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RESUMO 
 

Análise da contribuição da Educação Ambiental para a conservação do Parque Dom Nivaldo Monte em Natal-

RN 

A presente pesquisa trata sobre a percepção ambiental dos técnicos do Centro de Educação Ambiental de um 

Parque Urbano localizado em Natal-RN e dos estudantes participantes das atividades de Educação Ambiental 

ministradas por este Centro. O objetivo se concentra em analisar a contribuição da Educação Ambiental para a 

conservação do Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, verificar quais os desafios enfrentados na 

conservação do parque e como essas atividades estão atingindo o público alvo. A metodologia utilizada para 

alcance dos resultados foi dividida em duas etapas. A primeira etapa contou com pesquisa bibliográfica e aplicação 

de questionários que continham perguntas subjetivas junto aos 11 técnicos do Centro de Educação Ambiental. Na 

segunda parte houve a aplicação de questionários contendo perguntas abertas e uma fechada junto à 3 escolas, 

totalizando 94 estudantes que estavam visitando a área de estudo. A partir dos dados processados, os resultados 

mostraram que as atividades exercidas pelo parque estão atingindo um público alvo diverso. A visão dos técnicos 

ainda é um pouco generalista e conservadora ao se tratar de meio ambiente e educação ambiental. Os desafios 

enfrentados em sua maioria perpassam pelo poder público. Foi citado por eles a falta de verba para resoluções de 

problemas como o do funcionamento da Estação de Esgoto. Já em relação a percepção do estudantes foi percebido 

que os mesmos possuem uma boa base ambiental, porém portam de uma visão naturalista e conservadora sobre 

meio ambiente. É necessário que o Centro de Educação Ambiental aprofunde algumas temáticas para que se atinja 

uma educação mais crítica.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Parque Urbano. Percepção Ambiental. Unidade de Conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Analysis Of The Contribution Of Environmental Education For The Conservation Of Dom Nivaldo Park Monte 

In Natal-Rn 

 

The present research deals with the environmental perception of the technicians of the Environmental Education 

Center of an Urban Park located in Natal-RN and of the students participating in the Environmental Education 

activities taught by this Center. The objective is to analyze the contribution of Environmental Education to the 

conservation of the Municipal Natural Park Nivaldo Monte, to verify the challenges faced in the conservation of 

the park and how these activities are reaching the target public. The methodology used to reach the results was 

divided into two stages. The first stage included bibliographical research and application of questionnaires that 

contained subjective questions with the 11 technicians of the Environmental Education Center. In the second part, 

there were questionnaires containing objective questions and a subjective questionnaire with 3 schools, totaling 

94 students who were visiting the study area. From the data processed, the results showed that the activities carried 

out by the park are reaching a diverse target audience. The technicians' vision is still somewhat generalist and 

conservative when it comes to environment and environmental education. The challenges faced mostly go through 

the public power. It was mentioned by them the lack of funds for resolutions of problems such as the operation of 

the Sewage Station. Regarding the students' perception, it was perceived that they have a good environmental base, 

but they carry a naturalistic and conservative view about the environment. It is necessary that the Center of 

Environmental Education deepens some thematic ones so that old a more critical education. 

 

KEYWORDS: Urban Park. Environmental Perception. Conservation Unit. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL E REVISÃO DA LITERATURA  

 

1.1 Os parques urbanos na história 

 

A vida nos grandes centros urbanos normalmente é vista como um espaço com várias 

oportunidades para a satisfação das necessidades básicas, porém também, como estressante, 

poluída e perigosa e palco de inúmeros conflitos e perturbações graves que afetam a qualidade 

de vida de seus habitantes. Estes problemas foram os resultados do processo de consolidação 

das áreas urbanas como espaços significativos para a expansão do capitalismo e reprodução da 

vida social (SOUZA, 2003). 

A inquietação de se pensar nas questões ambientais e urbanas integradas, em 

contraposição aos ideais de fragmentação do conhecimento, nos leva a procurar meios e 

estratégias que possam trazer luz à construção dicotômica entre homem e meio ambiente.  Neste 

contexto, os parques urbanos apresentam-se como espaços de excelência, onde a construção 

desse pensamento dual entra em conflito com a busca de convivência das sociedades urbanas 

com as suas áreas verdes (PEREIRA, 2016).  

Historicamente, a necessidade por áreas verdes em meio à poluição que causava a 

Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX trouxe à população a vontade de voltar a 

frequentar ambientes naturais, que melhorassem a qualidade do ar que respiravam. Com isso 

foram sendo criados os primeiros modelos de parques urbanos, marcados como uma zona de 

refúgio em meios as grandes cidades que se tornavam cada vez mais insalubres (PEREIRA, 

2016).  

O interesse do homem moderno pela idealização e criação dos parques públicos se deu 

também pelo o fato do homem ser um observador da natureza e pela busca de entendê-la como 

um espaço aberto, ilimitado a quem se deveria submeter (LOBODA e DE ANGELIS, 2005). 

Assim, surgiram na Europa os primeiros parques urbanos públicos, idealizados como 

construções arquitetônicas para atender à demanda por lazer, bem-estar e também para 

amenizar a poluição visual das cidades (LIMA e ROCHA, 2009). 

Oficialmente, foi só no final do século XVIII e início do XIX que surgiram os primeiros 

parques urbanos no Brasil, tendo como principal público a elite local, servindo a eles como 

espaço de encontro, conversas, lazer e contemplação da natureza. O primeiro parque urbano 

brasileiro foi o Passeio Público do Rio de Janeiro, com construção datada em 1783 (LIMA e 

ROCHA, 2009) (MACEDO e SAKATA, 2003). 

Somente a partir da segunda metade do século XX, sob o contexto da intensificação dos 
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debates ambientais, é percebido que o processo de criação de parques urbanos eclode em 

diversas cidades do Brasil e do mundo. Por exemplo, a criação de mais de 30 parques em 

Curitiba-PR, 24 em São Paulo-SP, em Ribeirão Preto, 07 e 15 em Salvador-BA. Tal modismo 

na criação de parques surgiu sob uma variedade de discursos distintos, mas de modo geral 

buscavam dar um perfil moderno aos projetos urbanísticos propostos nas referidas cidades, 

estabelecendo uma sintonia com o que vinha sendo discutido ao redor do planeta sobre a 

preservação do meio ambiente. Preocupar-se com a preservação do verde e com a prevenção 

dos riscos ambientais nas grandes cidades era sinônimo de atenção com a qualidade de vida da 

população (GOMES, 2014).  

De acordo com Jacobi (2005) estes riscos que a sociedade corre é uma maneira de 

explicitar os limites e as consequências das práticas sociais, trazendo com ela um novo 

elemento, a reflexividade. A população produtora do risco se torna mais reflexiva. Com isto, 

ela se transforma em um tema e um problema para si próprio. A questão das áreas verdes é 

resultado de uma sociedade que se torna cada vez mais autocrítica, e, no mesmo tempo que se 

coloca em perigo, identifica os riscos que produz, reagindo diante disso. A comunidade global 

reflexiva se vê na obrigação de confrontar-se com aquilo que foi criado positivamente ou 

negativamente.  

Isto reflete por exemplo, na emergência da questão ambiental e a divulgação ampliada 

do conceito de desenvolvimento sustentável a partir da década de 70. As práticas 

preservacionistas dos processos ecológicos e da biodiversidade passaram a fazer parte da 

agenda do planejamento territorial e urbano através da legislação ambiental e urbanística nas 

diferentes esferas públicas, buscando disciplinar as atividades humanas e compatibilizá-las com 

a proteção do meio ambiente.  

Estão inseridos nesse contexto, os parques urbanos, que sob o olhar das novas 

concepções de planejamento urbano pós Eco-92, proporcionou de modo mais efetivo a inserção 

das temáticas do desenvolvimento sustentável e economia verde nas tomadas de decisão nos 

grandes centros urbanos (ALVES; DANTAS; SOBRINHA, 2012). 

Com o surgimento da ideia do desenvolvimento sustentável nos meios acadêmicos, 

políticos e sociais, mesmo com a resistência governamental que sempre houve, as práticas 

preservacionistas dos processos ecológicos e da biodiversidade passaram a fazer parte da 

agenda do planejamento territorial e urbano através da legislação ambiental e urbanística nas 

diferentes esferas públicas. Não foi diferente na capital do Rio Grande do Norte, que é o foco 

deste estudo. Natal vem inserindo em seu contexto urbano as áreas protegidas por lei desde 

1994, com o macrozoneamento da cidade, onde se estabeleceu restrições de uso para essas 
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áreas, sendo criado após essa época, o Parque Dom Nivaldo Monte, conhecido também como 

Parque da Cidade que foi usado como objeto de estudo na pesquisa. O Parque da Cidade é uma 

Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral regulamentada pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). 

 

1.2. A criação do SNUC como medida de regulamentar áreas verdes. 

  

O SNUC surgiu no Brasil como forma de implementar áreas protegidas como estratégia 

de conservação da natureza. Ou seja, tornar esses parques urbanos protegidos por lei. A 

normatização que o regulamenta é a 9.985 de 18 de julho de 2000. O SNUC fraciona as áreas 

de proteção em duas categorias principais: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 

Sustentável. As Unidades de Proteção Integral possuem algumas restrições de uso. Estas áreas 

são de domínio e posse do poder público, o que exige a desapropriação de propriedades 

particulares incluídas em seus limites. Tanto a pesquisa científica quanto a visitação pública 

estão sujeitas às regras e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da Unidade de 

Conservação, às normas estabelecidas pelo órgão incumbido por sua administração e àquelas 

previstas em regimento (BRASIL, 2000). Devido às estas restrições essas áreas são as que 

possuem mais conflitos.  É notado que o sistema SNUC sozinho não tem possibilitado soluções 

definitivas para a problemática da conservação de áreas verdes principalmente em zonas 

urbanas fazendo-se necessário complementar esses sistemas, com a inclusão de diversas 

atividades, como a Educação Ambiental (EA) (ICMBIO, 2016) (DIEGUES, 2001).   

Ao regular os usos das Unidades de Conservação se reflete sobre o dever de devolver à 

natureza aos espaços naturais utilizando-se de normas e regras. Entre o conjunto de regras do 

SNUC se tem a gestão ambiental da Unidade de Conservação. A gestão ambiental é um 

conjunto de procedimentos integralizados e continuados que possuem o objetivo de diminuir e 

controlar os impactos gerados por uma empresa ou empreendimento sobre o meio ambiente, 

garantindo a qualidade e a preservação ambiental, o que não é diferente quando se trata de um 

Parque Urbano. A UC deve seguir as normas do SNUC para que haja uma gestão efetiva de 

seus espaços (FONTANELLA e SOUZA, 2016). 

Porém, sabe-se que apenas regulamentar os referidos parques não resulta na resolução 

da problemática carência de espaços verdes na cidade, tendo em vista os diversos desafios 

enfrentados como, a necessidade de manejo e gestão efetiva. É importante pensar 

unanimemente que a gestão ambiental não pode se restringir às atividades de controle e 

fiscalização, sendo imprescindível a inclusão da questão ambiental aliada a de 
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desenvolvimento, ou seja, existe a necessidade de programas efetivos para promoção da 

educação ambiental (FONTANELLA e SOUZA, 2016).  

De acordo com Diegues (2001), o SNUC é falho, já que vê as unidades de conservação 

como ambientes isolados, ou seja, como ilhas interligadas entre si para constituir um sistema. 

Segundo o autor, não há nenhuma consideração substancial de como esse sistema contribui para 

a conservação e o desenvolvimento sustentado do país como um todo, pois o SNUC é um 

sistema fechado, isolado da realidade do espaço total brasileiro que tem sido amplamente 

degradado e mal gerido há muito tempo.  

Porém, uma das tentativas de dá completude ao SNUC é por meio das atividades de EA.  

De modo geral, as ações de educação ambiental nessas áreas possuem o objetivo principal de 

transformação da atitude da população para com o espaço protegido, contribuindo para a 

formação de novos saberes e princípios indispensáveis à conservação da biodiversidade e ao 

desenvolvimento socioambiental (ICMBIO, 2016). Nesse contexto, Diegues (2001) fala que é 

preciso hoje romper com os padrões clássicos da ciência reducionista, ou seja, reconhecer que 

existem diversas sociedades responsáveis pelo manejo da biodiversidade, pois assim se evitaria 

a concepção de uma conservação hegemônica, autoritária e pouco eficaz e se construiria um 

modelo chamado de etno-conservacionista. A união de diferentes grupos ativos para a 

conservação de áreas verdes é importante e uma das maneiras é por meio da Educação 

Ambiental. A EA quando voltada às comunidades que convivem pessoalmente com a existência 

das UC, sejam os residentes vizinhos, moradores, frequentadores ou beneficiários desses 

territórios protegidos é uma tática fundamental para o comprometimento da sociedade na difícil 

tarefa de conservar as diversidades históricas, culturais e naturais desses ambientes (ICMBIO, 

2016). 

1.3 Educação ambiental e percepção do meio ambiente como aliadas no contexto da 

conservação das Unidades de Conservação 

  

Se torna importante a pesquisa sobre essas UC para que se possa aprimorar\melhorar 

seus sistemas de gestão e consequente conservação do espaço natural. Para que a EA seja 

melhor praticada com o sujeito, seja ele, comunidade, escola, usuário, entre outros é importante 

conhecer suas percepções ambientais. Percepção ambiental é a atitude de perceber o ambiente 

em que faz parte, é tomar consciência daquele espaço gerando a sensação de pertencimento 

àquele meio e consequentemente a vontade de cuidar e proteger. A necessidade da pesquisa em 

percepção ambiental foi citada pela primeira vez em 1973, pela UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). A atitude de perceber o meio era vista 
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como um instrumento de planejamento do espaço, pois, há diversas maneiras do homem 

perceber o ambiente, o que gera diferentes visões sobre um mesmo local (KRZYSCZAK, 

2016). 

Há algumas correntes teóricas que os estudos sobre percepção podem seguir. Estas 

correntes possuem o intuito de explicar a origem das percepções sobre o espaço vivenciado. 

Dentre elas estão: a empirista, a intelectualista e a fenomenológica. Para os empiristas, o 

sentimento e a percepção são resultantes de estímulos exteriores que atuam sobre os sentidos e 

o sistema nervoso, provocando sensações que dão origem às percepções. A corrente 

intelectualista acredita que as percepções dependem do indivíduo que está adquirindo o 

conhecimento, sendo o meio externo um estímulo a mais para as sensações. O sentimento e a 

percepção dependem da capacidade do sujeito para desmembrar o conteúdo em suas qualidades 

simples e recompor o mesmo em sua integridade, organizando e interpretando. A abordagem 

fenomenológica considera a intencionalidade da consciência humana e é voltada para a 

descrição, análise e interpretação dos fatos que ocorrem, requerendo que o sujeito não se separe 

do objeto. Sendo assim, o sujeito interpreta e apoia suas ações a partir das experiências vividas 

e do conhecimento (KRZYSCZAK, 2016). A presente pesquisa considera importante todas as 

definições de percepção ambiental, visto que estão interligadas e são essenciais para 

compreensão do ser humano e meio ambiente.  

De acordo com Melazo (2005) um ambiente inalterado assim como o ambiente 

projetado, é compreendido de acordo com a valoração e grau de significância de um 

determinado nível de importância em suas vidas.  

A percepção individual ocorre através dos órgãos dos sentidos associados a atividades 

cerebrais. As diferentes percepções do mundo estão relacionadas às diferentes 

personalidades, à idade, às experiências, aos aspectos socioambientais, à educação e 

à herança biológica (MELAZO, 2005, p. 47). 

A Educação Ambiental quando aliada à Percepção Ambiental, tem como meta transmitir 

os conhecimentos para uma melhor compreensão das problemáticas ambientais e assim gerar 

uma maior sensibilização da comunidade acerca da preservação dos bens naturais, assim como 

o cuidado com os riscos de acidentes ambientais e reparação de processos que atingem a 

qualidade de vida nos centros urbanos (MELAZO, 2005). 

Neste sentido, o estudo da Percepção Ambiental define-se como sendo uma tomada de 

consciência do ambiente pelo indivíduo, ou seja, a prática de perceber o ambiente que se está 

introduzido e tomar consciência de como proteger e cuidar do mesmo (Faggionato apud 

Fernandes et al. 2003). Como cada indivíduo reage, percebe e responde de uma maneira 

diferente às ações do meio em que vive os resultados ou manifestações daí decorrentes resultam 
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em percepções distintas tanto individuais como coletivas, de processos cognitivos, julgamentos 

e expectativas de cada ser humano (FERNANDES et al., 2003). 

É de fundamental importância o estudo de perceber o meio ambiente, pois é por meio 

dele que passamos a entender melhor as relações entre o humano e o ambiente, suas 

perspectivas, cobiças, prazeres e desprazeres, pensamentos e costumes (FERNANDES et al., 

2003). Atrelado a percepção ambiental, está então a Educação Ambiental, que segundo Capra 

(1996) é uma estratégia de como adquirir a assimilação de princípios ambientais para o 

entendimento dos problemas que o acometem, além de suas soluções, se tornando uma das 

principais ferramentas para a sustentabilidade mundial, sendo um passo primordial para um 

posicionamento mais crítico.   

Atualmente há um crescente reconhecimento por parte dos gestores desses parques 

urbanos espalhados pelo país que os processos educativos que envolvem a conservação da 

biodiversidade necessitam ultrapassar a etapa de sensibilização, partindo das percepções e 

necessidades dos atores locais, para estabelecer um processo de co-aprendizado e 

corresponsabilidade (CERATI e SOUZA, 2009). Dependendo então da percepção ambiental e 

nível de sensibilização do indivíduo; com as atividades de Educação Ambiental segundo 

Carvalho e Silva Junior (2014) é possível despertar no ser humano o desejo de modificar o 

momento presente e construir o futuro, por meio de suas condutas individuais, com 

discernimento a respeito de suas atividades. O desenvolvimento sustentável e a educação 

ambiental sugere que pensemos nas futuras gerações, assegurando condições necessárias para 

a sobrevivência (NUNES, 2007). 

 

1.4 A evolução do discurso da Educação Ambiental  

 

Desde o princípio da vida humana, mais precisamente antes da Era Cristã ter iniciado, 

as bases filosóficas gregas já despertavam para algum tipo de pensamento ecológico. Mesmo 

não se citando diretamente a temática ambiental, tais reflexões traziam relances da harmonia 

do ser humano com o meio ambiente, a partir das concepções do homem como microcosmo, 

parte de um macrocosmo. O pensamento de Aristóteles que viveu entre 384 a.C. a 322 a.C. 

corrobora com o surgimento de uma Ética Ambiental, por meio de proposições como a 

integração do ser humano ao mundo natural e a prudência e racionalidade do uso do saber 

técnico, ou instrumental, na intervenção na natureza (MARCONDES, 2006). 

Contudo, a espécie humana, desde sua origem, procura meios de modificar a natureza 

com pretensão de responder às suas necessidades por mais que em alguns momentos essa 
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mudança acarrete efeitos ruins ao meio ambiente (DIAS; MARQUES; DIAS, 2016). Estes 

efeitos podem ser nomeados como problemas ambientais, que como cita Mendonça (2005), tais 

adversidades ambientais já ocorrem há alguns milênios. Além disto, Patrick Geddes, um 

biólogo e filósofo escocês considerado o patriota da educação ambiental, também manifestou 

sua inquietação com os efeitos da revolução industrial iniciada em 1779, na Inglaterra, pelo 

surgimento da urbanização e suas consequências para o meio natural (DIAS, 2002).  

Devido a essas crescentes preocupações ambientais, conferências e publicações, 

começam então a discutir os temas ambientais e especificamente sobre a educação ambiental. 

De forma cronológica, em 1923, em Paris, depois de algumas tentativas anteriores à Primeira 

Guerra Mundial, ocorreu o primeiro Congresso Internacional para a Proteção da Natureza. Esse 

evento aconteceu na mesma época em que a ecologia se constituía como ciência (DIAS; 

MARQUES; DIAS, 2016).  

Em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu a Conferência para a Proteção 

Internacional da Natureza na Basiléia (Suíça). Esta conferência foi produzida pela Liga Suíça 

para Proteção da Natureza. Em 1948, deu-se início a Comissão Internacional de Proteção da 

Natureza sob as predições da Unesco. Nesse mesmo ano foi criada a União Internacional para 

a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (UICN) que tinha como obtivo assegurar 

o uso dos recursos naturais na vida futura (DIAS; MARQUES; DIAS, 2016).  

Em 1962 foi publicado o livro da bióloga Rachel Carson, Silent Spring (A Primavera 

Silenciosa), e este foi um dos acontecimentos expostos como mais significativos para o 

arrebatamento da revolução ambiental, pois foi chamada atenção da opinião social para as 

modificações e aos riscos ao meio ambiente. Vale mencionar, que termo EA, referente à 

Educação Ambiental, foi promovido pela primeira vez em um evento de educação, no Reino 

Unido, na chamada Universidade de Keele no ano de 1965 (DIAS; MARQUES; DIAS, 2016). 

Em Estocolmo (Suécia), no ano de 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

organizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano (a Conferência de 

Estocolmo, como também conhecida). Foi neste evento que pela primeira vez as lideranças dos 

principais países industrializados discutiram temáticas ambientais. Participaram deste evento 

um total de 113 países. Quanto a mais importante recomendação dessa conferência foi que 

deveria ser dada ênfase à educação ambiental, onde a mesma seria um meio de se examinar e 

acabar com os problemas ambientais existentes naquele tempo. Além disso, houve denúncias 

da ruína da natureza que ocorria naquela época, sentenciando que o crescimento populacional 

necessitaria ser reconsiderado o mais rápido possível (PEDRINI, 1997) (DIAS, 2000). 
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Em Belgrado (na ex-Iugoslávia), aconteceu I Seminário Internacional de Educação 

Ambiental, foi neste ano também que começou um movimento maior no Brasil sobre a temática. 

De acordo com Dias (2002) alguns órgãos estaduais brasileiros iniciaram a discussão sobre a 

educação ambiental, mesmo com todo resistência e iniciaram vários programas em parceria 

com as Secretarias de Estado da Educação. Então, a partir da década de 70 a temática começou 

a se popularizar.   

O debate ambiental no país tomou mais força após sediar a Conferência das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92 (CARVALHO, 2008). E foi neste 

enredo que as iniciativas de EA foram fortalecidas nacionalmente, culminando na instituição 

da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) em 1999, por meio da Lei nº 9.795, que 

personaliza a EA e suas diferenciações, além de normatizar sua implementação no território 

brasileiro (BRASIL, 1999). O conceito definido pela Lei nº 9.795/1999 fala que: 

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do Meio Ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL,1999, p.1). 

Esta lei concede uma normatização para prática da educação ambiental e em seu Decreto 

4281/02 sinaliza os Ministério da Educação e do Meio Ambiente como órgãos responsáveis por 

esta política. No Brasil apesar de existir uma certa resistência às leis e normas ambientais, a 

mesma é feita para ser cumprida ou contestada, de maneira que, logo após a difusão do PNEA, 

foi arquitetada a Coordenação Geral de Educação Ambiental para o Ministério da Educação e 

a Diretoria de Educação Ambiental para o Ministério do Meio Ambiente como determinações 

de cumprimento da PNEA (SORRENTINO et al, 2005). 

No geral, eventos como a Conferência de Tibilisi em 1977, a publicação do Relatório 

Brundtland em 1987, a Cúpula da Terra em 1989, o encontro na Rio 1992 e até o Protocolo de 

Kioto assinado por alguns países em 1997 contribuíram para a EA disseminar pelo mundo. 

Ainda, situações mais recentes como as Metas de Aishi de 2011 e a Rio +20 em 2012 e a Agenda 

2030 que foi o resultado de um plano de ação realizado em 2015 por líderes mundiais afim de 

erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a 

prosperidade, também fazem parte da linha do tempo da educação ambiental (DIAS; 

MARQUES; DIAS, 2016). 
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1.5. As vertentes da Educação Ambiental 

 

A Educação Ambiental atualmente conta com vertentes de estudo, de acordo com 

Layrargues (2012), existem macrotendências para definir o estudo de EA. São elas, a 

macrotendência Conservacionista, a Pragmática e a Crítica.  Para defini-las, Jacobi (2005) 

comenta que a educação ambiental na abordagem conservacionista é predominantemente 

dominada por respostas planejadas que seguem um padrão, onde as ações desenvolvidas são 

pontuais, sem um contexto de temas para gerar discussões que coloquem o indivíduo a 

questionar o padrão da sociedade e o seu modo de vida.  

A EA Conservacionista se constitui das correntes conservacionista, naturalista, do 

Movimento Sharing Nature e da Alfabetização Ecológica. Estas correntes são meios que 

conduzem o aluno a compreender, ler e descrever o meio ambiente que o rodeia, buscando as 

soluções dos problemas ambientais. Algumas atividades comuns do conservadorismo são ações 

como: ecoturismo; trilhas interpretativas; discussões sobre biodiversidade; unidades de 

conservação, biomas específicos; escotismo; observação de pássaros, algumas práticas 

agroecológicas e de senso percepção. Nessa vertente os seres humanos são vistos como parte 

separada do ambiente, uma mera vítima, apesar de responsável pela crise ambiental 

(LAYRARGUES, 2012). 

A EA Pragmática por sua vez, abarca os temas envolvidos pelo Desenvolvimento 

Sustentável e pela Educação Ambiental para o Consumo Sustentável. Quando essa 

macrotendência despertou ela era focada em temas como coleta seletiva e reciclagem de 

resíduos, porém posteriormente foi englobando temas como Consumo Sustentável, Economia 

Verde e até Mudanças Climáticas. A EA pragmática tem alicerce nos conceitos de tecnologias 

limpas, mercado de carbono (que constitui o mercado verde), sistema de gestão ambiental, 

eficiência energética, impacto zero, indicadores ambientais de sustentabilidade. Tudo voltado 

para era do “ecologismo” ambiental (LAYRARGUES, 2012).  

Contudo, a EA crítica foi construída pensando na oposição à vertente conservadora, 

sendo o resultado do descontentamento do domínio de práticas educativas pontuais e pautadas 

por propostas pedagógicas que investem apenas nas escolas, em ações individuais e 

comportamentais na esfera doméstica e privada. Então, a educação ambiental crítica se torna o 

oposto da conservadora por conceber o problema ambiental de maneira associada ao conflito 

social e incluindo no debate a compreensão dos meios da reprodução social e de que a relação 

entre o ser humano e a natureza é composta por relações socioculturais e de classes 

historicamente construídas; por apresentar uma abordagem pedagógica contextualizadora e 
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problematizadora das contradições do modelo de desenvolvimento; por incluir no debate 

ambiental a política que o cerca e por articular as diversas dimensões da questão ambiental e 

sustentabilidade (LAYRARGUES, 2012). 

Ainda, segundo fala Jacobi (2005), a educação ambiental para se tornar crítica necessita 

construir uma compreensão dos problemas ambientais de forma mais complexa, visando as 

políticas envolvidas e a participação do sujeito. Para que isto ocorra, os educadores ou 

responsáveis por passar a informação aos indivíduos, devem estar preparados para reformular 

as informações que recebem à respeito das questões ambientais, para que seja eficiente a 

transmissão de conhecimentos sobre meio ambiente e ecologia. A vertente crítica é inserida 

pelo professor no momento que ele assume uma postura reflexiva, pretendendo sensibilizar o 

sujeito. 

A presente pesquisa leva em consideração para as suas análises, a macrotendência 

Conservacionista e Crítica, com apoio a uma Educação Ambiental Crítica. Essas duas 

tendências são as mais estudadas atualmente. Dito isto, a básica diferença entre a educação 

ambiental crítica e a conservacionista está no que as mesmas geram de resultado final. A EA 

Conservacionista possui o objetivo de resolver problemas de maneira rápida e pontual, sem 

uma análise aprofundada da problemática e sem uma sensibilidade maior pelos conteúdos que 

geraram aquele problema. Já a EA crítica busca aprofundar os problemas, analisando o contexto 

como um todo e fornecendo maneiras de solucionar o contratempo de dentro para fora e não de 

fora para dentro, ou seja, de maneira que o indivíduo observe que o meio ambiente é tudo que 

o rodeia (CRUZ; MELO; MARQUES, 2016). 

Entretanto, a questão principal é identificar quais dessas duas vertentes se distanciam 

ou se aproximam da crítica anticapitalista, quais delas apresentam as melhores condições para, 

por meio de sua ação, pautar-se pela aplicabilidade político-pedagógica de problematizar a 

realidade e intervir nela para construir um projeto social alternativo realçando o papel que a 

educação possui na construção da crise, oferecendo as bases para um novo projeto de sociedade 

civilizada. Conceitualmente a vertente que se aplica a romper padrões é a Educação Ambiental 

Crítica. (LAYRARGUES, 2012). 

1.6. As modalidades da Educação Ambiental 

 

Em sentido amplo a Educação, como um todo, abarca três modalidades: a Educação 

formal, a Educação não formal e a Educação informal. A Educação Formal é aquela que contém 

objetivos diretos e bem específicos que é representado pelas escolas e universidades. Estes 

locais possuem uma diretriz que é centralizada, um exemplo é o currículo político pedagógico 
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que segue fundamentos hierárquicos e burocráticos, determinados a nível nacional, com órgãos 

fiscalizadores dos ministérios da educação. A Educação não formal, é mais alastrada, com 

menos burocracia. Os programas de educação não formal não precisam necessariamente seguir 

um plano pedagógico hierárquico. A duração dos ensinamentos são flexíveis, com duração 

variável e podem, ou não, certificar a aprendizagem. Sendo está educação a mais propagada nas 

Unidades de Conservação. Já a Educação Informal perpassa pela família, pelas igrejas e 

comunidades, pelos amigos ou até por meio da interação dos grupos sociais. Este tipo de 

educação tem como base os valores culturais e históricos repassados entre as gerações 

(GADOTTI, 2005). 

Dito isto, sabe-se que o Parque da Cidade em Natal é intitulado como UC de proteção 

integral, possuindo na lei seu manejo e cuidados necessários, porém estudos como o de Costa 

et al (2012) constataram que ocorreu uma desativação das ações de educação ambiental 

realizadas no Parque durante alguns anos, além de parte da infraestrutura ter ficado sucateada, 

o que impossibilitava o cumprimento da Lei nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação), e tornava inviável a execução de ações adequadas para um manejo sustentável 

da área e sua preservação para as gerações atuais e futuras. Porém, atualmente o Parque está 

com suas atividades ativas e com sua infraestrutura renovada. As atividades são desenvolvidas 

pelo Centro de Educação Ambiental (CEA) do Parque. A atual pesquisa se torna importante 

para verificar tais atividades desenvolvidas na área verde urbana e analisar como as mesmas 

estão contribuindo para conservação efetiva do Parque da Cidade. 

Então, o presente estudo tem como objetivo analisar a contribuição das atividades de 

educação ambiental para conservação do parque da cidade. Para que isto seja possível será 

necessário identificar a percepção dos usuários participantes das atividades de EA sobre a 

importância de tais ações em zona urbana, analisar como a EA é utilizada como ferramenta de 

conservação do Parque da Cidade e verificar os desafios na promoção dessa prática educativa 

pelos responsáveis técnicos. Para alcançar estes objetivos se fará a análise da visão da equipe 

do Centro de Educação Ambiental e dos grupos que participam dessas atividades sobre as 

atividades desenvolvidas. Além disso, é objetivado a verificação de quais os principais desafios 

enfrentados para a conservação efetiva do Parque na visão dos técnicos do CEA. 

Em atendimento aos objetivos e conforme padronização estabelecida pelo Programa de 

Pós-Graduação PRODEMA/UFRN, esta Dissertação se encontra composta por esta Introdução 

geral, uma Caracterização geral da Área de estudo, Metodologia geral empregada para o 

conjunto da obra e por dois capítulos que correspondem a artigos científicos a serem submetidos 

à publicação. O Capítulo 1, intitulado “Educação Ambiental na perspectiva de Técnicos do 
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Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte em Natal-RN”, está submetido ao periódico “ 

Pesquisa em Educação Ambiental”, portanto, está formatado conforme este periódico 

(http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/pesquisa/about/submissions#onlineS

ubmissions); O Capítulo 2, intitulado “A Educação Ambiental no Parque Natural Municipal 

Dom Nivaldo Monte em Natal-RN: A Visão de Estudantes de Ensino Fundamental”, está 

submetido ao periódico  REDE – Revista Eletrônica do Prodema e, portanto, está formatado de 

acordo com as recomendações desta revista, acessar: 

(http://www.revistarede.ufc.br/rede/about/submissions). 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO  

  

O estudo foi desenvolvido em uma Unidade de Conservação localizada na zona urbana 

de Natal-RN. A área de estudo é nomeada de Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte 

(mais conhecido como Parque da Cidade) e se localiza entre os bairros Candelária, Cidade Nova 

e Pitimbu, com coordenadas: 5.851133° S 35.228015° O. Atualmente o parque ocupa 148,68 

hectares e é considerado uma Unidade de Proteção Integral na subdivisão de Parque Nacional, 

e possui gestão municipal (Figura 1).  

Figura 1 – Localização do Parque Dom Nivaldo Monte em Natal-RN 

 

Fonte: Adaptado de NATAL (2018). 

Por sua vez, o Parque da Cidade que foi criado pelo Decreto Municipal nº 8.093, de 

02/01/2007 está inserido na Zona de Proteção Ambiental I (ZPA-1) sendo admitido o uso de 

atividades de pesquisa, educação ambiental, visitação, recreação e turismo em sua localidade 

(NATAL, 2008). O Parque em questão tem como objetivos primordiais a preservação da fauna 

e flora, a educação e a pesquisa, sendo um espaço de conhecimento, lazer e qualidade de vida 

para natalenses e turistas. É importante evidenciar também que esta área verde é um fragmento 
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de Mata Atlântica em um ambiente urbano e, portanto, deve ser preservado. Além do mais a 

área abriga nascentes de corpos d’água (NATAL, 2008). 

Quanto à fauna e flora específica da área verde, estão registradas espécies vegetais no 

Parque da Cidade que totalizam 185, alusivos a 58 famílias, no qual a que possui o maior 

número de espécies é a Fabaceae, também conhecida como Leguminosae (leguminosas) 

(NATAL, 2008). O Parque possui duas entradas públicas, uma pelo lado leste na Avenida 

Prefeito Omar O'Grady, pertencente ao bairro Candelária e outra pelo lado oeste pela Rua Santo 

Amaro, no bairro Cidade Nova. Esta UC possui uma relevância para proteção devido à 

conservação recursos naturais, com destaque para a proteção do lençol freático, mencionado 

por especialistas como um dos mais significativos de Natal (MACIEL; LIMA; MORAIS, 

2017). 

Quanto aos ambientes de socialização do Parque, a área possui diferentes ambientes de 

socialização. O ambiente geral contém auditório, praça e centro de visitantes, mirante e 

memorial de Natal, trilhas e estacionamento. O foco do estudo será o Centro de Educação 

Ambiental (CEA) que possui o objetivo de promover a educação ambiental. O CEA planeja e 

desenvolve algumas atividades junto às escolas e comunidades de categorias diversas. Estas 

atividades são planejadas e compostas em relação à demanda, obedecendo o regulamento do 

parque (NATAL, 2008). 

As trilhas do Parque da Cidade possuem uma extensão total de 2.605 m, onde quatro 

delas são pavimentadas, liberadas para caminhada, corrida e passeio de bicicleta sem a 

obrigatoriedade da presença de um guia. Ao decorrer das trilhas pavimentadas encontram-se 

estruturas de apoio que são conhecidas como pontos de repouso. Nestes locais a presença de 

banheiros e bebedouros para os visitantes. O trajeto das trilhas naturais é realizado pela 

vegetação existente, sendo indispensável possuir um guia no percurso. A trilha possui uso 

limitado e está assegurada nas regras de manejo. As trilhas pavimentadas são: 1) Trilha 

Nascente, de percurso curto, 305 metros; 2) Trilha do Vento, com 645 m; 3) Trilha do Lagarto, 

com 520 metros e 4) Trilha do Pôr-do-Sol, com 890 metros. (As trilhas naturais são: 1) Trilha 

Bromélia, possuindo 300m de extensão; 2) Trilha do Preá, com 800m e 3) Trilha da Embaúba, 

com 1.600m (MACIEL; LIMA; MORAIS, 2017). 

As mais visitadas são as trilhas pavimentadas, tanto por visitantes independentes quanto 

por grupos de visitantes agendados, como escolas e grupos sociais. Isto ocorre devido as trilhas 

naturais serem mais restritas devido às limitações propostas pelo setor de manejo que tem como 

objetivo evitar impactos ambientais graves, então à uma restrição destas trilhas naturais para os 

fins de semana e com um número limitado de participantes (MACIEL; LIMA; MORAIS, 2017). 
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Atualmente o CEA atendem escolas, grupos de idosos, Organizações não 

governamentais (ONG’s), ou outros grupos que agendem um dia e horário. Existe um roteiro 

padrão (Figura 2), tanto para visitas diurnas e vespertinas. Dentre as atividades estão: trilha 

guiada, palestra, visita à sala de exposição (local com amostra de espécies da fauna e flora do 

parque), visita à biblioteca local (momento para leitura), ida ao Memorial de Natal (atualmente 

é comandado pela FUNCART e funciona de quarta a domingo, das 14h às 17h30min) e visita 

ao viveiro de mudas. Além destas atividades há também projetos voltados para o público 

infantil que é a contação de histórias e projetos do final de semana para o público em geral (um 

sábado por mês). Dado o contexto, o Parque Dom Nivaldo Monte apresenta um valor ambiental 

significativo e importantes funções ecossistêmicas no seu interior e em seu entorno, entretanto, 

localiza-se numa área de expansão urbana da cidade de Natal, o que o torna vulnerável aos 

impactos decorrentes do processo de urbanização (REBOUÇAS; GRILO; ARAÚJO, 2015). 

Figura 2 – Ilustrações do roteiro de visita ao Parque da Cidade, Natal-RN, 2018 

Fonte: Natal (2008), Arquivo Pessoal (2018). 

3. METODOLOGIA GERAL 

 

O presente estudo teve como natureza a abordagem qualitativa cuja forma de colher os 

dados se deu por meio de depoimento. Depoimento consiste de acordo com Meksenas (2002, 

p.30) em “um método de organização da coleta de dados a respeito de determinado tema e a 

partir da realização de entrevistas semi-estruturadas”. O depoimento propõe um corte de tempo 

e espaço na narrativa. De posse do tema de sua investigação, o pesquisador localiza sujeitos 
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significativos que narrem suas experiências apenas em relação ao tema proposto. O depoimento 

associa-se a outros métodos, inclusive a análise documental. O caráter qualitativo do 

depoimento conduz o pesquisador ao trato com as concepções de mundo, os valores e as 

narrativas dos sujeitos investigados, capazes de explicar aspectos de suas práticas e das 

interações sociais passadas e presentes. 

Neste contexto, a fundamentação e o procedimento adotado neste estudo ficaram 

concentrados em três etapas: a) revisão bibliográfica e análise de documentos como artigos, 

dissertações e teses relacionados ao tema, b) atividade de campo, com a aplicação de 

questionários subjetivos com os técnicos do Centro de Educação Ambiental e c) aplicação de 

questionários objetivos com as escolas participantes das atividades de EA. Com as análises dos 

documentos citados foram levantadas informações sobre o Parque em questão. O item “b” 

corresponde ao Capítulo 1 da Dissertação. Já o item “c” corresponde ao Capítulo 2 da 

Dissertação. 

Para obtenção de dados do Capítulo 1 foi realizada visitas ao Parque Dom Nivaldo 

Monte e foram aplicados questionários (Apêndice A) com a equipe técnica do Centro de 

Educação Ambiental, totalizando 11 questionários. Eles foram selecionados de acordo com seu 

cargo\função. As entrevistas tiveram aplicação no mês de maio de 2018. Os conceitos 

norteadores da pesquisa facilitaram a obtenção da percepção de todos os técnicos do Centro de 

Educação Ambiental a respeito da Educação Ambiental e conservação do meio ambiente, 

visando compreender a dinâmica das atividades exercidas por eles e as contribuições para 

gestão do Parque Dom Nivaldo Monte e sensibilização dos participantes. 

Quanto ao item “c” da pesquisa que corresponde ao Capítulo 2, foi calculado o número 

amostral de escolas para responder o questionário. O resultado foi definido de acordo com o 

cálculo amostral que seguiu a seguinte fórmula para uma amostragem aleatória simples:  

Figura 3 – Fórmula do cálculo amostral 

 
Fonte: Santos (2012) 

 

Onde “n” corresponde a amostra calculada, “N” à população, “Z” à variável normal 

padronizada associada ao nível de confiança, p à verdadeira probabilidade do evento, e “e” ao 

erro amostral. 

De acordo com os técnicos do Parque da Cidade a média de grupos visitantes por mês é 

de 11. Dentre os visitantes mensais estão grupos de adultos, idosos, Ong’s, escolas, entre outros. 

A presente pesquisa optou por escolher o grupo de escolas. A média de escolas do ensino médio 
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então são de 6 escolas por mês. O cálculo amostral foi feito levando em conta estas variáveis. 

Portanto, de acordo com o cálculo amostral foi visto que era necessário aplicar questionários 

com os alunos de 3 escolas públicas e privadas participantes das atividades de Educação 

Ambiental que se enquadram na faixa etária escolhida para a pesquisa de acordo com o cálculo 

amostral. No total, foram aplicados 94 questionários. Dito isto, foi feita a análise de suas 

percepções sobre as atividades de EA desenvolvidas, meio ambiente e sobre o Parque Dom 

Nivaldo Monte em si (Apêndice B).  

Cabe salientar que a aplicação de questionários seguiu as diretrizes éticas da Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde CNS/MS 510/2016 para realizar pesquisa envolvendo seres 

humanos. Então, cada participante maior de idade assinou um Termo de Consentimento em 

duas vias para garantir a livre participação. E as crianças/adolescentes assinaram um Termo de 

Assentimento em duas vias.  

 

3.1 Processamento e análise dos dados 

 

As análises do primeiro Capítulo foram norteadas pelas orientações propostas Bogdan 

e Biklen (2006), as concepções de natureza de Tamaio (2002) (Quadro 1), e nas concepções de 

Educação Ambiental de Guimarães (2004), Layrargues (2012) e Jacobi (2005). Estes primeiros 

autores entendem que à medida que os dados são lidos, repetem-se e destacam-se certas 

palavras, frases, padrões de comportamento e formas dos sujeitos pensarem sobre os 

acontecimentos. Desse modo, o pesquisador percorre os dados na procura de padrões, 

estabelecendo a partir dos tópicos identificados as categorias de codificação, ou a classificação 

dos dados descritivos recolhidos. As categorias partem dos objetivos da investigação e um 

conjunto de dados pode ser codificado de acordo com mais de uma categoria. Para que fossem 

analisadas e formadas as categorias de análise foram copiladas informações de Tamaio (2002) 

sobre natureza, e de Guimarães (2004), Layrargues (2012) e Jacobi (2005) sobre a EA crítica e 

a EA conservadora. 
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Quadro 1 – Concepções de Natureza de acordo com Tamaio (2002). 

Fonte: Produzido pelos autores (2018). 

No caso, todos os questionários aplicados no primeiro capítulo foram compostos por 

questões subjetivas, englobando o perfil do entrevistado e suas percepções sobre educação 

ambiental e conservação de áreas verdes urbanas. Para avaliar as respostas foram considerados 

todos os onze questionários e os resultados foram trabalhados em função da categorização e 

frequência de respostas. As entrevistas foram transcritas e as respostas foram codificadas com letra 

e número. 

Já a análise de dados do Capítulo 2 teve como base o que fala Bardin (2010) sobre a 

análise quantitativa, que se aplica aos dados que podem ser apreciável, baseando-se na 

frequência de aparição de certos fundamentos. Então, para esta análise foi utilizada 

porcentagens, com o cálculo da frequência e média de repostas dos questionários objetivos. 

Para tabular os dados e gerar os gráficos e tabelas, foi feita a utilização da ferramenta de uso 

livre “Excel”. 

 

 

 

Concepções Aspectos 

 

 

 

 

Racional 

 Fonte de recurso para o homem; 

 Ética utilitarista; 

 Visão dessacralizada da natureza; 

 Conjunto mecânico ou amontoado de recursos que cabe ao homem 

conhecer, explorar e transformar, através do uso da ciência e da técnica; 

 Leitura antropocêntrica; 

 Dualismo homem x natureza: o homem agente externo que se beneficia e 

depende da natureza. 

 

 

Histórica 

 

 

 Leva em conta as condições sociais, históricas, políticas, econômicas e 

culturais; 

 Apresenta o homem e a paisagem construída como elementos constitutivos 

da natureza; 

 Reintegra o homem à natureza com uma relação marcada pela 

intencionalidade dos sujeitos; 

 

 

 

 

Natural 

 Caráter idílico da relação homem-natureza; 

 Contraposição à violência social e ambiental do mundo urbano; 

 Nostalgia da natureza intocada; 

 Visão de mãe-natureza; 

 Harmônica, enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e beleza estética; 

 Dualismo homem x natureza: o homem não faz parte da natureza; 

 Laços afetivos e poéticos; 

 Sagrada. 

 

Generalizante 

 Discursos híbridos e não específicos; 

 Conceitos amplos, vagos e abstratos; 

 Tudo é natureza. 
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CAPÍTULO 1 

Educação Ambiental na perspectiva de Técnicos do Parque Natural Municipal Dom 

Nivaldo Monte em Natal-RN 

 

Environmental Education from the perspective of Technicians of the Municipal Natural 

Park Dom Nivaldo Monte in Natal (City) 
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de acordo com as recomendações desta revista, acessar: 

(http://www.periodicos.rc.biblioteca.unesp.br/index.php/pesquisa/about/submissions#onlineSubmissions) 

 

Resumo 

O presente estudo tem como objetivo apreender a percepção ambiental sob a perspectiva de técnicos do Centro de 

Educação Ambiental de um Parque Urbano localizado em Natal-RN. Caracterizar as atividades desenvolvidas e 

verificar as tendências da Educação Ambiental adotadas nessa área verde e os desafios enfrentados pelo Parque 

Urbano. A metodologia utilizada contou com aplicação de questionários para obtenção de depoimentos junto à 11 

técnicos do Centro de Educação Ambiental. A partir dos dados categorizados, os resultados mostraram que as 

atividades exercidas pelo parque estão atingindo um público alvo diverso. A visão dos técnicos ainda é um pouco 

generalista e conservadora ao se tratar de meio ambiente e educação ambiental. Quanto aos desafios enfrentados, 

a maioria é de ordem da complexidade da gestão pública como a falta de recurso público para o funcionamento da 

Estação de Esgoto. 

 

Palavras-chave: Parque Urbano. Percepção Ambiental. Unidade de Conservação.  

Abstract 

The present study has the objective of apprehending environmental perception from the perspective of technicians 

of the Environmental Education Center of an Urban Park located in Natal City. Characterize the activities 

developed and verify the trends of Environmental Education adopted in this green area and the challenges faced 

by the Urban Park. The methodology used included the application of questionnaires to obtain statements from the 

11 technicians of the Environmental Education Center. From the categorized data, the results showed that the 

activities carried out by the park are reaching a diverse target audience. The vision of the technicians is still a bit 

generalist and conservative when it comes to environment and environmental education. As for the challenges 

faced, most are of the complexity of public management, such as the lack of public resources for the operation of 

the Sewage Station. 

 

Key words: Urban Park. Environmental Perception. Conservation Unit. 

Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo aprehender la percepción ambiental bajo la perspectiva de técnicos del 

Centro de Educación Ambiental de un Parque Urbano ubicado en Natal-RN. Caracterizar las actividades 

desarrolladas y verificar las tendencias de la Educación Ambiental adoptadas en esta área verde y los desafíos 

enfrentados por el Parque Urbano. La metodología utilizada contó con aplicación de cuestionarios para la 

obtención de testimonios ante los 11 técnicos del Centro de Educación Ambiental. A partir de los datos 

categorizados, los resultados mostraron que las actividades ejercidas por el parque están alcanzando un público 

objetivo diverso. La visión de los técnicos todavía es un poco generalista y conservadora al tratarse de medio 

ambiente y educación ambiental. En cuanto a los desafíos enfrentados, la mayoría es de orden de la complejidad 

de la gestión pública como la falta de recurso público para el funcionamiento de la Estación de Alcantarillado. 

 
Palabras Clave: Parque Urbano. Percepción ambiental. Unidad de Conservación 
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1 Introdução 

 

As Unidades de Conservação em áreas urbanas, como é o caso do Parque Natural 

Municipal Dom Nivaldo Monte localizado em Natal-RN, apresentam-se como espaços onde a 

construção do pensamento humano entra em conflito com a busca de convivência das 

sociedades citadinas com as suas áreas verdes. Historicamente, a necessidade por espaços 

verdes em meio à poluição que causava a Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX 

trouxe à população a vontade de voltar a frequentar ambientes naturais, que melhorassem a 

qualidade do ar que respiravam. Então, nesse período foram sendo criados os primeiros modelos 

de Unidades de Conservação, os Parques Urbanos, marcados como uma zona de refúgio em 

meios as grandes cidades que se tornavam cada vez mais insalubres (LOBODA e DE 

ANGELIS, 2005). 

Oficialmente, foi só no final do século XVIII e início do XIX que surgiram os primeiros 

Parques Urbanos no Brasil, tendo como principal público a elite local, servindo a eles como 

espaço de encontro, conversas, lazer e contemplação da natureza. O primeiro parque urbano 

brasileiro foi o Passeio Público do Rio de Janeiro, com construção datada em 1783 (MACEDO 

e SAKATA, 2003) (LIMA e ROCHA, 2009). 

Somente na segunda metade do século XX, sob o contexto da intensificação dos 

debates ambientais, é percebido que o processo de criação de Parques Urbanos eclode em 

diversas cidades do Brasil e do mundo. Por exemplo, a criação de mais de 30 Parques em 

Curitiba-PR, 24 em São Paulo-SP, 15 em Salvador-BA e Ribeirão Preto, 07. Tal modismo na 

criação de parques surgiu sob uma variedade de discursos distintos, mas de modo geral 

buscavam dar um perfil moderno aos projetos urbanísticos propostos nas referidas cidades, 

estabelecendo uma sintonia com o que vinha sendo discutido ao redor do planeta sobre a 

preservação do meio ambiente. Preocupar-se com a preservação do verde e com a prevenção 

dos riscos ambientais nas grandes cidades era sinônimo de atenção com a qualidade de vida da 

população (GOMES, 2014).  

Contudo, somente com a implementação da legislação ambiental e urbanística que as 

práticas preservacionistas dos processos ecológicos e da biodiversidade passaram a fazer parte 

da agenda do planejamento territorial e urbano nas diferentes esferas públicas, sempre com uma 

certa resistência política. A capital do Rio Grande do Norte, que é o foco desta pesquisa, vem 

inserindo em seu contexto urbano as áreas protegidas por lei desde 1994, com o 

macrozoneamento da cidade, onde se estabeleceu restrições de uso para essas áreas, sendo 

criado após essa época, o Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, conhecido também 

como Parque da Cidade que foi usado como objeto de estudo na pesquisa. O Parque da Cidade 

é uma Unidade de Proteção Integral regulamentada pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC). 

O SNUC surgiu no Brasil como forma de implementar áreas protegidas como estratégia 

de conservação da natureza. Ou seja, tornar esses parques urbanos protegidos por lei. Com isso, 

a lei que o regulamenta é a 9.985 de 18 de julho de 2000.O SNUC divide as áreas de proteção 

em duas categorias principais: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral possuem algumas restrições de uso. A visitação pública e a 

pesquisa científica estão sujeitas às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da 

unidade, às regras estabelecidas pela administração do parque, ou seja, o órgão responsável e 

àquelas já previstas em regulamento (BRASIL, 2000).  Porém, o sistema sozinho não tem 

possibilitado soluções definitivas para a problemática da conservação de áreas verdes 

principalmente em zonas urbanas. Faz-se necessário complementar esses sistemas, com a 

inclusão de diversas atividades, como a Educação Ambiental (EA) (DIEGUES, 2001).   

Nesse contexto, as atividades educativas desenvolvidas nas Unidades de Conservação 

se tornaram uma estratégia para que os sujeitos possam compreender os princípios ecológicos 
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para que haja um entendimento maior das problemáticas relacionadas ao meio ambiente e suas 

possíveis soluções, compondo um dos principais mecanismos para a sustentabilidade do 

planeta, sendo um passo primordial para um posicionamento mais crítico (CAPRA, 1996). 

Atualmente há um crescente reconhecimento por parte dos gestores desses parques urbanos 

espalhados pelo país que os processos educativos que envolvem a conservação da 

biodiversidade necessitam ultrapassar a etapa de sensibilização, partindo das percepções e 

necessidades dos atores locais, para estabelecer um processo de aprendizado cooperativo e 

corresponsável (CERATI e SOUZA, 2009). 

Para que se construa um melhor resultado na busca de pessoas mais sensibilizadas a 

respeito da causa ambiental, surge o estudo da percepção ambiental. A percepção é a atitude de 

perceber o ambiente onde faz parte, é tomar consciência daquele espaço gerando a sensação de 

pertencimento àquele meio e consequentemente a vontade de cuidar e proteger. Inicialmente, a 

percepção do meio foi vista como ferramenta de planejamento do espaço, considerando as 

diversas maneiras do homem perceber o ambiente e interpretar o mesmo espaço 

(KRZYSCZAK, 2016). 

A percepção ambiental influencia-se pelo nível de sensibilização do indivíduo. Carvalho 

e Silva Junior (2014) afirmam que por meio da Educação Ambiental é possível despertar no ser 

humano o desejo de modificar o momento presente e construir o futuro, por meio de suas 

condutas individuais, com discernimento a respeito de suas atividades. O desenvolvimento 

sustentável e a educação ambiental motivam que pensemos nas futuras gerações, assegurando 

condições necessárias para a sobrevivência (NUNES, 2007). 

Contudo, o meio natural, assim como o espaço projetado é notado conforme as crenças, 

valores e experiências individuais de cada pessoa, aonde vão sendo atribuídas novas convicções 

e significados em suas vidas. E ainda, a percepção individual acontece por meio dos órgãos 

sensitivos e estão associados as atividades cerebrais. As diferentes visões de mundo estão 

associadas às individualidades de cada pessoa, à sua idade, às suas experiências, às perspectivas 

socioambientais, à educação e ao patrimônio biológico.  Sendo assim, a Educação Ambiental 

quando associada à Percepção Ambiental possui o objetivo de transmitir os conhecimentos e as 

compreensões dos problemas ambientais para consequentemente causar uma maior 

sensibilização dos sujeitos a respeito da preservação dos bens naturais, bem como a precaução 

com os riscos de acidentes ambientais e melhoramento de aspectos referentes a qualidade de 

vida (MELAZO, 2005). 

 

1.1 As modalidades e vertentes da Educação Ambiental  

 

Em sentido amplo, a Educação, como um todo, abarca três modalidades: a Educação 

formal, a Educação não formal e a Educação informal. Toda educação pode ser formal, no 

sentido de ter uma intencionalidade (GADOTTI, 2005). Entretanto, este autor nomeia a 

Educação Formal como aquela que possui objetivos específicos e claros, a exemplo o currículo 

pedagógico, com estruturas ordenadas e burocráticas, determinadas em nível nacional, com 

fiscalização de órgãos e dos ministérios da educação. Esse tipo de educação é representado 

pelas escolas e universidades. Já a Educação não formal em geral é mais generalizada, menos 

hierárquica e menos burocrática. Os programas de educação não formal não são obrigados a 

seguir um sistema formal e hierárquico como é na educação formalizada. Podem ter qualquer 

duração, e podem, ou não, oferecer certificação. Essa vertente da educação por ser menos 

burocrática é a mais difundida nas Unidades de Conservação. Por fim, a Educação Informal 

perpassa na família, nas igrejas, entre os amigos, entre grupos comunitários; esse tipo de 

educação é baseado nos valores culturais históricos repassados entre as gerações.  

Contudo, no que corresponde à Educação Ambiental, existem duas vertentes que mais 

atuam nos dias atuais, são elas, a EA crítica, EA conservacionista. A tendência 
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Conservacionista de acordo Layrargues (2012), se sobressai sobretudo, por meio das correntes 

conservacionista, naturalista, da Alfabetização Ecológica que são meios que conduzem o aluno 

a compreender, ler e descrever o meio ambiente que o rodeia, buscando as soluções dos 

problemas ambientais, essa tendência se atualizou desde a virada do século e tem como exemplo 

de atividades o ecoturismo, as trilhas interpretativas, a biodiversidade, as unidades de 

conservação, os biomas específicos, o escotismo e a observação de aves, alguns exercícios de 

agroecologia e de senso percepção. Nessa vertente os indivíduos aparecem indistintos e 

igualmente responsável e vítima da crise ambiental atual. O problema seria o impacto do 

homem sobre o meio ambiente sem qualquer relação com as práticas sociais. 

Enquanto a EA crítica foi construída pensando na contestação das tendências 

conservadoras do início dos anos 90, essa vertente é consequência da insatisfação com o 

predomínio de práticas educativas sempre baseadas por atividades pedagógicas simplistas que 

investiam apenas em escolas e em ações individuais e comportamentais no âmbito doméstico e 

privado. Então a EA crítica se torna diferente, por compreender que o problema ambiental pode 

estar associado ao conflito social. Esta vertente está preocupada em medir a relação entre 

humano e a natureza e as relações socioculturais e históricas dos mesmos. Ela apresenta uma 

abordagem que contextualiza e problematiza as contradições do modelo de desenvolvimento 

baseado no capitalismo e luta contra as formas de tirania, prepotência, exploração e domínio, 

considera a política no debate ambiental e articula as diversas dimensões da questão ambiental 

(LAYRARGUES, 2012). Contudo, a EA Conservacionista ainda tem se mostrado a vertente 

dominante, propagada em todas as esferas educacionais, baseada na transmissão de 

conhecimentos ambientais corretos e a partir disso, apostando na transformação da sociedade. 

Porém, esse modelo de EA não surte o efeito desejado, já que na realidade ainda estamos 

lidando com o crescimento da degradação ambiental no Brasil e no mundo (GUIMARÃES, 

2004).  

Para o alcance maior da vertente crítica seja nas Unidades de Conservação ou em 

escolas, a educação ambiental precisa construir uma ferramenta que promova uma atitude 

crítica para que haja uma compreensão mais complexa e politizada da problemática ambiental 

com a participação dos sujeitos, o que indica uma ênfase em práticas sociais flexíveis, baseadas 

na cooperação entre os indivíduos. A admissão da educação ambiental numa percepção crítica 

ocorre na medida em que o professor ou instrutor assume uma postura reflexiva. Isto melhora 

o entendimento dos processos ambientais educativos como um exercício político-pedagógico 

que evidencia a viabilidade de motivar e sensibilizar a sociedade, para persuadir sobre as 

diversas maneiras de participação em potenciais fatores de incentivo da população para a 

ampliação do comprometimento socioambiental (JACOBI, 2005). 

Este artigo assumiu um referencial de análise a favor de uma EA Crítica, pelo potencial 

dessa macrotendência de afastar a visão generalista da mudança de comportamento individual 

e a percepção fragmentada do meio ambiente, bem como pela capacidade de análise das 

questões sociais para a efetiva transformação da sociedade perante a questão ambiental. O 

objetivo principal foi analisar a percepção ambiental dos técnicos do Centro de Educação 

Ambiental (CEA) do Parque Dom Nivaldo Monte que se localiza em Natal, Rio Grande do 

Norte. Além disto, foram analisadas as atividades desenvolvidas por eles, buscando saber se 

estão contribuindo para sensibilização dos sujeitos que participam de seus trabalhos e quais os 

desafios enfrentados para o desenvolvimento dessas práticas. Outro objetivo foi identificar suas 

percepções sobre as problemáticas encontradas no parque e as suas perspectivas futuras. A 

pesquisa visou explanar quais as atividades estão sendo ministradas nesses espaços e quais são 

as tendências e dificuldades para implementação efetiva da Educação Ambiental. 
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2 Metodologia 

 

2. 1 Área de estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida em uma Unidade de Conservação (UC) localizada na zona 

urbana de Natal-RN. A área é denominada Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, 

mais conhecido como Parque da Cidade e se localiza entre os bairros Candelária, Cidade Nova 

e Pitimbu. As coordenadas correspondentes são: 5.851133° S 35.228015° O. Atualmente o 

parque possui 148,68 hectares e é considerado uma Unidade de Proteção Integral com gestão 

municipal. 
Figura 1 – Delimitação do Parque da Cidade em Natal-RN 

 
Fonte: Adaptado de NATAL (2008). 

 

O Parque da Cidade foi criado pelo Decreto Municipal nº 8.093, de 02/01/2007 e está 

inserido na Zona de Proteção Ambiental I (ZPA-1) da cidade de Natal sendo admitido o uso de 

atividades de pesquisa, educação ambiental, visitação, recreação e turismo em sua localidade 

(SEMURB, 2017). O Parque tem como objetivos primordiais a preservação da fauna e flora, a 

educação e a pesquisa, sendo um espaço de conhecimento, lazer e qualidade de vida para os 

natalenses e turistas. A UC está cadastrada no Sistema Nacional Unidade de Conservação, do 

Ministério do Meio Ambiente. Pertence ao bioma Mata Atlântica, onde é constituída por 

ecossistemas de dunas e possuem predominantemente uma vegetação de restinga (SEMURB, 

2017). 

O Parque da Cidade possui um Centro de Educação Ambiental (CEA), neste centro eles 

planejam atividades para comunidade visitante. O CEA conta com 13 técnicos. Atualmente eles 

atendem escolas, grupos de idosos, ONG’s, ou outros grupos que agendem um dia e horário. 

Existe um roteiro padrão, tanto para visitas diurnas e vespertinas. Dentre as atividades, estão: 

trilha guiada, palestra, visita à sala de exposição (local com amostra de espécies da fauna e flora 

do parque), visita à biblioteca local (momento para leitura), ida ao Memorial de Natal e visita 

ao viveiro de mudas. Além dessas atividades há também projetos voltados para o público 

infantil que é a contação de histórias; e projetos do final de semana para o público em geral (um 

sábado por mês).  

 

3 Método 

 

Trata-se de estudo de natureza qualitativa cuja abordagem se deu por meio de 

depoimento. Depoimento consiste de acordo com Meksenas (2002, p.30) em um “método de 

organização da coleta de dados a respeito de determinado tema e a partir da realização de 



36 

 

 

entrevistas semiestruturadas”. O depoimento propõe um corte de tempo e espaço na narrativa. 

De posse do tema de sua investigação, o pesquisador localiza sujeitos significativos que narrem 

suas experiências apenas em relação ao tema proposto. O depoimento associa-se a outros 

métodos, inclusive a análise documental. O caráter qualitativo do depoimento conduz o 

pesquisador ao trato com as concepções de mundo, os valores e as narrativas dos sujeitos 

investigados, capazes de explicar aspectos de suas práticas e das interações sociais passadas e 

presentes.  

A atividade de campo compreendeu a aplicação de questionários com os técnicos do 

Centro de Educação Ambiental. Ao longo da pesquisa foram realizadas visitas ao Parque Dom 

Nivaldo Monte e foram aplicados 11 questionários com a equipe técnica do Centro de Educação 

Ambiental. Eles foram selecionados de acordo com seu cargo\função. Os questionários foram 

aplicados no mês de maio de 2018. Os conceitos norteadores da pesquisa facilitaram a obtenção 

da percepção de todos os técnicos do Centro de Educação Ambiental a respeito da Educação 

Ambiental e conservação do meio ambiente, visando compreender a dinâmica das atividades 

exercidas por eles e as contribuições para conservação do Parque Dom Nivaldo Monte e 

sensibilização dos participantes. 

A coleta de dados foi realizada segundo as diretrizes éticas da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde CNS/MS 510/2016 para realizar pesquisa envolvendo seres humanos. Então, 

cada participante assinou um Termo de Consentimento em duas vias para garantir a livre 

participação. 

A análise foi norteada pelas orientações propostas Bogdan e Biklen (2006), nas 

concepções de natureza de Tamaio (2002) (Quadro 1) e nas concepções de Educação Ambiental 

de Guimarães (2004), Layrargues (2012) e Jacobi (2005). Estes primeiros autores entendem 

que à medida que os dados são lidos, repetem-se e destacam-se certas palavras, frases, padrões 

de comportamento e formas dos sujeitos pensarem sobre os acontecimentos. Desse modo, o 

pesquisador percorre os dados na procura de padrões, estabelecendo a partir dos tópicos 

identificados as categorias de codificação, ou a classificação dos dados descritivos recolhidos. 

As categorias partem dos objetivos da investigação e um conjunto de dados pode ser codificado 

de acordo com mais de uma categoria. Já Tamaio (2002), Guimarães (2004), Layrargues (2012) 

e Jacobi (2005) foram utilizados para análise das categorias. Então, os conceitos dos autores 

citados foram adaptados e utilizados para análise da percepção do técnicos sobre meio 

ambiente, natureza e conservação ambiental.  

 
Quadro 1 – Concepções de Natureza de acordo com Tamaio (2002). 

CONCEPÇÕES COMPREENSÕES DE NATUREZA 

 

 

 

 

Racional 

 Fonte de exploração de recursos para o ser humano; 

 Percepção profana da natureza; 

 Aglomerado de recursos que cabe ao indivíduo ter conhecimento para 

explorar e modificar, por meio da ciência e da técnica; 

 Interpretação antropocêntrica; 

 Dualismo humano x natureza: o indivíduo como agente separado da 

natureza e que depende da mesma. 

 

 

Histórica 

 

 

 Leva em consideração as causas sociais, históricas, políticas, econômicas e 

culturais; 

 Apresenta o ser humano e a paisagem instituída como fundamentos 

participantes da natureza; 

 Restitui o sujeito à natureza com um relacionamento marcado pela 

intencionalidade dos sujeitos; 

 

Natural 

 

 

 Espiritualização da relação humano-natureza; 

 Contradição à violência social e ambiental urbanizada; 

 Melancolia da natureza intocada; 

 Percepção da natureza como mãe; 

 Harmônica, enaltecida, fascinante, com equilíbrio e beleza estética; 
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  O ser humano não constitui a natureza; 

 Vínculos sentimentais e bucólicos; 

 Algo Sagrado. 

 

Generalizante 

 Discursos misturados e não específicos; 

 Conceitos amplos, imprecisos e especulativos; 

 Tudo é natureza. 

Fonte: Produzido pelos autores (2018). 

No caso, todos os questionários foram compostos por questões subjetivas, englobando 

duas partes, a primeira que obteve o perfil do entrevistado e a segunda que obtiveram suas 

percepções sobre educação ambiental e conservação de áreas verdes urbanas. Para avaliar as 

respostas foram considerados todos os onze questionários e os resultados foram categorizados 

segundo a frequência de respostas. As entrevistas foram transcritas compondo um corpus cujos 

depoimentos foram identificados com letra e número. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

4.1 Perfil dos técnicos do Centro de Educação Ambiental 

 

Dentre os onze entrevistados, sete eram mulheres e quatro eram homens.  Com faixa 

etária variando de 20 a 60 anos, com a maioria (36,36 %) na faixa de 31 a 40 anos. Em relação 

à escolaridade, uma maior quantidade deles possui pós-graduação (latu sensu) (54,54 %) 

seguida de ensino superior completo (27,27 %), ensino médio completo (9,09%) e mestrado 

(9,09 %), as áreas de formação variam bastante (Quadro 1), formando uma equipe 

multidisciplinar. O sujeito com nível médio é empregado terceirizado. Dois técnicos não 

identificaram sua área de formação, porém se denominaram como professores educadores. 

 
Tabela 1 – Formação dos Técnicos do Centro de Educação Ambiental, Natal/RN, 2018. 

Formação Quantidade 

História 1 

Pedagogia 2 

Artes Licenciatura 2 

Técnico em Meio Ambiente 1 

Ciências Biológicas 1 

Ecologia 1 

Fonte: Produzida pelos autores (2018). 
 

Atrelado à área de formação estão os seus cargos\funções, com técnicos que trabalham 

no parque há 10 meses até servidores com 10 anos de dedicação. Entre os cargos estão: 

historiador, educador ambiental, auxiliar de campo, cargo terceirizado na área da educação 

ambiental, educador, psicopedagoga, duas arte-educadoras, contador de história infantil, 

estagiário e ecóloga. 

 

4.2 Percepções sobre meio ambiente e educação ambiental 

 

Sobre os seus entendimentos a respeito de “natureza e meio ambiente”, as respostas 

variaram em subcategorias. As subcategorias foram analisadas e divididas de acordo com a 

conceituação de Tamaio (2002) (Quadro 1). Seguindo a linha de concepção do autor, houve 

uma variação entre conceituações: generalizantes (54,54 %), racionais (36,36 %) e naturais 

(9,09 %), com nenhuma resposta na categoria “histórica” (Quadro 2). Em relação a suas 

compreensões sobre “conservação do meio ambiente” (Quadro 3) as respostas também 

variaram entre racionais (54.54 %), naturais (27,27 %) generalizantes (18,18 %), porém com 

maior porcentagem na categoria racional.  Ou seja, quando se trata de natureza e meio ambiente, 
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os sujeitos ainda possuem uma visão generalista do assunto, com respostas vagas e 

inconsistentes.  Contudo, quando o assunto é conservação do meio ambiente, as conceituações 

se tornaram mais racionais e consistentes.  

A temática do meio ambiente abarca-se em categorias não apenas biológica, mas 

representativa de uma racionalidade social, moldada por comportamentos, aptidões e credos, 

como também por novos potenciais produtivos. Para que haja uma mudança completa nessa 

percepção, implica-se uma troca de concepções e de moralidades, e isto deve ser norteado de 

forma incisiva pleiteando formar as atuais gerações não apenas para concordar com a incerteza 

e com o futuro, mas para fazer brotar um pensamento mais complexo e aberto às dúvidas, às 

transições, à pluralidade, à probabilidade de construir e reconstruir num processo constante de 

novas compreensões, objetivando novos caminho de ação (MORIN, 2001) (CAPRA, 2003) 

(LEFF, 2001) (LEFF, 2003). 

 
Quadro 2 – Percepções dos técnicos do Centro de Educação Ambiental sobre natureza e meio ambiente 

Categoria Depoimentos 

 

 

 

 

 

 

Percepção Sobre 

Natureza e Meio 

Ambiente 
 

Subcategoria Generalizante 

(T1) – “Vida, preservação da vida”. 

(T2) – “Vida.” 

(T3) – “Vida. A natureza é parte essencial e fundamental para todos nós”. 

(T4) – “Toda a vida orgânica não humana (animais, plantas, etc)”. 

(T5) – “Sustentabilidade, preservação”. 

(T9) – “Sustentabilidade”. 

Subcategoria Natural 

(T6) – “Preservação do meio ambiente, árvores, animais, etc”. 

(T7) – “A fauna e a flora”. 

(T8) – “Plantas, flores, árvores, bosques com animais silvestres”. 

(T10) – “Um espaço em que a fauna e a flora podem se harmonizar”.  

Subcategoria Racional 

(T11) – “Meio ambiente envolve o meio biológico e físico e cujo conjunto 

desses elementos funcionam como um sistema natural que gera 

interações”. 

Fonte: produzido pelos autores (2018). 

 

Quadro 3 – Percepções dos técnicos do Centro de Educação Ambiental sobre Conservação do Meio Ambiente 

Categorias Depoimentos 

 

 

Percepção 

Sobre 

Conservação 

Do Meio 

Ambiente 

 

 

 

 

 

 

Subcategoria – Generalizante. 

(T2) – “Conservação da vida”. 

(T4) – “Algo como proteger a vida e o que nos mantém vivo”. 

Subcategoria – Natural. 

(T1) – “Compreendo ser uma ação de conservar os aspectos naturais”. 

(T5) – “No sentido mais amplo, seria conservar o meio onde vivemos, casa, 

trabalho, rua e também a fauna e flora”. 

(T6) – “Manter o meio ambiente conservado a sua fauna e flora”. 

Subcategoria – Racional 

(T3) – “Conservar é tudo aquilo que você pode usufruir sem destruir”. 

(T8) – “Manter o meio ambiente e intervir nele quando necessário”. 

(T7) – “Como preservar os recursos naturais da ação predatória do homem e 

proteção contra eventos que possam destruir o meio ambiente”. 

(T9) – “Entende-se por procurar de uma maneira, como a prática de E.A 

manter e preservar o meio ambiente da ação do homem de forma 

conscientizada”. 

(T10) – “Técnicas que contribuem para a manutenção e estudo dos organismos 

no meio ambiente”. 

(T11) – “Consiste em medidas/ações preventivas visando a manutenção das 

características ambientais, ecológicas ou medidas corretivas para a 

recuperação de um ambiente as condições adequadas – bem estar ambiental”. 

Fonte: produzido pelos autores (2018). 
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A percepção dos sujeitos em relação ao meio ambiente, numa perspectiva mais 

generalizante e naturalizada, repercutiu também na ideia de EA presente na aplicação de 

questionários com os gestores. Quase todos eles, através de suas respostas, apresentaram uma 

concepção de EA (Figura 2) que se aplica a uma corrente Conservacionista (90,90 %). Apenas 

um (9,09 %) demonstrou uma visão mais crítica do conceito, já que mencionou além da relação 

homem-natureza, a relação homem-homem (Quadro 4). Este resultado confirma que a 

Educação Ambiental ainda é bastante dominada pela corrente conservadora, como dito por 

Guimarães (2004). Então, está faltando nos técnicos uma visão mais reflexiva, pois é a partir 

dessa reflexão que surge a tendência para abarcar em uma educação crítica (JACOBI, 2005). 

 
Quadro 4 – Percepções dos técnicos sobre Educação Ambiental de acordo com as correntes críticas e 

conservacionistas baseadas nas conceituações de GUIMARÃES (2004) LAYRARGUES (2012) e JACOBI 

(2005). 

CORRENTE CONSERVACIONISTA 

CARACTERÍSTICAS 

 Transformação cultural; 

 Mudança de comportamento; 

 O resultado da modificação do indivíduo é similar à mudança da sociedade; 

 Percepção segmentada e generalizada da realidade, ou seja, relação dissociada do ser humano 

com a natureza; 

 Princípios ecológicos e afetuosos; 

 Preservação do meio ambiente contra a degradação humana; 

 Difusão de saberes ambientalmente corretos. 

DEPOIMENTOS  

(T1) – “Conservar, preservar, compreender os instrumentos de uso sustentável de um determinado 

lugar”. 

(T2) – “Ação necessária para formar pessoas preocupadas com os problemas ambientais”. 

(T3) – “Educar e conscientizar sobre a importância da natureza em nossa vida é de suma importância 

para o meio ambiente sustentável”. 

(T4) – “O trabalho de conscientizar as pessoas quanto a natureza é importante, e ensiná-las a como cada 

um pode fazer a sua parte para ajudar na preservação”. 

(T5) – “Eu entendo que ela se responsabiliza em sensibilizar os indivíduos a respeito das questões 

ambientais em sua volta”. 

(T6) – “Trabalhar o público alvo desde a criança até com os adultos sobre a importância do meio 

ambiente no seu dia a dia”. 

(T7) – “Ações de conscientização, planejadas estrategicamente para atingir a população e educá-la a 

respeito”. 

(T8) – “Conhecer conceitos sobre o meio ambiente e como usá-los diariamente”.  

(T9) – “A EA é uma ferramenta para levar o indivíduo a entender a importância de se preservar e 

conservar o meio ambiente”. 

(T10) – “Orientações para a conscientização de como nossa forma de viver influencia no meio”. 

CORRENTE CRÍTICA 

CARACTERÍSTICAS 

 Transformação social; 

 Pensamento/educação política; 

 Sociedade em conjunto nos grupos de proteção do meio ambiente;  

 Homem como parte da natureza; 

 Percepção aprofundada da realidade e das questões ambientais: aspectos políticos, sociais, 

econômicos, históricos e culturais; 

 Resistência ao padrão cultural imposto, a exclusão social e a má distribuição de recursos/renda; 

  Modificação da sociedade para a implantação de sociedades sustentáveis e democráticas. 

DEPOIMENTOS 

(T11) - “Consiste em processos de educação que tem como objetivo desenvolver uma consciência e 

mudanças de atitudes na relação homem-natureza e homem-homem”. 

Fonte: Produzido pelos autores (2018). 

Espaços onde a EA não formal atua é capaz de propiciar momentos para um diálogo que 

tenha como objetivo uma reflexão crítica. Além disto, os técnicos dos parques urbanos precisam 
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trabalhar a sensibilização de cidadãos para que os mesmos possam julgar com sapiência a 

melhor via para se alcançar uma sociedade sustentável. Isto somente ocorrerá se as atividades 

de Educação Ambiental forem capazes de motivar e desafiar os confortos racionais que não 

ajudam os educandos a interrogarem a conceito do lucro pelo lucro e do individualismo (SILVA 

e ABÍLIO, 2011). 

Os sujeitos quando questionados sobre exemplos de atividades de Educação Ambiental, 

a maioria citou atividades que o Parque executa, como palestras, teatro, entre outros. Segue 

algumas das falas:  
“Bem, como minha formação é em história venho fazer uma referência a ações 

relacionadas a este campo de saber. “Circuito ambiental e cultural, consiste em 

apresentar a história e o meio ambiente, como por exemplo: conhecer as Zonas de 

Proteção Ambiental (ZPA) de Natal e a história da cidade”. “Conhecer para preservar” 

(T1). 

 “Palestras sobre a temática ambiental, dinâmicas, contação de história, atividades 

lúdicas sobre a temática, ações concretas: plantar mudas, separação do lixo, etc” (T11). 

“Para crianças: contar ou mostrar (através de teatro, fantoches e estórias como “cuidar 

do meio ambiente”) e esse conteúdo mostrado ser relacionado como outras matérias” (T8). 

Estas atividades citadas por eles são comuns a esses ambientes, pois no geral, as ações, 

programas e estratégias de Educação Ambiental em Unidades de Conservação estão sendo 

predominados e orientados pelos aspectos preservacionistas, ressaltando pedagogicamente 

temas biológicos ou ecológicos (TAMAIO e LAYRARGUES, 2014). A linha pedagógica 

seguida pelo CEA ainda não foi definida, porém de acordo com as respostas dos questionários 

alguns citaram que as atividades se baseiam no construtivismo: 

 [...] “pode-se dizer que é realizado um processo de “construtivista” com o planejamento 

das visitas” (T1). 

 [...] “Não há uma linha político-pedagógico definida\estabelecida, mas tem 

características do construtivismo” (T11). 

Neste contexto, a Educação Ambiental de acordo com Vasconcellos (2002) surge como 

uma reflexão crítica da realidade do sistema educacional, onde ela propõe um sistema de 

educação construtivista interdisciplinar, humanizado, consolidando a participação dos diversos 

atores da sociedade por meio de um sistema de cooperação. Contribuindo para uma relação 

mais harmoniosa e equilibrada entre homem e a natureza. Ou seja, basear as atividades do CEA 

em uma linha construtivista é um bom caminho para uma EA mais crítica.  

Posteriormente ao questionamento da linha político pedagógica, houve a pergunta sobre 

como era avaliado a eficácia das atividades ali desenvolvidas. A maioria respondeu de forma 

inconsistente, e dois assumiram ser um ponto que ainda não está definido, segue uma das falas: 

 “Existe o feedback dos grupos agendados. Mas, ainda é um ponto que precisa ser 

fortalecido em nosso planejamento” (T1). 

Sobre as capacitações que a UC recebeu nos últimos anos. Dois técnicos falaram que 

não houve capacitações, porém, o restante citou algumas que já participaram no parque, dentre 

as mais citadas, estão: capacitação sobre Mata Atlântica, Processo de Taxidermia, Unidade de 

Conservação e Sistema Solar. Visto estas capacitações citadas, justifica-se o fato de que quando 

questionados sobre o que seria Conservação do Meio Ambiente, a maioria respondeu de forma 

racional e consistente, diferentemente de quando falaram sobre meio ambiente e natureza.  

Quando questionados sobre qual devia ser o público-alvo das atividades de Educação 

Ambiental, a maioria respondeu que “todos” devem ter a oportunidade de participar. Alguns 

depoimentos: 

 “Toda a comunidade, compreendendo como todos os visitantes” (T1). 

 “Todos os públicos devem ser levados em consideração. A questão seria mais da 

linguagem e metodologia ser adaptada a eles” (T5). 
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Contudo, foi notado que no Parque da Cidade há uma dificuldade de atingir os usuários 

que frequentam o ambiente todos os dias, para lazer e prática de exercícios físicos com as 

atividades voltadas para Educação Ambiental, já que o público do CEA são escolas municipais, 

estaduais ou particulares e grupos de pessoas agendadas previamente. Os únicos movimentos 

que existem na área para poder atingir esse público são os cartazes espalhados na área verde e 

as atividades que ocorrem uma vez por mês, no sábado. 

 

4.3 Percepções sobre Unidade de Conservação: A situação do Parque da Cidade 

 

Os técnicos do CEA também foram interrogados sobre o tema Unidade de Conservação, 

focado na situação do Parque em questão. Eles foram questionados desde o significado de UC 

até suas opiniões sobre como o Parque estará daqui a 10 anos. Com isso, sobre a pergunta: “O 

que você entende por Unidade de Conservação?”, foi notável a falta de conhecimento da lei do 

SNUC. Dos técnicos, somente 36,36 % citaram que a UC era um local protegido por lei e 75 % 

deles mostraram conhecimento prévio sobre a lei do SNUC. O restante (63,63 %), apenas 

demonstrou que UC é um local que deve ser conservado, com frases generalistas e sem muita 

base teórica (Quadro 5). 

 
Quadro 5 – Percepções dos técnicos do Centro de Educação Ambiental sobre o significado de Unidade de 

Conservação 
Categorias Depoimentos 
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Subcategoria – Local de conservação 

(T2) – “Um espaço em que se conserva\preserva os recursos naturais”. 

(T3) – “É um espaço destinado a conservar e preservar o bioma local 

existente”.  

(T4) – “Um lugar para preservar\conservar o ambiente e os próprios 

recursos naturais, contidos nele, fauna e flora”. 

(T5) – “É um local separado por lei em que se usa para conservação do 

espaço, com características próprias”. 

(T1) – “É uma reserva ambiental de uso restrito”. 

(T6) – “Áreas protegidas importantes para conservação e preservação para 

o meio ambiente”. 

(T10) – “Um espaço demarcado para conservação”. 

Subcategoria - Área protegida por lei 

(T7) – “É uma área natural, criada e protegida pelo poder público. É 

denominada U.C pelo Sistema Nacional de Conservação da Natureza 

(SNUC) lei 9985/2000”. 

(T8) – “Uma área protegida legalmente, dentro de uma ZPA”. 

(T9) – “São áreas protegidas por lei: (SNUC), nesses locais existe uma 

relevância da flora e fauna local. Com objetivo de preservar esse espaço para 

futuras gerações”. 

(T11) – “São áreas que devido suas características naturais, ambientais 

relevantes, são instituídas legalmente pelo poder público como áreas 

protegidas – As diretrizes para instituição e regulamentação dessas áreas são 

definidas pelo SNUC”. 

Fonte: produzido pelos autores (2018). 

Seguindo na temática da percepção dos técnicos sobre o Parque da Cidade, eles foram 

indagados ainda sobre a importância de uma UC como a que trabalham para zona urbana da 

cidade, com destaques para falas como: 

“Eu diria que a conscientização da população é um dos principais objetivos em 

política de preservação, neste sentido, a Educação Ambiental, é fundamental, pois é 

através dela que a população da cidade irá adquirir o sentimento de pertença da 

unidade de conservação” (T1).  
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 “Os cidadãos saem daqui entendendo a importância de um lugar assim, seus benefícios 

e propagando as informações colhidas por eles” (T5). 

[...] “considero importante. Uma criança; um adulto que deixa de arrancar planta do 

Parque jogar o papel de bala no chão e entende o sentido de conservar, refletirá na casa, na 

escola e no bairro (mesmo em passos de formiga)” (T8). 

Finalizando o questionário, os técnicos foram perguntados sobre os problemas 

ambientais enfrentados pelo Parque e sobre suas perspectivas para UC daqui a 10 anos. Os 

problemas mais citados foram: O sistema sanitário, mais especificamente, a unidade de 

tratamento de esgotos que não está funcionando por falta de verba governamental e o extravio 

de espécies na área conservação. Foram comentados também sobre problemas com o 

desmatamento, resíduos sólidos depositados no solo, péssima gestão de recursos e ocupação 

indevida. Destacando-se a fala:  

“Os problemas ambientais enfrentados pela UC consistem, entre outros, em efeitos de 

borda (lixo, queimadas no entorno da área – por ser uma área urbanizada). Retirada 

de espécies da flora (roubo para comercialização, efetivo funcionamento da ETE (que 

depende de recurso público). Contudo, há ações com objetivo de coibir esses 

impactos. São ações e medidas constantes pela administração e equipe técnica do 

Parque” (T11). 

Contudo, como algumas falas esperançosas e outras ainda duvidosas, os gestores do 

CEA esperam em sua maioria que o Parque estará em melhores condições em 10 anos. Foi 

citado em algumas falas que as melhorias irão depender dos políticos que entrarem nesse meio 

tempo, pois a UC é de comando Municipal. Segue algumas falas: 

“Sabemos que existe um ponto importante para responder esse item, o fato de ser 

gerenciado\administrado pelo poder público – onde há muita mudança de gestão. Mas, 

imagino o Parque daqui a 10 anos como um espaço bem preservado, com áreas 

recuperadas, com continuidade nas ações de educação ambiental e de 

conservação\preservação” (T11). 

 “Espero que cumprindo o objetivo proposto de preservar, oferecer Educação 

Ambiental, lazer e recreação aqueles que vem conhecer” (T5). 

“Em pleno funcionamento, com mais recursos financeiros e de pessoal e com mais 

suporte dos governantes” (T7). 

Nesta questão, Tamaio e Layrargues (2014) comentam que a gestão das áreas verdes é 

uma controvérsia quando se trata de tornar as atividades EA mais efetivas nesses locais. Os 

autores comentam que embora seja possível perceber recentemente o surgimento de iniciativas 

e movimentos na direção da gestão participativa nas áreas protegidas, o foco ainda são gestões 

técnicas burocráticas e políticas.  

 

5 Considerações Finais 

 

A Educação Ambiental é um instrumento que contribui para conservação do Parque e 

tem cumprido seu papel no Parque Dom Nivaldo Monte. Percebeu- se com a pesquisa que a 

área verde possui uma equipe multidisciplinar capacitada responsável pelas atividades do CEA, 

porém mesmo com as capacitações que eles participaram, foi notada uma falta de 

aprofundamento de conteúdo sobre a temática “Unidade de Conservação”. Poucos foram os 

que citaram a lei do SNUC em suas falas. Porém, o trabalho exercido pelo Centro de Educação 

Ambiental tem de maneira geral contribuído para sensibilização dos que participam de suas 

atividades. Ainda existem algumas questões que precisam ser melhoradas, como a forma de 

avaliar suas ações e a falta de uma linha político pedagógica. Foi observado na maioria das falas 

dos técnicos uma linguagem conservacionista e generalizada da Educação Ambiental, isto 
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preocupa, pois se os próprios gestores responsáveis pelas atividades ainda possuem uma visão 

generalista do assunto, os que participam dificilmente sairão de maneira diferente. 

Em relação aos problemas citados por eles, uma das soluções é que o poder público 

invista mais no Parque da Cidade para que sejam solucionadas estas problemáticas antigas, 

principalmente a questão da Estação de Tratamento de Esgoto. Cabe para além dos gestores, a 

população frequentadora do Parque, manifestarem-se e pressionar o poder público a favor de 

melhorias e políticas públicas que amenizem a situação negativa da Unidade de Conservação, 

gerando assim uma gestão mais participativa. Além disso, precisa haver um investimento na 

divulgação das atividades do parque para que seja atingido um maior público para as atividades 

voltadas à Educação Ambiental. 
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RESUMO 

A presente pesquisa trata sobre a percepção ambiental de estudantes participantes das atividades de Educação 

Ambiental ministradas pelo Centro de Educação Ambiental do Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, 

localizado em Natal-RN. O objetivo do artigo é analisar as atividades desenvolvidas pelo parque, verificando as 

percepções dos estudantes sobre meio ambiente. A metodologia utilizada para alcance dos resultados contou com 

pesquisa bibliográfica e aplicação de questionários com 3 escolas visitantes, totalizando 94 respondentes. O 

questionário compreendia perguntas objetivas de múltipla escolha e uma pergunta subjetiva. Com o processamento 

dos dados foi percebido que os participantes possuem uma boa base sobre meio ambiente, porém prevalece ainda 

uma visão naturalista e conservadora sobre o tema. É necessário que o Centro de Educação Ambiental aprofunde 

algumas temáticas para que se antiga uma educação mais crítica.  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Unidades de Conservação. Percepção Ambiental. 

 

ABSTRACT 

 

The present research deals with the environmental perception of students participating in Environmental Education 

activities taught by the Environmental Education Center of the Dom Nivaldo Monte Municipal Natural Park, 

located in Natal-RN. The objective of the article is to analyze the activities developed by the park, verifying 

students' perceptions about the environment. The methodology used to reach the results counted on bibliographical 

research and application of questionnaires with 3 visiting schools, totaling 94 respondents The questionnaire 

comprised multiple-choice objective questions and a subjective question. With the processing of the data it was 

noticed that the participants have a good environmental base, but they carry a naturalistic and conservative view 

about the environment. It is necessary that the Environmental Education Center has some more competencies for 

a more critical education. 

Keywords: Environmental Education. Conservation Units. Environmental Perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Parques Urbanos se tornaram modelos de proteção ambiental devido à grande 

degradação das cidades (REZENDE et al., 2012). No Brasil os movimentos ambientalistas se 

relacionavam no início de seus debates com os acidentes ambientais históricos ocorridos em 

grandes ou pequenas escalas. A divulgação destes problemas pela mídia tinham um papel 

importante na sensibilização da sociedade e autoridades responsáveis. Com isto, foi criada a 

Lei Federal nº 6938/1981 que rege à Política de Educação Ambiental com os objetivos de 

defender, aprimorar e amplificar as condições socioeconômicas e proteger a comunidade 

humana, ou seja, uma ferramenta na busca pela sustentabilidade (BRASILEIRO e DIAS, 2013).  

A proteção da biodiversidade é um dos pontos principais ao se tratar de movimentos 

sustentáveis em suas proporções ecológicas, econômicas e culturais. A preservação das funções 

ecossistêmicas depende da manutenção da quantidade de espécies, ou seja, é necessário 

preservar para não afetar os serviços que fazem os ecossistemas. Para haver um equilíbrio no 

desenvolvimento da sociedade é preciso ter cuidado com os recursos que geram serviços 

ambientais. Neste contexto, as Unidades de Conservação se tornam ambientes estratégicos para 

preservação da diversidade biológica e cultural que estão relacionadas a ela, tornando-se áreas 

propícias para o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental (EA) (VALENTI; 

IARED; OLIVEIRA, 2015). 

A abordagem utilizada nas atividades de EA se diferem de acordo com a prática dos 

educadores ambientais e suas concepções sobre meio ambiente, além da relação do indivíduo 

com o meio. Seguindo essa linha, de acordo com Valenti, Iared e Oliveira (2015) muitos autores 

citam e descrevem diversas tendências para a Educação Ambiental, mostrando que não existe 

um consenso da melhor maneira de se tratar sobre esse assunto. Porém, analisando de forma 

amplificada, existe duas grandes tendências, que são a linha conservacionista e a linha crítica.   

A EA Conservacionista possui uma percepção de mundo que resiste em compreender 

pensamentos do conjunto, pensando separadamente uma universalidade multifacetada. 

Interessada na fragmentação, vê o mundo segmentado, desunido. Esta tendência tende a 

priorizar o ser humano, deixando de lado sua interação com a natureza e estipula uma 

desigualdade ordenada.  Essa vertente de Educação Ambiental, ao se posicionar incapaz de 

modificar uma prática conserva a sociedade na realidade do interesses preponderantes, o 

domínio do capital (GUIMARÃES, 2004). 

A Educação Ambiental Crítica nasce para colaborar com o resgate de princípios básicos 

para desenvolvimento de uma nova cidadania, admitindo uma visão integrada das relações entre 
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a sociedade e a natureza e entre o humano e seus equivalentes. Um passo inicial para a Educação 

Ambiental Crítica é a idealização correta do significado de meio ambiente (GARRIDO e 

MEIRELLES, 2014). A EA Crítica busca desenvolver o entendimento das problemáticas 

socioambientais em suas abundantes proporções: sociais, culturais, geográficas, históricas, 

biológicas; compreendendo o meio como um acoplado de inter-relações que se engendram entre 

a natureza e a sociedade (GUIMARÃES, 2004). 

Contudo, de acordo com Garrido e Meirelles (2014), as formas diferentes de tratar o 

trabalho de EA, mostram as divergentes percepções da população sobre meio ambiente. A 

percepção adotada no presente artigo é aquela na qual se combina interferência dos sentidos e, 

também dos conhecimentos, pois a percepção de um conteúdo ou episódio se dá de acordo com 

a interpretação dada pelo indivíduo, ou seja, ocorre de forma conceitual e não apenas 

conteudística. 

  

1.1 Um histórico breve da Educação Ambiental 

A abrangência do conteúdo sobre Educação Ambiental na política brasileira e 

internacional é relativamente nova. O primeiro encontro grande para se tratar do assunto 

ocorreu em Tibilisi (Geórgia), no ano de 1977 e foi nomeado como Primeiro Congresso 

Internacional de Educação Ambiental (SOUZA e FLUMINHAN JUNIOR, 2016). Após 6 anos 

deste congresso, a Organização das Nações Unidas (ONU), criou com a iniciativa do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), uma Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CMED).  

A referida comissão tinha o objetivo de desenvolver o diálogo sobre a área ambiental 

entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, buscando uma possível cooperação entre 

ambos. Esse encontro reconciliou o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente e 

inseriu na agenda internacional o termo desenvolvimento sustentável (DIAS, MARQUES e 

DIAS, 2016). Em 1987, ocorreu a III Conferência Internacional sobre Educação Ambiental que 

reuniu docentes que trabalhavam com a EA, totalizando educadores de 100 países ligados a 

organizações governamentais e não governamentais. Essa conferência serviu para fortificar os 

conteúdos tratados em Tibilisi. Foi discutido neste ano que a EA deveria sensibilizar pessoas e 

desenvolver suas habilidades para que fossem disseminados preceitos que possibilitassem a 

população de arquitetar propostas para solucionar as problemáticas do meio ambiente.  

Em 2000, no Brasil, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), que dividi as áreas de proteção, incluindo Parques Urbanos, em 12 categorias incluídas 

em duas grande categorias: As Unidades de Proteção Integrais e de Uso Sustentável (BRASIL, 
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2000). Dentre os objetivos principais dessas Unidades de Conservações (UCs) está o 

desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental. Dito isso, o parque foco deste estudo 

é uma Unidade de Proteção Integral denominada Parque Natural Municipal Dom Nivaldo 

Monte, mais conhecido como Parque da Cidade e se localiza na zona urbana de Natal – RN. 

Nessa área verde são desenvolvidas atividades de EA pelo Centro de Educação Ambiental 

(CEA). Diante disto, o presente artigo busca analisar as práticas exercidas no interior da 

Unidade de Conservação para investigar a percepção sobre meio ambiente dos participantes das 

atividades de EA, mais especificamente alunos de Ensino Fundamental, sendo um estudo 

pioneiro na Unidade de Conservação. 

1.2 As Unidades de Conservação urbanas como ambientes para o desenvolvimento da 

Educação Ambiental 

As Unidades de Conservação são geograficamente espaços extensos e delimitados, 

esses ambientes possuem qualidades naturais incomuns que possuem o poder de atrair o público 

com suas atividades recreativas e de educação ambiental. Os Parques urbanos são conhecidos 

historicamente como locais da cidade que provem lazer, recreação, contato com a natureza e 

observação de belas paisagens. Por estarem inseridos na malha urbana, estas áreas verdes 

podem trazer um olhar diferente na observação das grandes cidades, fazendo a sociedade 

perceber as questões ambientais, como, a gestão de resíduos, o uso dos recursos hídricos, 

conservação da biodiversidade, entre outros (MACHADO, 2009).   

Porém, de acordo com Diegues (2001) existem visões à respeito das Unidades de 

Conservação. Para os naturalistas a única maneira de proteger a natureza era ao afastar o ser 

humano, formando ilhas para observação e admiração do meio ambiente.  Os locais protegidos 

serviriam como áreas onde o indivíduo poderia depositar suas energias e melhorar de seus dias 

estressantes nos centros urbanos. Essa forma de observar o ambiente ainda hoje é abordado. 

Ao tratar sobre a EA em áreas verdes urbanas é possível sensibilizar a população na 

busca de gerar sociedades mais sustentáveis e justas, garantindo um planeta recuperado e limpo 

para as futuras gerações. Ademais, as atividades de educação ambiental promovem uma 

melhoria na qualidade de vida da sociedade ao unir setores políticos, econômicos, culturais e 

sociais, o que é de fundamental importância para o planejamento ambiental do país (BARCHI, 

2016).   
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Área de estudo 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Centro de Educação Ambiental (CEA) de 

uma Unidade de Conservação (UC) localizada na zona urbana de Natal-RN. A área é 

denominada Parque Natural Municipal Dom Nivaldo Monte, conhecido também como Parque 

da Cidade e se localiza entre os bairros Candelária, Cidade Nova e Pitimbu (Figura 1). As 

coordenadas correspondentes são: 5.851133° S 35.228015° O. Atualmente o parque possui 

148,68 hectares e é considerado uma Unidade de Proteção Integral com gestão municipal.  

Figura 1 - Mapa de localização do Parque da Cidade em Natal-RN 

  
Fonte:  NATAL (2008) 

O Parque da Cidade foi criado pelo Decreto Municipal nº 8.093, de 02/01/2007 e está 

inserido na Zona de Proteção Ambiental I (ZPA-1) da cidade de Natal sendo admitido o uso de 

atividades de pesquisa, educação ambiental, visitação, recreação e turismo em sua localidade 

(SEMURB, 2017). Com isso, o Parque tem como objetivos primordiais a preservação da fauna 

e flora, a educação e a pesquisa, sendo um espaço de conhecimento, lazer e qualidade de vida 

para os natalenses e turistas. A UC está cadastrada no Sistema Nacional Unidade de 

Conservação, do Ministério do Meio Ambiente. Pertence ao bioma Mata Atlântica, onde é 

constituída por ecossistemas de dunas e possuem predominantemente uma vegetação de 

restinga (SEMURB, 2017). 

O Parque da Cidade possui o Centro de Educação Ambiental (CEA), neste centro eles 

planejam atividades para comunidade visitante. O CEA conta com técnicos de diversas áreas 

do conhecimento. Atualmente eles atendem escolas, grupos de idosos, ONG’s, ou outros grupos 

que agendem um dia e horário. Existe um roteiro padrão, tanto para visitas diurnas e quanto 

para as vespertinas. Dentre as atividades, estão: trilha guiada, palestra educativa, visita à sala 
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de exposição (local com amostra de espécies da fauna e flora do parque), visita à biblioteca 

local (momento para leitura), ida ao Memorial de Natal e visita ao viveiro de mudas. Além 

dessas atividades há também projetos voltados para o público infantil que é a contação de 

histórias; e projetos do final de semana para o público em geral (um sábado por mês).  

2.2 Procedimentos metodológicos 

A pesquisa apresenta princípios da investigação qualitativa e exploratória. O 

instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário elaborado pelos autores, com 

questões objetivas de múltipla escolha e uma questão subjetiva. Sobre o qual, pretendia 

conhecer a percepção de alunos de escolas participantes das atividades de Educação Ambiental 

relacionadas ao tema preservação da natureza, educação ambiental e sobre o Parque da Cidade. 

A pesquisa qualitativa possibilita a compreensão de questões que não podem ser quantificadas, 

como, os anseios, os sentimentos, as motivações e expectativas individuais (Silva et al., 2011). 

Além disso, a percepção ambiental pode contribuir para melhoria das atividades de Educação 

Ambiental, pois por meio dela nota-se as fragilidades e eficiências dos alunos. 

O procedimento adotado neste estudo ficaram concentrados em duas etapas: a) revisão 

bibliográfica e análise de documentos como artigos, dissertações e teses relacionados ao tema, 

e b) atividade de campo, com a aplicação de questionários com as escolas participantes das 

atividades de Educação Ambiental do Parque da Cidade. Ao longo da pesquisa foram realizadas 

visitas ao Parque Dom Nivaldo Monte e foram aplicados questionários com três escolas, 

totalizando 94 respondentes. Os questionários eram sempre aplicados após a palestra educativa 

ministrada pelo CEA. Os alunos tinham entre 10 e 15 anos de idade. A escolha das escolas se 

deu de forma aleatória. Os questionários foram aplicados entre os meses de setembro e outubro 

de 2018. Cabe ressaltar também que fora aplicado um pré-teste com um número menor de 

estudantes antes das aplicações finais dos questionários.  

Os conceitos norteadores da pesquisa facilitaram a obtenção da percepção dos 

estudantes participantes das atividades do Centro de Educação Ambiental a respeito de natureza 

e conservação do meio ambiente, visando compreender como as atividades exercidas pelo CEA 

contribuem para conservação do Parque Dom Nivaldo Monte e possível sensibilização dos 

participantes. 

A análise foi norteada pelas orientações propostas por Bardin (2010) no que tange as 

perguntas objetivas e quantificáveis. O autor comenta que a análise quantitativa se aplica aos 

dados que podem ser mensuráveis, pautando-se na frequência de respostas e aparição de certos 

elementos. Para a análise foram utilizadas porcentagens (análises simples), com ajuda do 
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programa de uso livre Excel para tabular dados e gerar gráficos. Já para análise dos dados 

qualitativos, seguiu-se a proposta de Bogdan e Biklen (2006). Estes autores entendem que na 

medida em que os dados são lidos, repetem-se e destacam-se certas palavras, frases, padrões de 

comportamento e formas dos sujeitos pensarem sobre os acontecimentos, gerando então as 

categorias de respostas.  

Cabe salientar que a aplicação de questionários seguiu as diretrizes éticas da Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde CNS/MS 510/2016 para realizar pesquisa envolvendo seres 

humano, onde cada estudante assinou um Termo de Assentimento em duas vias após o 

Consentimento do professor responsável pela visita. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1 Percepções sobre Meio Ambiente e Parque Urbano 

 

As questões relacionadas ao meio ambiente são complexas e exigem um conhecimento 

prévio dos entrevistados pautados em suas experiências e anseios. Os alunos foram 

questionados primeiramente sobre o que seria meio ambiente (Figura 2). A maioria (73,40 %) 

respondeu que considera meio ambiente como sendo “as árvores, as florestas, os parques e as 

plantas”. Seguido desta resposta “minha casa, minha escola, minha rua, meio bairro” obteve 50 

% das respostas.  

Figura 2 – Porcentagens das respostas dos alunos em relação ao que é meio ambiente 

 
Fonte: produzido pelas autores (2018) 

Foi possível observar que a visão dos alunos ainda é naturalista no que se trata sobre 

natureza e conservadora em relação ao meio ambiente. A resposta “tudo que está em minha 

volta” que representa uma visão mais crítica obteve uma boa porcentagem, porém a maioria 

dos alunos ainda enxergam meio ambiente como sendo árvores, parques e florestas, ou seja, 
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pautado no conservadorismo. Trabalhos semelhantes como o de Garrido e Meirelles (2014) 

falam que alunos nesta faixa etária ainda dão maior enfoque aos elementos da flora quando se 

trata sobre meio ambiente, deixando um pouco de lado os seres humanos e animais.  

A percepção de que o indivíduo não faz parte do meio ambiente, sendo o mesmo 

apenas um ser que usufrui de seus recursos arremete à filosofia cartesiana, no qual as escolas 

foram moldadas durantes décadas (PEREIRA, MANSUR e ALVES, 2014). Porém, Freire 

(2013) contrapõem esta ideia quando coloca o homem como parte do meio ambiente, a partir 

então desta visão mais crítica se pode iniciar trabalhos diferenciados, com abordagem de 

conceitos como, sustentabilidade, e assim os educadores ambientais podem começar a deixar 

essa visão mais conservadora.  

O conceito de meio ambiente passou por uma mudança no fim da década de 80, pois 

antes disso a questão ambiental se resumia na luta contra à poluição, no embate contra o 

desmatamento e no esforço para salvar espécies em extinção. E foi nesta mesma época que a 

EA se pautava em promover trilhas romantizadas em algumas áreas verdes, contudo ainda hoje 

nota-se que essa forma de enxergar a natureza ainda não mudou muito (FONSECA e MENDES, 

2013). 

Posteriormente os estudantes foram questionados sobre o Parque da Cidade; onde fora 

perguntado suas opiniões sobre o que é o Parque (Figura 3). A maior parte deles (86,20 %) 

respondeu que era “um lugar que serve para proteger a natureza”, seguido de “um lugar ideal 

para visitação pública” (35,10 %). Continuada as questões sobre o Parque, os mesmos foram 

perguntados sobre o motivo pelo qual o Parque da Cidade existe (Figura 4). A maior quantidade 

de respostas ficou com a opção “Os animais e plantas tem que ter um espaço para viverem” 

(91,50 %), seguido por “Ajuda na produção de água da região” (35,10 %). Além destas 

perguntas já citadas sobre parques, os alunos foram questionados também sobre o motivo que 

os leva a visitar um parque público (Figura 5). Dentre as alternativas, a maior porcentagem 

ficou com “Ter contato com a natureza” (76,60%), seguido de “Lazer” (25,50%), alguns 

citaram “Outras” (12,80%). Dentre os que responderam “outras” as respostas mais citadas 

foram: “para saber sobre a vida”, “ver os animais”, “aula de campo”, “estudar”, “aprender”, 

“conhecer mais sobre a natureza e animais”. 
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Figura 3 - Porcentagens das respostas dos alunos em relação ao Parque da Cidade 

 
Fonte: produzido pelos autores (2018) 

 

Figura 4 – Porcentagens das respostas sobre “porque o Parque existe”. 

 
Fonte: produzido pelos autores (2018) 

Figura 5 – Porcentagens das respostas sobre a pergunta: “Você visita o Parque para”. 

 
Fonte: produzido pelos autores (2018) 
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A percepção dos participantes das atividades de EA sobre o Parque da Cidade 

mostraram que a maioria o percebe de forma benéfica, pois grande parte deles o veem como 

meio que protege a natureza; como um local onde os animais e plantas vivem e como um espaço 

para se aproximar da natureza, além de grande parte deles ter associado a importância do 

abastecimento de água que vem do lençol freático do Parque da Cidade. Ademais, as Unidades 

de Conservação em zona urbana que estão aptas para receber visitantes são locais estratégicos 

para sensibilizar a sociedade sobre assuntos como a conservação da natureza. É preciso 

estimular as pessoas para conhecerem e desfrutarem destes espaços públicos, porque por meio 

deles é possível ter estudantes, jovens e adultos aliados na defesa do meio ambiente (PELLIN 

et al., 2014).  

3.2 Percepções sobre natureza e conservação ambiental 

Buscando analisar as percepções dos estudantes sobre proteção da natureza e sobre 

conservação de florestas, os mesmo foram questionados sobre tais assuntos. No que se refere à 

proteção da natureza a maioria deles (80,90 %) afirmaram que “jogar lixo no lixo” é uma forma 

de proteção, 68,10 % responderam que era “denunciando queimadas” (Figura 6). Já em relação 

à conservação das florestas a maioria respondeu que é importante conservar as florestas porque 

“os animais não vão ter onde morar” (66 %), seguido de “porque as florestas ajudam a controlar 

o clima do planeta” (59,60 %) (Figura 7).  

Figura 6 – Porcentagens sobre as repostas referentes a pergunta: “Como proteger a natureza?” 

 
Fonte: produzido pelos autores (2018) 
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Figura 7 – Porcentagens referentes a questão: “Por que é importante conservar as florestas?” 

 
Fonte: produzido pelos autores (2018) 

 

A visão dos estudantes sobre proteção da natureza mostrou que a maioria deles tem 

uma boa percepção sobre como proteger a natureza, a maioria deles demonstraram com suas 

respostas uma preocupação de que lixo deve ser depositado em seus locais devidos e de que as 

queimadas precisam ser denunciadas. Porém, apenas uma parte deles respondeu que o fato de 

não jogar óleo na pia ajuda na conservação ambiental; além de poucos terem marcado a opção 

“desligar a luz ao sair do quarto”. Contudo, isto remete à palestra educativa ministrada antes da 

aplicação dos questionários e como a mesma está atingindo os alunos. A educação ambiental 

efetiva tem que abarcar todos estes conteúdos de cuidado com meio ambiente, desde do fato de 

desligar uma luz até a questão de denunciar queimadas.  

Sendo assim para que a Educação Ambiental cumpra o papel de sensibilizar sobre tais 

questões à longo prazo, a mesma precisa ser pautada em conteúdos que fogem dos modismos 

conservadores e incentivar a construção de princípios ecológicos, prevenindo para que as 

crianças tenham um maior compromisso ambiental (PEREIRA e PATO, 2015). 

No que tange o conteúdo sobre a preservação das florestas, a maioria escolheu a 

resposta que abrange a proteção da fauna, que devemos conservar estas áreas para que os 

animais tenham onde morar. Apesar de ser uma resposta romantizada, a segunda maior partes 

deles citou que as florestas ajudam a controlar o clima do planeta, que é uma resposta com uma 

perspectiva mais crítica. Contudo, segundo Baldin e Fridrich (2016), a educação e suas práticas 

pedagógicas podem ser utilizadas para a sensibilização do indivíduo quanto à preservação das 

riquezas naturais. Reconhecer a beleza dos fenômenos, como exemplo as florestas não se 

configura como inocência ou ignorância, mas pode representar a harmonia do ser humano com 

a natureza. 
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3.3 Percepções sobre educação ambiental 

 

Os estudantes foram questionados sobre o que seria educação ambiental (Figura 8); 66 

% respondeu que era “conhecer animais e plantas”, 59,60 % que era “uma matéria que tinham 

que fazer a escola” 

Figura 8 – Porcentagens sobre “O que é educação ambiental?” 

 
Fonte: produzido pelos autores (2018) 
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A EA Conservadora ainda está bem presente nos dias atuais, os estudantes ainda veem 

o meio ambiente como sendo apenas a fauna e a flora. Ao responderem em maioria que a EA 

era “conhecer animais e plantas” se associa com suas percepções anteriores sobre meio 

ambiente que em sua maioria o enxergou como sendo “as árvores, as florestas, os parques e as 

plantas”. Segundo Layrargues (2012) a tendência conservacionista tende a se basear na em uma 

“pauta verde” que tem como tema central a biodiversidade e estudos sobre biomas específicos.  

O estudo da Educação Ambiental crítica é importante para que os estudantes percebam 

mais nitidamente que suas atitudes são importantes para o meio ambiente. Sendo assim, a EA 

necessita construir uma compreensão complexa sobre os problemas, inserido o indivíduo como 

participante neste quesito. É necessário dar ênfase na cooperação entre a população para a busca 
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de um futuro sustentável (JACOBI, 2005). Ao analisar qual relevância dada a Educação 

Ambiental de maneira geral, nota-se que ao ser vista apenas como tema colateral, não se leva 

em conta as modificações ocorridas na sociedade. Também não se sente a necessidade urgente 

de refletir sobre a propagação de uma EA mais eficaz para solucionar os problemas ambientais 

e socorrer o planeta contra os prejuízos causados à natureza e ao ser humano (FONSECA e 

MENDES, 2013).  

3.4 Percepções sobre a visita ao Parque da Cidade: conhecimentos e expectativas 

 

Para finalização do questionário os estudantes foram questionados se já conheciam o 

Parque da Cidade (Figura 9). A maioria deles (68 %) respondeu que não conhecia, ou seja, era 

a primeira vez deles no parque. E o restante (32 %) disseram que já conheciam o parque. Foi 

perguntado também se eles já tinham visitado algum outro parque; desta vez a maioria (81 %) 

respondeu que “sim”, e 19 % apenas respondeu que não haviam visitado outro Parque (Figura 

10). 

Figura 9 – Porcentagens sobre “Você já conhecia o Parque da Cidade” 

 
Fonte: produzido pelos autores (2018) 

 

Figura 10 – Porcentagens referentes à pergunta: “Você já visitou algum outro Parque?” 

 
Fonte: Produzido pelos autores (2018) 
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Quando questionados se era importante conservar/cuidar dos parques, todos os 

estudantes responderam que era importante. Por último foi perguntado a eles de forma subjetiva 

“O que esperavam encontrar na visita ao Parque”. A maior frequência de respostas foi que 

esperavam encontrar animais, natureza, plantas e árvores. Segue algumas das respostas:  

E1: “Animais, pois acho muito lindo e a natureza é perfeita” 

E2: “Uma biodiversidade não só de animais, uma grande vegetação certamente como 

vi. Aqui há uma grande vegetação”. 

E3: “Animais, flores, árvores. Acho muito bonito as criações de Deus”. 

Além destas respostas alguns responderam que tudo que esperavam encontrar 

encontraram, que esperavam “aprender mais”, e que foram atendidas as expectativas. Segue 

alguma das falas: 

E4: “Esperava encontrar coisas lindas foi muito importante tudo que vi lindo lindo.” 

E5: “Encontrar coisas boas, com certeza encontrei fui muito bem atendida, 

obrigada.” 

Vale destacar também a resposta: 

E6: “Várias pessoas passeando, andando de bicicleta, vendo o museu. Minha opinião 

"Quanta coisa temos que aprender com a natureza e como preservá-la, essas dunas retém água 

da chuva e enviam para o subsolo”. 

A percepção dos estudantes sobre o Parque da Cidade confirmam estudos como o de 

Machado (2009) que falam que o parque urbano caracteriza-se como espaço na qual indivíduos 

distintos se encontram e usufruem da qualidade ambiental proporcionada pelo contato direto 

com a natureza que muitas vezes é esquecido fora desses ambientes. Além disto, os 

participantes foram capazes de identificar a importância daquele espaço para o equilíbrio 

ambiental da cidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

Na presente pesquisa foi possível perceber que os estudantes participantes das 

atividades de Educação Ambiental ministradas pelo Parque da Cidade possuem uma visão 

naturalista e conservadora ao se falar sobre meio ambiente. Porém, os mesmos demonstraram 

um bom conhecimento prévio sobre conservação das florestas e sobre a existência de parques 

urbanos. As atividades de EA estão ajudando na sensibilização dessas crianças ao tratar sobre 

a temática do Parque, contudo ainda é necessário um aprofundamento maior para que se atinja 

uma educação mais crítica.  
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Notou-se que algumas temáticas necessitam ser mais aprofundadas pelo CEA, como 

“o que é meio ambiente”; “o que é educação ambiental” e “como proteger a natureza”, além de 

aprofundar os assuntos já citados anteriormente. Contudo, a área verde é um ambiente 

fundamental para o desenvolvimento de atividades educativas, pois muitos estudantes estavam 

visitando o parque pela primeira vez e com isso já podem sair de lá e contar para amigos a sua 

experiência, e com isso mais pessoas conhecerão o local. Dito isso, as atividades exercidas no 

parque contribuem para sua proteção, pois a maioria dos estudantes compreendem que a 

Unidade de Conservação é um local para proteger a natureza e o que a grande maioria esperava 

encontrar no local, foi encontrado de acordo com eles. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a pesquisa foi possível perceber previamente que a Educação Ambiental 

é um instrumento que contribui para a conservação do Parque e tem cumprido seu papel no 

Parque Dom Nivaldo Monte. A Unidade de Conservação possui uma equipe multidisciplinar 

capacitada responsável pelas atividades educacionais desenvolvidas ali, porém mesmo com as 

capacitações que eles alegam ter participado, foi notada uma falta de aprofundamento sobre a 

temática “Unidade de Conservação”. Poucos foram os que citaram a lei do SNUC em suas falas.  

Notou-se que os trabalhos exercidos pelo CEA têm de maneira geral contribuído para 

sensibilização dos que participam de suas atividades. Contudo, ainda existem algumas questões 

que precisam ser melhoradas, como, a forma de avaliar suas ações educativas. Percebeu-se na 

maioria das falas dos técnicos uma linguagem conservacionista e generalizada da Educação 

Ambiental, isto preocupa, pois se os próprios gestores responsáveis pelas atividades ainda 

possuem uma visão generalista do assunto, os que participam dificilmente sairão de maneira 

diferente.  

Apesar de alguns gestores citarem que o Parque segue a linha construtivista de educação, 

a grande maioria, de acordo com suas falas, ainda veem a EA de maneira conservacionista, o 

que foge da temática construtivista, pois a mesma se aproxima da linha de educação crítica. 

Falta na área verde mais capacitações na área da Educação Ambiental Crítica. Além disso, o 

público alvo das atividades ainda não abrange todos os usuários do Parque, pois o foco está nas 

escolas e grupos agendados. Torna-se necessário investir em atividades que busquem esse 

público frequentador da área verde no geral.  

Apesar de haver conflitos, como os problemas relacionados à conservação do Parque, 

os mesmos possuem soluções. A questão da desativação da Estação de Tratamento de Esgoto 

que foi citada pelos técnicos é a que atém mais preocupação, já que não depende deles para 

solucionar. O poder público precisa investir no Parque e solucionar estas problemáticas antigas. 

É notória a falta de verba pública destinada as Unidades de Conservação. Cabe para além dos 

gestores, a população frequentadora do Parque se manifestar e pressionar o poder público a 

favor de melhorias e políticas públicas que resolvam a situação do Parque da Cidade, gerando 

assim uma gestão mais participativa.  

Em relação ao extravio de espécies que foi o outro problema mais citado, o que pode 

ser feito de imediato é aumentar a fiscalização da área para tentar controlar este problema. O 

investimento em Educação Ambiental não pode parar, pois quanto mais se investe em educação 

mais se reduzirá os problemas ambientais do parque. Os cidadãos que participam desse tipo de 
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atividade saem do Parque mais sensibilizado e isso repercute na sociedade como um todo. 

Porém, falta para a área verde uma maior divulgação de suas atividades, sendo esta uma boa 

forma da sociedade perceber as Unidades de Conservação e terem interesse em participar de 

atividades como as de Educação Ambiental. É importante divulgar o que ocorre no Parque com 

orientações da dinâmica do local.  

Com a análise da percepção dos estudantes que participam das ações de Educação 

Ambiental foi possível notar algumas qualidades e umas pequenas fragilidades na execução das 

ações do CEA. Os participantes no geral ainda possuem uma visão conservacionista em relação 

ao meio ambiente e conservação da natureza. Foi notado que grande parte deles apesar de 

caracterizar meio ambiente como sendo tudo que nos rodeia, a maioria ainda não entende desta 

forma. Falta então uma preocupação maior do Parque em se aprofundar nos conteúdos da EA 

Crítica. 

Algumas temáticas abordadas no Parque precisam de um aprofundamento teórico além 

da citada anteriormente, são elas “o que é educação ambiental”, “como proteger a natureza”, 

“por que conservar as florestas”. Contudo, foi confirmado tanto no Capítulo 1 como no Capítulo 

2 que o Parque da Cidade tem cumprido seu papel no desenvolvimento de atividades educativas 

voltadas para a conservação do meio ambiente. Muitos dos estudantes estavam visitando a área 

pela primeira vez e gostando da experiência; isto é muito positivo. 

Então, a proposta para o Parque é melhorar a palestra educativa aprofundando as 

temáticas mais carentes que foram citadas. Será sugerido uma palestra de aprofundamento 

técnico sobre esses temas para os gestores do CEA. Serão incluídas novas temáticas a serem 

abordadas com a ajuda e contribuição da equipe técnica. 
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APÊNDICE A 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

PERGUNTAS – EQUIPE TÉCNICA 
  

Perfil do entrevistado 

 

Nome:  

 

1) Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino 

 

2) Idade - faixa etária: 

          a) ( )14 a 19 anos b) ( ) 20 a 30 anos 

          d) ( ) 41 a 50 anos c) ( )31 a 40 anos 

          e) ( ) 51 a 60 anos f) ( ) acima de 61 anos 

 

3) Grau de Escolaridade:  

( ) Ensino Fundamental incompleto 

( ) Ensino Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Superior 

( ) Pós-graduação Lato Sensu 

( ) Mestrado 

( ) Doutorado 

( ) Não Sabe / Sem declaração 

 

4) Área de Formação/Profissão: ____________________________________________ 

 

5) Qual o seu cargo/função?  

 

 

6) Há quanto tempo exerce esta função? 

 

 

 

 

 

Agora vamos entrar na segunda parte: 

8) Quando se pensa em natureza e meio ambiente o que te vem a cabeça? 

 

 

 

9) O que você entende por conservação do Meio Ambiente? 

 

 

 

10) O que você entende por Educação Ambiental? 
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11) Cite alguns exemplos de atividades de Educação Ambiental. 

 

 

 

 

12) O que é uma Unidade de Conservação?  

 

 

 

13) Qual a importância de uma Unidade de Conservação para a zona urbana de uma 

cidade? 

 

 

 

 

14) O Parque da Cidade recebeu algum tipo de capacitação em Educação Ambiental 

nos últimos anos? Se sim, qual o tipo de capacitação? 

 

 

 

 

15) Quais as atividades de Educação Ambiental desenvolvidas no último ano no Parque 

da Cidade?  

 

 

16) Quem desenvolve as atividades acima? Qual a linha político-pedagógica adotada 

nestas atividades?  

 

 

 

17) O parque tem alguma parceria interinstitucional para o desenvolvimento das 

atividades de Educação Ambiental? Se sim, com que órgãos? 

 

 

 

 

18) Para você, qual deve ser o público-alvo das atividades de Educação Ambiental em 

uma Unidade de Conservação?  

 

 

 

 

19) Para você, qual o reflexo de uma atividade de Educação Ambiental em uma 

Unidade de Conservação situada em área urbana? E para a cidade?  
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20) Como vocês medem a eficácia das  atividades de Educação Ambiental 

desenvolvidas?  

 

 

 

 

21) Na sua opinião a cidade de Natal enfrenta algum problema ambiental? Qual? Quais 

os motivos que levam a cidade a enfrentar esses problemas?  

 

 

 

 

22) Você acredita que essa Unidade de Conservação enfrenta algum problema 

ambiental? Qual? Quais os motivos que levam a Unidade a enfrentar esse ou esses 

problemas?  

 

 

 

 

23) Como você imagina que estará o Parque daqui há 10 anos? 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO – ALUNOS ESCOLAS  

 

1. Instituição de ensino: 

 

2. Idade: 

3. Na sua opinião Meio Ambiente é: 

 

(    ) As árvores, as florestas , os parques e as plantas 

(    ) Os rios, os mares, os lagos e as lagoas 

(    ) Minha casa, minha escola, minha rua, meu bairro 

(    ) Tudo que está em minha volta 
 

4. Na sua opinião o Parque da Cidade é: 

 

(  ) Lugar ideal para visitação pública  

(  ) Uma área voltada para educação  

(  ) Lugar que serve para proteger a natureza  

(  ) Um espaço comum de lazer 

 

 

5. Na sua opinião o parque existe porque: 

 

(  ) Ajuda a manter a qualidade de vida das pessoas 

(  ) Os animais e plantas tem que ter um espaço para viverem 

(  ) Ajuda na produção de água da região 

(  ) Alguém inventou para as pessoas terem onde se divertirem 

 

6. Você visita o Parque para: 

 

(  ) Ter contato com a Natureza 

(  ) Lazer 

(  ) Praticar esporte 

(  ) Sair da rotina 

(  ) Aproveitar o tempo livre com a família 

(  ) Aprender conteúdos escolares 

(  ) Outras: _________________________ 

 

7. Como proteger a natureza? 

 

(  ) Jogar lixo no lixo 

(  ) Desligando a torneira enquanto escova os dentes 

(  ) Apagar a luz ao sair do quarto 

(  ) Não comprar animais silvestres 

(  ) Não Jogar óleo na pia 

(  ) Denunciar queimadas 
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8. Por que é importante conservar as florestas? 

 

(  ) Porque as florestas são bonitas 

(  ) Porque os animais não vão ter onde morar 

(  ) Porque muitos remédios e alimentos são retirados das florestas 

(  ) Para podermos passear e fazer trilhas 

(  ) Porque as florestas ajudam a controlar o clima do planeta 

 

9. Educação Ambiental é: 

 

(  ) Estudar a natureza 

(  ) Conhecer as plantas e os animais 

(  ) Aprender a agir corretamente em relação ao meio ambiente 

(  ) Perceber que minhas atitudes são importantes para ao meio ambiente 

(  ) Uma matéria que tenho que fazer na escola 

 

10. Você já conhecia o Parque da Cidade? 

(  ) Não (  ) Sim 

 

11. Você já visitou algum outro parque? 

(   ) Não   

(   ) Sim  

 

12. Acha importante conservar/cuidar dos parques?  

(   )Sim 

(   )Não 

 

13. O que esperava encontrar na visita ao Parque? 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Desafios Na Gestão de Parques Urbanos: A 

Contribuição Da Educação Ambiental Na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Em Natal-Rn”, coordenada 

por Deborah Coutinho Pereira, número de contato: 085 999169104. Seus pais permitiram que você participe.  

Queremos saber como a educação ambiental tem contribuído para a conservação do parque. 

 Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 12 a 17 anos de idade.  

 A pesquisa será feita no/a Parque Dom Nivaldo Monte Parque da Cidade, onde as crianças precisarão 

responder um questionário sobre sua visita ao parque. Para isso, será usado/a um questionário impresso com 

perguntas objetivas, ele é considerado (a) seguro (a), mas é possível ocorrer de alguns escolher não responder, ou 

atrapalhar sua visita ao Parque ou lhe constranger. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos 

telefones que tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer como você contribuir para o 

andamento de uma pesquisa que busca a valorização dos espaços verdes da cidade.   

 Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a 

estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão ser publicados na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) para contribuir com a pesquisa acadêmica, mas sem identificar as crianças que 

participaram.  

============================================================== 

CONSENTIMENTO - PÓS INFORMADO 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa (Desafios Na Gestão de Parques 

Urbanos: A Contribuição Da Educação Ambiental Na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Em Natal-

Rn). Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

 Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir e 

que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

 Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus responsáveis.  

 Recebi uma via deste termo de assentimento. A outra via ficará com o pesquisador responsável Deborah 

Coutinho Pereira. Li o documento e concordo em participar da pesquisa.  

Natal, ____de _________de __________. 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE D 

 

PAPEL SEM TIMBRE OU COM TIMBRE DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE  

PAIS E RESPONSÁVEIS 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Desafios na Gestão de Parques Urbanos: A 

contribuição da Educação Ambiental na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Parque da Cidade em Natal-

RN, que tem como pesquisador responsável Deborah Coutinho Pereira. Esta pesquisa pretende: analisar a 

contribuição das atividades de educação ambiental para conservação do parque da cidade. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a relevância de uma área verde\unidade de conservação para 

cidade de Natal-RN. 

Caso você aceite participar, seu filho/responsável, deverá responder a um questionário com perguntas 

objetivas que pretendem colher informações a respeito das atividades de Educação Ambiental que são realizadas 

no Parque e que os mesmos participaram e como estas influenciam em sua conservação.  

Durante a realização dos questionários a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, você apenas correrá o risco de não desejar 

responder ou de constrangimento.  

Pode acontecer um desconforto em relação as perguntas que irão ser respondidas que será minimizado 

quando você decidir não responder a questão informando a pesquisadora responsável.  Você terá como benefício 

participar de uma pesquisa que irá contribuir com o andamento e melhoramento do seu trabalho de educação 

ambiental no Parque da Cidade. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência 

gratuita que será prestada por Deborah Coutinho Pereira, que pode ser solicitada uma conversa pessoalmente ou 

por meio de telefone. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Deborah Coutiho Pereira, 

no endereço, Rua da Bronzita, 1976, email: deborahcouth@gmail.com, telefone: 085 9.99169104. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)  

  ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

 

Se você ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos 

pelo pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa – 

instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das 

mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, 

através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . 

Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

Deborah Coutinho Pereira 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Desafios na Gestão de Parques Urbanos: A contribuição da 

Educação Ambiental na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Parque da Cidade em Natal-RN e autorizo 
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a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Natal,  

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Desafios na Gestão de Parques Urbanos: A contribuição da 

Educação Ambiental na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Parque da Cidade em Natal-RN, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

Natal,  

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal)   ___________________ (rubrica do Pesquisador) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE E 

 

PAPEL SEM TIMBRE OU COM TIMBRE DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Desafios na Gestão de Parques Urbanos: A 

contribuição da Educação Ambiental na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Parque da Cidade em Natal-

RN, que tem como pesquisador responsável Deborah Coutinho Pereira. Esta pesquisa pretende: analisar a 

contribuição das atividades de educação ambiental para conservação do parque da cidade. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a relevância de uma área verde\unidade de conservação para 

cidade de Natal-RN. 

Caso você decida participar, você deverá responder a um questionário com perguntas subjetivas que 

pretendem colher informações a respeito das atividades de Educação Ambiental que são realizadas no Parque e 

como estas influenciam em sua conservação.  

Durante a realização dos questionários a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é 

semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina, você apenas correrá o risco de não desejar 

responder ou de constrangimento. Vale contemplar o risco de não anonimato.  

Pode acontecer um desconforto em relação as perguntas que irão ser respondidas que será minimizado 

quando você decidir não responder a questão informando a pesquisadora responsável.  Você terá como benefício 

participar de uma pesquisa que irá contribuir com o andamento e melhoramento do seu trabalho de educação 

ambiental no Parque da Cidade. 

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência 

gratuita que será prestada por Deborah Coutinho Pereira, que pode ser solicitada uma conversa pessoalmente ou 

por meio de telefone. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Deborah Coutinho 

Pereira, no endereço, Rua da Bronzita, 1976, email: deborahcouth@gmail.com, telefone: 085 9.99169104. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, 

sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, sempre de forma anônima, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e por um 

período de 5 anos. 

Se você ou o seu acompanhante tiverem alguns gastos pela sua participação nessa pesquisa, eles serão assumidos 

pelo pesquisador e reembolsado para vocês. 

Se você sofrer qualquer dano decorrente desta pesquisa, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa – 

instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem e fornece proteção aos participantes das 

mesmas – da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, 

através do e-mail cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br> . 

Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, 

na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável 

Deborah Coutinho Pereira 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa Desafios na Gestão de Parques Urbanos: A contribuição da 

Educação Ambiental na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Parque da Cidade em Natal-RN e autorizo 

a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum 

dado possa me identificar. 

 

 Natal,  

Assinatura do participante da pesquisa 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



73 

 

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Desafios na Gestão de Parques Urbanos: A contribuição da 

Educação Ambiental na Conservação do Parque Dom Nivaldo Monte Parque da Cidade em Natal-RN, declaro que 

assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 

esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a 

identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as 

pesquisas envolvendo o ser humano. 

Natal,  

    ____________________________________     (rubrica do Participante) 

   _____________________________________   (rubrica do Pesquisador) 
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ANEXO A 

 

COMPROVANTE DE SUBMISSÃO ARTIGO REFERENTE AO CAPÍTULO 1 
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ANEXO B 

 

COMPROVANTE DE SUBMISSÃO ARTIGO REFERENTE AO CAPÍTULO 2 

 


