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RESUMO  

A relação homem-natureza é bastante discutida no mundo, principalmente, no Brasil, quando 
se fala em Unidades de Conservação (UC). O presente artigo tem como objetivo analisar os 
aspectos socioambientais da Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Urubu e do 
Parque da Cidade, localizados na cidade de Aracaju-SE a fim de contribuir para o processo de 
elaboração de estratégias que possibilitem a implementação da Educação Ambiental (EA) 
Crítica com os frequentadores desta APA. A escolha de utilizar a EA crítica justifica-se no 
fato de que, nessa abordagem o ambiente é visto em toda a sua dimensão, totalizando uma 
rede de relações complexas e indissociáveis. Assim, este artigo foi elaborado, principalmente, 
através da observação sistematizada e participativa o que proporcionou resultados parciais de 
um ano de pesquisa. 
 
Palavras-chaves: Homem-natureza, Área de Proteção Ambiental e Educação Ambiental. 
 

 

ABSTRACT 

The relation men- nature is incredibly discussed in the World, mainly in Brazil, when The 
Unities of Conservation (UC) are talked. Because of this reality, this article intends to analyze 
the social- environmental aspects of the protection areas in Morro do Urubu and Parque da 
Cidade, both of them situated in Aracaju-SE, to contribute to the development of strategies 
that could possible implement Environmental Education (E A) that criticizes the people who 
attend to these protected areas. Environmental Education was chosen because according to 
this approach, the environment is accepted in its all dimension, which includes a tear of 
complex and indissociable relations. This way, this article was prepared mainly through 
systematic observation and participation which gave partial results of a year of research. 
 
Key-words: Men- nature, Area of Environmental Protection, Environmental Education. 
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1 – INTRODUÇÃO  

As explorações da biodiversidade e dos recursos naturais brasileiros ocorrem de forma 

intensa e inadequada, um exemplo é a situação das matas em Sergipe que, atualmente, 

existem apenas remanescentes de Mata Atlântica espalhados pelo estado. Nesse contexto de 

degradação do meio ambiente no Brasil, criaram-se políticas públicas voltadas para esta 

temática, dentre elas estão as Unidades de Conservação (UC) que tem intuito de proteger, 

conservar a natureza e assegurar a sustentabilidade da biodiversidade. Dentro dessa 

perspectiva criaram-se, também, as Áreas de Proteção Ambiental (APA).  

Em Aracaju, existe um único remanescente de Mata Atlântica localizado na Zona Norte 

do município, fato que culminou na criação da APA do Morro do Urubu sendo esta uma 

Unidade de Conservação Estadual. Neste espaço encontra-se, também, o parque José 

Rollemberg Leite, conhecido como “Parque da Cidade” e recebe vários visitantes aracajuanos, 

assim como, de outras cidades de Sergipe e de turistas de outros estados. 

Para tanto, este artigo dedicou-se em fazer o levantamento do aspecto socioambiental da 

APA do Morro do Urubu para contribuir como ferramenta para uma proposta de Educação 

Ambiental na área, esta possível de execução criativa e atraente para os visitantes da APA do 

Morro do Urubu com intuito de trabalhar a sensibilização sobre os problemas ambientais, 

aliadas a percepção ambiental e a ideia de desenvolver o senso de pertencimento da natureza, 

assim como, inserir a concepção do homem como elemento integrante do meio ambiente 

Sendo assim, o levantamento do aspecto socioambiental da APA e do Parque da Cidade 

visa gerar reflexões nos frequentadores objetivando enxergar o ambiente em toda a sua 

dimensão, totalizando uma rede de relações complexas e indissociáveis. Dessa forma, 

vislumbrando a necessidade de inserir na sociedade indivíduos participativos com vontade de 

transformar a sociedade para melhor, este artigo apresenta os resultados de um ano de 

pesquisa. 

 

 

2 – A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL 

Para melhor refletirmos sobre Educação Ambiental é importante termos bem definido a 

concepção de ambiente e natureza Para Guimarães (1998, p. 11), natureza é “um conjunto de 

elementos vivos e não-vivos que constituem o planeta Terra” e se relacionam enquanto para e 
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meio ambiente, o autor insere ao conceito de natureza as relações sociais, culturais 

econômicas e outras. 

Os elementos constituintes da natureza e do meio ambiente relacionam-se uns com os 

outros em busca de equilíbrio dinâmico, que se apoiando na teoria de Charles Darwin 

reconhece que essa relação pode ser explicada mediante o processo evolutivo que se deu 

através da Seleção Natural, ou seja, os seres vivos mais adaptados ao ambiente possuirão mais 

chances de sobreviver, reproduzir e assim transmitirão suas características adaptativas aos 

seus desentendes. 

Muito antes da Revolução Industrial, quando a ciência ainda não era regida pelo 

paradigma moderno o ser homem via-se como parte integrante da natureza, o qual tinha uma 

relação com o meio ambiente desde os aspectos de sobrevivência, estes em relação à 

alimentação, até a visualização de tradições culturais, por exemplo, os indígenas que cultivam 

o preservar da natureza, equilibrando a dinâmica do meio ambiente com o próprio grupo. 

Porém, o advento da ciência moderna determinou o afastamento ou separação entre o ser 

humano e a natureza decorrente dos processos de individualização, industrialização, 

globalização e fragmentação do saber através das especializações do conhecimento. Estes 

processos provocaram uma crise de valores na sociedade durante os séculos, juntamente com 

o avanço da tecnologia, ainda Guimarães afirma: “o ser humano, totalmente desintegrado do 

todo, não percebe mais as relações de equilíbrio de natureza. Age de forma totalmente 

desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais” (GUIMARÃES, 

1998, p. 12) como, por exemplo, a imensa quantidade de lixo, as águas, os solos e o ar 

poluídos, entre outros. 

A sociedade consumista utiliza-se da exploração de recursos naturais e do poder 

econômico nas relações de classes sociais aumentando a crise planetária da relação homem-

natureza e ao mesmo tempo da relação homem-homem. Dessa forma, surge a Educação 

Ambiental que centra o enfoque de suas discussões e ações no equilíbrio do ser humano com 

a natureza, observando-os como elementos interligados e interdependentes do ambiente, essa 

necessidade de integração é que torna a EA importante para a percepção dos cidadãos a 

respeito do seu papel socioambiental. 

A Educação Ambiental possui como ponto principal de discussão a relação homem-

natureza que pode ser percebido quando consideramos/relacionamos com as diferentes 

vertentes em EA. Por exemplo, no enfoque preservacionista a relação homem-natureza é vista 
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com um olhar contemplador, a natureza torna-se intocável, o homem preocupa-se em 

preservar a flora, a fauna e os recursos naturais. Situação importante, mas segundo Reigota: 

“o que deve ser considerado prioritariamente são as relações econômicas e culturais entre a 

humanidade e a natureza e entres os homens” (REIGOTA, 2004, p. 10). 

Segundo o autor, na corrente conservacionista o homem “dificilmente se considera um 

elemento da natureza, mas como um ser à parte, observador e/ou explorador da mesma” 

(REIGOTA, 2004, p. 11).  Esse distanciamento revela o caráter antropocêntrico e etnocêntrico 

que existe entre as relações sociais e o poder de decidir sobre o destino de quem se julga 

superior e proprietário. 

Ainda Reigota, quando discute as diferentes formas de se conceber a Educação 

Ambiental, argumenta que a abordagem crítica da referida educação pretende “mudar 

radicalmente as relações que conhecemos hoje, sejam elas entre a humanidade, sejam entre 

esta e a natureza” (REIGOTA, 2004, p. 11). O mecanismo base para incorporação de novos 

valores parte inicialmente do sentimento de pertencimento, através de uma educação 

sensibilizadora, ou seja, o homem percebe-se como ser integrante e indissociável do meio 

ambiente. 

Para tanto, este trabalho baseou-se, essencialmente, em duas correntes: a holística e a 

crítica social, “a noção de corrente refere-se aqui a uma maneira geral de conceber e de 

praticar a educação ambiental” (SAUVÉ, 2005, p. 17). A visão holística apresenta que a 

concepção de meio ambiente está ligada com o todo, em observar o homem e a natureza como 

seres de uma relação indissociável que constitui toda a dimensão ambiental. Entre os 

objetivos da EA através dessa corrente têm-se dois pontos: “desenvolver as múltiplas 

dimensões de seu ser em interação com o conjunto de dimensões do meio ambiente” 

(SAUVÉ, 2005, p. 41) e “desenvolver um conhecimento ‘orgânico’ do mundo e atuar 

participativo em e com o meio ambiente” (SAUVÉ, 2005, p. 41).  

No entanto, a corrente crítica possui o objetivo de transformação, o meio ambiente é 

visto como um lugar de emancipação, através dessa visão a EA objetiva “desconstruir as 

realidades socioambientais visando transformar o que causa problemas” (SAUVÉ, 2005, p. 

41).  

Por isso, que estas duas últimas correntes são importantes e o diálogo que pode existe 

entre as mesmas auxilia o processo de implementação da Educação Ambiental Crítica em 

diversos ambientes. Dessa forma, “a educação ambiental contribui para a construção de uma 
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alternativa civilizatória e societária para a relação sociedade-natureza” (TOZONI-REIS, 2008, 

p. 10) aliadas a um pensamento crítico e reflexivo sobre esta relação. Entre uma das medidas 

que incorporam essa relação encontra-se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza (SNUC) criado através da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 que tem como 

objetivos proteger, preservar, recuperar ou restaurar a natureza, promover o desenvolvimento 

sustentável e proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental. Assim como, este sistema estabelece critérios e normas para sua 

criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação (UC). 

De acordo com a gestão, as Unidades de Conservação podem ser federais, estaduais ou 

municipais, mas nada impede que exista comunicação sobre as ações desenvolvidas por cada 

órgão no território brasileiro. O diálogo entre os setores de administração, desde o 

planejamento até a gestão das UC beneficia a relação sociedade-natureza, pois segundo 

Tozoni-Reis (2008) o caráter histórico das relações sociais e da educação apresenta-se como 

instrumento de transformação social. 

Vale ressaltar que as APA podem ser constituídas por terras públicas ou privadas, o 

órgão gestor da unidade deve propiciar condições para a realização de pesquisa científica e 

visitação pública com base em práticas de Educação Ambiental, ao mesmo tempo, ter um 

Conselho Gestor composto por representantes de órgãos públicos, da sociedade civil e da 

população residente no entorno da unidade de conservação. 

Em relação aos preceitos atribuídos as APA encontram-se a sustentabilidade, esta que 

deve permear em todas as ações e atividades desenvolvidas tanto pelo órgão gestor como por 

pesquisadores. Para este artigo além de subsidiar os estudos sobre APA, aliamos a definição 

de Educação Ambiental, esta prevista pela Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 

9.795 de 27 de abril de 1999 a qual informa que EA corresponde aos processos onde o 

indivíduo e o coletivo “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) 

A perspectiva de envolver a educação ambiental e princípios de sustentabilidade está 

ligada desde o início destas discussões sobre Educação Ambiental, iniciadas com a 

Conferência de Estocolmo de 1972, logo após com a Conferência de Tbilisi em 1977 e 

consolidada pela conhecida RIO-92. Mas, Araújo (2004) alerta que a EA em seu processo de 

construção do conhecimento, deve possui a intenção de orientar o cidadão a tomar decisões 
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comprometidas com a atualidade e a despertar o sentido de construir uma nova mentalidade 

ambiental. 

Sendo assim, a Educação Ambiental faz-se pela incorporação de valores e atitudes que 

superam as ações ditas como “sustentáveis”, pois o foco da EA é produzir de forma individual 

ou coletiva a essência da dimensão ambiental. Como essa dimensão reflete sobre o fato do 

homem ser parte integrante e inseparável do meio ambiente acaba por favorecer o processo de 

implementação da Educação Ambiental Crítica na sociedade e sua relação com as áreas de 

proteção ambiental. 

 

 

3 – METODOLOGIA 

Para estudar os aspectos sócio-ambientais da APA Morro do Urubu foi utilizada a 

metodologia qualitativa a qual tentou explicitar o potencial biológico, geodésico e social para 

ações de Educação Ambiental, cujo centro seja a dimensão ambiental da APA.  

Sendo assim, a pesquisa até o momento apresentou as seguintes etapas: 

A primeira correspondeu ao levantamento bibliográfico para a construção da 

fundamentação teórica que vai desde a leitura de livros e artigos sobre EA até trabalhos 

acadêmicos e notícias sobre a APA do Morro do Urubu encontradas em sites da internet 

como, por exemplo, no da Secretária do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) do 

Estrado de Sergipe.  

A segunda etapa referiu-se à elaboração de instrumentos de coleta de dados através da 

observação sistematizada e participativa, com registro fotográfico do local, este último que se 

estendeu em todas as visitas de campo a fim de obter dados significativos em relação à APA. 

Para tanto, realizaram-se quatro visitas “in loco” na APA do Morro do Urubu, mas 

especificamente ao Parque José Rollemberg Leite, este localizado dentro da Unidade de 

Conservação a fim de observar os aspectos ambientais. 

Além destas visitas “in loco” foi realizada uma terceira etapa composta por entrevistas 

semi-estruturadas com funcionários da SEMARH durante algumas dessas visitas na APA e 

uma entrevista com membros da Superintendência de Biodiversidade e Florestas (SBF) – 

vinculada à SEMARH, localizada na Avenida Gonçalo Rollemberg, nº 53, bairro São José.  
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4  – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para selecionar os dados e analisá-los, foi utilizada como referência a concepção de 

dimensão ambiental, na perspectiva de conhecer a APA Morro do Urubu sobre diferentes 

aspectos e referencias. 

        4.1 Aspetos geográficos 

O estado de Sergipe apresenta diversos ecossistemas em todo o seu território, como, por 

exemplo, caatinga, cerrado, mata atlântica, praias, manguezais e restingas. Segundo a 

Secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) existem, no momento, quinze 

Unidades de Conservação da natureza, três federais, sete estaduais, duas municipais e três 

particulares. 

Entre as unidades de conservação encontram-se a Área de Proteção Ambiental (APA) do 

Morro do Urubu que foi criada e regulamentada na década de noventa pelo governo estadual 

através dos decretos nº 13.713, de 16 de junho de 1993 e nº 15.405 de 14 de julho de 1995 a 

fim de proteger o último remanescente da mata atlântica e seus ecossistemas associados, além 

de enclaves de cerrado da cidade de Aracaju. 

Com relação ao decreto de 1993 sabe-se que o espaço geográfico da APA localiza-se na 

Zona Norte de Aracaju, com uma área total de 213,8724 hectares e um perímetro de 8.135,28 

m. Vale destacar, também, que a APA do Morro do Urubu encontra-se na área urbana do 

município limitando-se, assim, ao Norte com o rio do Sal, ao Leste com o rio Sergipe, e ao 

Sul e Oeste com localidades urbanas da zona Norte da cidade, como os bairros Porto Dantas, 

Industrial e Coqueiral.  

 

4.2 Aspectos biológicos 

Em relação aos aspectos ambientais da APA do Morro do Urubu, segundo Chagas 

(2008) encontram-se os seguintes ecossistemas: Mata Atlântica, sendo formada pela floresta 

Mesófila Decídua e pela floresta Mesófila Semidecídua; alguns enclaves de Cerrado, este 

classificado como arbustivo; e em proporção menor observar-se os pomares (dentro e fora da 

APA) e as pastagens (nas comunidades vizinhas da APA). 

Com base na pesquisa de Chagas que analisou o diagnóstico da APA elaborado pela 

Cooperativa de Trabalhadores Ambientalistas (COOTRAM), realizado em 2004, demonstrou 

que em relação à fauna a área possui cerca de “40 espécies, onde predominam as de Valência 

ecológica, onívoras, de pequeno porte e sinântropas. Sobre a flora, o levantamento mostra a 
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pequena variabilidade florística para a Mata Atlântica, sendo encontradas apenas 59 espécies 

nativas do ecossistema” (CHAGAS, 2008, p. 46).  

A situação atual da vegetação da APA que originalmente sobressaía a Mata Atlântica e 

seus ecossistemas associados apresenta-se de forma descaracterizada devido à invasão e 

urbanização de favelas na área. “Em 2000 um bom número de barracos foi removido da 

encosta do Morro do Urubu e um reflorestamento foi efetuado na tentativa de restabelecer a 

vegetação nativa, fato que já vem ocorrendo no interior da APA” (ARÁUJO, 2009).  

Sendo assim, percebeu-se que a área é dotada de diferentes paisagens desde as nativas 

até as incorporadas para fins paisagísticos como, por exemplo, áreas gramadas, árvores 

frutíferas, plantas ornamentais e uma lagoa. O projeto paisagístico torna o ambiente mais 

bonito e agradável, mas causa, também, certa dúvida aos frequentadores da APA sobre o que 

de fato é original e pertencente ao local, nesse caso pode-se fazer um trabalho de Educação 

Ambiental. 

Dentro da programação do aniversário de 155 anos da cidade de Aracaju este ano a 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) desde 2009 criou um projeto “Plantando 

Cidadania” que tem por objetivo plantares mudas frutíferas, nativas da Mata Atlântica e 

exóticas adaptadas as regiões do estado. O projeto Plantando Cidadania de 2010 tem como 

meta “plantar 30 mil mudas de árvores em Aracaju até o fim do ano” 

(www.aracaju.se.gov.br/servicos_urbanos) e entre os locais beneficiados pelo projeto está o 

Bairro Porto Dantas com a previsão de plantação de 180 mudas, o Coqueiral com 160 mudas 

e o Industrial com 385 mudas.  

Esse projeto “Plantando Cidadania” que ajuda a preservação do meio ambiente suscitou 

a participação de escolas, órgãos públicos e outras instituições que visam atividade 

socioeducativas. Fato interessante ocorreu durante no dia 05 de junho de 2010, Dia Mundial 

do Meio Ambiente, onde a Emsurb com um grupo de escoteiros, denominado de União dos 

Escoteiros do Brasil (UEB-Sergipe), plantaram 100 mudas nativas em uma das encostas do 

Parque da Cidade. 

Dessa forma, percebe-se uma preocupação com a manutenção e arborização da cidade a 

fim de melhor a qualidade de vida, pois a maior quantidade de áreas verde auxilia a diminuir a 

concentração de poluentes do ar e ao mesmo tempo pode evitar os deslizamentos de terra, mas 

essa atividade deve ocorrer de forma interligada com a Educação Ambiental desde o cultivo 

prévio até a manutenção da mudas por parte da comunidade e da própria empresa. Obteve-se, 
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também, a informação da criação do projeto “Sistema de Informação da Biodiversidade de 

Sergipe – (SINBIOSE)”, uma iniciativa da SEMARH que pretende elaborar um bando de dado 

virtual sobre a biodiversidade sergipana, para a presente pesquisa não conseguimos maiores 

informações a respeito deste projeto o que dificultou a explanação aprofundada sobre a fauna 

e flora da APA, assim como, a criação de jogos, dinâmicas e atividades de EA sobre esse 

aspecto. 

 

4.3 Aspectos de ocupação 

APA do Morro do Urubu limita-se com os bairros Porto Dantas, Industrial e Coqueiral. 

Existem muitas coisas em comum entre essas comunidades, como a falta de infra-estrutura, 

saneamento básico, erosão, degradação da mata, moradias precárias localizadas em áreas de 

risco, o despejo inadequado de resíduos sólidos, lixo depositado em locais inadequados. 

Porém, é importante frisar que todos os problemas e os impactos socioambientais apresentam-

se de forma mais agravada no Coqueiral e Porto Dantas, pois existe 

 

uma grande problemática com relação à conservação da Mata refere-se ao 
domínio privado do limite urbano, ou seja, há uma maior dificuldade de 
controlar a ampliação da ocupação ilegal, os processos erosivos, de 
desmatamento, na medida em que o acesso á essas áreas em sua maioria é 
limitado aos moradores das casas dificultando o processo de fiscalização. 
(CHAGAS, 2008, p. 86) 

 

A Unidade de Conservação, também, abriga o Parque José Rollemberg Leite, mais 

conhecido como Parque da Cidade. Sobre as questões administrativas a APA é de 

responsabilidade da SEMARH, porém os 93 hectares que pertencem ao Parque são de 

comando do Departamento de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (DEAGRO), este 

ligado a Secretária de Estado e da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário (SAGRI). 

No Parque da Cidade encontram-se locais para a prática de esportes, como campo de 

futebol e quadras poliesportivas “in loco” observou-se a utilização do mesmo pela escolinha 

de Futebol Zebra que atente a adolescente, meninos e meninas da capital e outros egressos do 

interior do estado. 

A equoterapia é outra atividade que o Parque oferece, porém esta é destinada apenas 

para deficientes físicos. A Associação Nacional de Equoterapia do Brasil conceitua essa ação 

como “um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem 
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interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento 

biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.” 

Entre os outros pontos de lazer e turismo que compõem o Parque tem-se o mirante e o 

teleférico, ambos próximos do centro hípico da Polícia Militar (PM). Estes locais 

proporcionam aos frequentadores e moradores do entorno uma visão belíssima e panorâmica 

de toda a APA do Morro do Urubu, além de poder deslumbrar o rio Sergipe, o oceano e a 

parte da cidade de Aracaju. Vale lembrar que o centro hípico da PM fica no ponto mais alto 

do Morro do Urubu. 

O zoológico com certeza é um dos locais mais frequentados da APA e, principalmente, 

do Parque da Cidade onde se encontra. O horário de funcionamento para visitação pública, 

atualmente, ocorre de quarta a domingo das 10 às 17 horas, o zoológico atrai muitas pessoas 

por apresentar espécies nativas e exóticas, como onça pintada, urso, leão, cobras, araras, 

macacos-prego, entre outros. 

Existem visitas de escolas que são orientadas pelos técnicos do SEMARH/SBF, porém 

percebe-se que há a construção de uma sede administrativa do Parque que conta com uma 

biblioteca, uma loja e uma sala de vídeo, importantes para a implementação de ações de 

Educação Ambiental. Mas, “todavia, as mesmas ainda não estão sendo utilizadas para os 

devidos fins” (PINTO; SILVA, 2008, p.48).  

Além do complexo administrativo, existe um restaurante, banheiros públicos e lixeiros 

espalhados pelo Parque, observou-se que dentro deste não há coleta seletiva de lixo e que 

alguns se encontram pichados. Porém, viu-se que existem barracas de lanches, na entrada do 

Parque.  

 

4.4 Aspectos sociais 

Vale ressaltar que ao realizar a visita a APA do Morro do Urubu e ao Parque da Cidade, 

este último de competência do DEAGRO não se observou nenhuma atividade ligada à 

educação ambiental por este órgão, assim como, a biblioteca e a sala de vídeo estavam 

fechadas. O que há de fato e é de conhecimento público é o Projeto “Quintas no Parque” 

criado pela SEMARH e desenvolvido através da SBF. Os objetivos deste projeto visam 

sensibilizar e conscientizar a população sobre a relação homem-natureza para que esta ocorra 

de maneira equilibrada e sustentável, assim como, estimular a participação da população na 

conservação dos recursos naturais da APA. Esse projeto de intervenção da SEMARH 
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realizado na área do Parque da Cidade funciona, basicamente, através de oficinas para as 

comunidades e é realizado em uma quinta-feira de cada mês.  

Contudo, perceberam-se algumas falhas no direito de acessibilidade, este previsto pela 

Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 que defini esse direito como “a possibilidade e 

condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e 

equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de 

comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida” (BRASIL, 

2000).  

Observou-se que o acesso ao Parque da Cidade para os portadores de deficiência é 

dificultado, em alguns casos é viável o uso de automóvel e dentro do zoológico percebeu-se 

que algumas rampas de acesso não tinham sinalização e outras tinham o que pode dificultar a 

visualização para os portadores de deficiências físicas. Outra falha que se encontrou, diz 

respeito ainda, sobre sinalização dentro do parque, pois existem algumas placas informativas, 

como não jogue o lixo no chão, mata atlântica, etc. que estão posicionadas em locais não tão 

visíveis. 

Com base nestas situações a EA pode suscitam uma discussão e a busca sobre os 

direitos dos cidadãos na sociedade, assim como, sobre o que é meio ambiente, este que com a 

Educação Ambiental Crítica não se limita ao espaço natural, mas a todo o espaço que existe 

no planeta o que nos remete a dimensão ambiental onde tudo está interligado. 

Outro problema alegado por alguns pesquisadores, como Chagas e Pinto, corresponde à 

falta de segurança da APA e dos bairros do entorno, o pode que comprometer as atividades de 

lazer, pesquisa, educação. Dessa forma, a respeito dessas atividades, Chagas afirma: 

 

As atividades selecionadas para a APA têm o objetivo direto de geração de 
renda para mantê-la e para gerar emprego e renda para a comunidade do 
entorno. Mas não é só isso. Indiretamente essas atividades deverão contribuir 
com um melhor uso da área, valorização dos seus aspectos naturais, 
sensibilização da população de Aracaju no que diz respeito aos recursos 
naturais e, finalmente, com a justificação da sua preservação enquanto área 
verde urbana. (CHAGAS, 2008, p. 96) 

 

A afirmação de Chagas nos faz refletir sobre o projeto “Quintas no Parque”, na 

perspectiva sobre até que ponto este está sendo planejado e executado de forma reflexiva, 

significativa e construtiva para a Educação Ambiental na cidade de Aracaju.  
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Um fato a ser tomado como primeiro passo é que “a reflexão sobre as práticas sociais 

em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do sue ecossistema 

envolve uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a educação ambiental.” 

(JACOBI, 2004, p. 29). Essa articulação requer parcerias fortes entre a relação homem-

natureza, esta empregada numa dimensão ambiental, consequentemente, despertando o senso 

crítico. 

 

5  – CONCLUSÕES 

Diante do que foi apresentado nessa primeira fase da pesquisa sobre a Área de Proteção 

Ambiental do Morro do Urubu e o Parque José Rollemberg Leite, situado na cidade de 

Aracaju no estado de Sergipe foi possível encontrar várias contribuições e, principalmente, 

descobrir e proporcionar o conhecimento sobre os aspectos socioambientais a fim de estes 

serem empregados como ferramenta para a criação de propostas em Educação Ambiental, 

sobretudo, vinculada a vertente crítica. 

Destaca-se a iniciativa de EA realizada pelo projeto “Quintas no Parque” que apresenta 

um perfil de intervenção entre a população e a APA. Vale lembrar que existem locais como a 

biblioteca e sala de vídeo que poderiam, continuamente, encontrarem-se abertas na entrada do 

zoológico como local de consulta, conhecimento e diversão de forma contextualizada e 

pedagogicamente planejada.  

Com base neste estudo, dos aspectos ambientais destacam-se a falha e falta de 

informação sobre as espécies que são nativas e aquelas inseridas pelo projeto paisagístico, 

mas que vem sendo gradativamente sanadas por iniciativas da SEMARH/SBF. Com relação 

ao enfoque social, as comunidades do entorno da APA precisam de uma melhoria da infra-

estrutura, condições de oportunidade para o desenvolvimento de renda, além de aumentar a 

segurança e fiscalização do espaço. 

Dessa forma, o levantamento dos aspectos socioambientais da APA do Morro Urubu e 

Parque da Cidade trazem uma importância significativa para a elaboração e construção de 

propostas pedagógicas de Educação Ambiental Crítica com base no ambiente natural onde se 

desenvolva a sensibilização, discussão e construção de novos valores e sentidos a respeito da 

relação homem-natureza. 

Vale ressaltar que este presente artigo é resultado do primeiro ano da pesquisa e pela 

necessidade e importância de implementar a Educação Ambiental Crítica com os 
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frequentadores da APA  do Morro do Urubu e Parque da Cidade é que o estudo continuará em 

aprofundamento dos aspectos socioambientais da área, assim como, buscar concretizar 

propostas pedagógicas de Educação Ambiental Crítica  e, sobretudo, continua que visem a 

discussão entre a relação homem-natureza, consequentemente, perceber o meio ambiente 

como lugar de emancipação. 
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