e a qualidade de vida das sociedades, no início 

do século XXI são agravadas pelos meios de produção, que ainda têm provocado à 

degradação do ambiente natural e social, conforme salienta Silva (2015).  

 

A busca por informações que subsidiem um olhar crítico sob os problemas 

cotidianos revela o interesse da sociedade pelas questões ambientais, que tem 

crescido consideravelmente, e os estudos da percepção buscam contribuir para a 

abordagem cultural do meio ambiente, integrando diversas ciências como a 

psicologia, a geografia, a biologia e a antropologia, com a finalidade de 

compreender os distintos comportamentos do ser humano em relação ao meio 

ambiente. 

 

 

Segundo Morin (2003) os problemas socioambientais que estamos vivenciando estão 

relacionados a uma crise de valores e de percepção, que se originou a partir das maneiras 

pelas quais grupos sociais pensaram e construíram suas relações com a natureza. 

Neste processo de discussão “Sociedade x Natureza”, a realização de eventos com a 

participação de cada vez mais países foram determinantes para ampliar o poder de alcance 
                                                           
1
 Coimbra (2002) define Questão Ambiental como o conjunto de fatores de ordem técnico-científica, econômica, 

social, cultural e política, que criou tensões crescentes nas relações de convivência da espécie humana com os 

demais componentes do ecossistema da Terra, resultando em riscos globais e ameaças à sobrevivência de ambas 

as partes. 
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dessa temática e fortalecer os movimentos ambientalistas; afinal, o problema não é só para os 

Governantes destes países, e sim envolve toda a sociedade que lá estão representadas. 

Braga et al (2018) destacam como marco inicial dos debates ambientais, a I 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano realizada em Estocolmo na 

Suécia, em 1972, e foi prosseguido por vários outros eventos como a Rio/92 no Rio de Janeiro 

e o COP21 em Paris, França, no ano de 2017, que ajudaram a fortalecer os movimentos 

ambientalistas. Tais encontros tinham em comum: debater e propor medidas frente ao 

processo de desenvolvimento nocivo ao meio ambiente, e assim, buscar o desenvolvimento 

mais responsável e menos destrutivo, pois a sociedade mundial passou a perceber os 

problemas ambientais e como estes afetam a vida das populações sobre a Terra. 

Ao tomar como base essa reflexão é possível afirmar que pesquisas sobre percepção 

ambiental e atividades relacionadas à educação ambiental é um caminho para se pensar em 

uma relação mais respeitosa entre os seres humanos e todas as formas de vida que se 

encontram na biosfera, bem como promover o uso consciente e racional dos recursos naturais. 

É nesse sentido, que esta pesquisa apresenta como objeto de estudo a percepção que alunos do 

ensino médio possuem em relação ao Parque das Dunas, localizado no município de Natal 

(RN). 

 

1.1- Percepção Ambiental como ferramenta para gestão de Unidades de Conservação  

 

Afinal, o que é Percepção? Percepção é o substantivo feminino com origem no 

latim perceptione e que descreve o ato, efeito ou capacidade de perceber alguma coisa. 

Segundo Coimbra (2002), a percepção é o primeiro passo no processo de conhecimento. 

Através de todos os nossos sentidos, o ser humano percebe o mundo simultaneamente. 

Dessa forma, a percepção é vista como uma atividade, onde os órgãos dos sentidos são pouco 

eficazes quando não são ativamente utilizados em nosso cotidiano (TUAN, 1980). 

A Percepção Ambiental tem sido uma ferramenta muito utilizada na gestão de áreas 

protegidas e em trabalhos que visem entender a relação da população de uma determinada 

região com o meio ambiente. As pessoas percebem e avaliam o ambiente das mais variadas 

formas. Afinal, duas pessoas não veem a mesma realidade, e daí parte a necessidade e 

importância de avaliar a percepção ambiental de um determinado grupo ou indivíduo.  

A importância da pesquisa em Percepção Ambiental para planejamento do ambiente 

foi ressaltada na proposição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
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a Cultura - UNESCO (1973) quando se afirma que “uma das dificuldades para a proteção dos 

ecossistemas naturais está na existência de diferenças nas percepções dos valores e da 

importância dos mesmos entre os indivíduos de culturas diferentes, ou de grupos 

socioeconômicos, que desempenham funções distintas, no plano social, nesses ambientes”. 

Coimbra (2002) ressalta que percepção ambiental deve ser trabalhada 

estrategicamente, seja de pessoas individuais ou em grupos, para desenvolver a sensibilidade 

e os juízos corretos com respeito à realidade ambiental, como forma de exercer a cidadania e a 

gestão do meio ambiente. 

Percepção ambiental, segundo Del Rio (1999), “pode ser definida como um processo 

mental de interação do indivíduo com o meio ambiente que se dá através de processos 

perceptivos propriamente ditos, e principalmente, cognitivos”. 

Fagionato (2005) define Percepção Ambiental como sendo “uma tomada de 

consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está 

inserido [...].” A autora afirma que é de fundamental importância, saber como os indivíduos a 

serem trabalhados percebem o ambiente em que vivem, suas fontes de satisfação e 

insatisfação, julgamentos e condutas, pois só assim, conhecendo a cada um, será possível a 

realização de um trabalho voltado a educação ambiental, partindo da realidade do público 

alvo. Para isso, Tuan (1980) destaca a importância de alguns sentidos mais utilizados pelos 

seres humanos na percepção ambiental, sendo a visão o sentido mais aguçado e mais evoluído 

entre os animais.  

A Percepção Ambiental na Gestão Ambiental
2
 funciona como uma importante 

ferramenta para traçar um perfil da população da área pesquisada, fornecendo subsídios 

importantes na identificação de possíveis entraves a atuação do gestor, e a partir da opinião do 

cidadão é possível identificar através de análises do comportamento ambiental, o seu nível de 

conhecimento, atitudes, senso de comunidade, acesso à informação e grau de alienação 

referente à problemática ambiental abordada, facilitando a elaboração planejada de estratégias 

ambientais compatíveis e adequadas na solução e encaminhamentos de medidas sustentáveis 

que contribuam para a melhoria ambiental e a qualidade de vida do cidadão (PINHEIRO et 

al., 2002, p. 3). Uma falha ou erro de percepção introduz um vício na base do diagnóstico e do 

                                                           
2
 Coimbra (2002) define Gestão Ambiental como um processo de administração participativo, integrado e 

contínuo, que procura compatibilizar as atividades humanas com a qualidade e a preservação do patrimônio 

ambiental, por meio da ação conjugada do poder público e da sociedade organizada em seus vários segmentos, 

mediante priorização das necessidades sociais e do mundo natural, com alocação dos respectivos recursos e 

mecanismos de avaliação e transparência. 
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planejamento das ações ambientais; portanto, é elementar perceber e se expressar com clareza 

os fatos ou fenômenos de que se quer tratar (COIMBRA, 2002). 

Com base na literatura consultada observa-se que o conceito de percepção ambiental é 

utilizado em várias áreas do conhecimento como a geografia, biologia, psicologia, arquitetura 

e urbanismo para desenvolver trabalhos e projetos orientados para a relação do homem com o 

meio ambiente (unidades de conservação, florestas, matas, parques, zonas urbanas, 

condomínios e atividades diversificadas na área ecoturismo), com a finalidade de estimular o 

sentimento de afinidade e mutualismo entre o lugar e seus moradores. Ou seja, potencializar o 

sentimento na comunidade de que pertencem ao lugar e de que este lhes pertence, 

compreendendo que todos os espaços se constituem, a partir da relação do homem com a 

natureza, consigo mesmo e com os outros homens. 

O prazer visual da natureza varia em tipo e intensidade e uma pessoa pode se 

identificar mais facilmente com uma área, se ela parece ser uma unidade natural. Este 

sentimento relativo ao pertencimento ao lugar é definido como Topofilia. Trata-se de um 

neologismo, de associar o sentimento com o lugar; é o elo afetivo entre as pessoas e o lugar 

ou o ambiente físico (TUAN, 1980).  

Entre os conceitos atribuídos ao espaço geográfico, o lugar é tido como o espaço de 

vivência; o espaço de reprodução social. Nas análises que se seguem, esta compreensão 

fundamenta-se em Tuan (2013), quando o espaço transforma-se em lugar à medida em que 

adquire definição e significação, de acordo com as experiências de cada indivíduo em seu 

cotidiano. 

O meio ambiente pode não ser a causa da Topofilia, mas fornece o estímulo sensorial 

que, ao agir com a imagem percebida, dá forma às nossas alegrias e ideais (TUAN, 1980). 

Desta forma, podemos entender que a Topofilia examina a natureza do sentimento dos 

indivíduos, e este conceito pode ser utilizado por outras áreas do conhecimento.  

Neste trabalho, foi investigado o contato físico dos alunos com o Parque das Dunas, 

promovendo esta ideia de que o espaço pode se tornar lugar quando o conhecemos melhor e 

lhe atribuímos valor, conforme Tuan (2013). 
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1.2- Educação Ambiental (EA): Reflexões ambientais no espaço urbano 

 

Como observado desde o início da leitura deste trabalho, trata-se de um estudo ligado 

a Percepção Ambiental, porém vimos a necessidade de agregar outros conceitos ao corpo da 

pesquisa, como a exemplo, a Educação Ambiental. 

Conforme Melazo (2005), a Educação Ambiental aliada à Percepção Ambiental 

devem ter como objetivo, a transmissão de conhecimentos e a compreensão dos problemas 

ambientais e, consequentemente, provocar uma maior sensibilização das pessoas a respeito da 

preservação dos recursos naturais (fauna, flora, rios, matas etc.), bem como a prevenção de 

riscos de acidentes ambientais e correção de processos que afetam a qualidade de vida nos 

centros urbanos. 

A Educação Ambiental se apresenta como um processo contínuo de 

ensino/aprendizagem, voltada a todos os cidadãos e dentro do universo desta pesquisa, está 

intimamente inserido no ambiente escolar, através da prática pedagógica das disciplinas de 

Geografia e Biologia/Ciências; no Parque das Dunas, através das atividades de educação 

ambiental como trilhas ecológicas, museus e exposições, introduzidos pelo Órgão Gestor do 

Parque; e também presente na formação do conhecimento de cada morador entrevistado dos 

bairros do entorno do Parque.  

Vários autores têm definido a Educação Ambiental e abaixo temos alguns exemplos: 

 

 "Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade."  (BRASIL, Lei nº 

9795/1999, Art 1º - Política Nacional de Educação Ambiental). 

 “A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 

prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em 

sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa 

atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental.” (BRASIL, Resolução nº 02/2012, Art. 2° - Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental); 

 “A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a comunidade 

educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, do tipo de relações que 
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os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados de ditas 

relações e suas causas profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o 

educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um comportamento 

dirigido a transformação superadora dessa realidade, tanto em seus aspectos naturais 

como sociais, desenvolvendo no educando as habilidades e atitudes necessárias para 

dita transformação.” Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a 

Educação Secundária – Chosica/Peru (1976). 

 “A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e clarificações de 

conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e modificando as atitudes 

em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-relações entre os seres humanos, 

suas culturas e seus meios biofísicos. A educação ambiental também está relacionada 

com a prática das tomadas de decisões e a ética que conduzem para a melhora da 

qualidade de vida” Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977). 

 “A EA deve se configurar como uma luta política, compreendida em seu nível mais 

poderoso de transformação: aquela que se revela em uma disputa de posições e 

proposições sobre o destino das sociedades, dos territórios e das desterritorializações; 

que acredita que mais do que conhecimento técnico-científico, o saber popular 

igualmente consegue proporcionar caminhos de participação para a sustentabilidade 

através da transição democrática”. (SATO et al, 2005). 

Nesta direção, com base nas conceituações supracitadas neste trabalho, a EA é 

entendida como sendo uma ação social de construção de valores que contribuem na formação 

do conhecimento do individuo que terá participação primordial ao disseminar práticas 

sustentáveis. 

Cronologicamente, tivemos fatos históricos relacionados a Educação Ambiental. O 

primeiro acontecimento ocorreu em 1968, quando foi formado um Conselho para Educação 

Ambiental, do qual faziam parte mais de 50 organizações voltadas para temas de educação e 

meio ambiente. Neste mesmo ano, foi fundado o Clube de Roma, formado por 30 

especialistas de diversas áreas para discutir questões econômicas e ambientais. Esta 

organização publicou, em 1972, o relatório “The Limits of Growth” (os Limites do 

Crescimento), o qual condenava a busca do crescimento da economia dos países mais ricos a 

qualquer custo, ou seja, sem levar em conta o custo ambiental desse crescimento. 

Em 1972, após várias pressões de ambientalistas de todo o Planeta, a Organização das 

Nações Unidas – ONU realizou, em Estocolmo, Suécia, a I Conferência das Nações Unidas 
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sobre o Meio Ambiente Humano. Desta conferência, a ONU criou o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA. Foi recomendada a criação de um Programa 

Internacional de Educação Ambiental – PIEA, o que só ocorreu em Belgrado, Iugoslávia, em 

1975, por representantes de 65 países, que formularam princípios orientadores desse 

Programa, para enfrentar a ameaça de crise ambiental no Planeta. 

O marco da EA aconteceu em 1977, com a Conferência Intergovernamental de 

Educação Ambiental, que foi realizada em Tbilisi, Geórgia, organizada pela UNESCO, em 

cooperação com a PNUMA. Lá, foram definidos objetivos, princípios, estratégias e 

recomendações para o desenvolvimento da EA no mundo, bem como indicar o ensino formal 

como um dos eixos fundamentais para se atingir as metas nela estabelecidas. 

Em 1987, em Moscou, Rússia, ocorreu a Conferência Internacional da UNESCO-

PNUMA sobre Educação e Formação Ambiental. Foram elaboradas as estratégias 

internacionais para ações no campo da EA a serem aplicadas a partir da década de 90, além do 

reconhecimento da importância da absorção da EA nos sistemas educacionais de diversos 

países. 

Vinte anos após a Conferência em Estocolmo, aconteceu, em 1992, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio/92, que contou com a 

participação de 170 países. Desse encontro, foi elaborada a Agenda 21, que reúne propostas 

de ação e estratégias e prevê a promoção da qualidade de vida e desenvolvimento sustentado 

com vistas ao século 21. 

Na 21ª Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC, em Paris em 2017, foi adotado 

um novo acordo com o objetivo central de fortalecer a resposta global à ameaça da mudança 

do clima e de reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos decorrentes dessas 

mudanças.   

O Acordo de Paris foi aprovado pelos 195 países Parte da UNFCCC para reduzir 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) no contexto do desenvolvimento sustentável. O 

compromisso ocorre no sentido de manter o aumento da temperatura média global em bem 

menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais e de envidar esforços para limitar o aumento 

da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.  

Para que comece a vigorar, necessita da ratificação de pelo menos 55 países 

responsáveis por 55% das emissões de GEE. O secretário-geral da ONU, numa cerimônia em 

Nova York, no dia 22 de abril de 2016, abriu o período para assinatura oficial do acordo, 

pelos países signatários. Este período se encerrou em 21 de abril de 2017. 
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No Brasil, a Lei. 9795/99 serviu de base para a resolução Nº 2, de 15 de Junho de 2012 

que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Dispõe sobre 

a educação ambiental propriamente dita, instituindo a Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) através do aprimoramento das práticas docentes, tornando a Educação 

Ambiental interdisciplinar, em todas as séries e em todas as disciplinas, bem como em todos 

os níveis de ensino, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior. Tem como foco, a 

conscientização pública, na medida em que tenta despertar no cidadão em formação, o 

interesse na preservação do meio ambiente. 

Concordamos com Telles et al (2002), que diz que a EA apenas, não será responsável 

por interromper esse processo de degradação ambiental pelo qual passa o nosso planeta, mas é 

um importante instrumento para colocar em prática as mudanças de comportamentos, que irão 

contribuir para a preservação do ambiente e manter a qualidade de vida.  

Importante salientar que, antes de utilizar o instrumento EA, Reigota (2010) afirma 

que é necessário conhecermos as concepções de meio ambiente das pessoas envolvidas nas 

atividades. Desta forma, procuramos manter a coerência na construção desta pesquisa, onde, 

primeiro buscou-se investigar a percepção dos atores sociais e em seguida, analisar como a 

educação ambiental pode ser inserida na realidade de cada grupo. 

 

1.3- Unidades de Conservação (UC): A importância da sua gestão 

 

Segundo Bensusan (2006) originalmente, a ideia de se reservar determinados espaços 

tem, ao menos, duas motivações: a preservação de lugares sagrados – como a criação de 

florestas sagradas na Rússia, onde o uso e mesmo a presença humana eram proibido – e a 

manutenção de estoques de recursos naturais estratégicos, já apareciam nos registros 

históricos assírios de 700 a.C. as reservas reais de caça e também os Romanos, que se 

preocupavam em manter reservas de madeira, entre outros produtos, para a construção de 

navios. 

De acordo com Urban (1998), apenas na segunda metade do século XIX, surgiu a ideia 

de definir espaços para conservação de paisagens naturais, pois o papel transformador da 

humanidade tornava-se cada vez mais claro, como também iam diminuindo as áreas onde a 

Terra mantinha-se a sob o mito da natureza intocada ou primitiva. 

Segundo Diegues (2008), a noção de mito naturalista, da natureza intocada, do mundo 

selvagem diz respeito a uma representação simbólica pela qual existiriam áreas naturais 
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intocadas e intocáveis pelo homem, apresentando componentes num estado "puro" até 

anterior ao aparecimento do homem. Esse mito supõe a incompatibilidade entre as ações de 

quaisquer grupos humanos e a conservação da natureza. O homem seria, desse modo, um 

destruidor do mundo natural e, portanto, deveria ser mantido separado das áreas naturais que 

necessitariam de uma "proteção total". 

Um marco mundial foi a criação do Parque Nacional Yellowstone, pelos Estados 

Unidos, em 1872, que teve o objetivo de preservar suas belas paisagens para as gerações 

futuras. No Brasil, em 1876, André Rebouças propôs a primeira criação de um Parque 

Nacional, de forma a seguir o modelo norte-americano, sendo um na Ilha do Bananal e o 

outro no Paraná, que se estenderia das Sete Quedas até Foz do Iguaçu (URBAN, 1998). Esta 

proposta, que acabou não se concretizando, abriu espaço para uma ampla discussão e 

mobilização nos anos seguintes, que contribuiu significativamente para a criação dos 

primeiros parques nacionais brasileiros (MEDEIROS, 2004). 

Em 1937, foi criado no Rio de Janeiro, o Parque Nacional de Itatiaia, como a primeira 

área protegida do Brasil. Tal criação foi possível devido à contribuição do recém-criado, na 

época, Código Florestal (Decreto nº 23.793, de 1934). Em 1965, uma nova versão do Código 

Florestal definiu como Parques Nacionais as áreas criadas com a finalidade de resguardar 

atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da Flora, da Fauna e das 

belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos. 

Ao ser criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), em 1967, a 

administração das áreas protegidas passou a ser realizada por tal órgão, até o ano de 1973, 

quando foi criado a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA).  Em 1979, instituiu-se o 

Regulamento dos Parques Nacionais, o qual ainda está em vigor. Em 1989 a SEMA é extinta, 

e é criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), e a gestão de áreas protegidas federais concentrou-se em um só órgão. 

Em 2007, foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), como fruto de um desmembramento do IBAMA, o qual em seu Artigo 1º 

(BRASIL, 2007) expõe sua finalidade: 

 

I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, 

referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, 

proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela 

União; 

II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis 

e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação 

de uso sustentável instituídas pela União; 
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III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e 

conservação da biodiversidade e de educação ambiental; 

IV - exercer o poder
3
 de polícia ambiental para a proteção das unidades de 

conservação instituídas pela União; e 

V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades 

envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades 

de conservação, onde estas atividades sejam permitidas. 

 

Desta forma, o ICMBio é, atualmente, o órgão responsável pelas UC´s instituídas pela 

União. 

As UC´s são áreas delimitadas e que se destinam especialmente à proteção e 

manutenção da diversidade biológica e recursos naturais e culturas associadas, possuindo um 

regime de administração diferenciado (MEDEIROS; YOUNG, 2011). 

Para Rebouças et al (2015): 

 

As Unidades de Conservação (UC) em áreas urbanas surgiram como alternativas 

para equacionar a perda de referência da natureza natural e ainda, podem representar 

um ambiente que age não apenas na conservação dos recursos naturais, mas 

também, como locais de aprendizagem e sensibilização da comunidade em relação à 

problemática ambiental. 
 

Desta forma, o governo brasileiro busca a proteção das áreas naturais por meio das 

UC´s, cuja estratégia, se depara com vários conflitos advindos das interações ecológicas entre 

os diversos atores sociais e o meio biofísico envolvido (LITTLE, 2001), devido as 

divergências de interesses de cada grupo. 

Tais conflitos tem sua origem na criação das próprias UC´s, visto que, normalmente, 

são impostas pelo poder público e efetivadas com pouca ou mínima participação da 

população. Desta forma, a manutenção dos recursos naturais destas áreas, que são legalmente 

instituídas pelo poder público, nas suas três esferas (municipal, estadual e federal), é 

comprometida. 

A partir de 1970, houve um aumento considerável nas criações de UC´s, devido ao 

reconhecimento da rápida destruição de espécies e de muitos ecossistemas tropicais e da 

importância das UC´s na proteção da biodiversidade remanescente. Porém, muitas dessas 

áreas, foram elaboradas nos gabinetes oficiais; criadas sem muito conhecimento ou análise 

das condições ecológicas e sociais locais (BENSUSAN, 2006). Justamente na década de 

1970, foi criado, em âmbito estadual, o Parque Estadual Dunas do Natal. 

                                                           
3
 No Parágrafo único da referida Lei, consta: O disposto no inciso IV do caput deste artigo não exclui o exercício 

supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA). 
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Para atingir esse objetivo de forma efetiva e eficiente, foi instituído o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com a promulgação da Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000, sendo importante salientar que várias UC´s foram implementadas antes da 

criação SNUC, que é o caso de nosso objeto de estudo, O Parque Estadual Dunas do Natal. 

A Lei do SNUC representou grandes avanços à criação e gestão das UC nas três 

esferas de governo (federal, estadual e municipal), pois ele possibilita uma visão de conjunto 

das áreas naturais a serem preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que 

regulamentam a participação da sociedade na gestão das UC, potencializando a relação entre 

o Estado, os cidadãos e o meio ambiente.  

Conforme o Art. 4 da Lei nº 9.895/2000, O SNUC tem os seguintes objetivos: 

 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos 

no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente. (BRASIL, 2000) 
 

Através do SNUC foram criados dois grandes grupos de Unidades de Conservação, as 

Unidades de Proteção Integral, com o objetivo básico de preservar a natureza, admitindo-se 

apenas o uso indireto dos recursos naturais e as Unidades de Uso Sustentável, de forma a 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais 

(BRASIL, 2000). 

Cada categoria das unidades de conservação criadas com a implementação do SNUC 

possui seus objetivos e características específicas, determinados especialmente pela forma de 

proteção e usos permitidos, conforme os quadros 01 e 02: 

 

 



30 

 

 

 

Quadro 01 – Categorias das Unidades de Proteção Integral e suas características  

 

Fonte: ISA (2019)
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Quadro 02 – Categorias das Unidades de Uso Sustentável e suas características 
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Fonte: ISA (2019) 
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1-  Caracterização da Área de Estudo 

 

De acordo com o site do IDEMA, o Rio Grande do Norte possui atualmente 238 mil 

hectares em Unidades Estaduais de Conservação, o que corresponde a 4,5% do seu território. 

Estas unidades estão localizadas, em sua maior parte, ao longo do litoral potiguar, sendo 

2,58% no ecossistema marinho, 1,08% no ecossistema costeiro, 0,8% em ecossistema de mata 

atlântica e o restante na caatinga. 

A gestão destas Unidades compete ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Meio Ambiente - IDEMA/RN, por meio do Núcleo de Unidades de Conservação (NUC). O 

setor, juntamente com o Programa Estadual de Unidades de Conservação, foi instituído, no 

âmbito interno do IDEMA, por meio da portaria nº 455 de 26/12/2003, com a finalidade de 

dar cumprimento ao que estabelece o SNUC, regulamentado pelo Decreto nº 4.340 de 22 de 

agosto de 2002. O NUC tem a missão de planejar, definir, propor a criação, implantar e gerir 

as Unidades Estaduais de Conservação de forma participativa, assegurando a proteção da 

natureza e qualidade de vida das gerações presentes e vindouras. 

O mapa 01, abaixo, mostra as Unidades Estaduais de Conservação legalmente 

instituídas no RN e sua respectiva localização: 

 

Mapa 01 - Localização das UC´s do RN 

 

Fonte: IDEMA (2017) 

http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000007073.PDF
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/idema/DOC/DOC000000000007073.PDF
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2.1.1-  Parque Estadual Dunas do Natal  

 

O Parque Estadual Dunas do Natal “Jornalista Luiz Maria Alves” foi criado através do 

Decreto Estadual n 7.237 de 22 de Novembro de 1977 como a primeira Unidade de 

Conservação do Rio Grande do Norte, está localizado na Zona Leste de Natal/RN, possui 

1.172 hectares de mata nativa, sendo parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica Brasileira e exerce uma grande importância para a qualidade de vida da população 

da cidade. Abaixo, na figura 01, vemos a localização do Parque e os bairros do entorno: 

 

Figura 01 - Localização do Parque das Dunas e bairros do entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMURB (2018) 

 

O Parque das Dunas tem por objetivos: garantir a preservação e conservação dos 

ecossistemas naturais englobados; proteger os recursos genéticos; possibilitar a realização de 

estudos, pesquisas e trabalhos de interesse científico; preservar sítios de valor histórico, 

arqueológico e geomorfológico; além de oferecer condições para o lazer, o ecoturismo e a 

realização de atividades educativas e de conscientização ecológica (IDEMA, 2013). 
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As pesquisas científicas realizadas no Parque, em várias áreas do conhecimento, têm 

se mostrado como importantes ferramentas de gestão e intervenção já que as ações partem da 

realidade do público estudado, conforme CABRAL (1999); CARVALHO (2001); CHAGAS 

(2007); SOUSA (2011); BARROS (2013); BRYCKAERT (2015); SANTOS et al (2016); 

SANTANA (2018). 

O setor de uso público, entrada para o Parque das Dunas, é o “Bosque dos 

Namorados”, ocupando uma área aproximada de sete hectares, com mais de mil e trezentas 

árvores nativas da Mata Atlântica. No Bosque localizam-se a sede administrativa do Parque 

das Dunas, centro de visitantes, biblioteca, centro de pesquisas, viveiro, unidade de mostra de 

vegetação, anfiteatro pau-brasil, folha das artes, lago artificial, posto de comando ambiental, 

parque infantil e anel viário para atividades físicas e caminhadas. No centro de visitantes tem 

uma sala com uma exposição permanente denominada: "Parque das Dunas: um encontro com 

sua natureza". Na figura 02 pode ser vista a entrada do Parque: 

 

Figura 02 – Entrada do Bosque dos Namorados observada da Avenida Alexandrino de Alencar 

(Bairro do Tirol)

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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O Parque das Dunas dispõe de um Plano de Manejo, instrumento técnico de 

planejamento ecológico, com zoneamento determinado e orientação sobre o desenvolvimento 

físico, de acordo com as finalidades do parque. Essa Unidade de Conservação dispõe também 

de um Plano de Operação, composto de três programas básicos: Programas de Manejo 

Ambiental, de Uso Público e de Operacionalização, com as orientações necessárias às 

atividades desenvolvidas no parque, contendo objetivos, atividades e normas. 

Atualmente, é gerido pelo IDEMA e recebe uma média anual de 150.000 visitantes, 

mantendo ainda um cadastro com cerca de 10.000 coopistas - que utilizam o espaço para a 

prática de atividades físicas. Durante o ano inteiro, o Parque oferece diversas atividades 

educativas, recreativas, físicas e culturais, com shows, peças, palestras, exposições e oficinas 

que garantem a diversão e o lazer dos seus visitantes. 

O Parque é contornado pelos bairros de Capim Macio, Lagoa Nova, Nova Descoberta, 

Tirol, Petrópolis e Mãe Luiza. Para a escolha dos bairros a serem analisados pela presente 

pesquisa, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da ocupação urbana nesta porção da 

cidade de Natal, como também observação “in loco”.  

Conforme relata Cabral (1999), os bairros de Nova Descoberta e Mãe Luiza surgiram 

na década de 40 e tiveram os migrantes fugidos da seca no interior do Estado do Rio Grande 

do Norte como primeiros habitantes do local e também dos bairros do entorno, enquanto que 

os demais bairros foram devidamente planejados, surgindo em decorrência da expansão física 

territorial da cidade e da valorização do solo urbano. 

Somada a esta semelhança histórica, os bairros de Nova Descoberta e Mãe Luiza 

foram os escolhidos, por possuírem escolas de Ensino Médio com proximidade ao Parque, 

onde a maioria dos estudantes é habitante dos próprios bairros, o que pode resultar em um 

sentimento topofílico em relação ao Parque. 

 

2.1.2-  O ambiente escolar  

 

A grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente escolar saudável e coerente com 

aquilo que ela pretende que seus alunos apreendam, para que possa, de fato, contribuir para a 

formação da identidade como cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio 

ambiente e capazes de atitudes de proteção e melhoria em relação a ele (BRASIL, 1997). 
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Para Martin-Baró (1992), a escola é um dos principais agentes socializadores, 

responsável não apenas pela difusão de conhecimentos, mas pela transmissão dos valores de 

uma cultura entre gerações.  

A prática pedagógica do professor e a representação que ele tem de meio ambiente 

exercem uma grande influência sobre a construção das representações de meio ambiente no 

indivíduo, ainda criança. Neste contexto, Reigota (1994) afirma que a prática pedagógica se 

resume à transmissão de conhecimentos sobre a natureza, levando à construção de uma 

representação de meio ambiente naturalista, concebendo o ser humano como observador 

externo. Pode-se ainda levar a construção de uma representação de meio ambiente 

antropocêntrica, isto é, utilitarista, concebendo a conscientização dos alunos quanto à 

preservação dos recursos em função de sua utilização e dos quais dependem para sua 

sobrevivência. Com a evolução das relações sociedade x natureza, o homem passou a 

interferir cada vez mais no ambiente natural, e assim, criando novos conceitos a respeito desta 

relação, que será retratado ao longo desta dissertação. 

Segundo Sato (2002), há diferentes formas de incluir a temática ambiental nos 

currículos escolares, como as atividades artísticas, experiências práticas, atividades fora da 

sala de aula, produção de materiais locais, projetos ou qualquer outra atividade que conduza 

os alunos a serem reconhecidos como agentes ativos no processo que norteia a política 

ambientalista. A criatividade na formulação das atividades fará a diferença neste processo de 

conscientização, sempre considerando o ambiente imediato, relacionado a exemplos de 

problemas ambientais atuais e, também, próximos a realidade dos estudantes.  

A Escola Estadual Castro Alves está localizada, oficialmente, no Bairro de Lagoa 

Nova. Importante destacar que o local em que se encontra a escola, limita-se com o Bairro de 

Nova Descoberta através da principal avenida, a Xavier da Silveira. Assim, Nova Descoberta 

tem uma proximidade maior ao Parque. Podemos ver a entrada da escola na figura 03, abaixo: 
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Figura 03 – Escola Castro Alves observada da Av. Xavier da Silveira (divisa dos bairros Lagoa Nova 

e Nova Descoberta) 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A escola trabalha a partir do ensino fundamental, nos chamados anos finais, que vai do 

6º ao 9º ano, e também o ensino médio, em três turnos. Possui uma boa estrutura física com 

diversos equipamentos como biblioteca, laboratório de informática, e conta atualmente com 

33 professores, 629 alunos matriculados, e 18 servidores administrativos, conforme dados 

obtidos no sítio da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte (SEEC). Nos quadros 03 e 

04, apresentados a seguir, vemos como estão distribuídos os estudantes e os professores: 

 

Quadro 03 – Total de estudantes da escola Castro Alves 

Modalidade Ano/Série Total de Estudantes 

Ensino Fundamental – Anos Finais 

Regular 6º Ano 73 

Regular 7º Ano 61 

Regular 8º Ano 67 

Regular 9º Ano 67 
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 Total da etapa de ensino 268 

Ensino Médio 

Regular 1ª Série 131 

Regular 2ª Série 121 

Regular 3ª Série 109 

 Total da etapa de ensino 361 

 Total da Escola 629 

Fonte: SEEC (2018) 

 

Quadro 04 – Total de professores da escola Castro Alves 

Disciplina Quantidade Disciplina Quantidade 

Arte 2 História 3 

Biologia/Ciências 3
4
 Língua Espanhola 1 

Educação Física 3 Língua Inglesa 3 

Ensino Religioso 1 Língua Portuguesa 5 

Física 2
5
 Matemática 5 

Filosofia 1 Química 1 

Geografia 2
6
 Sociologia 1 

Total 33 

Fonte: SEEC (2018) 

 

A Escola Estadual Dinarte Mariz está localizada no Bairro de Mãe Luiza, limítrofe na 

porção norte do PEDN, e também trabalha a partir dos anos finais do ensino fundamental, 

ensino médio e também o EJA (Educação de Jovens e Adultos)
7
, em dois turnos (manhã e 

noite). Podemos ver a entrada da escola nas figuras 04, 05, 06 e 07, abaixo: 

 

 

 

                                                           
4 A escola possui três professores que lecionam em três séries diferentes. 

5 A escola possui dois professores que lecionam em três séries diferentes. 

6 A escola possui dois professores que lecionam em três séries diferentes. 

7 Conforme a Lei, A Educação de Jovens e Adultos está estruturada em duas fases: Fase I - 1º e 2º períodos que 

equivalem aos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano); Fase II - 3º, 4º, 5º e 6º períodos que equivalem 

aos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano). 
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Figuras 04, 05, 06 e 07 – Entrada da Escola Dinarte Mariz (em obras), observada da Rua Camaragibe 

(Farol de Mãe Luiza ao fundo) 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

Também possui uma boa estrutura física principalmente após obras realizadas 

recentemente e outras que ainda se encontram em andamento, possui uma pequena biblioteca, 

quadra poliesportiva, e conta com 38 professores, 629 alunos matriculados e 18 servidores 

administrativos, conforme dados obtidos no sítio da Secretaria de Educação do Rio Grande do 

Norte (SEEC). Os alunos e professores se distribuem, de acordo com os quadros 05 e 06, da 

seguinte forma: 
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Quadro 05 – Total de estudantes da escola Dinarte Mariz 

Modalidade Ano/Série Total de Estudantes 

EJA - Ensino Fundamental – 2º Segmento Anual 

Jovens e Adultos 4º Período 69 

Jovens e Adultos 5º Período 69 

Total da etapa de ensino 138 

Ensino Fundamental – Anos Finais 

Regular 6º Ano 56 

Regular 7º Ano 27 

Regular 8º Ano 32 

Regular 9º Ano 29 

Total da etapa de ensino 144 

Ensino Médio 

Regular 1ª Série 136 

Regular 2ª Série 112 

Regular 3ª Série 99 

Total da etapa de ensino 347 

Total da Escola 629 

Fonte: SEEC (2018) 

 

Quadro 06 – Total de professores da escola Dinarte Mariz 

Disciplina Quantidade Disciplina Quantidade 

Arte 3 História 3 

Biologia/Ciências 5
8
 Língua Espanhola 1 

Educação Física 2 Língua Inglesa 4 

Ensino Religioso 1 Língua Portuguesa 4 

Física 4 Matemática 4 

Filosofia 1 Química 2 

Geografia 3 Sociologia 1 

                                                           
8
 A escola possui cinco professores que lecionam em 7 séries diferentes. 
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Total 38 

Fonte: SEEC (2018) 

 

Para mostrar a proximidade das escolas com o Parque, foi confeccionado o mapa 02, 

abaixo:  

 

Mapa 02 - Localização do Parque das Dunas e das Escolas Castro Alves e 

Dinarte Mariz 

Fonte: Organizado pelo autor, 2018. 
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Sobre a importância de sensibilizar as pessoas e envolvê-las nos problemas 

ambientais, no sentido de buscar as soluções efetivas para tais problemas e para o 

desenvolvimento, Sato (2002), afirma:  

 

…o processo educacional pode despertar a preocupação ética e ambientalista dos 

seres humanos, modificando os valores e as atitudes, e propiciar a construção de 

habilidades e mecanismos necessários para o desenvolvimento sustentável. Para 

atingir esse objetivo, é necessário reformular a Educação, não apenas com 

informações sobre os ambientes físicos ou biológicos, mas também sobre os 

ambientes socioeconômicos e sobre o desenvolvimento humano. 

 

Desta forma, acreditamos que a educação é o ponto de partida para mudanças de 

atitudes perante a realidade do meio ambiente, cada vez mais explorado e fragilizado, através 

da transmissão de conhecimento e informações pelas diversas metodologias e disciplinas 

existentes nas Escolas. É na escola que é construído o aprendizado, através da fundamentação 

teórica e da realização de atividades práticas ligadas às temáticas ambientais, o que faz com 

que os estudantes sintam-se inseridos, como agentes transformadores, nesta relação sociedade 

x natureza. 

 Segundo Piaget (1978), o professor deve inserir a dimensão ambiental dentro do 

contexto local, sempre constituindo modelos através da realidade e pelas experiências dos 

próprios alunos. Isto é, relacionar a temática ambiental à realidade vivenciada pelos alunos. 

 Embora a Educação Ambiental tenha obtido um caráter cada vez mais interdisciplinar, 

optou-se, pelo fato da pesquisa estar ligada a um Programa de Pós Graduação em Geografia e 

por questões logísticas, desenvolver a pesquisa com os professores da Geografia e Biologia, 

disciplinas as quais têm como conteúdos a temática da percepção, gestão e educação 

ambiental. 

Portanto, o estudo será desenvolvido com alunos do ensino médio por entendermos 

que nesta faixa etária, há um discernimento e uma base maior de conhecimento a respeito das 

problemáticas ambientais. Ao trabalhar com os alunos recém-chegados ao ensino médio, a 

ideia é que os mesmos considerem, através de suas respostas aos questionários, um resgate de 

experiências vividas por eles no cotidiano e no ambiente escolar referente aos anos estudados 

no ensino fundamental.   
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2.2-  Procedimentos metodológicos 

 

No que se refere à natureza, a pesquisa será de cunho qualitativa
9
/quantitativa, 

considerando que os resultados serão verificados e expressos por métodos estatísticos, como 

também, discorrerá sobre a realidade existente na localidade por meio de conceitos e ideias, 

onde a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

Esta abordagem quali-qualitativa em pesquisa, segundo Ludke e André (2013, p. 11-

12) possuem cinco proposições:  

a) Tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados; 

b) Os dados coletados são predominantemente descritivos; 

c) A preocupação com o processo é muito maior do que com o resultado; 

d) O “significado” que as pessoas dão às coisas e a sua vida são focos de atenção 

especial do pesquisador; 

 

McGrew e Monroe (2000) definem estatística como “a coleta, classificação, 

apresentação e análise de dados”. Tem como objetivo, inferir a partir de uma amostra, a 

natureza dos dados de uma população maior do que a amostra extraída. 

A presente pesquisa enquadra-se na análise estatística descritiva, que faz uso de 

determinados métodos que são aplicados para descrever e resumir características da amostra. 

Tais métodos estão inseridos na classe de técnicas exploratórias (ROGERSON, 2012). 

Portanto, para obtermos resultados significativos em nossa pesquisa, foram utilizados 

questionários e entrevistas semiestruturadas. Segundo Fernandes (2004), a base do sucesso de 

uma pesquisa envolvendo percepção ambiental está diretamente ligada à qualidade do 

questionário adotado. Os questionários e entrevistas foram diferenciados de acordo com cada 

grupo de atores sociais, para compreendermos melhor suas percepções.  

De uma forma geral, foram abordados temas como: a concepção sobre meio ambiente; 

relação com o UC Parque das Dunas; grau de importância de problemas ambientais; fontes de 

informações sobre o tema; atividades e programas ambientais realizados nas escolas, pela 

gestão do Parque e também abertas à comunidade externa; sempre mantendo o anonimato dos 

participantes. 

Os questionários aplicados tiveram como referências, os desenvolvidos pelo Núcleo de 

Estudos em Percepção Ambiental (NEPA), o qual foi criado em 2002, no curso de Engenharia 

                                                           
9
 O número de entrevistados servirão de dados estatísticos mas o que será levado em consideração é o resultado 

qualitativo. 
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de Produção Civil da Faculdade Brasileira, em Vitória/ES, sob a coordenação de 

FERNANDES (2004), e tiveram como objetivo o desenvolvimento de um instrumento 

pedagógico, passível de ser aplicado a alunos e professores da instituição, tendo como base a 

análise da percepção ambiental, permitindo a identificação e, sobretudo, quantificação de tal 

percepção frente às múltiplas facetas do conhecimento ambiental. 

Foram aplicados questionários semiestruturados a quatro professores de Geografia e 

Biologia/Ciências do quadro atual da Escola Dinarte Mariz, os quais relataram, por meio de 

suas respostas, as práticas pedagógicas voltadas à educação ambiental; com a atual Gestora do 

Parque das Dunas, para apresentar a atuação do Estado perante a manutenção e práticas 

realizadas no Parque; e, para ampliar a compreensão sobre a história do parque, foram 

entrevistados cinco moradores que residem nos Bairros Mãe Luiza e Nova Descoberta, onde 

se localizam as escolas
10

, há mais de 15 anos, com o intuito de realizar um resgate histórico 

desde o período em que o Parque ainda não era uma Unidade de Conservação ou nos 

primeiros anos de sua implementação, e sua percepção de possíveis melhorias. 

A metodologia proposta permite atuar sobre as vulnerabilidades técnicas e científicas 

identificadas nos segmentos entrevistados, objetivando condições concretas para o 

aprimoramento do conhecimento sobre a temática ambiental. 

A amostra de alunos que participaram da pesquisa não deve ser menor que 10% do 

total de elementos da população escolhida (NAZARETH, 1995), ou seja, do total dos alunos 

que cursam o 1º Ano do Ensino Médio, em cada escola. Com o auxílio de uma calculadora 

online, foram realizados os cálculos amostrais para as duas escolas, que serão apresentadas a 

seguir: 

 

Escola Nível de 

Confiança 

Total de alunos do 1º 

Ano do Ensino Médio 

Quantidade de alunos 

participantes 

Castro Alves 95% 131 56 

Dinarte Mariz 95% 136 57 

 

A fórmula utilizada para definir a quantidade mínima de participantes da pesquisa a 

responderem aos questionários foi a seguinte: 

 

                                                           
10

 Embora a Escola Castro Alves esteja, oficialmente no Bairro de Lagoa Nova, serão entrevistados moradores 

do Bairro de Nova Descoberta, por estarem mais próximos dos limites do Parque. 
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Onde:  

n - amostra calculada  

N – população  

Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança  

p - verdadeira probabilidade do evento  

e - erro amostral 

 

Verificou-se “In loco” que o quantitativo de alunos matriculados fornecidos pelo site 

da SEEC não corresponde a realidade encontrada nas Escolas participantes da pesquisa, 

devido a alta evasão dos estudantes, sendo assim os questionários foram aplicados a todos os 

estudantes presentes em sala de aula nos encontros combinados previamente junto a Direção 

de cada escola. Acrescenta-se que ambas as escolas não conseguiram repassar uma 

informação precisa no tocante ao total de alunos atualmente, sob a alegação de que mesmo 

matriculados, parte do alunado tem frequência irregular, com faltas de notas em disciplinas, e 

não se sabe ao certo se tais alunos tem interesse em voltar às aulas em algum momento do ano 

letivo. Desta forma, não foi possível obter um quantitativo exato de alunos que estão 

matriculados e frequentam as aulas. 

Em seu livro, Tuan (1980), estrutura o tema da Topofilia com um conjunto limitado de 

conceitos. Para nossa pesquisa, adaptamos e aplicamos da seguinte forma: 

1- Examinar a percepção e os valores ambientais dos atores sociais desta pesquisa; 

2- Distinguir cultura x meio ambiente e topofilia x meio ambiente, a fim de mostrar 

como eles mutuamente contribuem para a formação de valores; 

3- Introduzir o conceito de mudança, e o que isso significou para as atitudes 

ambientais; 

4- Examinar a busca do meio ambiente presente na sua realidade; 

   

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso, e, para tanto, será realizada as 

seguintes etapas:  

1- Aplicação de questionários semiestruturados com perguntas abertas e fechadas, de 

caráter exploratório; 

2- Sistematização na coleta de dados obtidos em campo; 

3- Análise e interpretação sistemática dos dados; 

4-  Elaboração da dissertação. 
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Segundo Moscovici (1976) uma representação social é o senso comum que se tem 

sobre um determinado tema, onde se incluem também os preconceitos, ideologias e 

características específicas das atividades cotidianas (sociais e profissionais) das pessoas.  

A fim de enquadrar a resposta dos alunos, ao analisar a percepção ambiental, serão 

utilizadas as representações sociais do meio ambiente, propostas por Reigota (2010): 

naturalista, sinônimo de natureza intocada onde o homem é um observador, onde são 

priorizados aspectos como a fauna e flora; globalizante, reciprocidade entre a natureza e 

sociedade, o homem em uma relação harmoniosa com o meio ambiente; antropocêntrica, a 

natureza como fonte de recursos naturais para suprir a necessidade humana, utilitarista, 

interdependência entre elementos bióticos e abióticos e ação transformadora do homem. 

Segundo André e Lüdke (1986), analisar os dados qualitativos significa “trabalhar” 

todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos das observações, as transcrições 

de entrevistas, as análises de documentos e as demais informações disponíveis. Dessa forma, 

a análise de conteúdo (AC), será a técnica utilizada na análise destes dados qualitativos. De 

acordo com Caregnato (2006), na AC o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o 

analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo 

uma expressão que as representem. Portanto, os textos produzidos através das transcrições de 

questionários e entrevistas, estabelecem categorias para sua interpretação e que serão 

utilizados nesta pesquisa. 

Na perspectiva da Educação Ambiental (EA), segundo Sauvé (1997) o estudo 

fenomenológico do discurso e da prática em EA identifica seis concepções paradigmáticas 

sobre o ambiente. A influência dessas diferentes concepções pode ser observada nas 

abordagens pedagógicas e nas estratégias sugeridas pelos diferentes autores ou educadores, 

representadas no quadro 07, abaixo: 

 

Quadro 07 – Concepções sobre o ambiente na perspectiva da Educação Ambiental 

Ambiente Relação Características Metodologias 

Como natureza 
para ser apreciado e 

preservado 

natureza como catedral, ou como 

um útero, pura e original 

• exibições; 

• imersão na natureza 

Como recurso para ser gerenciado 
herança biofísica coletiva, 

qualidade de vida 

• campanha dos 3 Rs; 

• auditorias 
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Como problema para ser resolvido 
ênfase na poluição, deteriorização 

e ameaças 

• resolução de problemas; 

• estudos de caso 

Como lugar para 

viver 

EA para, sobre e no 

para cuidar do 

ambiente 

a natureza com os seus 

componentes sociais, históricos e 

tecnológicos 

• projetos de jardinagem; 

• lugares ou lendas sobre a 

natureza 

Como biosfera 
como local para ser 

dividido 

espaçonave Terra, "Gaia", a 

interdependência dos seres vivos 

com os inanimados 

• estudos de caso em problemas 

globais; 

• estórias com diferentes 

cosmologias 

Como projeto 

comunitário 
para ser envolvido 

a natureza com foco na análise 

crítica, na participação política da 

comunidade 

• pesquisa(ção) participativa 

para a transformação 

comunitária; 

• fórum de discussão 

Fonte: SAUVÉ (1992; 1994) 

 

A síntese de cada percepção não busca um sistema fechado de representações nem 

pretende agrupá-las em pacotes fechados e sem diálogo entre si, apenas oferece uma síntese 

crítica que possa contribuir com o debate sobre as representações do ambiente (SATO, 2001). 

 Para Sauvé (1997), o ideal seria que a compreensão dos processos educativos 

considerasse uma dessas visões complementares do ambiente, de uma forma cumulativa, 

através de uma cuidadosa orquestra de intervenção, ou preferencialmente, utilizando um 

enfoque pedagógico integrado. 

As respostas dos entrevistados sobre o conceito de Meio Ambiente, serão classificadas 

de acordo com as duas classificações citadas acima; de Reigota e Sauvé. 

A partir dos resultados encontrados com os estudos de percepção ambiental (através 

dos questionários e entrevistas), com a gestão do Parque das Dunas, será verificado de que 

forma o órgão gestor atua junto às comunidades do entorno, em especial aos bairros de Nova 

Descoberta e Mãe Luiza. 

Para a pesquisa ser realizada, primeiramente, foi submetida à apreciação do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da UERN, por trabalhar diretamente com seres humanos. Para todos 

aqueles que se dispuseram a participar do estudo, foi apresentada a pesquisa, a metodologia e 

os objetivos, e ao aceitarem, o fizeram mediante assinatura do Termo de Consentimento ou 

Assentimento (no caso de menores de idade) Livre e Esclarecido (TCLE ou TALE), 

respeitando a confidencialidade e anonimato, quando necessário, do sujeito da pesquisa. 
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3- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

3.1- Resultados da Pesquisa 

 

A problemática ambiental está a cada dia mais evidente, fazendo parte do cotidiano 

das cidades. A expansão urbana desenfreada na cidade de Natal afeta direta e indiretamente a 

área do Parque das Dunas, que por estar numa região estratégica, torna-se objeto de cobiça 

por vários setores da sociedade, que visa modificar a paisagem natural em torno de seus 

interesses. Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, espera-se identificar a compreensão 

ambiental que os estudantes têm sobre o Parque e as problemáticas que o envolvem, através 

da temática da percepção ambiental, como também, a participação dos professores, moradores 

e gestor neste processo. 

Além disso, observar se as práticas escolares ligadas ao meio ambiente e cidadania 

agregam a vivências externas, a absorção da importância, através de uma unidade de 

conservação, da preservação do meio ambiente e suas possíveis implicações, e também, 

assumir um papel de agente transformador frente às possíveis consequências da degradação 

ambiental e também social que se observa no cotidiano.  

A pesquisa realizada nas duas instituições de ensino do entorno do Parque de Dunas 

foi sumarizada estatisticamente nas figuras, quadros e gráficos a seguir, e denotam-se 

aspectos relevantes acerca da população que rodeia a unidade de conservação, pois durante a 

pesquisa verificou-se como os moradores analisam a importância da atuação do parque no 

estímulo a educação ambiental da região.  

Para a realização da pesquisa foi necessário a aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP-UERN), CCAE:  92988518.8.0000.5294, através do Portal Plataforma Brasil 

em 04/07/2018 e teve o parecer emitido e liberado em 29/10/2018. 

No que concerne à pesquisa elaborada, primeiramente foi organizado um formulário 

com os questionamentos pertinentes a cada grupo que seria entrevistado, sendo tanto para os 

moradores da região, como estudantes e a equipe da gestão do parque, para que fosse possível 

verificar a importância do Parque para cada grupo específico.  
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3.1.1- Percepção dos moradores dos bairros Mãe Luiza e Nova Descoberta 

  

Os questionários aplicados aos moradores foram coletados pessoalmente, pelo 

pesquisador, durante o mês de novembro de 2018 e foram transcritos em sua literalidade para 

o formulário correspondente criado no Google, para facilitar as análises dos dados. Para 

aplicar os questionários no Bairro Mãe Luiza, contamos com a colaboração do Conselho 

Comunitário de Mãe Luiza (CCML); e no Bairro Nova Descoberta, tivemos a colaboração da 

Associação Potiguar em Defesa da Cidadania (APDC), que contribuíram na busca por 

moradores mais antigos dos bairros. 

Segundo Parasuraman (1991) o questionário é essencial, pois é um conjunto de 

questões realizadas com o intuito de gerar os dados necessários para a concretização do 

projeto.  

A maior importância do uso do questionário, conforme salienta o autor, se encontra 

nas ciências sociais, e sua construção pode ser delineada como uma tarefa árdua, onde se faz 

necessário a aplicação de tempo e esforço para a sua construção, onde por meio deste se 

apresenta um fator de diferenciação que se torna eficaz na provação de uma premissa.  

Primeiramente foram aplicados questionários aos moradores do Bairro Mãe Luiza e 

como resultado, observa-se a faixa etária dos que se dispusera a responder ao questionário na 

figura 08, abaixo:  

 

Figura 08 – Faixa etária dos entrevistados no bairro Mãe Luiza 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Observou-se que a maior parte de participantes foi composta por moradores com a 

idade abrangendo entre 61 a 70 anos, e todos sabiam da existência do Parque como área de 

preservação.  
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Conforme o quadro 08, observou-se uma variação no grau de escolaridade dos 

moradores entrevistados. Também chama a atenção o fato de que todos chegaram ao bairro 

antes mesmo do Parque ter sido declarado como uma UC, fato este, que é valorizado por eles 

considerarem de grande importância as mudanças advindas por conta do estímulo a população 

local a preservação do meio ambiente. 

   

Quadro 08 – Escolaridade; Naturalidade e chegada ao Bairro de Mãe Luiza 

Grau de escolaridade? Em que cidade/estado 

nasceu? 

Em que ano veio morar no 

Bairro? 

Fundamental incompleto Taipú/RN 1971 

Ensino Médio completo Natal/RN 1967 

Fundamental completo Touros/RN 1964 

Fundamental incompleto Natal/RN 1958 

Fundamental incompleto Natal/RN 1960 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Embora presentes no período da criação do Parque como UC, dois dos entrevistados, 

disseram que não frequentavam o local na época em que vieram morar no bairro, enquanto o 

restante utilizava o espaço para lazer e colher frutas. Atualmente, todos os moradores 

entrevistados relataram que não costumam frequentar o Parque. 

Mesmo que residam no seu entorno, a entrada para o setor público do Parque fica mais 

distante, o que pode implicar nesta baixa taxa de visitação. Porém, estar inserido no contexto 

do parque é essencial para os moradores da região, para que tenham uma ampla visão da sua 

utilidade e importância e possam levar essa relevância para os cidadãos que estão tendo sua 

estrutura social ainda em construção.  

Outro aspecto que foi observado entre os moradores do Bairro Mãe Luiza, foram as 

definições sobre o meio ambiente, que demonstra de uma maneira simples e direta, as 

responsabilidades que cada um deve assumir e assim contribuir para um ambiente mais 

favorável, como pode ser observado no quadro 09.  

 

 

 

 



52 

 

 

Quadro 09 – Respostas dos entrevistados do bairro Mãe Luiza sobre o significado de meio ambiente 

Cuidar da natureza, das plantas e dos animais 

É um negócio bom, bem preservado, que é bom para o Brasil 

Não sei nada além das Dunas 

Cultivar plantas, preservar as dunas 

Plantas, cuidar da natureza 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

É essencial que os moradores da região entendam a importância da preservação 

ambiental, e que a conservação do parque não é direcionada apenas para atingir estudantes 

através da importância da educação ambiental. Portanto, a conscientização ambiental deve 

partir de toda a comunidade. 

Um ponto a ser ressaltado é o fato dos moradores do Bairro Mãe Luiza, que é um 

bairro mais periférico, desta forma, com condições mais precárias de habitação, resultando em 

uma má qualidade de vida oferecida pela cidade e uma vísivel falta de planejamento urbano. 

Por ser localizado mais distante da entrada do parque, e consequentemente da base da 

CIPAM (Companhia Independente de Proteção Ambiental da PM-RN), as invasões ao parque 

para a construção de moradia acabam sendo mais dificeis de serem coibidas pelo fator 

distância e efetivo defasado, e assim ocorrem danos ambientais que impactam em sua 

preservação. 

O impacto ambiental do homem sobre a natureza tem sido devastador nas últimas 

décadas, e verifica-se atualmente que ainda há um desrespeito até pelas áreas de conservação 

instituídas pelo poder público, pois a população local costuma desmatar e destruir para 

realizar a construção de suas moradias, causando grandes danos ambientais que afetam toda a 

região, não somente pela destruição do local, porém também pelos efeitos que são gerados 

quando se tem uma redução da fauna e flora local, mudando toda a ambientação do local. 

O plano de manejo do Parque das Dunas foi feito através do Decreto Estadual nº 

10.388, de 07/06/89, e segundo o IDEMA
11

, encontra-se defasado. Um dos problemas 

enfrentados pela gestão desta UC, é que os limites da área não foram oficialmente delimitados 

pelo órgão, que ainda organiza um novo Plano de Manejo do perímetro do parque, que 

                                                           
11

 Conforme declaração dada pelo então Diretor-geral do IDEMA, Rondinelle Silva Oliveira. 

Disponível em: <http://agorarn.com.br/cidades/comunidade-de-mae-luiza-avanca-sobre-territorio-do-

parque-das-dunas/> Acesso em: 20.07.2018.  
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pertence à Zona de Proteção Ambiental (ZPA 02) de Natal-RN. Após este zoneamento, o 

Parque será cercado de maneira oficial. 

Fato é que, tais impactos têm sido recorrentes na área do Parque, e precisam ser 

coibidos pelo poder público, através de uma política de educação ambiental, fiscalização e 

aplicabilidade das leis. O Estado precisa apresentar a sociedade medidas efetivas e viáveis, 

por tratar-se de uma área muito importante para a cidade de Natal. 

Os moradores de Mãe Luiza não se mostraram seguros em demonstrar o que seria e 

quais os objetivos de uma unidade de conservação, conforme o quadro 10. 

 

Quadro 10 – Conhecimento sobre o Parque pelos moradores de Mãe Luiza 

Você sabia que o Parque das Dunas é uma 

Unidade de Conservação e foi criada em 1977? 

Você sabe o que é e pra que serve uma 

Unidade de Conservação? Explique. 

Sim Sim. Não destruir o ambiente 

Sim Não 

Sim Sim. Área para preservar 

Sim Sim. Preservar a natureza 

Não Não 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Para quatro dos entrevistados, o Parque dispõe de equipamentos de infraestrutura para 

receber os turistas e a comunidade local. Desta forma, mesmo não frequentando regularmente, 

eles têm a ideia de que o local, devido ao fluxo visível de pessoas que o visitam, está 

preparado para receber esta demanda, como também demonstrado no quadro 11, abaixo. 

 

Quadro 11 – Importância e atividades desenvolvidas no Parque, segundo os moradores de Mãe Luiza 

Qual a importância do Parque das Dunas para 

a população da cidade de Natal? 

Quais as principais atividades desenvolvidas, 

atualmente, no Parque das Dunas? 

Proteger o ar da cidade 

Os estudantes aproveitarem o meio ambiente 

Atividades de estudo, conhecer o parque, passear, 

caminhada 

Opção de lazer para as famílias se divertirem. 

Melhor do que está na rua ou em festas bebendo 

e se drogando 

Não tenho frequentado o Parque e não sei as 

atividades 

Opção de atividades esportivas Atualmente o pessoal toma conta do ambiente 
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Ponto turístico Área de alimentação, shows, centro turístico 

Ponto turístico super importante para Natal e para 

a comunidade 

Trilha, museu, fauna. A natureza 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Por fim, foi perguntado aos moradores acerca dos conflitos que poderiam ser 

encontrados no ambiente do Parque e foram praticamente unânimes em dizer que, após a 

criação como UC, os mesmos foram minimizados, conforme quadro 12, abaixo: 

 

Quadro 12 – Percepção sobre impactos e melhorias no Parque, segundo os moradores de Mãe Luiza 

Quais os principais 

conflitos/impactos ambientais 

encontrados no ambiente do 

Parque? 

Você acha que os 

conflitos/impactos ambientais 

foram minimizados, após o 

decreto que tornou o Parque 

em uma Unidade de 

Conservação? 

Quais diferenças, positivas 

e/ou negativas, destacariam 

entre o Parque das Dunas da 

época em que veio residir no 

bairro e atualmente, como 

uma Unidade de 

Conservação? 

Não conheço conflitos e não 

acredito que o homem destrua o 

parque 

Sim Antigamente era mais seguro, 

andava sem medo e até dormia 

na mata 

Não tem mais impactos, pois a 

população tem consciência 

Sim Mais preservação atualmente do 

que quando vim morar. 

Antigamente tinha bichos 

mortos e árvores derrubadas 

Não vi nem ouvi falar Sim Melhorou bastante 

Não tem mais liberdade para 

brincar. Ações naturais e 

humanas alteraram a paisagem 

Sim Melhorou a conservação e em 

todos os sentidos. Se não fosse 

a criação do parque, toda a mata 

seria destruída 

O parque não tem que ser nada 

construído dentro de lá do que 

já tem pra preservar o meio 

ambiente e a natureza 

Sim Hoje o parque está mais 

conservado apesar das 

construções que afeta um pouco 

o meio ambiente 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Podemos ver que os moradores de Mãe Luiza acreditam não haver impactos 

ambientais, atualmente, no Parque e que isto é consequência da criação como Unidade de 

Conservação. 

Realizou-se também um questionário com os moradores do bairro de Nova 

Descoberta, onde se verificou a compreensão dos moradores e quais as suas perspectivas por 

residirem em localizações distintas do entorno do Parque das Dunas. Na figura 09, abaixo, 

observou-se a faixa etária dos entrevistados: 

 

Figura 09 – Faixa etária dos entrevistados no Bairro Nova Descoberta 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Os moradores que participaram da pesquisa possuem a idade entre 41 e 80 anos, o que 

demonstra um grupo com um intervalo maior na faixa etária. Isso se deu pela dificuldade de 

encontrar moradores mais antigos no bairro. 

Conforme o Quadro 13, observou-se um maior nível de escolaridade dos entrevistados 

em relação aos moradores de Mãe Luiza, e chama a atenção o fato de haver uma maior 

variação em relação a naturalidade, demonstrando o fluxo migratório na região.  

 

 Quadro 13 – Escolaridade; Naturalidade e chegada ao Bairro de Nova Descoberta 

Grau de escolaridade? Em que cidade/estado nasceu? Em que ano veio morar no 

Bairro? 

Superior Completo Natal/RN 1986 

Pós-Graduação São Paulo/SP 1976 

Pós-Graduação Cambará/PR 1976 

Ensino Médio completo Timbauba/PE 2001 

Superior Completo Natal/RN 1979 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Um ponto interessante a ser ressaltado é que como os moradores do Bairro de Nova 

Descoberta moram perto da entrada principal do Parque, a grande parte dos entrevistados 

costuma frequentá-lo atualmente, e em suas atividades rotineiras incluem o parque para um 

momento com a família, ou um passeio durante o fim de semana ou férias. Já no período em 

que foram residir no bairro, apenas um deles, disse que não frequentava o ambiente, enquanto 

o restante utilizava o espaço para lazer com a família, trilhas e práticas esportivas. 

  Assim, a interação com o Parque das Dunas é mais observada nos moradores que 

moram perto do setor público (Bosque dos Namorados) e que possuem uma condição de vida 

estável e uma melhor compreensão da função do parque, o que acaba fazendo com que os 

moradores e alunos de regiões mais distantes e mais periféricas não compreendam a atuação 

principal do parque e não se sinta a vontade para frequentar o local, por pensarem que o 

Parque foi feito para receber turistas e a população com um elevado grau econômico e que 

morem próximo à entrada.  

Essa lógica é formada devido à maneira que foi construído o local, pois se verifica que 

o acesso por meio das regiões de classe mais baixa é dificultado pela distância e opções de 

transporte, e assim, a opção de ida ao Parque é realizada através das próprias instituições de 

ensino que organizam eventuais visitas que visam atividades educativas para os alunos o 

conhecerem melhor.  

Outras opções de entrada ao Parque seria uma forma de estimular o acesso das 

comunidades locais e para que eles possam também entender de maneira mais eficaz a sua 

importância. Consequência disto, é a taxa de 100% de frequência dos moradores entrevistados 

de Nova Descoberta.  

Verificou-se na figura 10, a frequência com que os moradores de Nova Descoberta vão 

ao Parque.  

 

Figura 10 – Percentual de frequência dos moradores de Nova Descoberta ao Parque 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Este percentual mostra que para os moradores de Nova Descoberta, o Parque não está 

restrito somente aos turistas, e sim para toda a comunidade. 

Observa-se por meio do quadro 14 que os moradores possuem um conhecimento 

acerca do meio ambiente bastante estruturado, e isso pode ser considerado por parte da 

população já ter finalizado a conclusão da pós-graduação, possuírem um conhecimento mais 

sólido sobre as questões ambientais.  

 

Quadro 14 – Respostas dos entrevistados do bairro Nova Descoberta sobre o significado de meio ambiente 

Preservação da Mata Atlântica, fauna, flora 

A preservação do Meio Ambiente significa conter a devastação das condições ambientais provocadas pela 

ação humana 

É o conjunto de seres vivos que vivem em uma mesma região. Também fazem parte do Meio Ambiente os 

recursos naturais: água, ar e energia. 

O lugar em que vivemos, ambientes com fauna e flora 

O ambiente em que vivemos 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Verifica-se que as respostas se baseiam principalmente na questão da preservação 

ambiental com base na interação entre sociedade e natureza. Essa condição demonstra como 

os indivíduos acabam realizando associações sintéticas, que mesmo que se encaixem no 

contexto temático, não se refere ao assunto propriamente levantado. 

No quadro 15, observamos contradições entre as questões, pois uns não sabiam que o 

parque é uma UC, porém tinham ideia do que é e pra que serve. 

 

Quadro 15 – Conhecimento sobre o Parque pelos moradores de Nova Descoberta 

Você sabia que o Parque das Dunas é uma 

Unidade de Conservação e foi criada em 1977? 

Você sabe o que é e pra que serve uma 

Unidade de Conservação? Explique. 

Não Para preservar 

Sim 

Sim. Uma Unidade de Conservação constitui 

uma área que devida a sua importância 

ambiental, precisa ser preservada 

adequadamente. 

Sim Sim. Unidade de Conservação é um espaço 

territorial, no qual o poder público atua com o 
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objetivo de proteger a natureza. 

Sim Não 

Não Não 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Para a comunidade situada mais próxima a entrada do Parque, o local tem uma boa 

infraestrutura, principalmente para receber os turistas, como é salientado na tabela 6. Essa 

clarificação é mais nítida nos moradores de Nova Descoberta, pois eles possuem uma atuação 

mais direta no Parque, que os moradores dos bairros mais distantes. Por estarem mais 

presentes nas atividades do Parque eles conseguem verificar a atuação direta do governo e da 

gestão do parque acerca do recebimento de turistas e da comunidade local. 

Verifica-se com os moradores do bairro de Nova Descoberta que o conceito de 

preservação ambiental está associado à visão de lazer e turismo, pois os entrevistados 

possuem uma maior escolaridade e consequentemente um maior discernimento e zelo pelo 

meio ambiente. 

No quadro 16 também fica nítido esse entendimento de que o Parque agrega a sua 

função como unidade de conservação e ao mesmo tempo, a interação da população com seu 

ambiente, através das atividades de lazer.  

 

Quadro 16 – Importância e atividades desenvolvidas no Parque, segundo os moradores de Nova 

Descoberta 

Qual a importância do Parque das Dunas para 

a população da cidade de Natal? 

Quais as principais atividades desenvolvidas, 

atualmente, no Parque das Dunas? 

Serve para caminhada, levar crianças para 

passear o dia, andar de bicicleta e também tem 

opção para almoçar 

Lazer, caminhada pela fauna, aula de ginástica, 

passeio, educação ambiental e também orientação 

como preservar a nossa fauna e flora 

É uma enorme área onde são preservadas a fauna 

e a flora 

Atualmente há bastante atividade na área de 

lazer, conservação da fauna e flora. 

O Parque das Dunas é de extrema importância 

porque é um espaço agradável, seguro e permite 

o contato com a natureza. 

O lazer é uma das atividades bem importante 

porque, com a atual falta de segurança na cidade, 

o Parque permite que as pessoas se reunam com 

tranquilidade. 

Ambientação e lazer Caminhada, atividades culturais... 
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Um lugar de interação com a Natureza Como não vou com muita frequência, tenho 

conhecimento apenas da programação cultural 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

No quadro 17, é possível observar os impactos ambientais e as consequentes 

mudanças, pós-criação da UC, que podemos que ocorreram no decorrer do tempo, 

principalmente no que concerne a redução da violência no local devido ao aumento da 

segurança, sob a ótica dos moradores de Nova Descoberta.  

 

Quadro 17 – Percepção sobre impactos e melhorias no Parque, segundo os moradores de Nova 

Descoberta 

Quais os principais 

conflitos/impactos ambientais 

encontrados no ambiente do 

Parque? 

Você acha que os 

conflitos/impactos ambientais 

foram minimizados, após o 

decreto que tornou o Parque 

em uma Unidade de 

Conservação? 

Quais diferenças, positivas 

e/ou negativas, destacariam 

entre o Parque das Dunas da 

época em que veio residir no 

bairro e atualmente, como 

uma Unidade de 

Conservação? 

Tinha desmatamento na fauna, 

pessoas subindo o morro onde 

tinha um grande impacto nas 

trilhas devido abertura ilegal 

das trilhas 

Sim O lado positivo foi a 

preservação onde colocaram 

pessoas para controlar a entrada 

das pessoas onde é cobrado uma 

taxa para a própria manutenção 

do parque. O lado negativo era 

entrada de pessoas que não 

tinha controle, até homicídios 

houve no parque antes 

O maior conflito é o avanço das 

moradias na área do Parque, 

principalmente nas áreas de 

Mãe Luiza. Atualmente com 

uma maior fiscalização, isto tem 

diminuído. 

Sim Antigamente não havia 

fiscalização mas a comunidade 

aproveitava bastante da área 

para lazer. Atualmente, 

principalmente devido a 

insegurança, o Parque das 

Dunas é subutilizado. 

Dentro do Parque não há 

conflitos. Entretanto, a trilha 

não oferece segurança. 

Sim Sem dúvida, atualmente com a 

Unidade de Conservação o 

Parque melhorou bastante, já 

que há uma maior preocupação 

com a natureza 
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Lixo jogado no chão  Sim Não visitavai antes de ser 

unidade de conservação  

A falta de educação dos 

frequentadores e a falta de 

respeito com a Natureza 

Não Degradação do terreno que 

margeia todo o Parque, do 

Bosque dos Namorados até 

Nova Descoberta. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Diferentemente dos moradores de Mãe Luiza, os de Nova Descoberta percebem a 

existência de impactos ambientais, atualmente, no Parque. Tais afirmações tem como base o 

fato de que eles ainda costumam frequentá-lo e, portanto, se deparam com esta realidade. 

Fujimoto (2000) salienta que após a década de 1970, as áreas urbanas brasileiras vêm 

exercendo uma pressão significativa no meio ambiente, principalmente nas regiões 

metropolitanas, onde são levadas as condições extremas a pressão da população sobre os 

recursos naturais.  

Com uma comunidade local mais ativa, no que diz respeito ao engajamento frente à  

preservação ambiental, é possível analisar mudanças que foram ocasionadas antes do local se 

tornar uma unidade de conservação, pois devido a mudanças estratégicas realizadas, 

verificou-se que uma maior valorização foi dada ao ambiente após, também, ações na área de 

segurança, que foram percebidas pelas pessoas que visitam o local. 

A urbanização e a manutenção de uma unidade de conservação têm caráter de difícil 

conciliação, pois interesses opostos são sobressalentes. Os habitantes que permeiam o local 

tem a responsabilidade de não infringir os limites do parque, e também de fiscalizar a atuação 

dos seus pares e do poder público na efetividade da boa gestão do local. 

Foi realizada a análise das respostas dos moradores do entorno do Parque e os 

estudantes sobre o significado de meio ambiente, e enquadrada nas categorias tanto de 

Reigota como de Sauvé. Conforme Bezerra e Gonçalves (2007) o termo meio ambiente tem 

sua constante utilização em diversificadas formas de comunicação apresentando uma 

diversidade conceitual muito grande e possibilitando diversas compreensões da terminologia, 

aspecto que muitas vezes sofre grande influência por meio da vivência social e por conta das 

mídias.  

Para Reigota (1998) a temática ambiental brasileira é variada e complexa, assim não 

poderia ser diferente a forma de se trabalhar com ela na Educação Ambiental. Se for realizada 

uma análise brevemente os vídeos, resumos e relatórios de experiências, reportagens na 



61 

 

 

televisão ou publicadas nos jornais mais conhecidos do país, as cartilhas, os livros, as teses, 

dissertações, monografias, enfim, diversos documentos existentes, serão possíveis confirmar 

essa diversidade conceitual e metodológica. 

Cada morador da região do entorno do Parque das Dunas acaba apresentando uma 

diferente análise do meio ambiente principalmente devido a sua interação com o ambiente, 

pois quando há uma presença constante com a natureza, uma interação mais direta, acabam 

intensificando valores e conceitos relativos a preservação ambiental.  

Tal construção de valores tem como base o sentimento adquirido durante o cotidiano 

da comunidade, a topofilia, o sentimento de afetividade pelo lugar. Lugar, categoria esta, 

definida por Santos (1997), constitui a dimensão da existência que se manifesta através de um 

cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas. É, portanto, fruto da construção de um 

elo afetivo entre o sujeito e o ambiente em que vive. 

Na figura 11 é possível observar que, nas categorias de Reigota, os Moradores do 

Bairro Nova Descoberta possuem uma visão mais naturalista enquanto os moradores do 

Bairro Mãe Luiza possuem uma visão mais globalizante. Essa divergência ocorre porque os 

moradores do Bairro Mãe Luiza não possuem um contato tão direto com o Parque das Dunas, 

e por estar localizado em uma região da periferia seu acesso ao local é mais dificultado, pois a 

entrada do parque encontra-se na região mais nobre da cidade.   

 

Figura 11 – Visão dos Moradores de acordo com as categorias de Reigota 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Na visão naturalista a natureza é considerada uma região intocada, onde o homem 

comporta-se apenas como um observador, não tendo uma interação com as ações naturais que 

ocorrem, nem agindo diretamente sobre a natureza.  
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Reigota (1994) classifica a visão naturalista como a situação em que o homem é 

enquadrado como a nota dissonante com meio ambiente, ou seja, o componente depredador 

por excelência. Os elementos citados com maior incidência são os abióticos (água, ar, solo) e 

os bióticos, denominados genericamente como seres vivos. 

Os moradores do bairro Nova Descoberta por possuírem uma maior proximidade do 

parque verificam mais a sua importância e valorização, e para eles a natureza deve ser 

preservada, e se manter intacta enquanto realiza o seu ciclo natural, sem a interferência 

humana. 

Por meio da análise das categorias de Sauvé (1994), observa-se que os moradores do 

bairro Nova Descoberta avaliam o meio ambiente de forma mais diversificada, se comparada 

aos moradores de Mãe Luiza, que analisam o meio ambiente de forma mais consolidada, 

como recurso, conforme a figura 12. 

 

Figura 12 – Visão dos moradores de acordo com as categorias de Sauvé  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

3.1.2- Percepção dos professores sobre as atividades didáticas e atuação dos alunos frente às 

temáticas ambientais 

 

Após a análise com os moradores das regiões, também foi realizada uma pesquisa com 

os professores da escola Dinarte Mariz, para que fosse possível observar no âmbito 

educacional como a unidade de conservação é essencial para o aprendizado dos alunos, e 
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como a escola atua juntamente com o parque para trazer novas perspectivas educativas 

ambientais. 

Nesta pesquisa, buscou-se, também, aplicar questionários com o corpo docente da 

Escola Castro Alves. Após visitas a escola e contatos por meio eletrônico, foram apresentados 

os termos de consentimento com as devidas normas preconizadas pelo CEP/UERN, com 

resumo e objetivos da pesquisa, os professores se negaram a participar. Tal ato causou 

frustração e prejuízo ao trabalho, inclusive devido ao foto de que não havia outra opção de 

escola com o mesmo parâmetro para substituí-los. 

Os professores que participaram da pesquisa, na Escola Dinarte Mariz, responderam 

ao questionário em dezembro de 2018. Este pesquisador foi pessoalmente a escola coletar os 

TCLE, e foi enviado para os emails de cada professor, o formulário criado no Google e em 

seguida respondido pelos mesmos.  

Os professores possuem um tempo de docência acima de 8 anos, que demonstra uma 

experiência considerável e capaz para inserir metodologias de ensino eficazes e que resultem 

em bom desempenho no ensino ambiental e na absorção do conteúdo pelos alunos.  

Foi perguntado aos professores qual o conceito de educação ambiental adotado e 

repassado aos alunos, conforme quadro 18: 

 

Quadro 18 – Respostas dos professores da escola Dinarte Mariz sobre educação ambiental 

Forma de educação que visa adequar as necessidades do homem, buscando sempre soluções viáveis, 

dentro da realidade ambiental, sem causar prejuízos ao meio, de maneira direta, ou indireta, que possa 

causar futuros problemas à comunidade que deste usufrui, nem a gerações futuras. 

Educação ambiental traz consigo diversas vertentes, tendo como base o desenvolvimento sustentável e 

a conscientização da população sobre o uso dos recursos naturais, bem como entender o papel do 

homem nos processos de modificação ambiental nas várias esferas populacionais. 

Tem como objetivo apresentar os diversos mecanismos envolvidos entre os seres vivos e o ambiente 

para poder conscientizar o aluno acerca da sua importância como agente participante nesse processo. 

Parte da ciência que estuda os vários biomas e ecossistemas da Terra e sua conservação. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Assim, verificou-se na pesquisa que os docentes possuem uma opinião bem 

estruturada acerca da educação ambiental, o que se torna muito importante, pois demonstra 

que são capazes de transparecer aos alunos o verdadeiro significado da educação ambiental, e 

também são capazes de criar métricas de ensino que auxiliem no desenvolvimento do aluno 
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com a sua interação com a natureza. É por meio do docente que se cria um vínculo entre o 

aluno e a natureza e é de crucial importância que os docentes tenham seus conceitos 

ambientais bem formulados. 

Verificou-se no quadro 19 como os professores aplicam a temática ambiental em suas 

práticas pedagógicas.  

 

Quadro 19 – Resposta dos professores da escola Dinarte Mariz sobre as práticas pedagógicas 

relacionadas ao Meio Ambiente 

Aulas teóricas 

O meio ambiente é tema integrante do ensino de ciências e biologia, sendo, portanto, contextualizado 

diariamente com o conteúdo planejado. 

Apresentação de conceitos e discussões de casos aplicados ao tema.  

Procuro passar aos alunos os conceitos teóricos, estimulando debates em sala e também realizando 

aulas de campo, onde o aluno vivencia o que foi discutido em sala. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Concluímos que há uma necessidade de se realizar mais atividades interativas e uma 

maior exploração com os alunos aos ambientes que os auxiliam a ter um maior contato com a 

natureza, pois muitas aulas são realizadas de maneira expositiva e teórica, limitando-se a 

clarificação de conceitos e exercícios de fixação em salas de aula, e, visto que o Parque das 

Dunas oferece museus, exposições, trilhas ecológicas, entre outras opções, pouco se aproveita 

destes recursos.  

Mudanças como esta podem ser significativas. É importante que os docentes busquem 

explorar alternativas de metodologias de ensino e possam lecionar de forma eficaz, para 

estimular e contribuir para o conhecimento dos estudantes acerca da temática ambiental, que 

irá extrapolar os limites da escola. 

Verificou-se, que a maioria dos professores têm trabalhado a temática ambiental 

mesmo com as adversidades relativas a estrutura ofertada pela escola, mas salientam que a 

qualidade do ensino é comprometida devido a falta de recursos que propiciem atividades 

práticas e fora de sala de aula, conforme quadro 20 . 

 

Quadro 20 – Resposta dos professores da escola Dinarte Mariz sobre atividades de educação ambiental 

Nenhuma atividade prática na referia escola 

No âmbito escolar, visitas a praias, parque das dunas, atividades de reciclagem é compostagem. 
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Sim. Visitas a áreas de preservação. 

Sim. Procuro trabalhar utilizando o próprio bairro onde localiza a escola como o objeto de estudo, 

realizamos limpeza das ruas, da praia onde o bairro se situa e também na reutilização de materiais e 

objetos que normalmente parariam na coleta comum de lixo da cidade. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Um grande desafio dos professores é a falta de recursos e apoio educacional 

necessário para ofertar aos alunos novas métricas de ensino que os auxiliem a compreenderem 

melhor a importância do meio ambiente. Pois, para que seja realizado todo um planejamento 

de excursão ou atividades fora da sala de aula, necessita-se da autorização dos responsáveis – 

pois a maioria é menor de idade – e de todo o apoio da escola, o que muitas vezes não ocorre, 

já que a instituição de ensino não possui todos os recursos essenciais para realizar as 

atividades. 

Muitos professores acabam não tendo oportunidades de trazerem novos conceitos, ou 

preparar uma aula prática no Parque das Dunas, devido a essa falta de recursos Logo, se 

verifica a necessidade de uma maior interação governamental com a escola, e uma maior 

interação da gestão do parque, através do IDEMA, com as instituições de ensino para que os 

professores tenham o apoio para promover visitações educativas. 

Perguntados se já foi realizada alguma aula de campo com os alunos no Parque, três 

professores afirmaram que sim, e que foram realizadas várias atividades como 

“reconhecimento de fauna e flora; importância da serrapilheira; benefícios sociais do 

parque; habitat; oficinas; trilhas ecológicas; mutirão para retirada de lixo”. Isto evidencia 

que os professores se engajam e buscam incentivar os alunos para uma maior interação com o 

Parque das Dunas, para que eles possam verificar a importância da educação ambiental em 

seu cotidiano.  

Tais atividades são de extrema importância, para que os estudantes consigam interagir 

e identificar a real importância da Unidade de Conservação, e assim, aprofundar os 

conhecimentos com melhor eficácia, vivenciando a realidade na prática cotidiana.  

 

3.1.3- Percepção ambiental dos estudantes das escolas Castro Alves e Dinarte Mariz 

 

Realizou-se também uma entrevista estruturada com os estudantes das escolas: Castro 

Aves de Natal/RN e da escola Dinarte Mariz em Natal/RN para que fosse possível analisar, 
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nas duas instituições de ensino, como a percepção ambiental tem sido apresentada dentro do 

contexto escolar, e qual a importância que o Parque de Dunas no processo de aprendizado da 

educação ambiental e também na conscientização coletiva dos estudantes.  

Na primeira instituição de ensino analisada, a escola Castro Alves, foram um total de 

33 alunos que participaram e auxiliaram no progresso da pesquisa. Este pesquisador aplicou 

os questionários e coletou o TALE e o TCLE e em seguida foi respondido o questionário 

impresso. Após isto, foi transcrito em sua literalidade para o formulário criado no Google para 

facilitar a análise dos dados. 

Dos 33 entrevistados, há um equilíbrio entre o gênero dos entrevistados, em sua 

maioria são nascidos em Natal e moram no bairro Nova Descoberta, conforme o quadro 21.  

 

Quadro 21 – Gênero, naturalidade e bairro que residem os estudantes do Castro Alves 

Gênero  Naturalidade  Bairro em que mora  

Feminino 17 Natal/RN 26 Nova Descoberta 27 

Masculino 16 Barcelona/RN 1 Lagoa Nova 3 

  Poço Branco/RN 1 Morro Branco 2 

  Santana do matos/RN 1 Ponta Negra 1 

  São José do Mipibu/RN 1   

  São José do Seridó/RN 1   

  Campina Grande/PB 1   

  Ibipitanga/BA 1   

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A faixa etária dos estudantes que fizeram parte da pesquisa, como se observa na 

figura, compreendeu uma faixa etária de 15 a 37 anos. 

 

Figura 13 – Faixa etária dos alunos da escola Castro Alves 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

2 (6%) 

2 (6%) 
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A maior composição de alunos foi de adolescentes, o que significa que estão mais 

próximos da faixa etária da série em que estão, sendo importante compreender como os 

alunos no momento de sua preparação para a idade mais adulta estariam aprendendo a 

verificar a importância do Parque, e como a escola estaria conduzindo os conceitos ambientais 

em sua formação.  

Por meio da Unidade de Conservação os alunos devem aprender a ter um estímulo 

integrado as bases de prática de preservação e estabelecer um aprendizado que dê suporte aos 

ideais com fins de preservar a diversidade dos ecossistemas naturais. Para isso salienta-se a 

importância crucial do profissional de educação, principalmente na disciplina de Geografia e 

Biologia/Ciências, que possa levar esses conceitos aos alunos de maneira a elevar esta 

conscientização.  

O papel do educador na preservação ambiental, conforme salienta Guisso (2016), é 

despertar nos alunos o cuidado e a conscientização dos malefícios decorrentes dos danos 

ambientais, tais como: poluição do ar, das águas, uso inadequado dos solos, o aquecimento 

global, o desmatamento e outros presentes em todos os países que buscam o desenvolvimento 

tecnológico e industrial. 

É indubitável que os educadores atuais precisam ampliar suas metodologias de ensino 

de modo a ampliar a conceituação dos alunos acerca da importância da preservação ambiental 

e a educação ambiental deve ser um assunto pautado em demasia nos currículos acadêmicos, 

de maneira que as instituições de ensino propiciem a formação de novos cidadãos 

conscientizadores. 

Um fato notório para se observar nos alunos é que eles apreciam o estudo ambiental, e 

isso facilita o ensino de sua importância. Ao serem questionados sobre o interesse pela 

temática ambiental, 95% dos alunos afirmou possuir, o que já traz uma facilidade ao educador 

em ampliar suas metodologias educativas. 

A instituição de ensino deve ser um meio facilitador de aprendizagem, e deve auxiliar 

os alunos em sua formação futura, não somente com a conscientização didática, porém com a 

conscientização ética e social, auxiliando na preservação ambiental e na construção de um 

caráter mais humanitário, voltado as questões de preservação em todo o caráter, seja 

ambiental, seja humana, seja qualquer outra temática que se aproprie de uma ação mais 

voltada ao meio coletivo.  
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Outro ponto relevante que eleva o estímulo ao docente no investimento educacional 

acerca da preservação ambiental é a conscientização dos alunos em relação a seus atos frente 

ao meio ambiente. Mais de 75% dos alunos afirmaram que causam algum tipo de dano 

ambiental, mesmo cientes de que configura uma má conduta. 

Referente à conscientização do dano ambiental, Santos (2007) destaca que a educação 

ambiental é uma forma abarcante de educação, onde através de um processo pedagógico 

participativo que procura infiltrar no aluno uma consciência crítica sobre os problemas do 

ambiente. É indiscutível a necessidade de conservação e defesa do meio ambiente.  

Para tanto, conforme descreve a autora, os indivíduos precisam ser conscientizados e, 

para que esta tomada de consciência se alastre entre presentes e futuras gerações, é importante 

que se intensifique a educação ambiental dentro e fora da escola, incluindo projetos que 

envolvam os alunos. 

O aspecto mais importante para o aluno no processo educacional é uma interação 

maior com o ambiente, por conta disso justifica-se a concepção de grande parte dos alunos de 

associarem seus danos ao descarte indevido dos lixos, pois é uma interação diária que 

possuem com o meio ambiente, e surge como um caminho para o despertar de uma 

consciência mais ecológica, conforme se observa no quadro 22.  

 

Quadro 22 - Resposta dos alunos da Castro Alves acerca dos danos que causam ao meio ambiente 

Poluição do ar, sonora, dos rios... 

As vezes jogo lixo na rua 

Quando eu esquecia de desligar o chuveiro, quando estava passando sabonete e quando escovava os 

dentes e deixava a torneira aberta... 

Nenhum 

Poluição sonora 

Porque utilizo veiculo para trabalhar 

O destino do nosso lixo 

Todo lixo que produzimos no dia dia causaria dano pro meio ambiente  

As vezes jogo lixo no chão 

Sim, ao usar diversos produtos que de alguma forma venha ferir o meio ambiente. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Uma primeira atitude para uma transformação nos jovens e futuros cidadãos inicia-se 

com a mínima percepção da degradação ao meio ambiente, e essa noção aliada a métodos 
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experimentais e aulas instrutivas auxilia no desenvolvimento do aprendizado do aluno, 

fazendo com que sua percepção acerca do mundo que o envolve se eleve e o faça buscar 

maneiras alternativas voltadas a preservação ambiental.  

Um grande problema analisado por meio da pesquisa com os estudantes da unidade de 

ensino Castro Alves foi que a escola não investe na educação ambiental, e o assunto é pouco 

trabalhado com os alunos, reduzindo assim as percepções e práticas cotidianas dos alunos 

acerca dos danos ambientais e como trazer melhorias ao meio ambiente.  

Na figura 14, observou-se que uma grande parte dos estudantes não verifica a 

abordagem sobre questões ambientais na escola, o que gera um conhecimento reduzido nos 

alunos em relação ao seu papel na sociedade para a preservação.  

 

Figura 14 – Respostas dos alunos da Castro Alves sobre a abordagem das questões ambientais na escola 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Conforme salienta Santos (2007), a ação direta do professor na sala de aula é uma das 

formas de levar a Educação Ambiental à comunidade, pois um dos elementos fundamentais 

no processo de conscientização da sociedade dos problemas ambientais é o educador. Este 

tem o poder de desenvolver, em seus alunos, hábitos e atitudes sadias de conservação 

ambiental e respeito à natureza, transformando-os em cidadãos conscientes e comprometidos 

com o futuro do país. 

Um exemplo usual que pode ser observado é o fato de que 93,9% dos alunos 

acreditam que a poluição, de uma forma geral, está afetando a saúde da população, e assim 

prejudica a manutenção do Meio Ambiente.  Complementando, no quadro 23, verificou-se 

que a poluição existente, para grande parte dos alunos, é derivada dos lixos e dos mosquitos 

que se encontram devido ao excesso de lixo, porém não verificam que outras ações também 

afetam diretamente o meio ambiente.  
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Quadro 23 – Respostas dos alunos da Castro Alves sobre as formas de poluição em Natal 

Porque os lixos nas ruas, nos causam dengue, nos prejudica, o mal cheiro, doenças transmitidas 

através de moscas, que pousam nos lixos, e tem contato com o ser humano de alguma forma. 

Porque incide diretamente na nossa qualidade de vida, causando doenças por exemplo 

Por que com poluição, vai causar doenças 

Falta mais concientização 

Porque a poluição causa um desregulamento no ambiente, prejudicando a nossa saúde 

Com o crescimento das indústrias o ar está mais poluído podendo causa doenças nos pulmões 

Porque há grandes riscos de doenças, vindo do lixo com a aglomeração de moscas 

Porque a poluição afeta o nosso oxigênio, nossa fonte de vida 

Porque o lixo (poluição) causa muita doença 

Porque muitas das ruas estão sendo poluídas pela própria população, causando mosquitos 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Verifica-se por meio da pesquisa a necessidade de um maior incentivo educacional no 

que concerne a educação ambiental, pois por meio dos alunos visualiza-se a falta do 

conhecimento necessário acerca dos riscos ambientais e dos conceitos de preservação 

ambiental.  

Conforme descreve Dias (2004), a EA tem sido um componente importante para 

repensar as teorias e práticas que fundamentam as ações educativas, quer nos contextos 

formais ou informais, deve ser interdisciplinar, orientado para solução dos problemas voltados 

para realidade local, adequando-os ao público alvo e a realidade dos mesmos. 

A ausência da EA nas escolas faz com que os alunos não sejam inseridos na realidade 

em que o mundo se encontra, onde o principal fator de importância é a preservação para um 

mundo melhor, através de um desenvolvimento mais sustentável.  

Para Medeiros (2006) como perspectiva educativa, a educação ambiental deve estar 

presente, permeando todas as relações e atividades escolares, desenvolvendo-se de maneira 

interdisciplinar, para refletir questões atuais e pensar qual mundo queremos, e, então, por em 

prática um pensamento ecologista mundial. 

Porém verifica-se nos ambientes escolares que há uma grande dificuldade quando se 

trata em desenvolver métricas de ensino para a educação ambiental, pois a disciplina não se 

encontra atrelada aos currículos acadêmicos, e por conta da falta de estímulos e materiais, os 

educadores se encontram com dificuldade em tratar do assunto com exatidão.  
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Acerca da Unidade de Conservação do Parque das Dunas na região, os alunos têm 

uma visão positiva, porém demonstram não entender os conceitos cruciais em relação à 

importância do Parque, e que a ação principal do governo em criar o Parque, é para a 

preservação dos recursos naturais existentes na localidade e que afeta toda a região. 

No quadro 24, é possível verificar que alguns alunos delimitam o Parque como 

incentivo a elevação do turismo da região, e não compreendem a sua verdadeira importância 

ecológica.  

 

Quadro 24 – Respostas dos alunos da Castro Alves sobre a importância do Parque para a população 

de Natal 

É um lugar que proporciona um contato maior com a natureza 

Para aprendermos a preservar a natureza 

Concientizar as pessoas sobre o meio ambiente 

Lugar bastante preservado, com conteúdos para serem aprendidos. 

Praticar esportes, passar um dia fora 

É onde as pessoas tem contato com a natureza 

É importante para turismo 

Um ponto de encontro com contato na natureza 

Um lugar de lazer para caminhar, levar as crianças 

Conhecimento e preservação do meio ambiente e da cultura 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A visão limitada do Parque percebida pelos alunos é uma clara evidência da falta de 

informações fornecidas pela instituição em relação ao ensino ambiental, e por conta disso faz-

se necessário que alternativas sejam priorizadas no tocante ao ensino para que consigam 

concretizar de forma eficaz os conceitos ambientais transmitidos.  

Tais alternativas são citadas pelos próprios professores, como aulas de campo, 

atividades práticas e interativas com materiais recicláveis ou com itens naturais, visitas a 

museus, exposições, trilhas, e tem o intuito de agregar ao conhecimento teórico transmitido 

em sala de aula.  Desta forma, pode-se construir uma mudança de mentalidade da sociedade e 

assim, ser introduzido novos conceitos educacionais de forma a fomentar a falta de acesso a 

uma educação de qualidade das gerações anteriores.  

Cerca de 65% dos alunos costumam frequentar o Parque das Dunas, e isso traz uma 

oportunidade para que os docentes possam trabalhar de forma dinâmica os conceitos 
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necessários da EA. Por meio de atividades como visitação ao Parque, aulas interativas e 

conceituação da preservação do Parque e sua funcionalidade, ampliará a visão dos alunos e 

mudará suas atitudes e pensamentos em relação ao conceito ambiental. 

 Perguntados sobre as principais atividades desenvolvidas e se o Parque possui 

infraestrutura para receber os turistas e a comunidade local, as respostas corroboram com o 

percentual dos quais afirmaram que o frequentam. Portanto, boa parte frequenta o Parque e 

tem conhecimento acerca destas atividades e suporte de equipamentos ofertados ao público, 

sobretudo as voltadas ao lazer, como caminhadas, trilhas, eventos para crianças, jogos, peças 

teatrais e musicais no anfiteatro, mas poucos se reportaram aos eventos de educação 

ambiental, ao museu dentro de suas instalações e de outras atividades voltadas à preservação. 

 Um dado interessante é sobre o percentual de alunos que foram a alguma excursão ao 

Parque, organizada pelas Escolas. Mais de 50% dos estudantes de cada escola afirmaram ter 

ido e o restante, jamais foram. Complementando essa questão, a maioria dos alunos alega que, 

de uma forma geral, a Escola não desenvolve atividades ligadas ao Parque. Desta forma, 

observa-se que precisa haver uma continuidade e conciliação nas práticas externas e internas 

da escola, para que possa ser fortalecido e difundido o sentimento de afetividade ao Parque, 

que propicie um maior nível de conscientização ambiental. 

 Os alunos de ambas as escolas tiveram bastantes dificuldades em associar a 

participação entre do poder público, poder privado e da sociedade para a preservação do 

Parque. As respostas se limitaram a atitudes pessoais, do cotidiano comum de cada cidadão, 

seja ele, ligado ao poder público ou privado, em frases como “respeitar as normas”; “não 

jogar lixo”; “manter o local limpo e não dar comida aos animais”; “ajudar a preservar”, 

etc. 

 Quanto à existência de conflitos e/ou impactos ambientais encontrados no Parque, 

ambas as escolas tiveram respostas parecidas, caracterizando opiniões divididas entre sim e 

não. Mais uma vez, as problemáticas percebidas pelos alunos, em sua maioria, estão 

relacionadas ao descarte do lixo. Porém, também houve citações a respeito de desmatamento, 

invasões para fins de moradia e até mesmo poluição sonora. 

 Historicamente, a função do ensinar está remetida apenas as escolas, porém outros 

órgãos e instituições estão cada vez mais a agregar conhecimento seja a estudantes ou ao 

público em geral. Dessa forma, questionados se já participaram de eventos ligados à 

preservação ambiental fora da escola e relacionado ao Parque das Dunas, boa parte dos alunos 

de ambas as escolas, afirmaram que participaram. Entre as respostas, foram relatadas 
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participações em “campanhas de coletas de lixo”; “excursão para conhecer o Parque da 

Cidade em Natal/RN”; “trilhas com guia ambiental”; “eventos com a igreja”. Tais atitudes 

demonstram que os estudantes têm interesse em participar mais ativamente dos cuidados com 

o ambiente, sobretudo aqueles os quais estão inseridos, necessita-se, no entanto, de maiores 

incentivos para se sentirem confiantes e seguros em contribuir. 

Um ponto relevante e que auxilia na formulação de conceitos educacionais para o 

ensino da EA, é a conscientização dos alunos em relação à causa dos danos ambientais. Em 

sua perspectiva a sociedade apresenta o maior papel em relação aos danos causados no meio 

ambiente, como pode ser observado na figura 15.  

 

Figura 15 – Respostas dos alunos da Castro Alves acerca dos principais responsáveis pelos danos ambientais 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Conforme descreve Lima (1998) o relacionamento da humanidade com a natureza, que 

teve início com um mínimo de intervenção nos ecossistemas, tem, hoje, culminado numa forte 

pressão exercida sobre os recursos naturais. 

 Atualmente, são comuns a contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, 

a devastação das florestas, a caça indiscriminada e a redução ou mesmo destruição dos 

hábitats, além de muitas outras formas de agressão ao meio ambiente. 

Na percepção dos alunos verifica-se que a sociedade é o principal responsável por 

causar os danos ambientais, e essa análise ocorre, pois os alunos sofrem influências dos 

próprios familiares e amigos ao redor que elevam a degradação do meio ambiente por meio de 

atitudes incorretas, como é verificado no quadro 25. 

 

Quadro 25 – Resposta dos alunos da Castro Alves sobre atividades que contribuem para a degradação 

ambiental 

Todos nós somos responsáveis por onde vivemos 
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A sociedade em geral, pois a maioria não liga com ambiente limpo e o bem estar dos animais 

Porque o governo recebe milhões e não fazem nada pra mudar isso. Poderia pega uma parte do 

dinheiro roubado e investi mais em industrial e produtos menos poluentes 

Não só as indústrias, mas nós em geral prejudicamos de alguma forma 

Porque se cada um de nos fizermos nossa parte tudo fica melhor 

Porque se a sociedade perceber os danos e mudar de atitude ameniza esses danos. 

Muitos não se preocupam e acabam pensando no que vão ganhar, invés de tratar de coisas que estão 

afetando 

Por que o governo deve tomar atitudes mas as pessoas devem cuidar também 

Porque a sociedade não preserva o meio ambiente 

Porque fabricam produtos que prejudica mais o meio ambiente 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A sociedade é considerada pelos alunos como o maior causador do dano ambiental, 

porém não pode se desconsiderar as ações industriais e governamentais, pois por conta de 

ações governamentais, que medidas mais ecológicas não são buscadas para se ter uma melhor 

forma de prevenção, além de, o governo não exercer um maior controle sobre o setor 

industrial, com regras mais rígidas referentes a poluição.  

Um conjunto de medidas deve ser tomado para que se tenha uma maior estabilidade 

ambiental e para que se possa reduzir a poluição, e a transformação inicia-se com a geração 

que ainda se encontra em seu processo construtivo do saber, durante sua fase de 

aprendizagem.  

É por meio de uma transformação na geração futura que será possível trazer novas 

questões ambientais a serem tratadas de forma mais efetiva e de maneira que não somente o 

Parque das Dunas seja o estímulo à preservação ambiental, porém os próprios moradores da 

região possuam a conscientização de sua importância como sociedade nas ações do meio 

ambiente.  

Apenas o conhecimento acerca da poluição se torna pouco produtivo para uma 

completa transformação dos conceitos sociais, sendo necessário fomentar nos estudantes o 

estímulo a outras ações ambientais, e como se verificou nos estudos, os alunos possuem a 

consciência de que suas ações geram a poluição e o consequente dano ambiental, porém não 

buscam minimizá-los, sendo necessário que se tenha um maior incentivo para que os alunos 

tomem ações mais ecológicas com o intuito de elevar a preservação ambiental.  
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Quando os alunos foram questionados sobre o porquê a sociedade, o governo ou outras 

entidades intensificam o dano ambiental, observou-se que as suas compreensões se restringem 

em grande parte as dificuldades que são passadas com eles, principalmente em relação ao 

excesso do lixo, para os alunos, a sociedade não busca a preservação e não busca saber onde 

deve ser realizado o descarte correto dos materiais.  

Os alunos demonstram que suas ações são inapropriadas para a preservação, porém 

seus conceitos ambientais encontram-se e seguem em construção. Assim, faz-se necessário 

aprofundar a conceituação da EA, e que se busquem estímulos eficazes a adoção de boas 

práticas no cotidiano de cada um.  

A escola é o lugar onde os estudantes adquirirem o conhecimento sobre a temática 

ambiental, e deve-se considerar a disseminação desse conhecimento para além das salas de 

aulas, mesmo que a sociedade se apresente de forma consumista e que não busque a 

valorização do meio ambiente. 

É preciso intensificar a transmissão dos conceitos ambientais nas instituições e que 

estão inseridas na grade de ensino das disciplinas de geografia e biologia/ciências, para que o 

aluno possa se aprofundar no âmbito ecológico e compreender as reais necessidades da 

natureza e como as suas ações afetam diretamente a conservação ambiental. 

Verificou-se qual a concepção dos alunos da Castro Alves sobre o significado do Meio 

Ambiente, nessa análise observou – se que a maior parte dos alunos considera a interação do 

homem com a natureza importante e que por meio da preservação da natureza que há uma boa 

convivência, conforme o quadro 26. 

 

Quadro 26 – Conhecimento do Meio Ambiente pelos alunos da escola Castro Alves 

O meio em que vivemos 

Local onde vive vários tipos de seres vivos 

Um lugar que deve ser respeitado por causa da flora e fauna 

Tudo que liga o ser humano ao mundo,relacionado a natureza. 

Meio ambiente é tudo natural que compõe nossa terra, seja ela o mar, as florestas, os rios e os animais 

É qualquer lugar que um individuo pode se divertir, sentir a natureza ao seu redor e se sentir bem no 

local. Que possa realizar muitas coisas 

É o espaço onde se apresenta árvores, vidas marinhas e terrestre, ar puro e transformações onde há 

presença da natureza 

São as árvores, rios, oceanos, os animais 

Meio ambiente é tudo que constitui a vida da fauna e da flora do nosso planeta 
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Meio Ambiente é toda parte em que espaço não globalizado pelo ser humano 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Ao serem perguntados se sentem algum incômodo com algum dano relacionado ao 

meio ambiente, 93,9% afirmaram que sim. Santos (2012) observa que diante das ações e 

atitudes praticadas pelo homem, a Educação Ambiental desponta como importante ferramenta 

de intervenção, ou seja, se faz importante usar a EA como ferramenta de intervenção e 

construção do aluno para que ele possa ser auxiliado não somente pelo conhecimento 

empírico, mas pela educação ambiental. 

As atitudes dos alunos demonstram que vivenciam uma prática irregular de cuidado 

ambiental e essas atitudes acabam gerando uma grande influência em suas vidas. Assim, 

influenciados por tais conhecimentos empíricos, suas opiniões são formadas sobre o ambiente 

em que vivem. Isto é percebido nas respostas sobre os danos ambientais que causam 

incômodos neles, no quadro 27: 

 

Quadro 27 – Respostas dos alunos da Castro Alves sobre os danos ambientais que lhes causam incômodos 

Grande aumento de prédios que invadem as praias 

O desmatamento e aquecimento global 

Desperdício de água, e muito lixo na rua 

Muito lixo nos mares, nas ruas, prejudicando os animais, os peixes... 

Lixo na rua, precisamos zelar pelo nosso bairro, pelas ruas 

Por encomodar a natureza, a fumaça dos carros 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

Desta forma, os danos relatados estão diretamente ligados a realidade em que eles 

estão inseridos e cabe a cada um, a mudança de postura frente a estas problemáticas do 

cotidiano.  

Verificou-se que cerca de 65% dos alunos, buscam transformar o meio ambiente 

quando verificam a ação prejudicial do homem na natureza através de atitudes simples que 

contribuem para a melhoria do ambiente, mas que fazem a diferença, como se observa no 

quadro 28. 

 

Quadro 28 – Respostas dos alunos da Castro Alves sobre atitudes frente a danos ambientais 

Só boto o lixo pra fora quando é dia do carro do lixo passar e fecho a torneira quando vou escovar os 

dentes e tomar banho 
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Não tomei atitude, pois uma ação de uma pessoa não vai mudar todo o mundo 

Parei de jogar lixo nas ruas, e em diversos lugares errados. 

Já ajudei a limpa rios sujo que estava com lixo 

Pego o lixo do chão e descarto em outro local adequado 

Venho evitado utilizar diversos produtos como: canudos e descartáveis que possam poluir o meio ambiente 

Eu sempre tento fazer ações positivas, cuidando em não jogar lixo pelas ruas e deixar mais limpas 

Guardo as embalagens de plástico na bolsa quando não encontro lixo 

Na questão da água, em minha casa fazemos um sistema de reaproveitamento de água com a água da 

máquina de lavar 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A maior influência gerada por conta da mudança de comportamento dos estudantes é 

visto em sua percepção acerca da relação da cidade com o meio ambiente, que resulta na 

qualidade de vida para a sociedade. Neste ponto, cerca de 60% afirmam que é regular. 

 

Durante a pesquisa também foi analisado outra instituição de ensino que é a escola 

Dinarte Mariz em Natal, que fica também localizada nas proximidades do Parque das Dunas. 

Nesta instituição de ensino, foi um total de 37 alunos que participaram e auxiliaram no 

progresso da pesquisa. Este pesquisador aplicou os questionários e coletou o TALE e o TCLE 

e em seguida foi respondido o questionário impresso. Após isto, foi transcrito em sua 

literalidade para o formulário criado no Google para facilitar a análise dos dados. 

Destes 37 entrevistados, assim como na Escola Castro Alves, também há um equilíbrio 

entre o gênero dos entrevistados e em sua maioria, também são nascidos em Natal e todos 

moram bairro de Mãe Luiza, conforme Quadro 29. 

  

Quadro 29 – Gênero, naturalidade e bairro que residem os estudantes do Dinarte Mariz 

Gênero  Naturalidade  Bairro em que mora  

Feminino 20 Natal/RN 31 Mãe Luiza 37 

Masculino 17 Afonso Bezerra/RN 1   

  Equador/RN 1   

  Pedra Grande/RN 1   

  Santa Cruz/RN 1   

  Tangará/RN 1   

  Em branco 1   

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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As respostas dos estudantes da escola Dinarte Mariz são parecidas com as dos 

estudantes da escola Castro Alves, principalmente no que se refere aos danos que eles causam 

ao meio ambiente, uma grande parte dos alunos conceituam que o descarte indevido é a maior 

causa da poluição da região e que essa atitude precisa ser transformada, como se observa no 

quadro 30.  

 

Quadro 30 – Resposta dos alunos da Dinarte Mariz sobre os danos causados ao Meio Ambiente 

Sou muito justa com o ambiente 

Desmatamento de árvore, poluição, matança de animais 

As vezes quando jogo o lixo na rua 

Eu não jogo lixo na rua, eu não acho certo e saudável. Temos que preservar a natureza 

Jogando lixo em lugares inapropriados 

Como retirada de árvore e areia das dunas 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Também verificou-se qual a concepção dos alunos da Dinarte Mariz sobre o 

significado do Meio Ambiente, conforme o quadro 31. 

 

Quadro 31 – Conhecimento do Meio Ambiente pelos alunos da escola Dinarte Mariz 

As dunas 

O meio ambiente pra mim é a poluição no ar, fumaça, os mar e rios sujos com papel, latas etc. O ser 

humano deveria ter mais cuidado com o meio ambiente 

Acredito tudo que se relaciona em plantas 

Meio ambiente e aonde nois vivemos, ou seja, tudo que nos rodeia, o ar que respiramos, os animais e 

o bem esta do planeta 

É tudo aquilo que temos, aquilo onde vivemos e de onde vem o que usufruimos 

Meio ambiente é a natureza onde vive os animais, as árvores, flores 

É o convívio, o que a gente vive e faz parte do nosso cotidiano, do nosso bem estar também 

Todo ambiente habitado pelos animais (natureza) 

Meio ambiente é tudo o que tem a ver com a vida de um ser (plantas, animais, pessoas) ou de um 

grupo de seres vivos 

Meio ambiente é o mundo que vivemos no dia a dia 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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Outro ponto relevante a ser observado na escola Dinarte Mariz é o desconhecimento 

acerca da ação de alguma ONG que atue na região com o intuito de dar suporte a comunidade 

local frente às problemáticas do Meio Ambiente, quando 97,3% dos entrevistados não 

conhecem. 

Essa falta de conhecimento referente à ação de organizações não governamentais na 

região é preocupante, pois desestimula os estudantes a buscarem realizar ações de maneira 

correta. Uma ONG tem um papel relevante na sociedade, auxiliando na elevação da 

informação do local, propiciando ações coletivas de preservação e ações sociais.  

Através de uma ONG, como também de Associações e Conselhos Comunitários, os 

alunos adquirem contato direto com a natureza e aprendem novas formas de preservação, 

elevando o interesse nesta temática. Por meio delas, a sociedade tem mais uma possibilidade 

de interagir e fazer parte de um processo construtivo para fins de preservação ambiental.  

A principal ação de uma ONG em uma comunidade, não é apenas a conscientização 

do meio ambiente, porém propiciar que a comunidade local participe de ações que gere uma 

transformação na sociedade como um todo, com ações de preservação e educação coletiva. 

Suas ações são essenciais principalmente para os estudantes, e, aliada com uma instituição de 

ensino, propicia aos alunos que participem de eventos fora do ambiente escolar, e assim 

exercer sua cidadania.  

Uma diferença importante é a de que a maioria dos estudantes da escola Castro Alves 

(70%) costumam frequentar o Parque das Dunas, já os alunos da Dinarte Mariz (24%) poucas 

vezes o frequentam como pode ser observado na figura 16.  

 

Figura 16 – Visitação dos alunos da escola Dinarte Mariz ao Parque das Dunas 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Verificou-se que o bairro de Mãe Luzia, onde fica localizada a escola Dinarte Mariz, 

fica distante da entrada principal do parque, que se localiza no Bairro do Tirol – um bairro de 
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classe média-alta. Este fato contribui para que os alunos e moradores não se sintam inseridos 

nesta opção de lazer e turismo, por se sentirem inferiorizados socialmente. 

Já a escola Castro Alves tem a sua localização no bairro de classe média e se encontra 

mais próximo da entrada principal, fazendo com que os alunos participem mais ativamente 

das atividades do parque.   

A ausência de contato com o meio ambiente propicia uma falta de comprometimento, 

pois o estudante não tem estímulo suficiente frente a preservação ambiental. Motivá-los a 

frequentar o Parque, realidade próxima e presente no cotidiano deles, representa um despertar 

para que percebam que suas ações e práticas sustentáveis fazem a diferença no ambiente que 

os cercam. 

Muitas respostas dos alunos da escola Castro Alves foram similares com as respostas 

dos alunos da Dinarte Mariz, como verificado na figura 17. 

 

Figura 17 – Respostas dos alunos da Dinarte Mariz acerca dos principais responsáveis pelos danos 

ambientais  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Outros aspectos também foram analisados com os alunos das duas escolas, como por 

exemplo, a opinião que eles possuem sobre a figura principal que auxilia na elevação da 

preservação ambiental e a percepção de ambas as escolas foram similares, como observou-se 

na figura 18 e quadro 32 
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Figura 18 – Respostas dos alunos da Dinarte Mariz sobre o segmento mais envolvido com a proteção 

do meio ambiente 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

 

Quadro 32 – Respostas dos alunos da Dinarte Mariz que justificam a escolha do segmento mais 

envolvido com a proteção do meio ambiente 

Porque ele tem mais autoridade em geral 

Acho que é que mata menos 

Acho que se o governo fosse mais evoluído, teríamos um paiz mais limpo 

Porque o setor mexe com a agricultura e preserva o meio ambiente 

Não temos conscientização 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Os alunos afirmam que o Governo é o principal responsável pela manutenção do meio 

ambiente. Conforme as respostas analisadas, tal percepção remete ao fato de que o poder 

público é o responsável pela criação das leis e da fiscalização dos atos da sociedade, inclusive 

com o poder de punir eventuais infrações. 

Verificou-se também a análise que os alunos possuíam acerca da ação das indústrias 

referente ao meio ambiente. Esse ponto é importante, pois as ações industriais afetam 

diretamente o meio ambiente e a relação que os estudantes possuem com as indústrias é 

essencial, como observado na figura 19. 
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Figura 19 – Percepção dos alunos da escola Dinarte Mariz sobre a atuação das indústrias 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

 Os alunos mostram-se descrentes da atuação das indústrias em geral. Isto se dar pelo 

fato, na visão deles, de que estão mais interessadas nos lucros obtidos por suas atividades, 

além de nem sempre cumprirem com as exigências legais e não compensarem os impactos 

ambientais causados, através de práticas sustentáveis como reflorestamento, projetos de 

educação ambiental, etc. 

Realizou-se uma análise também acerca do governo, como observado na figura 20, 

pois como futuro cidadãos é importante verificar como os alunos enxergam a relação do 

governo com o meio ambiente e como eles analisam a busca de iniciativas governamentais 

para a preservação. 
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Figura 20 – Percepção dos alunos da escola Dinarte Mariz referente as ações governamentais 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

A falta de confiança na atuação das indústrias também é verificada em relação ao 

Poder Público. Na visão deles, o Governo é o maior responsável pela manutenção do meio 

ambiente, porém tem deixado a desejar nas efetividades de suas ações. 

Analisou-se também por qual meio os alunos usam na busca de suas informações. A 

grande influência nessa busca ocorre devido a manipulação presente nos dias atuais, relativas 

as ações da mídia televisiva e notícias distorcidas conforme o interesse do veículo de 

comunicação, que facilmente podem ser encontradas na internet e outros meios, conforme a 

figura 21. 

 

Figura 21 – Fontes de informação sobre meio ambiente utilizada pelos alunos da escola Dinarte Mariz 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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As fontes de informações indicadas pelos estudantes são bastante diversificadas, 

predominando aquela elaborada pela própria empresa que propõe o serviço ou atividade. 

 

Comparando-se a percepção ambiental dos estudantes das escolas Dinarte Mariz e 

Castro Alves em relação ao conceito de meio ambiente, observou-se que se apresenta de 

forma similar, conforme a figura 22. Conforme a classificação de Reigota, para os estudantes 

de ambas as escolas, a predominância é a visão globalizante onde é necessário ter uma maior 

interação entre o homem e o meio ambiente e ambos viverem em harmonia.  

 

Figura 22 – Visão dos estudantes de acordo com as categorias de Reigota 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

Concluímos, por meio da visão mais globalizante, que os alunos defendem uma ação 

humanitária na natureza. Para os estudantes é função do homem, preservar a natureza e buscar 

viver em harmonia.  

De acordo com a classificação proposta Por Sauvé, verificou-se com os alunos da 

Escola Dinarte Mariz, que a análise é parecida com a dos moradores do bairro Mãe Luiza, e 

predomina o meio ambiente como natureza. Já na escola Castro Alves, que é situada mais 

próxima à entrada do parque, os estudantes verificam o meio ambiente como um lugar a ser 

preservado, conforme figura 23. 
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Figura 23 – Visão dos estudantes de acordo com as categorias de Sauvé  

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 

 

3.1.4- Percepção da Gestora do Parque das Dunas sobre a atuação do Poder Público 

 

Por fim, foi aplicado um questionário a gestora do Parque das Dunas, para que fosse 

possível analisar qual a perspectiva do parque em relação a comunidade local e como têm sido 

a relação dos moradores/escolas com a gestão do parque.  

O questionário foi aplicado a gestora Mary Sorage Praxedes da Silva Medeiros através 

de formulário do Google. Mary atua na gestão do local há 12 anos, em que afirma que sua 

atuação compreende “Coordenar todas as atividades técnicas e admistrativas que visem 

assegurar a proteção da UC. Realizar o planejamento e acompanhar a execução das 

atividades. Articulação com outras instituições. Presidir o conselho gestor. Realizar reuniões. 

e capacitações”. 

 Para a gestora, o Parque tem uma grande relevância para a comunidade local, pois é 

por meio dele que as atividades de preservação ambiental são condicionadas, e os alunos das 

instituições possuem a oportunidade de ter um conhecimento mais abrangente acerca do meio 

ambiente. 

 Mary afirma que o Parque possui infraestrutura para receber turistas e comunidade 

local. Entendemos que uma boa infraestrutura aliada ao investimento em segurança no setor 

de uso público do Parque, contribui diretamente no volume de visitas de turistas e moradores 

locais para que possam aproveitar e interagir com o local, e buscar conhecimento. 

 Um problema observado durante a pesquisa é que a gestão não possui um controle de 

fluxo para distinguir a quantidade de moradores e de turistas que visitam o Parque, pois dessa 

forma ela conheceria o perfil dos visitantes e teria o controle de que as suas ações estão sendo 
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produtivas para a comunidade local e os demais segmentos. Para ela, a Gestão envolve-se em 

diversas áreas, como financeiro, administrativo e como recurso pessoal, há um envolvimento 

geral de sua parte com todas as ramificações necessárias para o controle do parque.  

Ao ser questionada sobre os problemas ambientais encontrados no Parque, a gestora 

nos deu o seguinte depoimento: “Em virtude da unidade está situada no meio urbano, temos 

problemas com invasões, trilhas clandestinas, disposição de resíduos sólidos, lançamento de 

efluentes líquidos, equipe técnica reduzida”. Portanto, não há um respeito da própria 

comunidade em relação ao parque. 

Assim, os moradores da região necessitam ser mais cuidadosos e conscientes, para que 

reduzam o volume dos impactos causados no lugar. Além de uma educação direcionada a 

importância do meio ambiente, é essencial que se tenha mais respeito para que as futuras 

gerações vejam a relevância da preservação ambiental e desenvolvam práticas sustentáveis.  

 Como salienta a gestora do parque, é de crucial importância os estudos e pesquisas 

feitos no local, não apenas como aprimoramento da biodiversidade e verificação do potencial 

do parque, porém também para auxiliar na clarificação dos conceitos ambientais nos 

moradores, para que eles consigam analisar a importância de uma unidade de conservação. 

Sobre esse aspecto, Mary Sorage afirmou que: “As pesquisas são de grande relevância para a 

UC, uma vez que diagnostica o seu potencial, fragilidades, biodiversidade. O que é importante 

aprimorar é a devolução dos resultados das pesquisas para a unidade”. 

 Em sua concepção é importante que a pesquisa retorne com os respectivos resultados a 

gestão com o intuito de auxiliar na melhoria da assistência do parque, por meio das análises 

de erros e acertos e onde é verificado o que é necessário para efetivá-las com o intuito de 

atender melhor a toda comunidade.  

 O aprimoramento do local é mais eficaz quando realizado em parceria com as 

instituições para que possa ser intensificado um processo de ampliação da importância do 

meio ambiente para a comunidade. Porém, a partir da análise das respostas dos estudantes, 

essa interação entre poder público e comunidade mostrou-se incipiente. De forma geral, os 

estudantes não reconhecem a gestão como um meio que os propiciem tornarem participativos 

no processo de preservação do Parque. 
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Acerca dos objetivos do trabalho e as percepções que foram consolidadas, temos no quadro: 

 

Quadro 33 – Objetivos verificados na pesquisa 

Objetivos Verificação 

PA dos estudantes das Escolas  

Castro Alves e Dinarte Mariz 

A temática não é abordada com frequência e é 

limitada ao ambiente de sala de aula 

Estudantes Castro Alves x PEDN (Topofilia) Costumam frequentar o parque, pela proximidade 

da entrada do setor público 

Estudantes Dinarte Mariz x PEDN (Topofilia) Não costumam frequentar o parque, devido a 

distância da entrada do setor público 

Desenvolvimento de atividades ambientais no 

PEDN pelos estudantes das 

Escolas Castro Alves e Dinarte Mariz 

Não desenvolvem atividades 

Percepção dos estudantes das Escolas Castro 

Alves e Dinarte Mariz sobre os  

papéis sociais e governamentais 

Possuem noção de suas responsabilidades como 

sociedade na preservação do meio ambiente, 

porém desconhecem a atuação do poder público e 

privado neste processo 

Atuação da gestão com a comunidade do entorno Pouca interação com a comunidade 

Fonte: Pesquisa de campo, 2018. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com as análises realizadas, verifica-se que em ambas as escolas, há 

necessidade de ampliação da EA com vistas a maior ação de preservação ambiental, pois o 

conhecimento dos estudantes se apresenta de forma limitada. 

Um dos motivos mais proeminentes nas instituições de ensino é a falta de recursos 

necessários para que se tenha um maior incentivo referente à educação ambiental, essa 

situação amplia-se muito mais na instituição pública, por conta das condições precárias que o 

ambiente escolar é submetido.  

A falta de subsídios e recursos faz com que as instituições não consigam ampliar suas 

ações, propiciando excursões, palestras, dentre outros recursos usados para o estímulo 

estudantil.  

A falta de material didático, por exemplo, também é um fator de importância crucial 

nas instituições, que acaba dificultando suas métricas de ensino. No livro didático assuntos 

pertinentes à ação ambiental são escassos e não é abordado de maneira eficaz para elevar a 

conscientização dos estudantes, o que torna o trabalho do educador mais difícil. Além disso, a 

falta de uma maior compreensão e colaboração por parte da comunidade escolar em colocar 

em prática ações que contribuam para a melhoria do meio ambiente, dificulta ainda mais as 

ações escolares. 

As instituições encontram grandes dificuldades em propiciar maiores ações escolares, 

devido à falta de incentivos governamentais e apoio social, que possa auxiliar em um maior 

desempenho do ensino voltado ao Meio Ambiente, o que acaba resultando em uma baixa 

explanação acerca do conteúdo.  

Verificou-se que os alunos compreendem a preservação ambiental através do senso 

comum, mas que não há um embasamento teórico e prático no cotidiano deles. Desta forma, 

não percebem que uma Unidade de Conservação, o Parque das Dunas, é um local 

diferenciado, instituído por Lei, a qual é escolhida e delimitada por uma série de 

particularidades e objetivos, já elencados ao longo desta pesquisa, e é reduzida, na visão de 

boa parte dos alunos, como ponto turístico da região.  

Por conta disso, verificou-se que a administração do Parque, através do IDEMA, como 

órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Norte, precisa se aproximar mais das escolas e 

da comunidade do entorno para atraí-los através de projetos que os estimulem a não só 
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frequentar e conhecer o que o Parque oferece de lazer e cidadania, mas que também estimule 

um pensamento crítico e consciente frente à questão ambiental, de forma mais eficaz. 

Os moradores das regiões bairro Mãe Luiza e Nova Descoberta possuem visões 

divergentes acerca da função do Parque das Dunas, e isso ocorre devido ao posicionamento 

diferenciado das regiões, que fazem com que os moradores da região Nova Descoberta 

possuam um acesso mais facilitado, devido à distância, do que os moradores do bairro Mãe 

Luiza. 

A percepção dos alunos das duas escolas também é influenciada, assim como as ações 

dos professores, pois acabam se inserindo na realidade do local, portanto os docentes da 

escola Dinarte Mariz conseguem envolver mais os alunos com o parque do que as instituições 

mais distantes.  

 Constatou-se, ainda, que há uma noção acerca da educação ambiental e, desta forma, 

com a atuação da gestão do parque, será possível realizar atividades que auxiliem no 

conhecimento dos alunos das instituições de ensino.  

Nas categorias tanto de Reigota quanto de Sauvé, observa-se que no bairro de Mãe 

Luiza, tanto os moradores quanto os alunos da Escola Dinarte Mariz, não possuem uma 

relação direta com o meio ambiente, porém conseguem enxergar a interação entre a sociedade 

e a natureza. Tanto os moradores de Nova Descoberta quanto os alunos da Escola Castro 

Alves, demonstraram importar-se mais com a preservação, mais consciente dos cuidados com 

a natureza e a interação entre o meio ambiente e a sociedade, fonte de recursos e menos 

problemas relacionados ao uso dos recursos oferecidos pela natureza.  

Diante do que foi apresentado ao longo do texto, é possível afirmar que a construção 

de valores é realizada de forma gradativa e se faz necessário que seja implantado nas escolas e 

na comunidade do entorno, o valor pela natureza e a importância da preservação, para que 

seja possível ter uma futura sociedade mais consciente e conservacionista.  
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APÊNDICES 

Apêndice A: Questionário aos Moradores dos bairros de Mãe Luiza e Nova Descoberta 

 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

NÍVEL: MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA 

 

Percepção ambiental de estudantes do ensino médio sobre o Parque Estadual Dunas do 

Natal de escolas públicas do seu entorno 

 

Orientadora: Profª. Dra. Silvana Praxedes de Paiva 

Gurgel 

 

Mestrando: André Alves da Costa Toledo 

 

Entrevista com moradores dos bairros do entorno do Parque das Dunas 

 

Informações gerais sobre o (a) morador (a): 

1 – Qual o seu endereço (só o bairro)? 

___________________________ 

2 – Idade: 20 – 30 anos ( ) 

                  31 – 40 anos ( ) 

                  41 – 50 anos ( ) 

                  51 – 60 anos ( ) 

                  61 – 70 anos ( ) 

                  71 – 80 anos ( ) 

                  81 – 90 anos ( ) 

3 – Grau de escolaridade: 

( ) Fundamental incompleto 
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( ) Fundamental completo  

( ) Ensino Médio completo 

( ) Ensino médio incompleto  

( ) Superior Incompleto  

( ) Superior Completo  

( ) Pós-graduação 

4 – Em que Cidade-Estado nasceu? 

___________________________ 

6 – Em que ano veio morar no bairro:  

___________________________ 

7 – Você se interessa por assuntos relacionados ao meio ambiente?  

( ) Sim  

( ) Não 

8 – Em sua opinião, o que é o Meio Ambiente? 

____________________________________________________________. 

9 – Você costuma frequentar o Parque das Dunas?  

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Não conheço 

Com que frequência? (  ) durante a semana (  ) finais de semana (  ) mensalmente  

(  ) raramente (  ) nunca fui 

10 – Você sabia que o Parque das Dunas é uma Unidade de Conservação e foi criada em 1977? 

( ) sim  

( ) não 

11 – Você sabe o que é e pra que serve uma Unidade de Conservação? Explique. 

( ) sim  

( ) não 

____________________________________________________________. 

12 – O(A) Sr(a.) frequentava o Parque quando veio morar no bairro?  

( ) sim (descreva as atividades que eram realizadas) 

( ) não 

____________________________________________________________. 

13 – O Parque dispõe de equipamentos de infraestrutura para receber os turistas e a comunidade local? 

( ) Sim  

( ) Não 

14 – Qual a importância do Parque das Dunas para a população da cidade de Natal? 
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____________________________________________________________. 

15 – Quais as principais atividades desenvolvidas, atualmente, no Parque das Dunas? 

____________________________________________________________. 

16 – Quais os principais conflitos/impactos ambientais encontrados no ambiente do Parque? 

____________________________________________________________. 

17 – Você acha que os conflitos/impactos ambientais foram minimizados, após o decreto que tornou o 

Parque em uma Unidade de Conservação? 

( ) Sim 

( ) Não 

18 – Quais diferenças, positivas e/ou negativas, destacaria entre o Parque das Dunas da época em que 

veio residir no bairro e atualmente, como uma Unidade de Conservação. 

____________________________________________________________. 
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Apêndice B: Entrevista com o (a) Gestor (a) do Parque das Dunas 

 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA  

NÍVEL: MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA 

 

Percepção ambiental de estudantes do ensino médio sobre o Parque Estadual Dunas do 

Natal de escolas públicas do seu entorno 

 

Orientadora: Profª. Dra. Silvana Praxedes de Paiva Gurgel. 

 

Mestrando: André Alves da Costa Toledo 

* Roteiro da entrevista: 

1- Nome do Gestor (a)? 

2- Há quanto tempo está no cargo?  

3- Qual a sua função no cargo ocupado? 

4- Quais as principais atividades desenvolvidas no Parque das Dunas? 

5- Em sua opinião, qual o nível de importância dos atrativos para a comunidade do entorno? 

6- O Parque dispõe de equipamentos de infraestrutura para receber os turistas e a comunidade 

local? 

7- Qual o fluxo de turistas e a comunidade na localidade? 

8- Qual a participação do órgão gestor para a preservação do Parque? 

9- Quais os principais conflitos e desafios encontrados no Parque? 

10- Qual a importância das pesquisas acadêmicas e o retorno que trazem para o Parque das Dunas, 

como unidade de conservação? 
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Apêndice C: Questionário aos Professores de Geografia e Biologia/Ciências das Escolas 

do entorno do Parque das Dunas 

 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA  

NÍVEL: MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA 

 

Percepção ambiental de estudantes do ensino médio sobre o Parque Estadual Dunas do 

Natal de escolas públicas do seu entorno 

 

Orientadora: Profª. Dra. Silvana Praxedes de Paiva Gurgel. 

 

Mestrando: André Alves da Costa Toledo 

 

Informações gerais sobre o (a) professor (a): 

1 – Gênero: (  ) Masculino  (  ) Feminino  

2 – Idade:  

3 – Em qual Cidade-Estado você nasceu? 

__________________________________________ 

4 – Bairro em que mora? 

__________________________________________ 

5 – Escola em que leciona?  

__________________________________________ 

6 – Formação: __________________  

7 – Formação acadêmica? 

__________________________________________ 

8 – Tem pós-graduação?  

( ) sim  

( ) não  

____________________em ___________________   
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9 – Disciplina (s) que leciona nessa escola?  

___________________________ 

10 – Série (s) que leciona nessa escola?  

___________________________ 

11 – Tempo de atuação como professor?  

___________________________ 

12 – Tempo de atuação nessa escola?  

___________________________ 

13 – Você realiza alguma outra atividade profissional? 

( ) Sim 

( ) Não 

Qual? ____________________________________ 

 

No sentido de identificar as concepções que os professores têm a respeito da Educação Ambiental e as 

percepções do ambiente foram realizadas as seguintes perguntas: 

 

1 – O que você entende por educação ambiental? 

______________________________________________________________________. 

2 – Como você define Meio Ambiente? 

_____________________________________________________________________. 

3 – Quais as fontes de informação que você busca para manter-se atualizado (a)? 

( ) Livros 

( ) Informações de internet 

( ) Informações de jornais 

( ) Informações pelas tvs 

( ) Comentário de outra pessoa  

( ) Contato com outros professores 

( ) Material de divulgação elaborado pela própria escola ou serviço público 

( ) Outra fonte  

4 – Como você vem utilizando esses temas em sua prática pedagógica, até o momento? 

_____________________________________________________________________. 

5 – Já trabalhou com práticas em Educação Ambiental em suas aulas? Se sim, quais atividades? 

______________________________________________________________________. 

6 – Que fontes de informações foram utilizadas para estas práticas? 

______________________________________________________________________. 
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7 – O que você gostaria de fazer para melhorar essa prática e quais recursos você gostaria de utilizar 

para abordar os temas relacionados ao meio ambiente? 

_____________________________________________________________________. 

8 – Você costuma frequentar o Parque das Dunas? 

( ) Sim  

( ) Não 

( ) Não conheço 

Com que frequência? ( ) durante a semana ( ) finais de semana ( ) mensalmente  

( ) raramente ( ) nunca fui 

9 – Você conhece alguma outra Unidade de Conservação no Rio Grande do Norte?  

( ) Sim. Qual (is)? 

( ) Não 

______________________________________________________________________. 

10 – Você já realizou alguma aula de campo com seus alunos, em especial, ao Parque das Dunas? Se 

sim, descreva as atividades realizadas. 

( ) Sim  

( ) Não  

_____________________________________________________________________. 

11 – Em sua avaliação, como descreveria a percepção ambiental dos alunos em relação ao Parque das 

Dunas? 

_____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

Apêndice D: Questionário aos estudantes das escolas do entorno do Parque das Dunas 

 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA  

NÍVEL: MESTRADO ACADÊMICO EM GEOGRAFIA 

 

Percepção ambiental de estudantes do ensino médio sobre o Parque Estadual Dunas do 

Natal de escolas públicas do seu entorno 

 

Orientadora: Profª. Dra. Silvana Praxedes de Paiva Gurgel. 

 

Mestrando: André Alves da Costa Toledo 

 

SEXO: Masculino (   )  Feminino (   ) 

IDADE? __________ 

EM QUAL CIDADE-ESTADO NASCEU?__________________________ 

BAIRRO EM QUE MORA?__________________________ 

ESTUDA EM QUAL TURNO?  (   ) manhã (   ) tarde (   ) noite 

ESCOLA? ____________________________ 

 

Questões sobre o Meio Ambiente: 

 

1- Você se interessa por assuntos relacionados ao meio ambiente?  

( ) Sim  

( ) Não 

2- Em sua opinião, o que é o Meio Ambiente? 

_____________________________________________________________. 

3- No dia a dia, você considera que causa algum dano ao meio ambiente?  

( ) Sim  

( ) Não 

Qual:________________________________________________________. 
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4- Você se sente incomodado com algum dano relacionado ao meio ambiente ? 

( ) Sim  

( ) Não 

Quais? _______________________________________________________. 

5- Em relação a tal incômodo, você fez alguma coisa para mudar a situação?  

( ) Sim (descreva a sua atitude abaixo) 

( ) Não 

_____________________________________________________________. 

7- Como você classifica a qualidade de vida na cidade de Natal?  

( ) Ótima 

( ) Boa 

( ) Regular 

( ) Ruim 

( ) Péssima 

8- Qual segmento você classifica como principal responsável pelos danos ao meio ambiente?  

( ) O governo 

( ) As indústrias 

( ) O setor agrícola 

( ) O setor comercial  

( ) A sociedade em geral 

Por que? _____________________________________________________. 

9- Qual segmento você classifica como o mais envolvido com a proteção do meio ambiente? 

( ) O governo 

( ) As indústrias 

( ) O setor agrícola 

( ) O setor comercial  

( ) A sociedade em geral 

Por que? _____________________________________________________. 

10- Você considera que as indústrias:  

( ) Investem em meio ambiente e procuram cumprir as exigências ambientais ( ) Investem 

nas causas do meio ambiente, mas ainda causam danos ao ambiente 

( ) Omitem informações sobre os impactos causados pela sua atuação no ambiente 

(  ) Não investem e não cumprem as normas a serem seguidas  

( ) Devem utilizar parte de seus lucros para solução dos problemas ambientais que causam 

( ) Não tenho elementos para opinar sobre o assunto  

11-  Você considera que o governo: 
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( ) Investe nas causas do meio ambiente e procura cumprir as exigências das leis de 

conservação 

( ) Investe nas causas do meio ambiente, mas ainda causa danos ao meio ambiente 

( ) Omitem informações sobre os impactos causados pela sua atuação no ambiente 

( ) Não investe e não cumpre as normas, mas apenas fiscaliza o setor privado  

12- Você considera que as questões ambientais são adequadamente abordadas em sua escola?  

( ) Frequentemente  

( ) Eventualmente  

( ) Raramente  

( ) Nunca  

13-  Você acredita que os níveis de poluição observados para a região da grande natal podem 

estar afetando a saúde da população?  

( ) Sim  

( ) Não  

Por que? _____________________________________________________. 

14- Você acha que pode haver desenvolvimento econômico e social sem a geração de 

impactos ambientais?  

( ) Sim, desde que haja o controle ambiental das fontes poluidoras 

( ) Sim, mesmo havendo impactos ambientais, eles não trazem problemas para a 

sobrevivência do nosso planeta 

( ) Não, mas há casos onde o impacto ambiental é o preço a ser pago pela sociedade 

( ) Não, sempre haverá danos a Natureza, mesmo que sejam minimizados  

15-  Você conhece alguma organização não governamental (ONG) voltada à defesa do meio 

ambiente que atue na grande natal? 

( ) Sim   Qual? _________________________________________________ 

( ) Não  

16-  Se você tivesse de escolher uma empresa que fosse efetivamente preocupada com o meio 

ambiente, que tipo de informação levaria em conta?  

( ) Informações de internet 

( ) Informações de jornais 

( ) Informações pelas tvs 

( ) Comentário de outra pessoa  

( ) Contato com funcionário da própria empresa  

( ) Material de divulgação elaborado pela própria empresa  

( ) Outra fonte. Qual? ____________________________________________ 
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Questões sobre o Parque das Dunas: 

 

1- Você costuma frequentar o Parque das Dunas?  

( ) Sim  

( ) Não 

Com que frequência? ( ) durante a semana ( ) finais de semana ( ) mensalmente ( ) 

raramente (  ) nunca fui 

2- Qual a importância do Parque das Dunas para a população da cidade de Natal? 

_____________________________________________________________. 

3- Quais as principais atividades desenvolvidas no Parque das Dunas? 

_____________________________________________________________. 

4- O Parque dispõe de equipamentos de infraestrutura para receber os turistas e a 

comunidade local? 

( ) Sim  

( ) Não 

5- Você já foi ao Parque das Dunas através de excursão organizada pela Escola? 

( ) Sim  

( ) Não 

6- A escola desenvolve atividades relacionadas à temática ambiental, em especial às questões 

ligadas ao Parque das dunas? Se sim, quais atividades? 

_____________________________________________________________. 

7- Qual a participação do poder público, poder privado e da sociedade para a preservação do 

Parque? 

_____________________________________________________________. 

8- Você acha que existem conflitos/impactos ambientais encontrados no Parque? 

( ) Sim (cite exemplos) 

( ) Não 

_____________________________________________________________. 

9- Você já participou de algum evento ligado a preservação ambiental fora da escola e 

relacionado ao Parque das Dunas? 

( ) Sim (descreva abaixo) 

( ) Não 

_____________________________________________________________. 

 


