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RESUMO 

 

 

CONSERVAÇÃO DOS INVERTEBRADOS EM ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL LITORÂNEA NO NORDESTE DO BRASIL: CONTRIBUIÇÕES DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

A sociedade atual encontra-se em um verdadeiro colapso de cunho ambiental. As populações 

vão se perdendo devido a um sonho de desenvolvimento sem pensar nas consequências que 

esse dito desenvolvimento pode trazer para as populações humanas. Para tanto, se faz 

necessário que estratégias sejam desenvolvidas com o propósito de proteger a fauna e a flora 

que fica em risco com a pressão que sofre para a concretização deste desenvolvimento. Desta 

forma temas importantes envolvendo a necessidade de se conservar a natureza e a criação de 

Unidades de Conservação como destas estratégias estão cada vez mais sendo desenvolvidas 

em pesquisas, sejam na área biológica e/ou social. Nesse sentido, objetivou-se com esta 

pesquisa através da percepção ambiental atores sociais para a formação de elementos 

significativos para o entendimento da relação homem-natureza, e a partir daí prover ações 

voltadas para a sensibilização. Bem como, a mudança de atitudes frente às questões 

ambientais, para desta forma, prover reflexões baseadas na Educação Ambiental com o intuito 

de prover a produção do conhecimento ambiental como instrumento que proporciona 

mudança de valores. Esta pesquisa teve como área de estudo a Área de Proteção Ambiental 

Jenipabu – APA Jenipabu, localizada no nordeste do Brasil. Onde, a partir da percepção 

ambiental, dos alunos de escolas no interior e no entorno desta Unidade de Conservação da 

Natureza foram feitos apontamentos quanto ao valor e significado dado pelos discentes, e 

como esta, o sentimento de pertencimento destes grupos. Esta dissertação esta composta por 

dois capítulos, o primeiro tem como título Percepção ambiental e sentimento de 

pertencimento em área de proteção ambiental litorânea no RN – Brasil, em que faz um 

diagnóstico de como estes grupos entende e percebe a Unidade de Conservação da Natureza.  

O segundo, que tem como título Construção do conhecimento ambiental e conservação de 

invertebrados em Área de Proteção Ambiental litorânea no nordeste do Brasil, desenvolvido 

especificamente na escola do interior da APA Jenipabu, com o intuito de promover o 

sentimento de pertencimento desses alunos para que se tornem agentes multiplicadores, como 

forma de perceber a importância e necessidade de se ter esta Unidade de Conservação da 

Natureza. Vislumbrando o grau de importância da Educação Ambiental como instrumento de 

sensibilização para a conservação, seja dos invertebrados e de toda a fauna e flora existente, 

seja em uma Unidade de Conservação da Natureza ou não. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Área de Proteção Ambiental Jenipabu. Produção do Conhecimento 

Ambiental. Percepção Ambiental. Sentimento de Pertencimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

CONSERVATION OF INVERTEBRATES IN COASTAL AREA OF ENVIRONMENTAL 

PROTECTION IN NORTHEAST BRAZIL: CONTRIBUTIONS OF ENVIRONMENTAL 

EDUCATION FOR SUSTAINABILITY 

 

Today's society is in a real collapse of an environmental nature. The populations are lost due 

to a dream of development without thinking of the consequences that said development can 

bring to human populations. Thus, it is necessary that strategies be developed for the purpose 

of protecting the flora and fauna that is at risk from suffering the pressure to achieve this 

development. Thus important issues involving the need to conserve nature and the creation of 

protected areas as these strategies are increasingly being developed in research, whether in the 

biological and / or social. In this sense, the aim of this research through environmental 

perception social actors for the formation of significant elements for understanding the 

relationship between man and nature, and from there to provide actions for sensitization. As 

well as changing attitudes towards environmental issues, to thereby provide analysis based on 

Environmental Education in order to provide the production of environmental knowledge as a 

tool that provides value shift. This area of research was to study the Environmental Protection 

Area Jenipabu - APA Jenipabu, located in northeastern Brazil. Where, from the environmental 

perception of students from schools within and around this Nature Conservation Unit notes 

were made regarding the value and meaning given by students, and how this, the feeling of 

belonging to these groups. This dissertation is composed of two chapters, the first is titled 

Environmental perception and feeling of belonging in the area of environmental protection in 

coastal RN - Brazil, where it makes a diagnosis of how these groups understands and realizes 

the Unity of Nature Conservation. The second, which is titled Construction of environmental 

knowledge and conservation of invertebrates in the Environmental Protection Area in the 

northeast coast of Brazil, specifically developed in the school from within the APA Jenipabu, 

in order to promote a sense of belonging for those students who become multipliers, in order 

to realize the importance and necessity of having this unit for Nature Conservation. Looking 

to the degree of importance of environmental education as a tool to raise awareness on 

conservation of invertebrates and is all the fauna and flora exists, whether in a conservation of 

nature or not. 

 

 

KEYWORDS: Environmental Protection Area Jenipabu. Environmental Knowledge 

Production . Environmental Perception . Sense of Belonging 
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CONTEXTUALIZANDO A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA NO 

TEMPO E NO ESPAÇO 

 

 

O desenvolvimento das sociedades humanas traz consequências muitas vezes 

irreparáveis em aspectos globais. Este fato é comprovado com a perda da diversidade 

biológica e ainda dos ambientes naturais. O prejuízo da diversidade biológica como 

implicação das atividades antrópicas, a princípio com a acentuação do desenvolvimento 

econômico através das indústrias vem se ampliando ainda mais o incessante anseio de 

satisfazer as necessidades de possuir e tomar posse daquilo que por muitos, há muito tempo, 

era visto como desnecessário. E assim, com a ascensão da modernidade a influência do 

ambiente físico passou para uma posição inferior.  

De acordo com Inkeles e Smith (1974) , o desenvolvimento em um sentido de eficácia 

moderna reside na capacidade de desenvolver um “domínio” potencial da natureza. Enquanto 

Liazos (1989) é bastante claro ao atribuir a culpa pela destruição do ambiente ao capitalismo 

industrial avançado e a sua procura em busca do poder e lucro.  

Desta forma, compreende-se que a ausência do conhecimento ambiental é uma 

despreocupação com as questões de cunho ambiental. Segundo Santos (2001), os últimos anos 

do século XX, perceberam-se grandes mudanças em toda face da terra e o mundo tem se 

tornado unificado – em virtude das novas condições técnicas, bases sólidas para a ação 

humana mundializada. 

Em contrapartida a esse processo, Arruda (1997) coloca que provocado pela 

superexploração dos recursos, são criadas as Unidades de Conservação da Natureza, cujo 

maior objetivo é garantir a proteção dos recursos naturais e manter as funções ecológicas do 

meio ambiente, estando nele incluídas a biodiversidade. Para alguns, esses ambientes são ilhas 

de vida, (HAILA, 2002, SHAFER, 2001, PECK, 1998, WIENS, 1995) para outros, a 

necessidade incondicional para a perpetuação de espécies que sofrem ameaças e manutenção 

de recursos naturais oriundos de determinada região.  

Segundo Diegues (2001), um dos principais mecanismos, na atualidade, para salvar a 

biodiversidade, tem sido o estabelecimento de áreas de conservação. Contudo, este autor 

informa que o procedimento por si só, não tem possibilitado os resultados esperados, uma vez 

que os processos de degradação de todos os ecossistemas ainda são evidentes. 

Mediante o exposto, vislumbra-se a necessidade de se conservar a diversidade 

biológica. No entanto, percebe-se que alguns ecossistemas se tornam negligenciados quando o 
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assunto é conservação. O grupo dos invertebrados como aponta Amaral e Jablonski (2005) a 

inconspicuidade
1
 da maioria destes organismos e, principalmente, a falta de estudos 

populacionais e de monitoramento faunístico dificultam a definição do estado de ameaça dos 

invertebrados. Sabendo-se da grande importância destes animais, Edward O. Wilson (1987) 

aponta que os invertebrados são pequenas “coisas” que ocorrem no mundo.  Declarando que, 

se os invertebrados desaparecerem, o mundo como conhecemos, hoje, deixaria de existir. 

E assim, em virtude destes fatores, aferiu-se a importância da Educação Ambiental 

como uma ferramenta de grande valia na busca da conservação destas espécies, concernente 

ao que diz Pegoraro e Sorrentino (1998), sobre a conservação da biodiversidade por meio da 

Educação Ambiental, uma vez que, contribuiu para a sustentabilidade nas ações 

desenvolvidas. 

Esta dissertação teve a proposta de levantar, produzir e analisar conhecimentos que 

possam ser úteis no processo de conservação dos Invertebrados da APA Jenipabu, envolvendo 

a população como agente principal na busca de saberes primordiais para a biodiversidade.  

Nesse sentido, para estudar a conservação dos invertebrados, esta dissertação possui duas 

pesquisas, retratada em dois artigos.  

O primeiro artigo, cujo título destaca a Percepção ambiental e sentimento de 

pertencimento em área de proteção ambiental litorânea no RN – Brasil, onde se propõe a 

fazer um diagnóstico em escolas localizadas no interior e entorno a APA de Jenipabu. 

Buscando compreender como os alunos percebem o ambiente, identificar o estado do 

conhecimento por parte destes alunos a cerca das Unidades de Conservação da Natureza e 

sentimento de pertencimento na perspectiva da conservação dos invertebrados. 

E em seguida, o segundo artigo em que traz como título Construção do conhecimento 

ambiental e conservação de invertebrados em Área de Proteção Ambiental Litorânea no 

nordeste do Brasil, traz a construção do conhecimento como forma de ampliar o sentimento 

de pertencimento para a conservação dos invertebrados, através de ações educacionais 

envolvendo a educação ambiental como agente sensibilizador. 

A primeira pesquisa propõe responder o seguinte questionamento: como as 

comunidades escolares do entorno e do interior percebem a importância da Área de Proteção 

Ambiental Jenipabu e qual sua importância para a conservação da diversidade biológica? 

Tem como objetivo geral, avaliar o grau do sentimento de pertencimento na 

perspectiva da conservação dos animais invertebrados nesta Unidade de Conservação. E como 

objetivos específicos: a) identificar como as comunidades percebem a Unidade de 
                                                           
1
 Substantivo Feminino que significa qualidade, caráter ou condição do que é inconspícuo. 
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Conservação; b) avaliar o sentimento de pertencimento por parte dos atores sociais 

participantes da pesquisa; c) diagnosticar o conhecimento a cerca dos animais invertebrados; 

d) detectar a compreensão da importância das Unidades de Conservação da Natureza pelos 

participantes; e) analisar os tipos de uso da APA Jenipabu e f) estabelecer contribuições por 

meio dos dados adquiridos, como forma de proporcionar a ampliação do sentimento de 

pertencimento, viabilizando maior envolvimento por parte destes grupos na conservação dos 

invertebrados e preservação da APA Jenipabu. 

A segunda pesquisa decorre a partir da seguinte pergunta: é possível ampliar o 

sentimento de pertencimento dos alunos que participaram da pesquisa por meio da construção 

do conhecimento ambiental para a conservação dos invertebrados? 

Trazendo como objetivo geral, propor ações a partir de elementos da pesquisa ação, a 

fim de desenvolver um maior envolvimento por parte dos envolvidos na perspectiva de 

conservação dos invertebrados. E ainda, especificamente objetivou-se: 1) ampliar o 

conhecimento sobre a importância dos invertebrados da Unidade de Conservação destacada; 

2) visibilizar os animais invertebrados que ocorrem na APA Jenipabu; e 3) estabelecer um 

envolvimento primorado entre os participantes e as questões pertinentes à conservação. 

A dissertação, portanto, está estruturada de forma que: o Capítulo 1 apresenta a 

introdução, contendo a caracterização do trabalho, as hipóteses, os problemas e os objetivos 

gerais e específicos para o desenvolvimento da pesquisa. 

O Capítulo 2 possui a fundamentação teórica organizada em subseções que discorrem 

sobre a conservação da diversidade biológica, a importância das Unidades de Conservação da 

Natureza, caracterização e conceituação do sentimento de pertencimento, caracterização da 

área de estudo, as escolas que foram utilizadas como objeto de estudo, procedimentos 

metodológicos envolvidos para o desenvolvimento da pesquisa e levantamento de uma vasta 

literatura sobre a Educação Ambiental com propósito de conservação da diversidade 

biológica. 

O Capítulo 3 é composto por um artigo, intitulado Percepção ambiental e sentimento 

de pertencimento em área de proteção ambiental litorânea no RN – Brasil. 

O Capítulo 4 apresenta um segundo artigo, denominado Construção do conhecimento 

ambiental e conservação de invertebrados em área de proteção ambiental litorânea no 

nordeste do Brasil. 

E para finalizar, o Capítulo 5 traz as considerações finais e as principais conclusões 

que sintetizam as pesquisas apresentadas, abordando os conhecimentos apreendidos, as 
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aplicações e os desafios que se formaram para o aprofundamento das temáticas trabalhadas ao 

longo da dissertação. 
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COMPREENDENDO A QUESTÃO 

 

 

Desde a Revolução Industrial vem ocorrendo o distanciamento entre a sociedade e a 

natureza. Em decorrência desta separação, estamos vivenciando um momento muito difícil na 

história da humanidade, uma população humana que perdeu seus valores de seres humanos. 

Começamos a identificar um fato bastante desagradável: o esgotamento do modelo capitalista 

que propunham desenvolvimento industrial e rural e de um modelo de vida, ambos apoiados 

no consumismo, no imediatismo e no engavetamento dos valores morais (MEADOWS, 

1972).  

Percebe-se que cada vez mais, vem sendo construído um consenso a respeito desse 

esgotamento. E, segundo Gudynas (1989), a partir dessas reflexões vários autores como 

SunkeL (1980); Pinto, (1976) e Wolf, (1973), coincidem sobre um estilo alternativo de 

desenvolvimento. E a partir deste momento, o que está havendo é uma maior atenção para as 

ameaças de esgotamento dos recursos naturais, contribuindo para o surgimento de um novo 

despertar, como forma de promover a sustentabilidade e restaurar níveis satisfatórios de 

qualidade de vida.  Assim, podemos compreender o que não deve ser feito. Devemos, 

portanto, aprender a ser menos Homo economicus e voltar a ser mais Homo sapiens 

(BURSZTYN, 1993). Nesse aspecto, Freire (2000, p.66-67) declara que: 

 

[...] urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos fundamentais como 

o respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, 

à vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre mulheres e homens, 

entre os seres humanos se não nos tornarmos capazes de amar o mundo: a ecologia 

ganha uma importância fundamental neste fim de século. Ela tem que estar presente 

em qualquer prática educativa de caráter radical crítico ou libertador [...]. Neste 

sentido, me parece uma contradição lamentável fazer um discurso progressista, 

revolucionário, e ter uma prática negadora da vida. Prática poluidora do mar, das 

águas, dos campos, devastadora das matas, destruidora das árvores, ameaçadora dos 

animais e das aves. 

 

A história da humanidade se resume na intensa busca do homem em saciar suas 

vontades, anseios e a manutenção do seu status quo (LAYRARGUES, 2006), como ser 

dominante. Um dos principais meios para sanar essas necessidades tem sido a produção 

exagerada de bens de consumo, o que foi observado a partir do new american way of life, 

(novo estilo de vida americano), em que propõe a sociedade, uma busca intensa para o 

consumo (DA SILVA; ARAÚJO DE ALMEIDA, 2011).  

Para que se possa consumir mais, há a necessidade de se produzir mais. Dessa forma, 

ocorre a superexploração de matéria-prima para a produção dos produtos de consumo, em que 
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grande parte dessa matéria-prima tem a sua origem dos recursos naturais (LEFF, 2001). No 

geral, acaba-se consumindo acima da capacidade de renovação da terra, deixando de 

alimentar com dignidade todos os habitantes do planeta.  

Para que possamos atender toda a necessidade da humana, fundamentada nos padrões 

capitalistas atuais, precisaríamos simplesmente de mais três planetas, mas vale salientar que 

só temos um (GADOTTI, 2008). A tomada de consciência para essas questões tem sido 

mostrada que não depende da educação, pois segundo Lindberg et al.(1995), apesar da 

população de maior renda ter maior acesso a educação, o seu estilo de vida é o que mais 

consome os recursos não renováveis do planeta. 

O homem enquanto ser racional não deve ter um relacionamento de domínio e/ou ser 

superior com o meio ambiente. Uma vez sendo racional, devemos ter um olhar apurado e, ser 

dominador, mas no sentido de uma postura pautada na sustentabilidade como salienta Boff 

(1999). Ela deve ser central para a cosmovisão ecológica e, possivelmente, constitui um dos 

fundamentos do novo paradigma civilizatório que procura harmonizar o ser humano, o 

desenvolvimento e a Terra, entendida como Gaia.  

De acordo com Gadotti (2001), é necessário aprimorar a visão e ter definida a 

identidade de cidadão planetário, ao contrário do que está definido. Desenvolver uma 

consciência planetária (gêneros, espécies, reinos, educação formal, informal) partindo de uma 

visão antropocêntrica para uma consciência planetária e prática da cidadania planetária e, 

assim, alcançar um novo referencial ético e social pautado na civilização planetária.  

 

SENTIMENTOS DE PERTENCIMENTO: CONHECER PARA PROTEGER 

 

 

Essa identidade se desenvolverá, segundo Santos (1999), a partir do momento que se 

pertença àquilo que nos pertence com base em um sentimento de pertencer. Esse pertencer 

etimologicamente se refere a “pertencer a”, “ser propriedade de” ou “fazer parte de”, 

referindo-se à relação do sujeito com o lugar. O sentimento de estranhamento seria o seu 

oposto. De uma perspectiva radicalizada, os lugares não nos pertenceriam, ou seja, nossa casa 

não seria nossa casa, já que é a usurpação do lugar do outro. Visto de outra maneira: 

pertencemos aos lugares e não eles a nós. Assim, pertencemos a todos os lugares que já 

habitamos, sendo ligados a eles pelos sentimentos que neles experimentamos (FREIRE; 

VIEIRA, 2006). 
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Desta forma, percebe-se a importância de sensibilizar os indivíduos para uma 

identidade do local, como forma de seu sentimento de pertencimento, o qual contribuirá para 

que os mesmos vejam essa área, tal como Pádua (2000), que define como foco de orgulho por 

meio do enriquecimento de conhecimentos e da percepção quanto a sua importância. Com 

isso, se fortalece o sentimento de pertencimento experimentado pelos participantes e cuja 

motivação baseia-se em qualquer espécie de relação, cuja ligação seja emocional ou afetiva 

(QUARESMA, 2005). 

 

AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: PERSPECTIVAS PARA A 

PRESERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA 

 

 

Na atualidade, assa intensa busca do ser humano em saciar suas vontades levando a 

produção exagerada de bens de consumo faz com que medidas sejam criadas a fim de tentar 

interromper as ações degradantes. Em contrapartida, de acordo com Arruda (1997), a esse 

processo, provocado pela superexploração dos recursos, são criadas as Unidades de 

Conservação da Natureza, cujo maior objetivo é garantir a proteção dos recursos naturais e 

manter as funções ecológicas do meio ambiente, estando nele incluídas a biodiversidade.  

Segundo Diegues (2001), um dos principais mecanismos na atualidade para salvar a 

biodiversidade, tem sido o estabelecimento de áreas de conservação. Contudo, este autor 

informa que o procedimento por si só, não tem possibilitado os resultados esperados, pois os 

processos de degradação de todos os ecossistemas ainda são evidentes.  

Diante disso, percebe-se que a dialética existente entre homem/natureza e 

desenvolvimento/sustentabilidade suscita discussões, que fazem com que cada vez mais haja 

um diálogo entre as partes envolvidas nesse processo. Ao passo que para Diegues (2001), 

deve ser considerada a relação homem-natureza incluindo os conflitos decorrentes do uso e 

ocupação da paisagem, além da diversidade cultural.  

A preservação da biodiversidade, o manejo das espécies endêmicas e/ou ameaçadas de 

extinção e sua consequente recuperação natural, não são possíveis com a simples criação de 

Unidades de Conservação da Natureza, porque há necessidade de aceitação da comunidade 

para este propósito (DIEGUES, 2001). Surgindo a necessidade de uma educação voltada para 

o meio ambiente. 

Embora não se conteste a importância da relação entre os seres vivos e o meio 

ambiente, é notório ainda lembrar sobre a necessidade da permanência dos seres vivos em seu 
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meio, pois contribui para a manutenção do próprio sistema em que vivemos. Esta interação se 

restringe ainda mais, quando se visualiza a relação com os seres humanos. Porquanto, a maior 

quantidade de matéria-prima produzida atualmente é oriunda dos recursos naturais (DONNER 

et al., 2008; STENZEL et al., 2003). Ou seja, de tudo que se veste, se come e se produz para 

sobrevivência do homem vem da natureza.  

Para isso, a implementação de Unidades de Conservação da Natureza vem atuar como 

estratégia de controle do território e de conservação dos ambientes naturais. O controle e os 

critérios de uso que normalmente são aplicados a elas, estão, cada vez mais, atribuídos em 

função da valorização dos recursos naturais e a biota nelas existentes, por ser necessário 

resguardar biomas, ecossistemas e espécies raras ou ameaçadas de extinção (MEDEIROS, 

2006; VALLEJO, 2003). 

No Brasil, essa estratégia passou por um processo evolutivo desde a criação do 

primeiro Parque Nacional no ano de 1937 (FERREIRA, 2004; CABRAL; 2002; DIEGUES, 

2001), até culminar na formulação da lei que define o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza-SNUC.  

A Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2002 e o Decreto n.° 4.340, de 22 de agosto de 

2002, que estabelecem o SNUC, definem, tanto para o bioma terrestre, quanto para o bioma 

marinho, Unidades de Conservação da Natureza de proteção integral e de uso sustentável, 

bem como, regulamentam suas criações e manejo. 

De acordo com o SNUC, os instrumentos de gestão das Unidades de Conservação da 

Natureza são: o conselho (consultivo ou deliberativo); o plano de manejo e o zoneamento. 

Segundo a Lei n.° 9.985, o plano de manejo (PM) corresponde ao instrumento de 

planejamento das Unidades de Conservação da Natureza. Baseia-se nos objetivos gerais da 

unidade de conservação para estabelecer o seu zoneamento, bem como, as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo de seus recursos naturais de forma harmonizada.  

As Unidades de Conservação da Natureza são locais de extrema importância para 

implantação de programas de Educação Ambiental. Esses espaços ambientais irão 

proporcionar um maior contato com o meio ambiente. Nesse sentido, quando se intensificam 

ações educacionais de cunho ambiental nas Unidades de Conservação da Natureza, estas 

oferecem oportunidades de aprendizado. Principalmente, quando se emprega uma combinação 

de técnicas formais e informais, facilitando o aumento de conhecimento e proporcionando 

mudanças de diversos valores impregnados pelo modelo capitalista vigente. Favorecendo 

condições de promover a educação ambiental, interpretação ambiental, à recreação em contato 

com a natureza (BRASIL, 2002).  
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Essa combinação tem sido considerada eficaz para sensibilizar os indivíduos, bem 

como, a sociedade de forma geral, para a importância da conservação e da qualidade do meio 

ambiente (IOZZI; RAMSEY; HUNGERFORD, VOLK, 1989; SWAN, 1974). O emprego de 

tais estratégias influencia os conhecimentos e os valores, proporcionando a formação de 

cidadãos que têm uma visão global do meio ambiente com seus problemas (STAPP, 1974). 

Tornando-os, segundo este autor, conscientes e capacitados, quando envolvidos na busca de 

soluções para os problemas ambientais relacionados, inclusive envolvendo a biodiversidade. 

No entanto, vale salientar que, muito embora a implantação de Unidades de 

Conservação da Natureza tenha o seu valor intrínseco, diante de tudo que foi exposto, para 

Leff (2001), estes mecanismos quando associados à Educação Ambiental, pode realizar de 

maneira mais efetiva, a conservação da biodiversidade. Isso é concernente ao que diz 

Pegoraro e Sorrentino (1998), sobre a conservação da biodiversidade por meio da Educação 

Ambiental, já que faz com que haja sustentabilidade nas ações desenvolvidas. De acordo com 

Gadotti (2008), educar para a sustentabilidade implica mudar o sistema, o respeito à vida, o 

cuidado diário com o planeta e o cuidado com toda a comunidade de vida, da qual, a vida 

humana é um capítulo. 

 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ENFOQUES PARA CONSERVAÇÃO 

 

 

A Educação Ambiental, como a Biodiversidade, vem sendo tema constante de 

preocupação, tanto na Academia como para os ambientalistas. Desde a Conferência de 

Estocolmo em 1972 sobre o ambiente humano, a Educação Ambiental foi formalmente 

visualizada num Tratado de implicações internacionais (PEDRINI, 2002). 

Posteriormente, um grupo de educadores ambientais começarem a promover 

conferências internacionais especificamente para tratar a respeito da Educação Ambiental. 

Como exemplo, tem-se a de Tbilisi, Belgrado e Moscou (marco referencial da Educação 

Ambiental Mundial). Outro grande evento foi a Cúpula da Terra, também conhecida como 

Rio-92, conjuntamente a este, foi realizada a I Jornada Internacional de Educação Ambiental.   

No decorrer deste evento foi criado o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, em que declara que há uma evidente 

imbricação entre a Educação Ambiental e a Biodiversidade, e este documento ainda propõe 

que a população mundial deve abdicar dos modelos de crescimento impostos na época. Ainda 

hoje, se mantém inalterados, pois tem como prerrogativa que esses modelos trazem efeitos 
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nefastos ao ambiente e à diversidade das espécies, incluindo ao homem. Diante de toda esta 

mobilização, os educadores e ambientalistas empenharam-se para dar uma maior visibilidade 

para a Educação Ambiental no Brasil.  

No meio deste efusivo processo, a questão que trata a respeito da biodiversidade foi 

tomando proporções voluptuosas tendo em vista o grau de importância desta, como fonte de 

matéria-prima, que viriam a ser exploradas comercial e industrialmente. Diante disto, 

percebe-se que a biodiversidade tanto aquática, como terrestre, em particular, a biota marinha 

costeira, vem sendo ameaçada diante da grandiosidade de degradantes e impactos ambientais 

negativos causados pela superexploração do ser humano. Pedrini (1990) e Oliveira e Narchi 

(1969), já apontavam para a necessidade de se criar meios para preservar a diversidade 

biológica marinha brasileira, basicamente por meio da criação e condições propícias para a 

manutenção adequada de Unidades de Conservação da Natureza. 

Entre tantas discussões, em 9 de fevereiro de 1994, foi publicado no Diário Oficial da 

União (DOU) o Decreto nº 2, que aprovava em suma o texto da Convenção sobre Diversidade 

Biológica. Esse decreto foi criado por vários atores sociais, desde pesquisadores a membros 

de ONGs e assinado pelo governo durante a Rio-92 (SANT’ANNA, 2002). Esta lei apresenta, 

no artigo 13, uma abordagem que trata a respeito da Educação e Conscientização Pública, e 

orienta que os contratantes da Convenção deveriam promover a compreensão da importância 

da conservação da diversidade biológica e a inclusão desses temas nos programas 

educacionais. Como também, cooperar com outros países e organizações internacionais na 

formulação de programas educacionais de conscientização pública sobre a conservação e uso 

sustentável da diversidade biológica. 

 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA: A NECESSIDADE DE SE CONSERVAR 

 

 

A criação da Política Nacional de Biodiversidade (PNB) proporcionou a mobilização 

de um processo democrático, em contrapartida a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA) foi imposta pelo governo a sociedade brasileira (PEDRINI, 2004). Constantemente, o 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) traz, por meio de publicações, resultados sobre as 

diversas atividades originárias da aplicação na PNB (BRASIL 2004a; 2004b). Em outro 

Relatório Nacional para a Convenção da Biodiversidade, no capítulo 3, dentre as mais 

diversas recomendações, ressaltou-se que os biomas presentes em Zona Costeira e Marinha 
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devem produzir mais sugestões e contribuições para ações de Educação Ambiental no 

tratamento da biodiversidade (BRASIL, 2004a). 

Nas duas políticas (PNEA e PNB), em que são previstas a realização de atividades 

relevantes trazendo ações conjuntas entre Educação Ambiental e a Biodiversidade, emergiram 

diversas atividades que foram financiadas por fundos públicos, entre eles, o Fundo Nacional 

do Meio Ambiente (FNMA). Este setor possui linhas de financiamento para projetos, tanto 

concernente a Biodiversidade, como para as ações de Educação Ambiental. 

 

AMBIENTES COSTEIROS E MARINHOS 

 

 

O Brasil tem uma grande diversidade de biomas, no entanto, muitos não são estudados 

como deveriam e, nem é dada a devida importância. Em alguns conteúdos informativos 

divulgados a respeito da diversidade existente, não são contemplados os Ambientes Costeiros 

e Marinhos, o que é lamentável visto que o Brasil tem cerca de mais de 7.000 km de linha de 

costa litorânea, além de um imenso mar territorial (SAITO; ALMEIDA, 2006). Entretanto, na 

atualidade, existem cerca de 2,8 bilhões de pessoas vivendo a 100 km do litoral, contra os dois 

bilhões que viviam até o ano de 1992. Os estudos mostram que até meados do século XXI, 

esse número deverá triplicar, podendo chegar até 6,3 bilhões de habitantes, ou seja, 

aproximadamente 75% da população mundial. Essa é umas das razões que ocasiona o declínio 

da biodiversidade nos ecossistemas aquáticos e continentais (AGOSTINHO; THOMAZ; 

GOMES, 2005). 

Migotto e Tiago (1999) colocam que a maioria da população habitante de regiões 

costeiras, desconhece as espécies marinhas e, mesmo tendo um contato com o mar, não 

garante uma conscientização sobre a sua importância. Pescadores, caiçaras, veranistas e 

turistas, que vivem no litoral desconhecem plantas e muitos invertebrados marinhos, 

ignorando, a dependência do homem, direta ou indiretamente em relação a estes seres vivos. 

Com isso, toda a diversidade torna-se exposta à exploração sem o devido direcionamento para 

a sustentabilidade.  

Desta forma, é referenciado pela Unesco (1988), que há uma necessidade urgente das 

pessoas que vivem em áreas costeiras, tornem-se sensibilizadas para a influência dos oceanos 

sobre a humanidade. De maneira a entender a necessidade crítica da pesquisa marinha, da 

conservação e do manejo dos recursos vivos e não vivos dos oceanos. Esta consciência 
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"marinha" é fundamental para o exercício pleno da cidadania e enriquecimento das próprias 

atividades recreativas ligadas ao mar (FORTNER; TEATES, 1980).  

Além do grande aporte de pessoas, as regiões costeiras também sustentam a maior 

concentração de infraestrutura de apoio, como as instalações fabris, o uso de energia, o 

turismo e a produção de alimentos. Considerando o seu gigantesco valor econômico e 

ecológico, a proteção dessas áreas é de fundamental importância (McGINN, 2006). Neste 

caso, ressaltam-se as áreas protegidas como uma alternativa mais eficiente na proteção da 

natureza (PNAP, 2006a; FOURNIER; PANIZZA, 2003; BRASIL; WARNER, 2002; SALM, 

2000). Essa recomendação parte dos principais documentos internacionais que vêm sendo 

adotados por diversos países para a definição de suas políticas voltadas à proteção do meio 

ambiente.  

A discussão sobre esse tema é estimulada por meio de encontros e congressos 

internacionais realizados desde a década de 90, em que apontam essas áreas como uma das 

principais estratégias para a conservação dos recursos naturais marinhos. Países costeiros 

como a Austrália, os Estados Unidos e o Brasil, são exemplos de estados que, ao longo desse 

período, vêm adotando tal estratégia.  

Na esfera Federal, a metodologia para elaboração desses instrumentos tem como ponto 

focal o bioma terrestre. Entretanto, a experiência tem demonstrado que o método apresenta 

lacunas, quando aplicada nas Unidades de Conservação costeira, necessitando de adaptações, 

principalmente na forma de se estabelecer o zoneamento.  

 

ORGANISMOS MARINHOS AMEAÇADOS 

 

 

Ainda lembrando os ambientes costeiros, Amaral e Jablonsk (2005) apontam que a 

maioria dos organismos e, principalmente, a falta de estudos populacionais e monitoramento 

faunístico, dificultam a definição do estado de ameaça dos invertebrados marinhos. Estes 

autores, ainda ressaltam que as alterações no tamanho das populações e dos espécimes podem 

ser atribuídas à sobrepesca e à captura seletiva que vem contribuir sobremaneira para a não 

recuperação dos estoques in situ.  

Rocha et al. (2002) enfatiza que a partir do momento que haja preocupação com a 

defensa das espécies, transformando-as em ícones. Será percebido que quando se luta para a 

conservação do habitat da espécie ícone, estará preservando não só o habitat destas espécies, 
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mas a comunidade, o ecossistema como um todo, desde os animais, as plantas e, 

consequentemente, os seres humanos.  

Ao agregar valor a um determinado conhecimento, faz com que ele se torne evidente e 

possa ser visto como alvo de investimento para obtenção de retornos. Mediante a participação 

de cientistas em estudos voltados para a conservação da biodiversidade, será possível formar 

um grande aliado na defesa da vida de muitos organismos.  Ao ressaltar a grande importância 

de animais pouco estudados, tal como os invertebrados, compreende-se que são pequenas 

coisas que ocorrem no mundo.  

 

ABORDAGENS SIGNIFICATIVAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

No Brasil, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza com base na 

lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, conhecida também como “lei do SNUC”, além de fixar 

os critérios e as normas para a criação, implantação e gestão, estabelece duas categorias de 

Unidades de Conservação da Natureza: unidades de uso sustentável e unidades de proteção 

integral.  

Dentro das unidades de uso sustentável tem-se a Área de Proteção Ambiental (APA) 

que é definida segundo o SNUC, como “uma área em extensa, com certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas”.  

A Área de Proteção Ambiental tem como objetivos básicos, proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. Até o presente, não está muito claro o efeito das áreas de proteção 

ambiental no processo de ocupação do solo no estado do Rio Grande do Norte. 

Diante da importância de tais áreas, para o desenvolvimento de um trabalho enfocando 

a conservação dos invertebrados, priorizou-se o estudo na Área de Proteção Ambiental 

Jenipabu (APA Jenipabu). A Unidade de Conservação da Natureza foi criada em 17 de maio 

de 1995, pelo do Decreto nº. 12.620, abrange porções territoriais dos municípios de Extremoz 

e Natal, os quais são partes integrantes da Região Metropolitana de Natal. O território da APA 

Jenipabu é dotado de uma beleza, além de uma grande variedade de recursos naturais e 
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ambientais – dunas fixas e móveis, lagoas, rios, praias e mangues − de expressiva 

potencialidade turística. Na APA Jenipabu são encontradas as dunas de Jenipabu, um dos 

mais importantes cartões postais do estado do Rio Grande do Norte, divulgado em todo o 

Brasil e no mundo. O campo de dunas e a lagoa de Jenipabu compõem um cenário marcante, 

que engloba grande parte da área da unidade. 

A despeito da legislação existente e das Unidades de Conservação Costeiras 

implantadas, a efetiva conservação ainda não é uma realidade na maior parte dos ambientes 

marinhos do Brasil. As Unidades de Conservação da Natureza, em suas diversas categorias de 

manejo, são insuficientes em número e extensão e, em alguns casos, não tiveram seus planos 

de manejo elaborados ou implementados. 

Para que se possa contribuir com o processo de conservação na APA Jenipabu, 

ressalta-se que há necessidade de se intensificar ações de sensibilização ambiental seguindo 

e/ou diversificando os modelos já introduzidos. Entre eles, cita-se o trabalho de Araújo de 

Almeida et al. (2010), que tem uma direção marcante para o estudo de ações educacionais 

envolvendo os invertebrados junto a estudantes. Demonstrando, que essas ações resultam no 

envolvimento e na organização de pessoas e grupos sociais na luta pela melhoria da qualidade 

de vida.  

Tais ações destinam-se a promover um sentimento crítico e um questionamento do 

modo de produção e consumo que destrói a biodiversidade e compromete a sobrevivência, 

procurando promover mudanças de atitudes, comportamentos e ações coordenadas de 

melhoria das condições socioambientais. 

 

 

Figura 1: Localização da APA Jenipabu no estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A partir da visualização de projetos de pesquisa que tratam da relação homem-

ambiente e do gerenciamento de ecossistemas, é interessante incluir estudos de investigação 

da percepção dos grupos socioculturais interatuantes como parte integrante da abordagem 

interdisciplinar que estes projetos exigem.  

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL: BUSCA DE ENTENDIMENTOS SOBRE A ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

 

De acordo com Furlan e Gallo-Júnior (2000), Sanches (1997); Mkanda e Munthali 

(1994); Badola; Mehta; Kellert; Infield (1988) percebe-se que para vislumbrar aproximações 

afetivas entre as pessoas e o ambiente é necessário conhecer o estágio de interação que os 

seres têm com o lugar para que, para que possam ser planejadas ações que irão facilitar o 

gerenciamento dos ecossistemas. Dessa forma, é interessante incluir estudos de investigação 

da percepção dos grupos socioculturais interatuantes como parte integrante para 

procedimentos futuros.  

A partir de então, vislumbrar a participação efetiva dos diferentes grupos sociais para 

direcionar a uma utilização mais racional dos recursos naturais envolvendo a comunidade do 

Distrito de Jenipabu, do entorno no desenvolvimento e planejamento regional. Tem-se 

propiciado, de acordo com Whyte (1977), uma interação harmônica do conhecimento local 

com o do exterior, enquanto instrumento educativo e de transformação. Nessa perspectiva, os 

trabalhos de Percepção Ambiental surgiram na geografia buscando um novo entendimento de 

pesquisas voltadas para a compreensão de como o homem interage com o espaço e toda a 

dinâmica que envolve este processo (OLIVEIRA; MACHADO, 2004; TUAN, 1980). A 

percepção ambiental, segundo visto em Marin (2008) integra elementos da psicologia, da 

biologia, da antropologia, entre outras ciências.  

A partir de 1970, os estudos em percepção ambiental começaram a ter mais 

desenvoltura em trabalhos voltados para o meio ambiente no Brasil. De acordo com Tuan 

(1980), a superfície da terra é extremamente variada e são diversas as maneiras como as 

pessoas notam a mesma realidade. Ainda de acordo com o autor, para compreender os 

problemas ambientais é necessário compreender a si próprio, pois sem a auto-compreensão 

não se pode esperar por soluções duradouras para os problemas ambientais que, 

fundamentalmente, são problemas humanos. 
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Dessa forma, o conceito de percepção ambiental empregado neste estudo, conforme 

Whyte (1970) abrange a tomada de consciência e a compreensão humana sobre o ambiente, 

envolvendo bem mais que uma simples percepção sensorial individual, como a visão ou 

audição. Enquanto que para Oliveira e Machado (2004), os sistemas perceptivos são 

sensoriais e não sensoriais. Os sistemas perceptivos não sensoriais (memória, imagem mental, 

cultura, personalidade, experiência, transmissão da informação, orientação geográfica e 

leitura) são os que mais influenciam a percepção do indivíduo, uma vez que, a cultura está 

enraizada no mesmo, fazendo com que perceba, reaja e responda de forma diferente às ações 

sobre o meio. As respostas ou manifestações são, portanto, resultado das percepções, dos 

processos cognitivos de cada indivíduo.  

Os sentidos comuns, como visão, olfato, paladar, audição e tato (sistemas perceptivos 

sensoriais), são largamente estudados nos compêndios da psicologia como importantes meios 

de compreensão e relacionamento com o meio ambiente (OKAMOTO, 2002). Para Tuan 

(1980), percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a atividade 

proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, enquanto outros retrocedem 

para a sombra ou são bloqueados. Muito do que percebemos tem valor para nós, para a 

sobrevivência biológica e para propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na cultura.  

A percepção é uma experiência dotada de significação, que podem ser percepções 

globais de uma estrutura ou formato; sendo o real é descrito no ato do sentido e da 

significação. Um ato de comunicação que opera pelo pensamento e pela percepção 

estabelecem uma interação entre aquilo que é percebido e aquele que percebe (FERREIRA, 

2005). Esses processos perceptivos, cognitivos, avaliadores de conduta fazem parte desse 

continnum comunicativo que é a percepção ambiental (FERREIRA, op. cit.). 

A partir destes conceitos de percepção ambiental, e na perspectiva de estabelecer 

conexões e parcerias em prol da conservação, surge a necessidade de desenvolver trabalhos 

acerca das percepções das comunidades habitantes do entorno de Unidades de Conservação 

da Natureza.   

A ênfase em Áreas de Proteção Ambiental é justificável, dado que estes espaços 

ambientais são criados, muitas vezes, sem o conhecimento da população, podendo ou não, 

haver a colaboração dos moradores do seu entorno. Portanto, é de fundamental importância 

conhecer o que pensam e percebem as pessoas envolvidas acerca do ambiente. Baseado em 

Diegues (2001), conhecendo os saberes das comunidades que residem no local e as do entorno 

das Unidades de Conservação da Natureza, será possível a realização de um trabalho com 

bases locais, partindo da realidade dos sujeitos da pesquisa em percepção ambiental. 
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O problema central dessa pesquisa esteve voltado na perspectiva de enfatizar por meio 

de um estudo de percepção ambiental e desenvolvimento de ações educacionais voltadas para 

a importância dos organismos pouco estudados no cotidiano das pessoas (grupos 

invertebrados); numa perspectiva de envolvimento com a comunidade escolar, em seus 

aspectos mais gerais, para assim, contribuir com a minimização dos conflitos existentes na 

Área de Proteção Ambiental Jenipabu. 

 

CARACTERIZAÇÃO DAS ESCOLAS 

 

 

Para o entendimento das percepções sobre a APA Jenipabu, foram escolhidas três 

escolas definidas como objetos de estudo de percepção ambiental e verificação do nível de 

expressão do sentimento de pertencimento. Para a seleção das escolas, foi tomado como base 

as potencialidades que as mesmas apresentam quanto aos locais onde estão inseridas.  

Uma dessas unidades de ensino corresponde à Escola Municipal Francisca de Oliveira, 

situada no bairro Pajuçara. Encontra-se inserida no entorno da APA Jenipabu e pertence à 

capital do Rio Grande do Norte (Natal), com uma distância média de 4,5 Km.  Outra unidade 

é a Escola Municipal Sergio de Oliveira Aguiar. Localizada no interior da APA Jenipabu, em 

local representativo para a comunidade local. A terceira unidade de ensino é a Escola Estadual 

Almirante Tamandaré, localizada no Município de Extremoz, no interior do Rio Grande do 

Norte e, que de igual modo, no entorno da APA Jenipabu, com uma distância da APA de 

10,1Km aproximadamente. A distância entre as escolas pode ser observada na Figura 02. 

 

 

Figura 2: a) Fachada da Escola Municipal Profª Francisca de Oliveira, entorno Município do Natal. b) Fachada 

da Escola Municipal Sérgio Oliveira de Aguiar, interior da APA Jenipabu. c) Fachada da Escola Estadual 

Almirante Tamandaré, entorno do município de Extremoz.  

Fonte: Google 
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Os distanciamentos entre elas e as possíveis diferenças das populações, trarão 

respostas significativas para uma análise comparada do interesse pela conservação da 

respectiva Área de Proteção. A Figura 3 mostra a fachada das escolas. 

 

 

Figura 3: Distância entre as escolas e a APA Jenipabu.  

Fonte: Autor 

 

Dessa forma, a pesquisa envolveu o estudo de percepção ambiental nas direções 

indicadas por Whyte (1970), buscando abranger as considerações para a realidade brasileira, 

seguindo olhares de vários autores que atualmente tem desenvolvido trabalhos de percepção 

em Unidades de Conservação da Natureza, entre eles, (TORRES et al. 2009; Silva; SILVA, 

2009; OLIVEIRA E TORRES, 2008)  

E assim, ressaltamos a importância da introdução da percepção ambiental em trabalhos 

desenvolvidos em Unidades de Conservação da Natureza. De acordo com Soulé (1997), cada 

um de nós possui uma lente exclusiva, fundamentada e polida por temperamento e educação. 

Nossas respostas à natureza e ao mundo são diversas como nossas personalidades. Embora 

cada um em momentos distintos, possa ficar atônito, horrorizado, deslumbrado ou 

simplesmente entretido pela natureza.  

Diante desse contexto, a pesquisa busca de entendimentos sobre as percepções 

ambientais vinculadas ao sentimento de pertencimento de alunos do entrono e interior da APA 

Jenipabu, como forma de subsidiar ações educacionais mais criteriosamente, numa tentativa 

de gerar novas formas de conservação da biodiversidade.  
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Resumo: A Área de Proteção Ambiental Jenipabu (APA Jenipabu) vem passando por uma 

série de conflitos de interesses. Tendo em vista, essa APA encontrar-se em um local de 

imenso atrativo turístico e de forte especulação imobiliária. Para tanto, é necessário que a 

população do interior bem como as do entorno percebam o valor intrínseco que existe nessa 

área. Desta forma, a Percepção Ambiental vem avaliar como se encontra este envolvimento e 

o pertencimento dessas populações quanto à importância desta Unidade de Conservação da 

Natureza (UCN). Neste trabalho, buscou-se formar, apreender e decifrar aspectos da 

Percepção Ambiental no sentido de direcionar as ações educacionais em ambientes litorâneos 

com fins de conservação da diversidade biológica do local. 

 

Palavras-chave: Percepção Ambiental. Área de Proteção Ambiental Jenipabu. Sentimento de 

Pertencimento. Sustentabilidade. 

 

ENVIRONMENTAL PERCEPTION AND SENSE OF BELONGING 

STORAGE UNIT IN THE NORTHEAST OF BRAZIL 

 
Abstract: The Jenipabu Environmental Protection Area (APA Jenipabu) has undergone a 

series of conflicts of interest. In view of this APA meet in a place of great tourist attraction 

and a strong real estate speculation. Therefore, it is necessary that the population of the 

interior and the surrounding realize the intrinsic value that exists in this area. Thus, the 

Environmental Perception is evaluating how is this involvement and membership of these 

populations on the importance of this Nature Conservation Unit (NCU). In this study, we 

attempted to train, learn and decipher aspects of Environmental Perception in directing 

educational activities in coastal environments with the conservation of biological diversity of 

the site. 

 

Keywords: Environmental perception. Environmental protected area. Sense of Belonging. 

Sustainability. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Unidades de Conservação da Natureza – Impasses entre sociedade e meio ambiente 

mailto:le.biology@gmail.com
mailto:elineiaraujo@yahoo.com.br


38 

 

 

Um dos fatores na atualidade que tem sido foco de muitas preocupações com relação a 

áreas prioritárias para a conservação é a presença da população humana, fazendo com que 

haja uma pressão sobre a Unidade de Conservação da Natureza em si, bem como sobre a 

diversidade biológica e os recursos naturais existentes neste local (BENSUSAN, 2006; 

TOLEDO, 1992). Pimm et al., (2001) destacam que grande parte dos remanescentes de 

diversidade biológica do mundo corre perigo de desaparecer. E, de acordo com Chacon 

(2003), isso acaba ocasionando à perda do valor intrínseco da natureza e do próprio homem 

em si, pelo fato do modo de produção capitalista que transforma a natureza em recursos 

naturais e o homem em recurso humano. Além da perda de recursos naturais, existe também, 

a perda da diversidade biológica, que se acentua com o aumento da população humana e o 

consumo de tais produtos (CULLEN et al., 2004; PRIMACK, 2000).  

Para tanto, a implantação de Unidades de Conservação da Natureza vem se tornando 

uma estratégia de controle do território e de conservação dos ambientes naturais. Diegues 

(2001) aponta que um dos principais mecanismos para salvar a biodiversidade, tem sido o 

estabelecimento destas áreas protegidas. Contudo, o procedimento por si só, não tem 

possibilitado os resultados esperados, uma vez que, os processos de degradação dos 

ecossistemas ainda são evidentes. O controle e os critérios de uso que normalmente são 

aplicados estão, cada vez mais, atribuídos em função da valorização dos recursos naturais e a 

biota existentes ou, ainda, por ser necessário resguardar biomas, ecossistemas e espécies raras 

ou ameaçadas de extinção (MEDEIROS, 2006; VALLEJO, 2003). Embora se observe, na 

atualidade, a existência de discussões acerca dos conflitos existentes devido à presença de 

populações humanas nessas áreas de relativa importância para a conservação (DIEGUES, 

2001; ADAMS, 2000; SCHWARTZMAN et al., 2000). Ainda assim, existem muitos desafios 

a serem cumpridos. 

O uso de atividades produtivas desenvolvidas em determinadas regiões, bem como 

suas dinâmicas, permeiam as mais diferentes percepções ambientais dos grupos sociais 

envolvidos, e que fazem com que, para Ferreira et al. (2001), existam arenas específicas, 

formadores de opinião quanto ao desenvolvimento socioeconômico deste local. Diante do 

exposto, ressaltando os apontamentos feitos por (TERBORGH; ELDREDGE, 1998), há 

necessidade de propiciar a minimização destes problemas ambientais e, principalmente, 

aqueles que trarão consequências negativas sobre a biodiversidade. Sendo necessária a 

realização de atividades que propiciem a sensibilização ambiental voltada para a sociedade 

como um todo; principalmente, para os que habitam em Unidades de Conservação da 

Natureza.  

 

Percepção Ambiental: vias para a formação do sentimento de pertencimento 

 

Vários estudos têm sido realizados com a proposta de aferir os efeitos das ações do 

homem sobre o meio ambiente, bem como, os meios pelos quais os sistemas ecológicos da 

terra influenciam a vida humana (GRIFFITHS; ROBIN, 2001; HUGHES, 2001; NASH, 

2001). Sendo assim, percebe-se que as mais variadas discussões sobre a problemática 

ambiental não são tão neutras e demonstram, entre outros aspectos, os interesses de uma 

diversidade de grupos sociais diferentes, como as visões de mundo e paradigmas 

diferenciados, como conflitos entre valores, atitudes, percepções, conceitos e estratégias 

sociais (MACHADO, 1996; TUAN, 1980). Desta forma, Begossi (1993), comenta que se faz 

necessário buscar entender como este ambiente é conhecido e significado por diversas 

culturas humanas. 

Estes grupos podem ser citados como atores diretamente envolvidos na tomada de 

decisões condizentes ou não, com a realidade que existe em determinado espaço e que possui 
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peculiaridade, diversidade biológica e cultural. O reconhecimento destas percepções sobre o 

meio ambiente, quando estruturadas por meio de diferentes referenciais, torna-se 

extremamente relevante na solução de muitos conflitos ambientais. Como também, 

contribuem na elaboração de diagnósticos, planejamentos, políticas e ações de Educação 

Ambiental viabilizando a participação igualitária de todos os atores sociais (HOEFFEL et al., 

2004). 

Para Hannigan (2002) e Yearley (2002), Kidner (2000), MacNaghten e Urry (1998), 

existem várias formas de representar a natureza e o meio ambiente. Através de conceitos que 

variam e demonstram ser, até mesmo difusos, estando muitas vezes condicionados por fatores 

socioculturais e cognitivos. Nesta perspectiva, de acordo com Paz e Begossi, (1996), a 

avaliação de diferentes percepções ambientais conduz ao reconhecimento dos valores 

intrínsecos, tornando-se como ponto de partida na mediação de conflitos de uso para 

estabelecimento de ações mais sustentáveis em Unidades de Conservação da Natureza, entre 

elas, as Áreas de Proteção Ambiental – APA’s.  

De acordo com Jacobi (2005), para que possa ser estabelecida uma identidade social 

para o local e que esta se desenvolva, é necessário que haja um verdadeiro sentimento de 

pertencimento com o local. Para Freire e Vieira (2006), esse pertencer etimologicamente se 

refere “pertencer à” é “ser propriedade de” ou “fazer parte de”, podendo se referir à relação do 

sujeito com o lugar. O sentimento de estranhamento seria o seu oposto. De uma perspectiva 

radicalizada, na perspectiva de Freire e Vieira (2006), os lugares não pertencem a um ser 

possuidor, ou seja, a casa onde alguém vive não é a sua casa, já que é usurpação do lugar do 

outro.  

Visto de outra maneira, Descolla (1997), destacou que os seres pertencem aos lugares 

e não eles aos seres. Assim, todos pertencem aos lugares que já habitaram, sendo ligados a 

eles pelos sentimentos que neles experimentam. Desta forma, ressalta-se então, a importância 

de despertar no indivíduo a identidade do local, bem como, o seu sentimento de 

pertencimento, o que contribuirá para que os mesmos vejam a área onde vivem ou viveram.  

Pádua (2000) coloca um foco de orgulho por meio do enriquecimento de conhecimentos e da 

sensibilização quanto a sua importância. Assim, como é visto em Quaresma (2005), será 

fortalecido o sentimento de pertencimento e, a partir daí, será experimentado pelos 

participantes a motivação de ligar-se emocional ou afetivamente ao lugar, que em Unidades 

de Conservação da Natureza pode-se, direcionar para uma maior afetividade sobre a 

diversidade biológica do local.  

De acordo com Furlan, 2000; Gallo-Júnior, 2000; Badola, 1998; Mehta e Kellert, 

1998; Sanches, 1997; Mkanda e Munthali, 1994; Infield, 1988, para vislumbrar aproximações 

afetivas entre as pessoas e o ambiente é necessário conhecer o estágio de interação que os 

seres têm com o lugar. E que para que se possam planejar ações de maneira a facilitar o 

gerenciamento dos ecossistemas, é interessante incluir estudos de investigação da percepção 

dos grupos socioculturais interatuantes como parte integrante para procedimentos futuros. 

Para Whyte (1978), o envolvimento efetivo dos diferentes grupos sociais tem possibilitado 

uma utilização mais racional dos recursos naturais e, a participação da comunidade no 

desenvolvimento e planejamento regional tem propiciado uma interação harmônica do 

conhecimento local com o do exterior enquanto instrumento educativo e de transformação. 

 

Aprender a pertencer para conservar a diversidade biológica 

 

Como é sabido, o Brasil é considerado o país de maior diversidade de vida do planeta. 

O que o torna alvo de cobiça e infindáveis discussões sobre a forma de sua utilização 

econômica. A partir dessa ideia, percebe-se que a importância da biodiversidade foi 

compreendida há poucos anos, com o desenvolvimento da biotecnologia. Observando que 



40 

 

quanto mais diversidade de vida possui um país, mais variados produtos poderia desenvolver, 

principalmente em termos farmacológicos.  A biodiversidade é definida como a variabilidade 

de organismos vivos de todas as origens.Visualizando, dentre outros, os ecossistemas 

terrestres, marinhos e outros aquáticos e os complexos ecológicos.  

Compreendendo ainda, a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas, conforme art.7º da Convenção sobre a Diversidade Biológica, celebrada na 

Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. Portanto, a biodiversidade 

engloba todos os recursos vivos da terra. Sua importância para o ser humano pode ser 

considerada como um conjunto de riquezas, sendo um patrimônio natural de uma nação. 

Intencionou-se com este trabalho, apreender e decifrar aspectos da Percepção Ambiental na 

busca das possibilidades de ampliar o sentimento de pertencimento e no sentido de tornar 

direcionadas as ações educacionais em ambientes litorâneos com fins de conservar a 

diversidade biológica que ocorre no local. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

A Área de Proteção Ambiental Jenipabu (APA Jenipabu) é classificada pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) como Unidade de conservação da 

Natureza de Uso Sustentável (Brasil, 2002). A Área de Proteção Ambiental Jenipabu (Figura 

1) está localizada no Rio Grande do Norte, (Nordeste do Brasil), entre os municípios de Natal 

e Extremoz (35º 12’ 56”W e 05º 40’ 40”S). Com uma área total de 1.881 ha, instituído pelo 

Decreto Estadual nº 12.620 de 17/05/1995. Composta por vários ecossistemas, sua criação 

teve como objetivo ordenar o uso, proteger e conservar esses ecossistemas que vão desde os 

manguezais, mata atlântica, praia, lagoas, dunas, rios e demais recursos hídricos. 

 

 
Figura 1: Localização da Área de Proteção Ambiental Jenipabu no Rio Grande do Norte, Brasil. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A APA Jenipabu apresenta um grande potencial turístico, sendo extremamente 

explorada em diversas modalidades de visitação pública, dos quais se pode citar o passeio de 

bugres e de dromedários sobre as dunas, trilhas ecológicas ao redor das lagoas, caminhadas 

nas margens. O visitante ainda pode banhar-se nas águas das praias de Jenipabu e Santa Rita.  

 

2.2 Procedimentos 

 

As atividades de campo desenvolveram-se no período de março-julho de 2011 em 

escolas do entorno e no interior da APA Jenipabu. A coleta de dados aconteceu primeiramente 

por meio da observação espontânea. E prosseguiu com a interrogação através de questionário 

semi-estruturado. Whyte (1977) destaca que em um estudo de percepção, é importante avaliar 

as experiências, características individuais e coletivas de determinados grupos e as tomadas de 
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decisões destes. A inserção de questões abertas complementa as informações obtidas através 

das questões estruturadas, fornecendo informações sobre a identidade dos indivíduos e a 

percepção sensorial dos mesmos de forma mais abrangente. 

 

2.3 Análise de dados 

 

A avaliação dos resultados qualitativos se deu por meio da análise de conteúdo que de 

acordo com os princípios sistematizados em Bardin (2010). Ou seja, um procedimento que 

consiste na análise dos dados qualitativos através da identificação de temáticas que 

constituem resposta a questões específicas. Para esta análise quantitativa foi utilizada a análise 

simples (porcentagens), por meio do software Excel 2007 para a tabulação dos dados. 

Foram destacadas três escolas públicas como objetos de estudo para verificação do 

nível de expressão do sentimento de pertencimento dos sujeitos envolvidos na pesquisa. As 

unidades de ensino foram selecionadas, com base nas potencialidades quanto aos locais que 

estão inseridas. A primeira corresponde à Escola Municipal Francisca de Oliveira, situada no 

bairro Pajuçara, faz parte do entorno da APA Jenipabu, pertencente à cidade de Natal/ RN. A 

distância média entre elas é de 4,5 Km. A outra foi a Escola Municipal Sergio de Oliveira 

Aguiar. localizado no interior da APA Jenipabu, em local representativo para a comunidade 

local. A terceira, a Escola Estadual Almirante Tamandaré. Localiza-se no município de 

Extremoz e, faz parte da grande Natal, no entorno da APA Jenipabu, com uma distância da 

APA Jenipabu, a cerca de 10 km aproximadamente. Na figura 2 encontra-se a localização das 

escolas em relação à APA Jenipabu. 

 

 
Figura 2: Localização das escolas objetos de estudo em relação à APA Jenipabu. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O foco da Percepção Ambiental foi direcionado em torno do conhecimento que os 

alunos destas escolas detêm sobre a necessidade de se conservar o meio ambiente. Dando 

ênfase à diversidade biológica animal, uma avaliação geral sobre a presença de uma Unidade 

de Conservação da Natureza nas proximidades, percepção de impactos ambientais decorrentes 

da ação antrópica e seu entendimento sobre a importância desta Área de Proteção Ambiental, 

no contexto de avaliar o sentimento de pertencimento para a população local.  

Os questionamentos feitos aos alunos contemplaram interesses intrínsecos envolvendo 

a APA Jenipabu, quanto ao reconhecimento da importância dos elementos naturais; com 

relação ao uso; à forma de expressar o sentimento de pertencimento e a diversidade biológica 

animal. Alguns desses questionamentos foram diferenciados para as escolas do entorno e do 

interior, porém todos contemplavam as categorias citadas acima.      

Nas escolas do entorno, as turmas trabalhadas foram as do 8º e 9º anos, na escola do 

interior da APA Jenipabu. Devido o pequeno número de alunos, foi incluído a turma do 7º 

ano, com a intenção de obter maior de informações. Todas as turmas foram escolhidas pelo 

fato de já estarem alfabetizadas e terem tido contato com os temas abordados na pesquisa.  
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Elali (2003) destaca que a escola é um dos principais agentes socializadores, 

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

culturais. A educação tem na ação concreta uma de suas principais bases, envolvendo atitudes 

e comportamentos que, repetindo-se e transformando-se diariamente, poderão vir a 

consolidar-se como prática socialmente aceita. 

O número de alunos por escola e por turma foi diferenciado nas unidades de ensino. 

Na escola do entorno no município de Extremoz, participaram 34 alunos do 8º ano e 32 

alunos do 9º ano, um total de 66 alunos; na escola do entorno no município de Natal, foram 

34 alunos do 8º ano e 34 do 9º ano, um total de 68 alunos e, na escola do interior da APA 

Jenipabu, foram registrados 20 alunos do 7º ano, 16 alunos do 8º ano e 9 alunos do 9º ano, 

perfazendo um número de 45 alunos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Perfil dos alunos relacionados com o estudo de percepções 

 

A idade dos alunos que responderam o questionário (n=179) variou entre 12 e 19 anos. 

Sendo que 152 alunos com faixa etária entre 12-14 anos; 22 entre 15-16 anos e 5 tinham entre 

17-19 anos. Quanto ao sexo, perfizeram um total de 73 homens e 106 mulheres. De todos os 

alunos que participaram da pesquisa, 97% compreendem a importância da APA Jenipabu e 

56% possuem contato com os recursos biológicos e/ou fazem uso de algum tipo de recurso 

natural do local.  

 

3.2 Importância dos Elementos Naturais da Área de Proteção Ambiental de Jenipabu 

 

Quanto as Unidades de Conservação da Natureza (questão comum para os dois 

grupos), 28% informaram conhecer alguma Unidade de Conservação da Natureza e 72% 

informaram não conhecer nenhuma delas. Ressalta-se que desses, 28% e 17% são da escola 

do interior da APA Jenipabu. Enquanto que 11% correspondem a escolas do entorno. Lucena 

(2011), no seu trabalho com comunidades do entorno de uma Reserva Particular Patrimônio 

Natural (RPPN), que de igual modo é um tipo de Unidade de Conservação da Natureza, 

identificou que muitas pessoas desconhecem a presença de uma unidade no entorno. Ocorrido 

da mesma maneira com (SILVA et al. 2009; FERREIRA, 2005). Sobre qual a Unidade de 

Conservação da Natureza-UCN conhecida pelos alunos, pode-se observar que mesmo esteja 

no entorno e/ou no interior de uma UCN, muitos citaram outras Unidades existentes no Rio 

Grande do Norte (Quadro 1). 

 
Qual Unidade de Conservação da Natureza você conhece? 

UC 

Escola de Natal 
Escola de 

Extremoz 
Escola de Jenipabu 

Total % 

8º Ano 9º Ano 8º Ano 9º Ano 
7º 

Ano 

8º 

Ano 

9º 

Ano 

APA Jenipabu 2 2 0 1 3 4 9 21 40 

Parque das Dunas 2 6 3 0 0 7 0 18 35 

Dunas de Ponta Negra 0 4 0 0 0 0 0 4 8 

Parque da Cidade 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Outros 0 0 2 0 4 0 0 6 11 

Sem Resposta 0 0 0 0 1 1 0 2 4 

Total 4 13 5 1 7 12 9 52 100 

Quadro 1: Distribuição em nível de turma, escola e localidade, o conhecimento de Unidade de Conservação da 

Natureza por parte dos alunos.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Infere-se que este fato ocorra devido à quantidade de informações existentes sobre as 

outras Unidades de Conservações da Natureza. Quando se fala em Educação Ambiental e/ ou 

ações educacionais de cunho ambiental ressaltam-se as ações desenvolvidas em outros locais 

mais conhecidos que a APA Jenipabu. Silva et al. (2009), aponta que muitos moradores do 

entorno conhecem a Unidade de Conservação da Natureza, neste caso a Estação Ecológica 

Seridó, (ESEC) e que possuem algum tipo de envolvimento com a unidade. A Percepção 

dessas populações revela que as comunidades interagem com as Unidades de Conservação da 

Natureza e entendem que estas áreas são úteis, mas por não ser adequadamente geridas, 

passam a ver muitos pontos negativos em suas relações com estes ambientes (SILVA, 2006; 

VIOLANTE, 2006; SANTOS et al., 2000).  

Na pergunta sobre a existência de alguma Unidade de Conservação da Natureza, 36% 

dos alunos informaram “sim”, 62% informaram “não” e 2% não deram resposta alguma. Já 

para o grupo da escola do interior da APA Jenipabu, quando questionados sobre o significado 

de Área de Proteção Ambiental, as respostas foram agrupadas em categorias temáticas. 100% 

dos alunos reconheceram as Áreas de Proteção Ambiental como estratégia para conservação 

da natureza. Ao grupo de estudantes das escolas do entorno, quando questionado se 

conheciam a APA Jenipabu, se já estiveram lá e qual foi o interesse de visitar o local. 80% 

afirmaram que não conheciam a Unidade de Conservação da Natureza e 20% dos alunos 

informaram que conheciam.  

Para o grupo da escola do interior da APA Jenipabu, questionou-se sobre a 

importância desta Unidade de Conservação da Natureza. 98% dos alunos informaram ser 

importante à existência desta Unidade de Conservação da Natureza. Diante disso, entende-se 

que para as pessoas que estão envolvidas diretamente com as Unidades de Conservação, tem 

maior facilidade de agregar valores relacionados com o tema meio ambiente. Segundo Tuan 

(1980), ocorre a topofilia, que significa elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. 

As perguntas fizeram parte de questionamentos comuns aos dois grupos, fazendo com 

que os alunos reconhecessem o papel desempenhado pela natureza, como a necessidade de 

conservar estas áreas e quais os benefícios decorrentes da conservação. Para a questão, 98% 

dos alunos destacaram ser importante, afirmando que as áreas naturais devem ser 

conservadas. E 2%, disseram que “não”. Observou-se que surgiram algumas categorias que 

apontavam para qual importância citariam sobre as áreas naturais. Pode-se verificar que os 

alunos percebiam a importância do meio ambiente em duas categorias: local e global. 

 

3.3 Percepção da importância: nível local na fala dos alunos 

  

“Acredito que se as áreas naturais não forem conservadas, no futuro não irá haver 

quase áreas verdes e sem áreas naturais será muito ruim”. Aluna do 8º ano de Natal 

(entorno). 

“Porque fica melhor para nós, para o meio ambiente e para todos. A conservação faz 

com que o ambiente fique bonito, limpo e legal”. Aluno do 9º ano de Natal (entorno). 

“Porque as áreas naturais têm que ser conservadas, por causa de terem muitos 

animais que estão em extinção”. 8º ano de Extremoz (entorno).  

“Porque assim, os animais em extinção são preservados”. 9º ano de Extremoz 

(entorno). 

Percebendo um envolvimento por parte dos alunos do entorno, tendo em vista que essa 

percepção depende dos estímulos presentes, das histórias e atitudes vivenciadas pelo 

indivíduo, também confirmadas em Santos et al. (1996). Neste aspecto, cabe ressaltar o atual 

interesse por envolver as comunidades locais em esforços conservacionistas (DALLE; 

POTVIN, 2004). 
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3.4 Percepção da importância: nível global 

 

“Porque a gente tem que cuidar dos animais. Eu gosto muito. E a gente tem que 

cuidar bem para ter um mundo melhor” Aluna do 8º ano de Extremoz. 

“Porque conservar o mundo é uma coisa que alguns de nós não fazermos, conservar é 

muito importante para a nossa existência”. Aluna do 8º ano de Extremoz. 

“Conservar as áreas naturais é ajudar a conservar o planeta”. Aluna do 8º ano de 

Natal. 

“Porque para ter um mundo sustentável é preciso conservar”. Aluna do 8º ano de 

Natal. 

“Porque isso é importante para melhorar a nossa qualidade de vida na Terra”. Aluna 

do 9º ano de Natal. 

Diante das falas dos alunos, nota-se muitos a importância quanto à existência de 

espécies, diversidade biológica, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, bem-estar do 

ser humano. E desta forma, a Percepção Ambiental pode ser utilizada como uma forma de 

averiguar os valores atribuídos a um lugar (CORLETO, 1998). Podendo considerar que ela 

auxilia no planejamento ambiental da área e favorece o desenvolvimento da sociedade 

sustentável.  

Ao questionar sobre a importância de se criar uma Unidade de Conservação da 

Natureza, a resposta foi que, 43% dos alunos informaram que “sim”; 55% disseram que “não” 

e 2% não deram resposta. Analisando a fala dos alunos que afirmaram saber a importância de 

se criar uma Unidade de Conservação da Natureza alguns deles citam, por exemplo, a 

importância biológica, a beleza cênica, a necessidade do ser humano, a conservação dos 

recursos naturais etc.  

 

3.5 Uso da APA Jenipabu 

 

O questionamento sobre a presença dos alunos anteriormente na APA Jenipabu 

mostrou que 13% já estiveram no local e 87% nunca estiveram lá. Dos 13% que afirmaram já 

terem visitado o local, 8% estiveram no local para lazer, 3% esteveram para conhecer, 1% 

para visitar familiares e 1% informou que esteve no local quando participou de outra pesquisa.  

A necessidade de se dar maior visibilidade a APA Jenipabu, seja por meio de 

informativo ou fazer observações do tipo “Jenipabu não é só praia, mas, sobretudo uma Área 

de Proteção Ambiental”. Isso demonstra que os estudantes não recebem uma Educação 

Ambiental contextualizada com a área de Proteção Ambiental e nem a natureza é lembrada 

nas suas experiências do cotidiano. Para Gómez-Pompa e kaus (2000) a conservação talvez 

não esteja presente no vocabulário das pessoas, mas é parte de seu modo de vida, de suas 

percepções e do relacionamento humano com o mundo da natureza. 

 

3.6 Percepções do modo: como expressam o sentimento de pertencimento 

 

Ao buscar meios de aferir, acerca do sentimento de pertencimento dos alunos com 

relação à APA, percebeu-se que há um sentimento de responsabilidade pela conservação da 

APA Jenipabu. De acordo com as respostas fornecidas, dos 48% dos alunos que responderam 

“sim”, 27% são da APA Jenipabu e 21% são do entorno. As respostas dadas como positivas 

são reflexos, provavelmente das informações massificadas na sociedade sobre a necessidade 

de se conservar o meio ambiente fazendo com que haja uma internalização de conceitos, até 

mesmo de forma mecânica por parte de determinados grupos sociais.  

Ainda nesta questão, 49% dos alunos informaram que não se sentiam responsáveis 

pela conservação da APA Jenipabu. No decorrer do questionário foi percebido que essa 
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resposta foi apontada porque muitos dos alunos declararam não conhecer a APA, por esse 

motivo, não despertaram para a necessidade de se conservar esta área. E ainda, 3% dos alunos 

não deram resposta. Esse comportamento exprime o sentido/sentimento de pertencimento com 

base em Guimarães (2006); Sá, (2005) e Sato (2003). Em que consideram importante, 

conhecer o que os indivíduos percebem em seu entorno, como um subsídio à construção de 

processos de cognição ambiental.  

O conhecimento apreendido e vivido no lugar, impregnado de sentimentos e ações, a 

partir das relações cotidianas, possibilita-nos o entendimento das representações do meio 

ambiente, o seu contexto e, sobretudo, nos indica caminhos por meio de ações educacionais. 

Porque através dessa postura, poderá ser construída os diversos significados que compõem o 

lugar vivido e da multiplicidade de ações que se dão no cotidiano (BISPO; OLIVEIRA, 

2007).  

Ainda na perspectiva do pertencimento, quando perguntado para os alunos da escola 

do interior da APA Jenipabu se eles se viam como parte da mesma. 76% dos alunos 

informaram que “sim”; 13%, informaram que “não”. Sendo assim, observa-se que muitos dos 

habitantes da APA Jenipabu ainda não se sensibilizaram da importância desta área para a 

conservação das espécies, sejam elas, terrestre ou aquática e, 11%, não forneceu resposta.  

Neste aspecto, Migotto e Tiago (1999) declaram que a maioria da população habitante 

de regiões costeiras desconhece as espécies marinhas e, mesmo tendo contato com o mar, não 

garante uma conscientização sobre a sua importância. Pescadores, caiçaras, veranistas e 

turistas, que vivem no litoral desconhecem plantas e muitos invertebrados marinhos, 

ignorando, em geral, a dependência do homem, direta ou indiretamente, em relação a estes 

seres vivos. 

Foi solicitado para os alunos do interior da APA Jenipabu, para que declarasse sua 

opinião sobre o sentimento que possuíam pela área. Assim, os alunos revelaram que é 

importante se ter uma Unidade de Conservação da Natureza no local, preservar a diversidade 

biológica, cuidar dos animais, manter a beleza interna. Assim, o relato que teve maior 

referência foi aquele que aponta a necessidade de cuidar da área, enfatizando que o local 

caracteriza o lugar onde eles moram. As colocações a seguir evidenciam por parte de alguns 

alunos a afetividade acerca da APA Jenipabu. 

“Porque a Área de Proteção Ambiental Jenipabu está protegendo a beleza que existe 

em Jenipabu e que se não fosse a APA Jenipabu não teria mais o morro e a lagoa, pois as 

pessoas ficariam subindo e descendo. Então, acho muito bonito o que a Área de Proteção faz, 

porque sem ela, não teria mais a beleza e que eles continuem assim”. Aluna do 9º ano da 

escola de jenipabu. 

 “Descreveria que a proteção é importante para a natureza viver mais alegre e nós 

podermos respirar com o ar mais limpo. Para ter a natureza limpa, não devemos sujar. Para 

que os pássaros tenham mais proteção, precisa da nossa ajuda para conservar o meio 

ambiente”. Aluna do 7º ano da escola de Jenipabu. 

Na mesma perspectiva, questionou-se aos alunos das escolas do entorno se os mesmos 

se viam inseridos na APA Jenipabu. 71% informaram que “não”, 28% disseram que “sim”, e 

1% não declarou resposta. Esses dados apontam que de certo modo existe uma relação de 

pertencimento a esse ambiente (GUIMARÃES, 2006; SÁ, 2005; SORRENTINO, 2002).  

 

3.7 Percepções da diversidade biológica animal 

 

A maneira como os alunos percebem os animais quando vão à praia e observam os 

organismos vivos presentes, restringiu-se ao grupo do interior da APA Jenipabu, pois se 

localizam mais próximo do mar. Para este questionamento, 58% dos alunos afirmaram que 
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“sim”, 40% afirmaram que “não” e 2% não deram nenhuma resposta. Este fato pode estar 

relacionado à disponibilidade desses animais em locais que possam ser visualizados.  

Quanto ao conhecimento sobre animais marinhos, 67% informou que conheciam os 

animais marinhos e 33% informaram não conhecer. A maior parte dos alunos que informaram 

conhecer os animais marinhos faz parte do grupo do interior da APA Jenipabu. Ao todo, 

foram citados 356 animais, dos quais 85% (304) são vertebrados e 15% (52) invertebrados. 

 

 
Figura 3: Animais citados como invertebrados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com relação aos animais, foi questionado se os alunos conheciam os animais 

invertebrados e quais animais que conheciam. 63% informaram que “sim”, que conheciam os 

invertebrados, 27% informaram que “não” e 10% não deram nenhuma resposta. A Figura 3 

mostra os animais citados como invertebrados, destacando a quantidade de animais citados. 

Diante do exposto, Amaral e Jablonski (2005), ressaltam a inconspicuidade dos invertebrados 

e a falta de estudos que demonstrem a importância destes animais.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa pesquisa tem-se a necessidade emergencial de dar maior visibilidade para a toda 

a sociedade, tanto do município de Natal, como de Extremoz, para que se reconheça a 

importância dessas áreas para a conservação da diversidade biológica. Muito embora, não 

exista tanta visibilidade acerca da Unidade de Conservação da Natureza, a população do 

interior, bem como a do entorno, reconhece a importância de ter essa área e a necessidade da 

efetivação de ações educacionais que permitam um maior envolvimento das comunidades 

com a APA Jenipabu. 

Constatou-se que a comunidade do interior da APA Jenipabu possui um sentimento de 

pertencimento bastante desenvolvido.  Percebendo ainda, que o local é identificado como 

parte da identidade social, cultural e ambiental. Enquanto as comunidades do entorno, 

necessitam de um aprimoramento desse sentimento, como forma de tornar-se envolvidos em 

prol da preservação destas áreas.  

Ainda há a necessidade de dar maior visibilidade para os invertebrados marinhos que 

ocorrem na APA Jenipabu, bem como da diversidade biológica marinha e terrestre que 

ocorrem nesta Unidade de Conservação da Natureza.  Diante do todo o explicitado, é preciso 

valorizar a presença da comunidade humana nesse local, por tratar-se de uma área de uso 

sustentável. Ao permitir o conhecimento local e estimular este envolvimento, 

consequentemente fomentará o desenvolvimento do sentimento de pertencimento e, desta 

forma, fará com que tanto as populações do interior, como a do entorno, atuem como agentes 

multiplicadores na conservação das áreas naturais.  
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Resumo: O foco deste trabalho foi mostrar a importância da pesquisa-ação no contexto do 

ensino-aprendizagem associada à construção de conhecimentos, incluindo o estudo dos 

invertebrados e sua conservação, contextualizados com uma Unidade de Conservação da 

Natureza – UCN costeira. Ações de sensibilização ambiental em campo e direcionamento 

para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento dos atores envolvidos na pesquisa 

foram enfatizadas. A investigação foi direcionada para alunos da Escola Municipal Sérgio 

Oliveira de Aguiar - EMSOA, localizada no distrito de Jenipabu, interior da Área de Proteção 

Ambiental Jenipabu – APAJ, no Rio Grande do Norte, com o intuito de diagnosticar, 

promover ações de sensibilização para torná-los agentes multiplicadores da importância desta 

Unidade de Conservação. A escola inclui ensino fundamental I e o fundamental II, no entanto, 

a pesquisa foi desenvolvida com os alunos do ensino fundamental. Após as coletas de dados 

iniciais de campo, concluiu-se a pesquisa, com uma atividade de síntese aplicada aos alunos 

envolvendo a construção do conhecimento apreendido no decorrer do processo investigativo. 

A análise das respostas dadas aos questionários e os escritos mostrou que houve uma 

qualidade na motivação pela APAJ e, ainda se visualizou evidências relacionadas à 

cooperação com profissionais vinculados à respectiva Unidade de Conservação da Natureza. 

 

Palavras-chave: Ações educativas. Sentimento de Pertencimento. APA Jenipabu, Rio Grande 

do Norte. 
 

 

Abstract: The focus of this study was to show the importance of action research in the 

context of teaching-learning associated with the construction of knowledge, including the 

study of invertebrates and their conservation, in context with a unit for Nature Conservation - 

UCN coast. Actions in the field of environmental awareness and direction for developing a 

sense of belonging of the actors involved in the research were emphasized. The investigation 

was directed to students of the Municipal School Sérgio Oliveira de Aguiar - EMSOA, 

located in the district of Jenipabu, within the Environmental Protection Area Jenipabu - APAJ 

in Rio Grande do Norte, in order to diagnose, promoting awareness-raising to make 

multipliers them the importance of this conservation area. The school includes elementary 

school and basic II, however, the research was conducted with elementary students. After 

collection of initial data field, the research concluded with a synthesis activity involving 

students applied to the construction of the knowledge acquired during the investigative 

process. The analysis of responses to written questionnaires and showed that there was a 

motivation for quality APAJ and still viewed evidence related to cooperation with 

professionals linked to the respective Unit for Nature Conservation. 

mailto:le.biology@gmail.com
mailto:elineiaraujo@yahoo.com.br
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante anos, a sociedade conviveu com as consequências da degradação ambiental, 

com o argumento de que esses prejuízos eram o “preço” a ser pago pelo desenvolvimento. 

Uma vez que, a concepção de progresso sempre esteve associada à degradação do meio 

ambiente, ao domínio da natureza e ao homem como um ser superior, resultando, na 

sociedade moderna, efetivação de ações profundamente predatórias e antiecológicas 

(CASTRO, 1999). Nesse sentido, grandes impactos negativos recaiu sobre a biodiversidade, 

já que a maior parte dos organismos depende do meio ambiente para sobreviver. 

Segundo Diegues (2001), um dos principais mecanismos para salvar a biodiversidade, 

tem sido o estabelecimento de Unidades de Conservação da Natureza (UCN´s). Porém, o 

procedimento de criação da Unidade de Conservação por si só, não tem possibilitado os 

resultados esperados, pois os processos de degradação ambiental ainda são evidentes. Sendo 

assim, há necessidades urgentes de se pensar como melhor desenvolver estratégias educativas, 

como forma de conservação da biodiversidade.  

Para Prado e Lewinsohn (2005), o Brasil é o país que apresenta a maior diversidade de 

espécies da Terra e, muitas delas estão sendo extintas mesmo antes de serem identificadas. 

Para resolver os impasses da degradação ambiental e proteger as espécies vivas associadas, 

tem como uma das soluções apontadas, a efetivação de ações educacionais voltadas para a 

sensibilização dos agentes sociais, como forma de criar novas perspectivas frente a um estilo 

de vida mais sustentável (NASCIMENTO, 2011). Entre tantas propostas já existentes, uma 

delas, constitui direcionar a comunidade estudantil, para a construção do conhecimento com 

metas a aumentar o sentimento de pertencimento sobre os organismos ali presentes. 

 

A Construção do Conhecimento Ambiental 

 

Uma proposta instigante de conduzir à produção de conhecimentos é a busca de 

experiências diferenciadas proporcionadas por uma abordagem diversificada. Segundo Brito 

Filho (2004, p.200), é “importante notar a necessidade de práticas educativas 

interdisciplinares, permitindo aos professores conversar, interagir suas práticas e, a partir daí, 

buscar novas práticas”. A abordagem interdisciplinar, neste caso, é estimulante para repensar 

as ações do professor, principalmente quando se pretende chamar à atenção para a 

biodiversidade, que no momento, é o centro de atenção para a sobrevivência da vida no 

planeta. 

As considerações aqui defendidas traçam a experiência de produção coletiva do 

conhecimento para que um saber mais significativo sobre a diversidade animal, sobretudo, 

acerca dos metazoários invertebrados. Para que esteja em coerência com os princípios de 

envolver uma ligação íntima com áreas de proteção ambiental, no percurso de formação dos 

estudantes. Para isso, é significativo pensar em desenvolvimento de produções textuais pelos 

alunos orientados pelo professor, destacados, por exemplo, em Araújo de Almeida (2009).  

Na concepção de Vasconcellos (2005), o conhecimento do qual o professor apresenta 

precisa ser trabalhado, refletido, reelaborado pelo aluno, para se constituir em conhecimento 

dele, compondo, assim, o método dialético. A proposta do método dialético de construção do 

conhecimento em sala de aula, segundo esse autor, pode ser expressa através de três grandes 

dimensões ou eixos do educador no decorrer do trabalho pedagógico.   

Trata-se, então, da mobilização do conhecimento, construção do conhecimento e 

elaboração de síntese. A construção de conhecimentos acontece no plural, pois cada sujeito 
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que se encontra em processo de aprendizagem estabelece relações com os fatos, temas, 

problemas focados e busca soluções-respostas, a partir de horizontes ou de cenários 

construídos. Isto é, o que possibilita a maior (e talvez única) oportunidade de aprendizado e 

desenvolvimento e, consequentemente, devem ser inseridas e exploradas pelo educador 

(SPAZZIANI; GONÇALVES, 2005). Sendo assim, um excelente meio para se explorar 

conteúdos sobre Educação Ambiental voltados para a Conservação da Biodiversidade, 

tomando como exemplo, o estudo dos Invertebrados. 

 

O papel da Educação Ambiental 

 

Para Evans (2006), a Educação Ambiental deve ser iniciada nos primeiros anos de 

formação da criança, pois os adultos costumam ser mais resistentes para adquirir uma 

perspectiva sistêmica. Começando por ter que desaprender de tudo aquilo que se pensa saber, 

em vista que, nem sempre, estes saberes tradicionais estão corretos.  

Porém, levando em consideração ideia de Soulé (1997), ao declarar que a dificuldade 

não é sinônimo de impossibilidade, visto que cada um de nós se caracteriza como uma lente 

exclusiva, fundamentada e polida por temperamento e educação. Assim, nossa resposta à 

natureza – ao mundo – são tão diversas, como nossas personalidades, embora cada um em 

momentos distintos possa ficar atônitos, horrorizados, deslumbrados ou simplesmente 

entretidos pela natureza. Portanto, é necessário formarmos cidadãos lúcidos diante da situação 

imposta no seu cotidiano. Esse empreendimento pode ser feito nos espaços educacionais, 

tanto formais quanto informais. 

Leff (2001) diz que a Educação Ambiental (EA) discutida nos espaços de ensino, 

assume uma função crítica e transformadora, objetivando corresponsabilizar os indivíduos na 

promoção de um novo modelo de desenvolvimento. Essa intenção pode ser efetivada de 

forma mais pertinente quando os espaços formais de ensino assumem compromissos voltados 

para a exploração e produção de conhecimentos, contextualizando-os com a realidade local.  

A Educação Ambiental, pela sua própria especificidade em potencializar ações 

interdisciplinares, participativas e de incremento da cidadania, tem sido um componente 

importante para seja repensada as teorias e práticas que fundamentam as ações educativas, 

seja ela, nos contextos formais ou informais, com finalidades de constituírem verdadeiras 

comunidades de aprendizagem. 

 As comunidades de aprendizagem passam a ser compreendidas como um espaço de 

convergência, divergência e contradição social, no qual entram em jogo inúmeros sentidos e 

significações da sociedade, presente em outras formas de vida social, e que historicamente se 

têm mantido ocultas às teorias e às pesquisas educativas dominantes.  

A função da educação não é somente oferecer possibilidade de conhecimentos, mas 

propiciar o desenvolvimento do indivíduo naquilo que concerne a uma atuação competente no 

processo de seu aprendizado e de construção de sua subjetividade no contexto da vida 

cotidiana. Tendo em vista que só o contato com os ambientes naturais não são suficientes para 

a sensibilização a cerca da conservação da diversidade biológica por parte dos moradores que 

estão presente próximo a esses ambientes. 

Como visto em Araújo de Almeida et al. (2009), a geração de experiências didáticas 

inovadoras podem elevar às aspirações e potencialidades dos alunos incentivando o 

desenvolvimento autônomo dos mesmos, para fins diversos. Com isso, também se pode 

potencializar novos horizontes para a pesquisa sobre biodiversidade no contexto educacional 

(NASCIMENTO; ARAÚJO DE ALMEIDA, 2009a; FONSECA, 2006). 

A inclusão de projetos didáticos envolvendo os alunos no processo de aprendizagem 

traz uma série de possibilidades para exploração das informações locais. Neste sentido, 

referindo-se ao estudo dos animais, os conhecimentos da comunidade são de grande 
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significado para enriquecer o banco de dados informativos apresentado na sala de aula 

(ARAÚJO DE ALMEIDA, 2009).  

Objetivou-se com este trabalho, documentar as atividades efetivadas em ambiente 

costeiro voltadas para o estudo e produção de conhecimentos sobre os Invertebrados 

marinhos. Contextualizando as informações trabalhadas em campo com a perspectiva de 

visualizar, por meio de sensibilização ambiental, enfatizando o entendimento da importância 

dos Invertebrados, para que se aprofunde o sentimento de pertencimento na Área de Proteção 

em que a comunidade alvo está inserida. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

A Área de Proteção Ambiental Jenipabu (APA Jenipabu) é classificada pelo Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) como uma Unidade de conservação da 

Natureza de Uso Sustentável (BRASIL, 2002). A Área de Proteção Ambiental Jenipabu 

(Figura 1) está localizada no Rio Grande do Norte, (Nordeste do Brasil), entre os municípios 

de Natal e Extremoz (35º 12’ 56”W e 05º 40’ 40”S), apresentando uma área total de 1.881 há. 

Foi instituída pelo decreto Estadual nº 12.620 de 17/05/1995. Esta Unidade de Conservação 

da Natureza é composta por vários ecossistemas e a sua criação teve como objetivo ordenar o 

uso, proteger e conservar esses ecossistemas que vão desde os manguezais, mata atlântica, 

praia, lagoas, dunas, rios e demais recursos hídricos. 

 

 
Figura 1: Localização da Área de Proteção Ambiental Jenipabu no Rio Grande do Norte, Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A APA Jenipabu apresenta um grande potencial turístico, sendo extremamente 

explorada em diversas modalidades de visitação pública, dos quais se pode citar o passeio de 

bugres e de dromedários sobre as dunas, trilhas ecológicas ao redor das lagoas, caminhadas 

nas margens e o visitante ainda pode banhar-se nas águas das praias.  

 O estudo foi desenvolvido com alunos da Escola Municipal Sérgio Oliveira de 

Aguiar– EMSOA, localizada no distrito de Jenipabu, no interior da APA Jenipabu. A escola 

inclui ensino fundamental I e o fundamental II, mas nos restringimos a desenvolver a pesquisa 

com os alunos do ensino fundamental II. Quanto à idade dos alunos que participaram da 

atividade, correspondendo um número de 57 alunos; com idade entre 11 e 20 anos. Dos 33, 

tinham entre 11 – 14 anos, 24 tinham entre 15 – 20 anos. Quanto ao sexo, perfizeram um total 
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de 31 homens e 26 mulheres já possuíram algum conhecimento prévio introduzidos nos 

conteúdos da disciplina de Ciências.  

 

 
figura 2: localização da escola no interior da APA Jenipabu 

 

A APA Jenipabu apresenta grande potencial turístico, sendo extremamente explorada 

em diversas modalidades de visitação pública, dos quais se pode citar o passeio de bugres e de 

dromedários sobre as dunas, trilhas ecológicas ao redor das lagoas, caminhadas nas margens e 

o visitante ainda pode banhar-se nas águas das praias.  

 

2.2 Procedimentos metodológicos 

 

O desenvolvimento da pesquisa deu-se de forma a evidenciar na vida cotidiana, 

utilizando-se de procedimentos que levassem a uma compreensão de relatos descritivos da 

vida social, tal como enfatiza Boss (1979). Realizou-se, no primeiro momento da investigação 

local, um estudo exploratório na perspectiva de Minayo (2007), para delimitar a melhor 

maneira para o desenvolvimento das atividades. Este procedimento possibilitou ao 

pesquisador uma aproximação mais incisiva a realidade em que se propôs a trabalhar. 

Estabelecendo a possibilidade de haver uma maior interação com os atores envolvidos na 

pesquisa. Esta etapa da pesquisa foi realizada com alunos distribuídos nas turmas de 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental II.  

Contou a participação de 57 alunos, sendo 31 do sexo masculino e 26 do sexo 

feminino. A idade dos alunos sofreu uma variação de 11 a 20 anos, onde 33 tinham idade 

entre 11 e 14 anos e 24 com idade entre 15 e 20 anos.  

O enfoque para obtenção dos dados, em momento posterior, após o diagnóstico do 

ambiente de estudo, vinculou-se a alguns elementos da pesquisa seguindo princípios 

abordados em Thiollent (2000) e Cazoto e Tozoni Reis (2008) na perspectiva da produção do 

conhecimento, baseando-se em Araújo de Almeida (2009), fundamentado em Vasconcelos 

(2005).  

A produção do conhecimento envolvendo a mobilização do conhecimento, construção 

do conhecimento e elaboração de síntese, seguindo Vasconcellos (2005), quando trabalhado, 

no contexto da pesquisa, torna-se um significativo elemento potencial de divulgação para 

comunicar os aspectos positivos de uma Unidade de Conservação da Natureza.  

A fase diagnóstica envolveu a obtenção de informações sobre o significado de ações 

da Educação Ambiental representando o processo da produção do conhecimento ambiental 



58 

 

dos alunos. O percurso da pesquisa-ação, na perspectiva da produção do conhecimento 

ambiental, deu-se da seguinte forma: 

 
1º dia: Compreendendo a 

importância da APA 

Jenipabu 

Palestra sobre contexto 

legal; Importância para 

a diversidade biológica; 

Palestra com 

exposição de 

slides;  

2º dia: Conhecendo a 

APA Jenipabu 

Conhecendo para 

proteger 

Palestra com 

exposição de 

slides;  

3º dia: Conhecendo os 

Invertebrados Marinhos 

Palestra sobre os 

Invertebrados Marinhos 

e a importância destes 

animais (Diversidade 

presente na APA 

Jenipabu) 

 Palestra com 

exposição de 

slides; 

4º dia: Indo até os 

invertebrados 

Visita de campo aos 

arrecifes. 

Trilha 

interpretativa nos 

arrecifes 

5º dia: Aprendendo a 

pertencer 

Indivíduo do local, 

responsável pelo local 

Desenvolvimento 

de valores por 

meio dos 

invertebrados 

Avaliação Expondo o 

conhecimento 

Produção de 

redação 

Figura 3: Demonstrativo do plano de ação desenvolvido na perspectiva da produção do conhecimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na fase da construção do conhecimento a fim de promover o entendimento por parte 

dos alunos acerca da finalidade da APA Jenipabu. As palestras realizadas foram intituladas:  

A Área de Proteção ambiental Jenipabu e suas finalidades, com objetivos de informar aos 

alunos sobre o processo de criação da APA Jenipabu, abordando os aspectos legais bem como 

ressaltar conteúdos sobre a importância da APA Jenipabu.  

II) A importância da diversidade dos invertebrados, com o intuito de desenvolver o 

sentimento de pertencimento a partir do enfoque sobre animais pouco estudados, porém 

existentes em grande quantidade.   

III) Aprendendo a pertencer, como reconhecer como indivíduo pertencente ao 

ambiente e o quanto se faz necessário a cooperação com o intuito de promover o 

envolvimento social para a conservação do todo na APA Jenipabu, e assim, proporcionar, o 

equilíbrio ambiental a partir das atividades desenvolvidas no lugar.  

Na fase da mobilização para a produção do conhecimento, buscou-se apresentar não 

apenas os elementos a serem conhecidos, mas despertar e acompanhar o interesse dos 

participantes pelas informações expostas nesta fase.  

A partir disso, o participante ao construir o conhecimento, poderá elaborar e expressar 

uma síntese sobre em exploração. Percebe-se, com isso, que o emprego de tais estratégias 

influencia os modos de pensar e seus valores, como visto em Stapp (1974), proporcionando, 

então, a formação de cidadãos que têm uma visão global do meio ambiente com seus 

problemas. 

Após as fases de ação para coleta de dados, os alunos foram convidados a participar do 

processo avaliativo. Todos os estudantes que participaram das fases anteriores responderam 

os questionários avaliativos e os mesmos participaram de forma voluntária de todas as etapas 

do processo. Foram aplicados questionários avaliativos semiestruturados com perguntas 

abertas e fechadas, agindo como complementos informativos obtidos em questões 

estruturadas, que segundo Whyte (1977), fornecem dados sobre a identidade e percepção. 

Estes questionários tinham o propósito de avaliar o conteúdo apreendido nas ações 

desenvolvidas.  

Fase de construção do Conhecimento 

Fase de Mobilização do Conhecimento 

Fase de Elaboração de síntese 
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Outra ferramenta utilizada para obtenção dos dados avaliativos foi à investigação 

sobre preferências paisagísticas, através da técnica de leitura de imagens. Para isso, foi 

utilizando imagens relacionadas com os aspectos e atividades desenvolvidas na APA 

Jenipabu. Seguindo o modelo aplicado por Fiori (2007), foram selecionadas nove imagens 

divididas em três categorias: maior representatividade da APA, imagem representando melhor 

a importância da APA Jenipabu e a imagem que evidenciasse da melhor forma como os 

alunos visualizam a APA no futuro.  

Com informações textuais de caráter informativo e explicativo, pediu-se que cada 

aluno enumerasse em uma sequencia as imagens que melhor representasse a sua preferência. 

E ainda, após cada conjunto de imagem, solicitou-se que os mesmos explicassem o motivo 

pelo qual eles enumeram a sequencia daquela maneira. Como se vê em Benayas (1992), o uso 

de imagens tem sido uma das técnicas mais utilizadas para analisar preferências, pois 

oferecem de forma simples, econômica e rápida de investigação. 

 

3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A avaliação dos resultados qualitativos se deu por meio da análise de conteúdo de 

acordo com os princípios sistematizados em Bardin (2010). A análise de conteúdo com base 

na autora é um procedimento que consiste na análise dos dados qualitativos através da 

identificação de temáticas que constituem resposta a questões específicas. Os temas 

encontrados foram comparados e agrupados de acordo com suas semelhanças de significados.  

A análise das preferências paisagísticas foi realizada através da contagem do número 

de vezes que a referida paisagem foi citada em cada ordem equivalente. Os valores atribuídos 

às paisagens de maior e/ou menor preferência foram definidos dentro das seguintes 

categorias: estética, ecológica, socioeconômica e psicológica. Tais respostas foram 

quantificadas pela contagem de sujeitos que apresentaram em suas respostas as categorias pré-

definidas. Para a análise quantitativa foi utilizada a análise simples (porcentagens), por meio 

do software Excel 2007 para a tabulação dos dados. 

Para efeito de sistematização e melhor entendimento dos dados da pesquisa fez-se uso 

da triangulação metodológica que tem objetivo de mensurar e analisar um mesmo objeto de 

estudo (FLICK, 2005). Assim, com o uso do instrumento de obtenção de dados da pesquisa 

exploratória utilizou-se o questionário semiestruturado e estruturado, apoiando-se em Whyte 

(1977), onde considera que esse instrumento permite avaliar as experiências, as características 

individuais e coletivas de determinados grupos. 

 Utilizou-se também, a técnica de leitura de imagens, onde as representações 

fotográficas sistemáticas como modelos da realidade são procedimentos amplamente aceitos e 

tem-se mostrado capaz de fornecer informações suficientes para a valorização cênica da 

paisagem (FIORI, 2007). E ainda, a utilização da síntese produzida pelos alunos ao fim do 

processo de construção do conhecimento, onde segundo Vasconcellos (2005), foi atingida no 

momento em que se efetivou a sistematização dos conhecimentos refletida no texto produzido 

na avaliação final da pesquisa. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No percurso da pesquisa pode-se perceber, desde o princípio, o envolvimento e a 

disponibilidade em desenvolver atividades que promovessem a conservação da APA 

Jenipabu, bem como da diversidade biológica local. 

Quando solicitado que enumerassem as imagens de acordo com o entendimento, ou 

seja, qual imagem representava melhor a APA Jenipabu. Assim, 32% dos alunos apontou em 

primeiro lugar a imagem das dunas; em segundo lugar, com 32% apontou a imagem que tinha 
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os dromedários e, 36% destacou a imagem que tinha um polvo. Nas justificativas informaram 

que escolheram em primeiro lugar a imagem das dunas devido à beleza cênica do local; para a 

imagem dos dromedários que ficou em segundo lugar, informaram que era um atrativo 

turístico e, para a imagem do polvo, destacaram aspectos voltados para a conservação dos 

animais. 

Esses dados foram confirmados no questionário semiestruturado, pois quando 

questionados se eles acreditavam que a APA Jenipabu era importante para o futuro, 100% 

declararam que “sim”. Enfatizando que esta Unidade de Conservação da Natureza possui uma 

grande representatividade na sua pessoal. 56% apontaram aspectos sobre atividades 

desenvolvidas na perspectiva do turismo, 34% destacam a necessidade de conservar os 

animais e 10% informaram que a APA é necessária para a manutenção da vida. 

Observem alguns desses aspectos na fala dos alunos: 

“Por que no futuro talvez não tenhamos árvores e nem florestas, por isso é sempre 

bom pensar na preservação da APA”, aluna do 8º ano. 

“Sim, a APA é muito importantes para os trabalhadores”, aluno do 8º ano. 

“Sim, porque eu penso um dia ser bugueiro”, aluno do 9º ano. 

Na segunda parte da percepção pela preferência de imagens, foi solicitado para que 

enumerassem de acordo com a preferência qual a imagem que melhor representava a APA 

Jenipabu. 39% dos alunos escolheram em primeiro lugar, como imagem representativa da 

APA, a imagem que trazia um animal que ocorre muito nas pedras da praia de Santa Rita; a 

aplysia, (Aplysia brasiliana).  Em segundo lugar com 33%, foi escolhida a imagem do 

pescador e, em terceiro lugar com 28%, a imagem dos Buggys andando sobre as dunas.  

Com isso, entende-se que a relação homem-natureza e o conhecimento acerca das 

espécies faunísticas e florísticas é construído através do tempo das relações estabelecidas, e, 

pode ser um indicativo do grau de interação entre as pessoas com o ambiente natural.  Na 

medida em que os modos de vida cotidianos, em ambientes naturais, oferecem momentos de 

contato com diferentes espécies, principalmente se há uma atenção especial dos moradores, 

regatando o instinto biofílico nas pessoas (MARIN, 2003).   

Este aspecto também foi confirmado no questionário semiestruturado, pois quando os 

alunos foram questionados se a APA é importante para a conservação dos animais, 96% 

afirmaram que “sim”, tendo em vista que esses animais vivem nesta Unidade de Conservação 

da Natureza e 4% informaram que “não”. Em outra questão, deste mesmo questionário, 

quando perguntado aos alunos se eles conheciam os animais invertebrados. 85% responderam 

que “sim”. Enquanto que, 15% informaram que “não”. Na sequencia, solicitou-se que eles 

destacassem os animais invertebrados que conheciam. Sendo apontados diversos animais, 

com base no Gráfico abaixo: 

 

 
Gráfico 3: Animais invertebrados citados pelos alunos quando. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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A utilização dos invertebrados como foco de sensibilização nos permitiu observar de 

forma marcante a importância da implantação das ações educativas como ferramenta de 

sensibilização ambiental. Antes das ações, os alunos apresentavam pouco ou quase nenhum 

conhecimento sobre a diversidade de invertebrados marinhos da região, como também, 

confundiam os animais invertebrados com algumas espécies de vertebrados. O que refletia na 

ausência de atividades voltadas a conservação desses seres. Com a efetivação das ações, pode-

se perceber, a abrangência do conhecimento sobre esta biodiversidade e de sua importância 

para a manutenção do equilíbrio ecológico. 

Ainda na terceira parte da enumeração da preferência de imagens, foi solicitado que 

apontassem como eles gostariam de ter a APA no futuro. 94% escolheram a imagem que 

demonstrava a APA como é hoje e 6% apontaram para as outras imagens onde era 

evidenciado o desenvolvimento como o desmatamento das áreas verdes e a construção de 

prédios. Ainda no questionário semiestruturado, foi questionado como eles poderiam ajudar a 

conservar a APA Jenipabu e os animais invertebrados.  

Para isso, foi destacado as categorias mais significativas: ações de conservação 76% e 

ações de sensibilização 24%. Esses dados apontam que de certo modo existe uma relação de 

pertencimento a esse ambiente (GUIMARÃES, 2006; SÁ, 2005; SORRENTINO, 2002). 

Além disso, ao estabelecer as relações de pertencimento ao meio, vislumbram-se uma maior 

possibilidade de lutar pela preservação dos ambientes naturais.  

A realização das ações educativas na escola possibilitou reforçar o conhecimento dos 

alunos acerca da diversidade de animais invertebrados existente na Área de Proteção 

Ambiental Jenipabu, bem como, sobre a necessidade de conservação desta biodiversidade. 

Reforçando a ideia sobre a efetivação de ações educativas como forma de contribuir para o 

desenvolvimento dos conhecimentos em diversidade biológica, além de sensibilização quanto 

à necessidade de conservação. Pádua e Tabanez (1997) destacam que estimular a participação 

dos indivíduos em atividades socioambientais, desperta cada vez mais, o interesse dos 

mesmos com as questões de conservação, fazendo com que passem de seres passivos para 

ativos e descobridores do meio natural. 

A elaboração da síntese veio confirmar os dados acima, pois nos textos produzidos 

pelos alunos. Constatando que os alunos reconhecem a importância da APA Jenipabu para a 

conservação dos animais invertebrados e, ainda, percebe que sua identidade esta relacionada 

diretamente com o local em que vivem. Princípio esse, que faz com que seja expresso o 

sentimento de preservação desta Unidade de Conservação da Natureza. Nesta perspectiva Sá 

(2005, p. 251) enfatiza que os indivíduos sujeitos se incluem em relações de pertencimento 

sem perder sua identidade particular, realizando simultaneamente a distinção do individual e o 

pertencimento societário, a inclusão identitária. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os discentes envolvidos na pesquisa apresentam interesses nas questões que, de certa 

maneira, estão relacionadas com as Unidades de Conservação da Natureza. Sendo atuantes 

perante as atividades de sensibilização e conservação dos outros membros da comunidade 

local e, principalmente, no que diz respeito ao ambiente no qual convivem e estão se 

relacionando diretamente.  

Constatando também, que esses alunos possuem um elevado nível de pertencimento ao 

local e aos aspectos conservacionistas e, ainda este sentimento foi aprimorado com 

conhecimento acerca dos animais invertebrados que existem nesta Área de Proteção 

Ambiental.  

A produção de conhecimentos sobre a diversidade de Invertebrados contextualizados 

com um estudo específico em Área de Proteção Ambiental traz grandes contribuições para 
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enriquecer as experiências que envolvem o meio ambiente e sua conservação. E, a produção 

de síntese com as ideias desenvolvidas em sala de aula acrescida ao processo de criação do 

conhecimento, torna ainda mais significativa à perspectiva de transformação social. Como 

documentos que se articulam ao processo de reflexão sobre as práticas de sensibilização 

imersas no mundo da experiência humana.  

E por fim, diante do todo explicitado compreende-se que as atividades de 

sensibilização são fundamentais para o aprimoramento do sentimento de pertencimento, e, 

ainda mais quando se tem o envolvimento de espécies de animais e ainda permite que a partir 

do conhecimento de dessas espécies haja a preservação do seu habitat bem como o todo onde 

essas espécies ocorrem, pois se protege aquilo que gosta e gosta daquilo que se conhece. 
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Com a realização desta pesquisa pode-se confirmar que a Educação Ambiental 

proporciona uma ampliação do sentimento de pertencimento na perspectiva da conservação 

dos animais invertebrados, e ainda compreende-se que as atividades de sensibilização são 

fundamentais para o aprimoramento deste sentimento de pertencimento. Uma vez que, quando 

se tem o envolvimento de espécies de animais e permite que a partir do conhecimento de 

dessas espécies haja a preservação do seu habitat, bem como, o todo onde essas espécies 

ocorrem, pois se protege aquilo que gosta e gosta daquilo que se conhece.  

Pode-se destacar que o processo da construção do conhecimento ambiental como 

metodologia permite que haja um aprofundamento e uma aprendizagem bastante significativa 

para a conservação do meio ambiente, com o desenvolvimento de atividades educativas 

voltadas a APA Jenipabu. Dessa forma, não pode e não deve ser utilizada somente com o 

intuito de disseminar conceitos e conhecimentos sobre os animais e/ou a APA Jenipabu.  É 

necessária a utilização dessas ferramentas como forma de envolver e fazer com que a 

população apreenda e seja sensibilizada frente às necessidades de agir no local, pensando no 

global. E assim possibilitando não somente um contato maior com esta Unidade de 

Conservação, mas ainda, proporcionando uma mudança na relação existente entre a sociedade 

e o meio ambiente. 

As atividades desenvolvidas na perspectiva da construção do conhecimento com o 

intuito de aprimorar o sentimento de pertencimento, não podem e não devem ser encaradas 

apenas como uma forma de disseminar ideias e conceitos, e sim ações que possibilitarão não 

somente um contato maior com a APA Jenipabu, mas, sobretudo uma mudança na relação 

existente entre o homem e o meio ambiente. Postura essa que culminará com uma mudança de 

percepção, onde o homem se insere neste meio, e participar ativamente das ações que 

busquem a conservação da biodiversidade. Diante do todo desenvolvido, pode-se 

compreender que de fato os animais invertebrados são inconspícuos e não possuem pouca 

visibilidade. Devido a isso, muitas pessoas não possuem um conhecimento sobre essas 

espécies, fazendo com que não compreenda a necessidade de se conservar estes animais. 
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NORMAS 1- PARA SUBMISÃO DE ARTIGO PARA REVISTA SOCIEDADE & 

NATUREZA 

Revista Sociedade & Natureza 

Diretrizes para Autores 

Normas para apresentação dos originais para publicação 

 

• Serão aceitos para publicação na Revista Sociedade & Natureza artigos inéditos de revisão 

crítica sobre tema pertinente à Geografia e áreas afins ou resultado de pesquisa de natureza 

empírica, experimental ou conceitual (com no mínimo 10 e no máximo 15 páginas).  

•Serão aceitos artigos em português, inglês, francês e espanhol. 

• Os artigos deverão ser editados em MS Office 2000 (Word) ou versões posteriores, em 

espaço simples, fonte Times New Roman, tamanho 12, sem notas de cabeçalho e rodapé.  

• A configuração da página deve ser A4 com margens de 2,5 cm (superior, inferior, direita e 

esquerda).  

• O título do trabalho (português e em inglês) deve aparecer centralizado com fonte Times 

New Roman, tamanho 14 e em negrito.  

• A seguir deve vir resumo e abstract (ou resumé) (ou resumen), com um máximo de 15 linhas 

(250 palavras, incluindo um mínimo de três e máximo de cinco palavras-chave descritoras do 

conteúdo do trabalho apresentadas na língua original e em inglês. Não usar tradutor 

automático. Recomenda-se passar por revisão de profissional especializado. 

• Tabelas e ilustrações devem ser referidas no texto e numeradas de acordo com a seqüência. 

As tabelas devem ter título/legenda na parte superior e as ilustrações título/legenda na parte 

inferior. 

• As ilustrações (gráficos, mapas e fotos) deverão ser enviadas em formato GIF ou JPG, já 

inseridas no corpo do texto. As mesmas serão publicados em preto e branco. 

• As referências deverão ser organizadas de acordo com a NBR-6023 da ABNT(agosto de 

2002). 

• As citações diretas e indiretas deverão ser organizadas de acordo com a NBR-10520 da 

ABNT (agosto de 2002). 

 

O artigo deverá ser submetido através do site da revista  

http://www.sociedadenatureza.ig.ufu.br, onde o Editor encaminhará a dois membros do 

Conselho Consultivo que farão avaliação do mesmo. 

Os trabalhos serão publicados em mídia impressa (papel) e em versão eletrônica (WEB). 

 

 Condições para submissão 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 

1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista; não sendo o caso, justificar em "Comentários ao Editor". 

2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, RTF ou WordPerfect. 

3. Todos os endereços "URL" no texto (ex.: http://pkp.ubc.ca) estão ativos. 

http://pkp.ubc.ca/
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4. O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico ao invés 

de sublinhar (exceto em endereços URL); com figuras e tabelas inseridas no texto, e não 

em seu final. 

5. O texto segue os requisitos de formatação da revista segundo as Diretrizes do autor, 

encontradas na seção "Sobre" a revista. A seção da revista é revisada pelos pares, a 

identificação do autor foi removida, O nome do autor foi removido em "Propriedades do 

documento", opção do menu "Arquivo" do MS Word. 

6. Todos autores do texto estão inclusos nos metadados da submissão 

 

Declaração de Direito Autoral 

 

Direitos Autorais para artigos publicados nesta revista são do autor, com direitos de primeira 

publicação para a revista. Em virtude da aparecerem nesta revista de acesso público, os 

artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações educacionais e não 

comerciais. 

 

Política de Privacidade 

 

Os nomes e endereços de email neste site serão usados exclusivamente para os propósitos da 

revista, não estando disponíveis para outros fins. 
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ANEXO 2- NORMAS PARA SUBMISÃO DE ARTIGO PARA REVISTA AMBIENTE 

& EDUCAÇÃO 

 

 Revista Ambiente & Educação 

 

Diretrizes para Autores 
 

Na redação do artigo os autores deverão observar as seguintes orientações:  
 

1. O texto pode ser redigido em português, espanhol e inglês e deve ser digitado em programa 

Word for Windows, em fonte Arial 12 e espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas. Todas as 

folhas do original devem trazer o seu número sequencial de página. O texto, incluindo 

resumo, abstract, resumen e referências, deverá ter o mínimo de 35.000 e máximo de 50.000 

caracteres, considerado os espaços. 

2. A estrutura do artigo deve constar em: Título, Resumo, Palavras-chave, Abstract, Key-

words, Corpo do texto, Referências, Agradecimentos (opicional), Notas de rodapé de fim de 

página (opcional). 

3. Título do artigo com, no máximo, 15 palavras 

4. Resumo, abstract e resumen (de 100 a 150 palavras) nas três linguas: português, inglês e 

espanhol (resumo, abstract e resumen).  Deve incluir tema geral e problema de pesquisa, 

objetivos, métodos e principais conclusões, não redigido em primeira pessoa. 

5. Palavras-chave, keyword, palabra clave (de 3 a 5 palavras) nas três linguas: português, 

inglês e espanhol (palavras-chave, keyword, palabra clave). 

6. Agradecimentos (opcionais) citados junto ao título, mas em nota de rodapé. Eles não 

podem conter referências, diretas ou indiretas, à autoria. 

7. Tabelas, quadros, gráficos e figuras (fotos, desenhos e mapas) totalizando em 5, serão 

numerados, em algarismos arábicos, na sequência em que aparecerem no texto e sempre 

citadas no corpo do texto. Tabelas, quadros, gráficos e mapas devem ser encabeçados por seu 

respectivo título. As figuras trarão a sua legenda textual imediatamente abaixo. Os mapas 

devem conter escala e legenda gráfica.Poderão ser colorida ou em preto e branco. Devem 

estar em arquivos separados, em formato original que permita edição. O envio deve ser via 

arquivos suplementares. 

8. Imagens coloridas e em preto e branco, digitalizadas eletronicamente em .jpg com 

resolução a partir de 300 dpi, apresentadas em dimensões que permitam a sua ampliação ou 

redução mantendo a legibilidade. Devem estar em arquivos separados, em seu formato 

original. 

9. Notas de fim de página de caráter explicativo devem ser evitadas, utilizadas apenas como 

exceção, quando estritamente necessárias para a compreensão do texto e com, no máximo, 

três linhas. As notas terão numeração consecutiva, em arábicos, na ordem em que aparecem 

no texto.  

10. Citações no corpo do texto deverão obedecer aos seguintes critérios:  

a) Citações textuais de até três linhas devem vir incorporadas ao parágrafo, transcritas entre 

aspas, seguidas do sobrenome do autor da citação, ano da publicação e número da página, 

entre parênteses. 

Exemplos: 

... esses são "anos de euforia do planejamento educacional" (Coll, 2007, p.169), quando se 

destaca o papel...  

Segundo Coll (2007), esses são "anos de euforia do planejamento educacional" (p.169), 

quando se destaca o papel... 
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b) Citações textuais com mais de três linhas devem aparecer em parágrafo isolado, utilizando-

se recuo na margem esquerda, em corpo 11, sem aspas, terminando na margem direita do 

trabalho. 

Exemplo: 

Rede, segundo Brown (2008): 

É uma interligação de bibliotecas independentes que usam ou constroem uma base de dados 

comum [...] vendem serviços e produtos, oferecem serviços ou têm membros em muitos 

estados ou regiões, e desejam formar programas cooperativos com outras redes. (p.2) 

c) Caso não haja citação, mas apenas referência ao autor, seu sobrenome deve ser indicado e, 

entre parênteses, o ano da publicação. 

Exemplo: 

Cunha (2003) analisa o pensamento de John Dewey como sendo fator de equilíbrio entre 

essas tendências potencialmente opostas. 

11. Apenas as obras citadas ao longo do texto devem figurar nas Referências, reunidas sob 

esse título ao final do artigo e em página nova. Elas devem obedecer à norma técnica 

NBR6023 de 30/08/2002 da ABNT (www.abnt.org.br). 

12. Ao submeter o artigo pelo sistema eletrônico, o autor deve suprimir todas as identificações 

de autoria (diretas e indiretas) do texto que seguirá para as avaliações cegas de pareceristas 

externos. As informações autorais ficarão registradas a parte, como metadados. 

12. Sistema de Cobrança 

Em função da redução no suporte financeiro de agências de apoio e fomento à pesquisa, a 

Revista Ambiente & Sociedade, desde 2009, passou a cobrar a submissão online de 

manuscritos. 

O valor é de R$ 70,00 por manuscrito submetido à avaliação. Os editores esperam contar com 

a colaboração de todos os autores, no sentido de garantir a continuidade da revista. 

A taxa poderá ser paga no Banco do Brasil. 

Pedro Roberto Jacobi 

AG - 7068-8  

C/C - 5613-8 

 

O processo de avaliação somente será iniciado se o autor (a) anexar o comprovante de 

depósito quando da submissão via arquivos suplementares. 

 

Condições para submissão 

 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 

submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 

acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

 

1. Autor (a) leu o escopo da revista e tem certeza que seu texto se enquadra no mesmo? 

2. Autor (a) leu as normas de submissão da revista e já adequou seu texto ao formato 

estabelecido? 

3. Autor (a) tirou toda e qualquer identificação e ou referência que permita ser 

identificado no texto? 

4. Autor (a) certificou-se que o resumo em português, inglês e espanhol têm o tamanho 

permitido de 200 a 250 palavras? 

5. Autor (a) certificou-se que o texto tem um mínimo de 35.000 caracteres e um máximo 

de 50.000 caracteres, considerados os espaços? 

6. Autor (a) certificou-se que as citações e referências estão de acordo com a política do 

periódico? 

http://www.abnt.org.br/
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Declaração de Direito Autoral 

 

Autores que publicam neste periódico concordam com os seguintes termos: 

a. Autores mantêm os direitos autorais e concedem ao periódico o direito de primeira 

publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative 

Commons Attribution que permite o compartilhamento do trabalho com 

reconhecimento da autoria e publicação inicial neste periódico. 

b. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 

distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada neste periódico (ex.: 

publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento 

de autoria e publicação inicial nesto periódico. 

c. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online 

(ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes 

ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem 

como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado (Veja O Efeito do Acesso 

Livre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO DE ALUNO 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

Data:____/____/____ 

Nome:_______________________________________________ Idade:______ Turma:______ 

Endereço:________________________________________________Bairro:_______________ 

Quantas pessoas moram com você?________________________________________________ 

Há quanto tempo você mora neste local?____________________________________________ 

1. Você conhece alguma Unidade de Conservação? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, qual o nome? 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Perto de onde você mora tem alguma Área de Proteção Ambiental? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

3. Você conhece a Área de Proteção Ambiental Jenipabu? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

4. Você já esteve lá? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, qual foi o seu interesse em visitar esse local? 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Você acha importante que as áreas naturais sejam conservadas? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM diga por quê. 

__________________________________________________________________________________________ 

6. Você sabe a importância de se criar uma Unidade de Conservação? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, qual? 

__________________________________________________________________________________________ 

7. Como as Áreas de Proteção Ambiental e/ou Unidades de Conservação podem ser preservadas?  

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

8. Você já participou de alguma atividade de Educação Ambiental? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, descreva como foi: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

9. Você se sente responsável pela conservação da Área de Proteção Ambiental Jenipabu? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

10.Como podemos conservar a Área de Preservação Ambiental Jenipabu? 

__________________________________________________________________________________________ 

11. Você se vê inserido dentro da Área de Proteção Ambiental Jenipabu? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

12. Como você descreveria a Área de Proteção Ambiental Jenipabu? 

__________________________________________________________________________________________ 

13. Você conhece os animais marinhos? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, quais animais você poderia citar? Qual a importância deles? 

__________________________________________________________________________________________ 

14. Você conhece os Invertebrados? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM informe o nome dos Invertebrados que você conhece ou que já tenha ouvido falar: 

__________________________________________________________________________________________ 

15. Onde você acredita que esses animais possam ser encontrados? 

__________________________________________________________________________________________ 

16. Você acredita que esses animais poderem ser preservados, como? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO DE ALUNO 

 

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 

                                                                                  Data:____/____/____ 

 

Nome:______________________________________________ Idade:______ Turma:______ 

Endereço:________________________________________________Bairro:_____________ 

Quantas pessoas moram com  

você?________________________________________________ 

Há quanto tempo você mora neste  

Local?____________________________________________ 

1. Você conhece alguma Unidade de Conservação? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, qual o nome? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Para você o que significa Área de Proteção Ambiental? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Você acredita ser importante ter a Área de Proteção Ambiental Jenipabu? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

4. Você acha importante que as áreas naturais sejam conservadas? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM qual a importância você citaria: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Você sabe a importância de se criar uma Unidade de Conservação? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, qual importância você citaria? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Como as Áreas de Proteção Ambiental e/ou Unidades de Conservação podem ser 

mantidas?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Você já participou de alguma atividade de Educação Ambiental? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, descreva como foi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Você se sente responsável pela conservação da Área de Proteção Ambiental Jenipabu? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, indique como? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Você se vê como parte da Área de Proteção Ambiental Jenipabu? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

10. Como você descreveria o seu sentimento pela Área de Proteção Ambiental Jenipabu?  
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(Gostaria que se possível você escrevesse em todas as linhas disponíveis, procure fazer 

semelhante a uma redação). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Quando vai a praia você observa os organismos presentes? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Quais organismos você já viu? 

___________________________________________________________________________

12. Você conhece os animais marinhos? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Se SIM, quais animais você poderia citar? Qual a importância deles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

13. Você conhece os Invertebrados? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Caso responda SIM, informe os diversos exemplos que você conhece ou já ouviu falar. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Como você acredita que os animais podem ser sempre encontrados na natureza? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Você tem algum animal de estimação? 

(    ) Sim                                                                   (    ) Não 

Que animal é esse? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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