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RESUMO 
Atualmente o planeta Terra vem sofrendo transformações no que diz respeito ao meio ambiente. O 
objeto de estudo deste trabalho é a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu localizada na 
zona norte de Aracaju-SE, último remanescente de Mata Atlântica. Esta área vem sofrendo diversos 
problemas de cunho ambiental e social. A inicialização de práticas educativas em Educação Ambiental 
(EA) representa suma importância para a percepção de o quanto é preciso envolver a comunidade e os 
visitantes em momentos de vivência para que desertem em si o sentimento de corresponsabilidade. 
Destarte, mostra-se evidente a urgência do desenvolvimento de projetos que indiquem a necessidade 
de reflexão sobre a implementação de uma nova abordagem educacional, a qual esteja fundamentada 
no conhecimento cientifico articulado ao contexto socioambiental do indivíduo.  
Palavras-chave: Práticas, Educação Ambiental, APA Morro do Urubu. 
 
ABSTRACT 
Currently the Earth is undergoing changes with respect to the environment. The object of this paper is 
the Environmental Protection Area (APA) Buzzard Hill located in the north of Aracaju-SE, the last 
remaining rain forest. This area has suffered from various problems of social and environmental 
nature. The initialization of educational practices in environmental education (EE) is very important 
for the perception of how much you need to involve the community and visitors to experience 
moments of desert in the sense of self-responsibility. Thus, it is shown clearly the urgency of 
developing projects that indicate the need for reflection on the implementation of a new educational 
approach, which is based on scientific knowledge to articulate socio-environmental context of the 
individual. 
Keywords: Practice, Environmental Education, APA Buzzard Hill. 
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Introdução 

 

Nos dias atuais o planeta vem sofrendo inúmeras transformações causadas pelas ações 

antrópicas1 Buscando uma solução para os problemas conseqüentes destas ações existentes no 

ambiente, começaram a se organizar Políticas Públicas e encontros de âmbito mundial para a 

discussão acerca da Educação Ambiental. Nesse sentindo, a educação surge conjeturando a 

promoção da percepção ambiental porque vislumbra a construção de valores pelo indivíduo. É 

embasado em valores como solidariedade, humanização, sensibilização e corresponsabilidade 

que o homem poderá então criar medidas que visem um desenvolvimento sustentado e 

promovam um equilíbrio para com o ambiente. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver a Educação Ambiental (EA) com 

frequentadores e moradores do entorno da Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do 

Urubu, a fim de que estes passem a se reconhecer como pertencentes do meio ambiente, ou 

seja, passem a perceber e reconhecer que existem vários elementos que compõem o meio 

ambiente, e ele, ser humano é um desses elementos. Mas é importante perceber que faz parte 

do meio ambiente enquanto ser que integra relações de ecossistema e depende deste para 

viver, mas não como centro da natureza, em que esta está sujeita à suas ações. 

Com o intuito de tentar conter as ações antrópicas várias medidas foram criadas como 

políticas públicas para a preservação e órgãos para controlar essas medidas públicas. Dentre 

esses órgãos está o Sistema Nacional de Conservação da Natureza (Snuc) que é responsável 

por gerir as unidades de conservação (UC’s). Uma unidade de conservação, segundo Barros 

(2005), “é uma parte do território nacional sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção de seus recursos ambientais”.  

As unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos: as unidades de 

conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. As 

unidades de proteção integral compreendem os parques nacionais (PARNA); as reservas 

biológicas (REBIO), as estações ecológicas (ESEC), as reservas ecológicas (RE) e as reservas 

particulares do patrimônio nacional (RPPN).  As unidades de conservação de uso sustentável 

compreendem as florestas nacionais (FLONA), as reservas extrativistas (RESEX), as áreas de 

relevante interesse ecológico (ARIE), reserva extrativista (RESEX) e a as áreas de proteção 

ambiental (APA), esta última compõe o objeto de estudo deste trabalho. 

                                                 
1Ações antrópicas, neste contexto, devem ser entendidas como sendo as ações realizadas pelo homem sobre o 
meio ambiente. 
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As funções de uma UC são preservar bancos genéticos da fauna e da flora para 

desenvolvimento de pesquisas; servir de referência para estudos comparativos das 

transformações que ocorrem nas áreas adjacentes; proteger os recursos hídricos; proteger 

paisagens de relevante beleza cênica; subsidiar atividades de educação ambiental e preservar 

áreas verdes urbanas. Neste trabalho deter-se-á ao estudo das unidades de conservação de uso 

sustentável, que como o próprio nome já diz, permitem que haja um uso do local, mas para 

que esse uso possa existir deverá haver a conservação de seus atributos naturais e, mais 

precisamente, sobre a APA Morro do Urubu. 

No Brasil é relativamente nova a preocupação com a preservação do meio ambiente. 

De acordo com Diegues (1994), desde o descobrimento do Brasil se fala da natureza deste 

país como se esta fosse o retrato do “paraíso perdido”. As cartas que eram enviadas para a 

província na época do descobrimento descreviam a natureza brasileira como tal. Este 

fragmento da carta de Caminha à província mostra bem o retrato de “paraíso perdido”. 

Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns 
papagaios por essas árvores, deles verdes e outros pardos, grandes e 
pequenos, de maneira que me parece que haverá nesta terra muitos. [...] Mas, 
segundo os arvoredos serem mui muitos e grandes de infindas espécies, não 
duvido que por esse sertão haja muitas aves. [...] Traz ao longo do mar, em 
algumas partes grandes barreiras, delas vermelhas e delas brancas, e a terra 
por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos, de ponta a ponta é 
toda praia plana muito chã e formosa. [...] Águas são muitas, infindas. E em 
tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem 
das águas que tem (SIMÕES, 1999, PP. 131-138). 

 

Mas embora se tivesse essa visão de “paraíso perdido” acerca das matas brasileiras, 

muito tempo se passou para que houvesse uma preocupação com a sua preservação. Diegues 

(1994) afirma que, somente em 1934 se realizou a 1ª Conferência para a proteção da natureza 

e, neste mesmo ano surgiram o primeiro Código de Caça e Pesca, Código de Minas, Código 

das Águas e o Código Florestal. 

Nesta época também se pensava na criação de Parques Nacionais seguindo o modelo 

dos parques norte-americanos. Diegues mostra que a desvalorização do meio ambiente surge 

com a revolução industrial e a intensificação da vida urbana. Com o passar do tempo, o ar na 

cidade tornou-se irrespirável devido ao aumento excessivo das fábricas e, aos poucos, o 

ambiente selvagem, intocado pelo ser humano volta a ser contemplado.  

A educação sob um ponto de vista crítico é capaz de sensibilizar os indivíduos para 

uma transformação favorável ao meio. É por isso que a EA se torna uma saída para as 

questões socioambientais. Sendo assim, é importante também tratar da institucionalização da 

EA que surge no Brasil antes de sua institucionalização, em artigos, revistas e movimentos de 
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caráter conservacionista, ainda no século XIX. A institucionalização da Política Nacional de 

Meio Ambiente bem como da Educação Ambiental no Brasil inicia-se com a criação da 

Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), em 1973, vinculada ao Ministério do 

Interior. Dentre suas atribuições estava o "esclarecimento e a educação do povo brasileiro 

para o uso adequado dos recursos naturais, tendo em vista a conservação do meio ambiente". 

Destarte, percebe-se que, ao tratar da institucionalização da Educação Ambiental se supõe 

estratégias fincadas em programas institucionais, políticas públicas, conferências, 

organizações governamentais e não-governamentais e grupos civis e empresariais que 

configuram o processo formativo da educação ambiental, que muitas vezes, pode ser um 

processo conflitante, de modo descontínuo, contraditório e precário devido ao fato do 

despreparo de muitos professores e das próprias instituições de ensino ao tratar deste tema. É 

necessário que se efetive a politização da EA.  

Dentro desse contexto politizar significa entender como funcionam as relações de 

poder em cada sociedade e no mundo em geral. É compreender que, por trás das relações de 

troca no mercado existem relações de exploração. Que, por trás das relações de voto, existem 

relações de dominação. Que, por trás das relações de informação, há um processo de 

alienação. Ser politizado, no mundo de hoje, significa compreendê-lo no marco das relações 

capitalistas de acumulação e de exploração. Nesse caso um EA politizada deve ser inserida no 

ensino de forma interdisciplinar a fim de suscitar nos alunos a verdadeira importância do meio 

ambiente e não aconteça de maneira isolada, sendo abordada apenas em determinadas 

disciplinas ou em determinadas épocas do ano. 

Mas sem dúvidas é uma estratégia relevante entre outras ações educativas que são 

bases para proporcionar as discussões de problemas ambientais tanto locais quanto globais 

pode incentivar uma visão crítica e incentivar os visitantes a refletirem e agirem pelas 

transformações dos modelos atuais. Sendo que, as atividades podem permitir a construção de 

novos conhecimentos e saberes através do diálogo ajustado pelo espaço. Além de estimular a 

participação e a reflexão, promove também um momento de sensibilização, o que é de 

fundamental importância no trabalho com a Educação Ambiental. Contudo o assunto 

principal não é estabelecer contrapontos reflexivos em busca de um padrão a ser seguido por 

todos os freqüentadores , mas que: 

 

(...) definir as premissas que fundamentam uma tendência crítica que enfatiza 
a Educação Ambiental como uma visão paradigmática diferenciada da e na 
educação e que, pela explicitação do contraditório, torna compreensível os 
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diferentes modelos encontrados em projetos e programas formais, informais 
e não formais. (LOUREIRO, 2006, p.21). 
 
 

  Um parque apresenta-se como um enriquecedor das possibilidades de aprendizagem 

entre os visitantes, freqüentadores e a comunidade. Tais possibilidades são múltiplas uma vez 

que, num parque se pode praticar diversos tipos de atividade física que proporcionam uma 

maior qualidade de vida que, por sua vez, está diretamente ligada à Educação Ambiental. Sua 

relevância está na capacidade que tem em promover a mobilização do olhar e a sensibilidade 

crítica na incumbência de abordar os desafios ambientais da atualidade. 

Contudo, não é apenas a educação formal que deve tratar sobre a EA, mas também a 

educação não-formal e a informal podem trabalhar e desenvolver excelentes projetos sobre o 

tema supracitado. A educação não-formal é definida por Gohn (2008) como um processo 

educacional correspondente a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto 

cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de 

habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas 

que capacitam os indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários; a aprendizagem de 

conteúdos da escolarização formal, escolar, em formas e espaços diferenciados. Esta 

modalidade educacional não acontece dentro do instituto/ambiente escolar, mas em qualquer 

espaço onde seja possível desenvolver conhecimento. Esta educação pode se dá numa livraria, 

numa ONG, num espaço recreativo, num parque, etc. Vale ressaltar que para promover a 

educação não-formal é preciso que se esteja intencionado a praticar a produção e a construção 

de conhecimentos. Por fim a educação informal é aquela onde qualquer pessoa adquire e 

acumula conhecimentos, através de experiência diária em casa, no trabalho e no lazer, ou seja, 

a educação informal consiste numa modalidade de educação onde os indivíduos aprendem 

durante seu processo de socialização – na família, bairro, clube, amigos, etc., carregada de 

valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados. Gohn organiza uma 

tabela onde estabelece um comparativo acerca das modalidades educacionais descritas acima.  

Desse modo, Gohn demonstra que a educação formal necessita de uma instituição 

física para acontecer, além da presença de um professor que é quem desenvolve o papel de 

educador priorizando o cumprimento de um currículo pressuposto pela entidade num 

determinado espaço de tempo para ao final dispor ao educando de uma certificação. Na 

educação não-formal não há a necessidade de uma instituição, uma vez que podem ser 

múltiplos os espaços educacionais. Também não existe a preocupação de cumprimento de um 

currículo nem tempo específico para o desenvolvimento da aprendizagem. O educador nesta 
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modalidade educacional pode ser todo aquele que está a volta do aluno interagindo junto a 

suas experiências e dando-lhe pistas de conhecimento sobre o mundo que o circunda e o 

funcionamento de suas relações sociais para que a partir de então este indivíduo construa um 

processo interativo que gera o conhecimento. Já a educação informal não necessita de espaço 

físico, pois aqui qualquer lugar é capaz de promover conhecimento. Não há um educador, 

todos que fazem parte do meio social do educando contribuem para esse processo 

educacional. Pais, vizinhos, família, amigos, pessoas da comunidade, da igreja e os meios de 

comunicação de massa vão aos poucos transmitindo conhecimentos. Esse processo educativo 

é responsável por socializar os indivíduos, desenvolver hábitos, atitudes, comportamentos, 

modos de pensar e de expressar e transmitir valores culturais. Orienta-se por experiências 

passadas que vão se refletindo no presente.   

Sob a ótica de educação não-formal de Gohn é que desenvolvemos a aplicabilidade 

deste projeto na APA do Morro do Urubu. Visando-se a promoção para a sociedade de um 

pensar crítico em relação à preservação do meio ambiente utilizando como ferramenta esta 

modalidade de educação intencionada em obter a sensibilização como resultado primordial. 

 

Metodologia 

Desenvolver a Educação Ambiental (EA) com frequentadores e moradores do entorno 

da Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Urubu, é o primeiro passo para desertar o 

sentimento de pertencimento dos integrantes da comunidade freqüentadora do Parque da 

Cidade. Para tanto, o trabalho será desenvolvido em três etapas: a primeira, já concluída, 

buscou fazer o levantamento histórico da APA e reconhecimento da área, além de vivenciar 

dinâmicas que podem ser utilizadas no processo educativo a ser implementado no decorrer do 

projeto. Na segunda etapa, será desenvolvida uma intervenção. Nessa será oferecida a 

comunidade atividades educativas para aquisição de atitudes que mantenham o ambiente em 

bom estado de convivência, Na terceira etapa o projeto será avaliado e revisto constituindo 

assim, após as necessárias adaptações, o programa de ação viável para a implementação da 

educação de maneira efetiva com os frequentadores da APA. 

Durante a primeira etapa, o trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas 

bibliográficas acerca da APA Morro do Urubu realizadas na Universidade Federal de Sergipe, 

nos arquivos públicos municipal e estadual e na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (SEMARH).  
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Para a execução da segunda etapa foram realizadas também quatro visitas “in loco” 

com o objetivo de pesquisar a fauna e a flora do local além de serem desenvolvidas oficinas 

com  visitantes do parque que compreendiam a faixa etária infantil e adolescente. 

As oficinas foram realizadas no dia 11 de agosto, dia do estudante, com dois tipos de 

público: o infantil, alunos das séries iniciais da rede particular de ensino e o adolescente, 

alunos do ensino fundamental maior da rede pública de ensino. As oficinas foram realizadas 

em dois momentos. No 1º momento desenvolveu-se com os adolescentes a oficina intitulada 

“Entrevista com os animais” que consistia na distribuição de um questionário para os alunos 

contendo perguntas relacionadas aos animais. Essa oficina propôs que o aluno se colocasse no 

lugar do animal para responder algumas questões propostas relacionadas às suas 

características e condições de vida. No 2º momento, realizado com as crianças desenvolveu-se 

a oficina de pintura, onde os alunos foram solicitados a desenharem o que perceberam no 

parque.  

Estas oficinas objetivaram perceber a concepção de ambiente e a representação do 

zoológico que tem esses alunos. Os questionários também demosntram e reflexão que fazem 

acerca da história de vida dos animais e da função do zoológico e da APA. 

 

Resultados e discussões  

Levantamento Histórico 

 A Área de Proteção Ambiental Morro do Urubu está localizada na zona Norte de 

Aracaju, caracteriza-se por uma unidade de conservação de uso sustentável e é o último 

remanescente de Mata Atlântica da capital sergipana, um dos motivos que a enquadrou na 

categoria de Unidade de Conservação de uso sustentável através do Decreto nº 13.713, de 14 

de junho de 1993. Durante a década de 70 havia muitas indústrias ao redor da APA, o que 

acabou por gerar uma poluição desordenada no rio Sergipe que também fica ao redor do local. 

As indústrias dali começaram a depositar seus resíduos no parque e no rio. A fauna e a flora 

que ali habitavam foram exploradas e hoje se encontram num estado preocupante. Após a sua 

inauguração em 1985 o parque sofreu algumas reformas, mas continuou sem uma 

preocupação relacionada ao desenvolvimento práticas ambientais.  

Somente em 2004 foi criado um plano de gestão e em 2007 começou a ser aplicado. O 

parque passou a contar com o apoio da SEMARH que criou um conselho em parceria com 

ONGs e com a sociedade civil (Prefeitura, Secretaria da Educação, EMSURB) visando uma 

melhor preservação do ambiente e a promoção de atividades extensivas. Dentre estas 
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atividades extensivas encontram-se as atividades desenvolvidas por este projeto que até o 

presente momento se preocupou em fazer o levantamento do ambiente, coletar dados, realizar 

visitas e projetos-piloto para, subseqüentemente, aplicar práticas que iniciem nos 

freqüentadores e na população local o sentimento de pertencimento para com o meio ambiente 

e passem a preservá-lo. A aplicabilidade desta pesquisa na APA do Morro do Urubu 

vislumbra a promoção de um pensar crítico em relação à preservação do meio ambiente, 

utilizando como ferramenta a educação não-formal como meio de sensibilização e o 

sentimento de pertencimento como resultado primordial. O decreto 13.713/93 que 

institucionaliza a APA Morro do Urubu. De acordo com a lei 

 

Fica instituída a Área de Proteção Ambiental do Morro do Urubu (APA – 
Morro do Urubu), localizada na Zona Norte da Cidade de Aracaju, Capital 
do estado de Sergipe, com uma área de 213, 8724 ha (duzentos e treze 
hectares, oitenta e sete área e vinte e quatro centiares), com um perímetro de 
8.135,28m (oito mil, cento e trinta e cinco metros e vinte e oito centímetros), 
cujas limitações e confrontações estão determinadas e indicadas no 
Memorial Descritivo (Decreto 13.713/93, p. 01).  

 

O Memorial Descritivo citado acima se refere à descrição perimetral de todo o espaço 

que compreende a APA. Como se pensa por muitos, a APA não compreende apenas o espaço 

do morro, mas também o seu entorno - os bairros Industrial, Porto D’Antas e a invasão 

Coqueiral. Dentro da APA existe também um parque, o Parque José Rollemberg Leite mais 

conhecido como parque da cidade. De acordo com Plácido (2005) 

O projeto do parque foi desenvolvido pelo escritório de Jaime Lerner e 
contava com ruas asfaltadas, lagos artificiais, quadras, edificações de apoio 
etc. O local foi construído durante a gestão do prefeito João Alves Filho 
(1975-1979). No entanto, fortes chuvas que caíram sobre Aracaju naquela 
época (1979) danificaram o espaço e sua inauguração precisou ser adiada. 
Passados alguns anos, a área ficou completamente abandonada pelas 
autoridades municipais. [...] A reestruturação do local tornou-se uma das 
promessas políticas de João Alves Filho durante sua campanha para 
governador (1982). Quando foi eleito, as obras foram retomadas e o parque 
José Rollemberg Leite foi reestruturado e entregue à população em 25 de 
maio de 1985. [...] O local oferecia serviço de charrete, trenzinho e possuía 3 
campos de futebol em areia, 5 campos de futebol gramado, 4 quadras 
polivalentes, 2 quadras de tênis, pista de bici-cross, moto-cross, patinação e 
aparelhos de ginástica. Todos esses locais eram equipados com banheiros e 
vestiários. (PLÁCIDO, 2005, p. 194). 

  

Na época, a reinauguração do parque que, na verdade, nunca havia sido inaugurado foi 

um acontecimento histórico na capital sergipana. Vários jornais divulgaram notícias e 

imagens desde às obras feitas antes da inauguração até o dia da festa. 
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Obras no Parque da Cidade. 

Fonte: Jornal Gazeta de Sergipe nr. 7.864 - 21/01/1985. 
Nesta foto se pode observar o andamento das obras no Parque da Cidade antes de sua 

inauguração. Percebe-se que grande parte da vegetação do Morro foi devastada para a 
construção do parque. 

 

 
Festa de reinauguração do parque. 

Fonte: Jornal Gazeta de Sergipe nr. 7.967 - 27/05/1985. 
 

 

 

Descerramento da placa de inauguração do parque. 
Fonte: Jornal Gazeta de Sergipe nr. 7.967 - 27/05/1985. 

 

Na imagem acima pode-se ver como foi a festa de inauguração do Parque da Cidade. 

Aqui as obras já estavam concluídas e a multidão aguardava anciosa o show do grupo Balão 

Mágico e a apresentação do humorista Castrinho. O parque de diversões presente nesta 
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imagem permaneceu no parque durante algum tempo após a inauguração e o estado adquiriu 

também o “Carrossel do Tobias”, um grande carrossel que comportava 300 pessoas de uma só 

vez e havia sido fabricado nos Estados Unidos. Na imagem abaixo se verifica o momento de 

descerramento da placa de inauguração do parque com o governador da época João Alves 

Filho e o homenageado José Rollemberg Leite.  

Como descreve Plácido, o parque José Rollemberg Leite foi desenvolvido com o 

objetivo de promover lazer à população. Segundo José de Oliveira Brito Filho, historiador 

sergipano e autor do blog onde pudemos encontrar estas preciosas imagens, o parque foi 

reinaugurado no dia 25 de maio de 1985 com muita festa, contando com a presença do 

homenageado, o ex-governador José Rollemberg Leite, Dom Luciano Cabral Duarte, diversas 

autoridades, artistas como o grupo Balão Mágico e a população em geral, fatos que podem ser 

observados nas imagens acima. Mas será que o verdadeiro objetivo de um parque social é 

promover lazer e recreação à comunidade como se pensou quando se projetou o parque da 

cidade? 

O Parque da Cidade localizado na APA Morro do Urubu não é um parque nacional, 

mas é um parque social e nesta condição deveria promover ações de educação ambiental. 

Plácido descreve o parque na atualidade como uma área verde utilizada, segundo a citação 

abaixo, para o lazer. 

O parque da cidade possui em seu programa atualmente, área verde – onde 
as pessoas podem ter acesso para piqueniques ou conversas informais – lago 
artificial, restaurante panorâmico – Clube do Chorinho – campos de futebol, 
mini-zoológico e uma hípica – ocupada hoje pela Polícia Militar. Ainda 
conta com uma área para o desenvolvimento do programa de equoterapia 
para tratamento de crianças deficientes, além de 30 hectares de mata 
atlântica preservada (PLÁCIDO, 2005, p. 195).   

 

Neste sentido percebe-se que o parque possui uma real importância quando procura 

oferecer oportunidades para enriquecer a qualidade de vida para pessoas de todas as idades. 

Por ser um espaço de visitação, sendo assim uma estratégia muito utilizada em sua dinâmica, 

diante das exposições encontradas a partir do contato com a natureza, é possível a imersão em 

uma experiência de aprendizagem. Contudo, apenas o contato direto com o meio natural não é 

suficiente pode mudar percepções e modos de vida.  

 

Visita de reconhecimento e aplicação das oficinas  

Nas visitas in loco realizadas durante o desenvolvimento desta pesquisa observou-se 

que apenas um campo de futebol encontra-se em condições adequadas de uso, o restaurante à 

beira do lago não funciona e não existem mais serviços de charrete, trenzinho, quadras 
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polivalentes, pistas de bicicleta e patinação, bem como aparelhos de ginástica como foi citado 

por Plácido anteriormente. 

Nas visitas observou-se que a maioria das pessoas que vai até o parque vai em busca 

de lazer e recreação, vai conhecer o zoológico ou visitá-lo como ponto turístico de Aracaju. 

Embora seja um lugar bastante agradável, nota-se que é pouco oferecido aos visitantes 

práticas em educação ambiental. 

Ainda durante as vivências feitas no local percebeu-se que um dos problemas 

agravantes existentes é a questão da falta de segurança na APA e no seu entorno. Verificou-se 

que na entrada da APA não há um controle de quem a adentra e, por conseguinte, acabam 

adentrando ao local quaisquer indivíduos. Devido a essa falta de controle, constatou-se que 

entre os que adentram o local existem pessoas que tem pouco conhecimento acerca da 

Educação Ambiental e por isso acabam danificando e não respeitando a APA. Foi verificado 

que muitos visitantes jogam lixo no local. Também os moradores do entorno não tem 

conhecimento de Educação Ambiental e poluem o ambiente da APA, utilizando-o como 

depósito de lixo. Nos próximos meses, este trabalho se desenvolverá na perspectiva de 

trabalhar a Educação Ambiental crítica com os freqüentadores e a população do entorno para 

que passem a se corresponsabilizar com o ambiente da APA. 

Quanto à fauna e a flora, percebeu-se que se encontram num processo de regeneração. 

O espaço está sendo reflorestado, porém no local há a presença de diversas espécies exóticas e 

pouca vegetação nativa. Entretanto, a SEMARH informou que quando começou a atuar no 

parque, este já se encontrava com essa vegetação. Quanto à fauna, são extremamente escassos 

os animais nativos.  

Na área do zoológico existem animais exóticos e selvagens importados de outras 

regiões do país. Foi informado que o animal nativo mais comum é o guaxinim, embora não se 

tenha registrado a presença de nenhum durante as vivências. A aplicação desta pesquisa é de 

suma importância para a percepção de o quanto é preciso envolver a comunidade e os 

visitantes num momento de vivência para, a partir de então, todos terem consciência, 

corresponsabilidade, sensibilização e sentimento de pertencimento para com as atitudes que 

praticam. 

Em relação aos resultados obtidos através da aplicação das oficinas, nos desenhos que 

foram confeccionados pelas 42 crianças participantes, se pode identificar que a maioria do 

público infantil retratou em seus desenhos animais em locais fechados quando desenham os 

animais dentro de quadros ou mesmo enjaulados. Uma determinada criança ao executar a 

atividade desenhou apenas uma grade com o nome “zoo” (ver figuras 1 e 2).  
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Isso representa que não há uma percepção da APA como um todo e sim há o foco nas 

jaulas e nos animais do zoológico como pertencentes àquele local específico. Poucas crianças 

desenharam algo exterior ao espaço do zoológico. Sem a devida orientação, as crianças não 

conseguem interagir com o meio de forma a perceber as relações envolvidas, mas apenas 

veem a ida ao parque como um passeio a lazer.  

No que diz respeito aos resultados obtidos através da dinâmica “Entrevista com os 

animais” realizada com os 15 estudantes que se dispuseram a responder, verificou-se que esta 

prática ofereceu a oportunidade de que o participante buscasse informações sobre o animal 

escolhido para a entrevista e consequentemente apreendesse essas informações. É impotante 

ressaltar que alguns dos alunos participantes responderam apressadamente ao questionário o 

que ocasionou respostas incompletas e que não possibilitaram uma análise mais detalhada dos 

dados. Mesmo assim alguns alunos explicitaram a preocupação com as condições de vida dos 

animais e os fatores responsáveis pela sua estada no zoológico quando poderiam estar em 

liberdade. 

Portanto, observa-se que este tipo de prática pode construir no indivíduo o sentimento 

de pertencimento quando se põe no lugar do animal escolhido para fazer a entrevista (Ver 

figura 3). Durante a próxima etapa, se buscará aprofundar o desenvolvimento diante de novas 

práticas educativas com os frequentadores da APA no intuito de desertar-lhes o sentimento de 

pertencimento para com o ambiente. 

Figura 1- desenho infantil representando o 
Zoológico. 

 

 Figura 2 - desenho infantil representando o Zoológico. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 
 

13 

 
Figura 3 – Exemplo de resultado da prática: “Entrevista com os animais”.  

 

Considerações Finais 

  

Não se pode ainda concluir esta pesquisa, uma vez que, ainda se encontra em 

desenvolvimento. Mas, diante do que aqui foi exposto, percebe-se a suma importância que 

tem o projeto e sua aplicação de forma efetiva e pertinente. È importante que se trabalhe a 

Educação Ambiental (EA) em parques, reservas e APA's, porque só com conhecimento 

fundamentado é que a comunidade irá compreender como se desdobra esse processo de 

preservação e o quanto a contribuição de cada um é fundamental para o sucesso e efetivação 

deste trabalho e assim se tornem multiplicadores da semente da preservação.  

A EA deve ser percebida por todos em sua perspectiva holística para que todos 

percebam que cada um tem uma parte a fazer na luta pela preservação ambiental. A 

inicialização desta pesquisa na APA representa a emergência que se tem para a percepção de 

o quanto é preciso envolver a comunidade e os visitantes do local em momentos de vivências. 

Destarte, mostra-se evidente a urgência do desenvolvimento de projetos que indiquem a 

necessidade de reflexão sobre a implementação de uma nova abordagem educacional, a qual 

esteja fundamentada no conhecimento cientifico articulado ao contexto socioambiental do 
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indivíduo. Desse modo, espera-se que a terceira etapa da pesquisa transcorra embasada em 

práticas educativas que vislumbram tornar a dicotomia teoria-prática numa relação concreta 

atrelada a autonomia do sujeito no sentido de que este desenvolva o sentimento de 

pertencimento e deserte em si o anseio pela busca de soluções para os problemas 

socioambientais.   

 

Referências Bibliográficas: 

 

BARROS, Antônio. O que é unidade de conservação? Publicado em www.direito2.com.br 
em 11/04/2005. Disponível em <http://www.direito2.com.br/acam/2005/abr/11/o-que-e-
unidade-de-conservacao> acesso em 03/08/2010 às 14h40min. 
 
BRASIL. Decreto-lei nº 13.713/93. 
 
DIEGUES, Antônio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo: 1994 
 

GOHN, Maria da Glória. Educação não-formal e cultura política: impactos sobre o 
associativismo do terceiro setor. 4.Ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. 2  ed. 
São Paulo: Cotez, 2006. 

PLÁCIDO, Débora da Rocha. IN: FRANÇA, Vera Lucia Alves e Falcon, Maria Lucia de 
Oliveira. Aracaju: 150 anos de vida urbana. Aracaju: PMA/SEPLAN, 2005. 

SIMÕES, Henrique Campos. As cartas do Brasil. Ilhéus: Editus, 1999. 
 
www.aracajuantigga.blogspot.com Disponível em 
<http://aracajuantigga.blogspot.com/2009/07/parque-da-cidade.html acesso em 
03/08/2010> às 15h32min. 
 

 

 

 
                                                 
i Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental e da Sala Verde na UFS; Pós-graduanda 
em Metodologia e Didática do Ensino Superior (FSLF) 
ii Graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Sergipe, bolsista voluntária PIBIX-UFS e 
participante do grupo de pesquisa GEPEASE. 
iii Graduando do curso de Bacharelado em Matemática da Universidade Federal de Sergipe. 


