
A ATUACAO DOS EDUCADORES DA REDE 
DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO 

PERÍMETRO URBANO DE SERRA 
TALHADA-PE: DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

AMBIENTAIS
ARAUJO, Nadja Macedo 1, LUSTOSA, Geyza Leyde Camello 2 e ALVES, Selma Rosalva 3



________________
1. Primeiro Autor Graduada em Administração pela Universidade de Campina Grande, Especialista em Gestão em Políticas Públicas pela 
Universidade Federal Rural de Pernambuco e Técnico Administrativo Nível Superior da Unidade Acadêmica de Garanhuns. E-mail: 
nadjamaraujo@yahoo.com.br.
2. Graduada em Secretariado pela Universidade Federal de Pernambuco, Especialista em Gestão em Políticas Públicas pela Universidade Federal 
Rural de Pernambuco e graduanda em Bacharelado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco / Unidade Acadêmica 
de Serra Talhada. E-mail: gllustosa@hotmail.com
3. Professora da Escola Técnica Agrícola do Pajeú. Rua Irnero Ignácio, Várzea, s/n, Serra Talhada, PE. CEP: 56900-000. E-mail: 
selalvesrosa@hotmail.com.

Introdução

O município de Serra Talhada tem 2.958,7 Km2 de 
área e uma população estimada em 2000 de 70.179 
habitantes [5], no entanto, novas fontes indicam que a 
cidade se encontra com aproximadamente 80 mil 
habitantes. Sendo a segunda maior cidade do sertão 
pernambucano, menor apenas que Petrolina. A base 
econômica de Serra Talhada está representada pelo 
vigoroso comércio local que se transformou em um 
pólo regional do comércio varejista e atacadista dos 
mais variados bens de consumo. Outra atividade de 
peso na economia municipal, que também se 
caracteriza pela polarização na região é o atendimento 
médico-hospitalar, sendo, hoje, o quarto pólo médico 
de Pernambuco. Em Serra Talhada também se destaca 
como pólo educacional, que atualmente com 144
escolas, sendo que 123 municipais, 10 estaduais, e 11 
particulares atendendo a todos os graus de ensino, 
desde fundamental até o superior. Possui 857 
professores que ensinam com dedicação a 21.395 
alunos, segundo dados informados pela GERE – Sertão 
do Alto Pajeú. No ensino superior tem a Faculdade de 
Formação de Professores (FAFOPST); a Faculdade de 
Integração do Sertão (FIS), e a Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE).

As escolas de Serra Talhada além do papel 
educacional de aprendizagem precisam ter uma visão 
mais holística, o que se justifica, a motivação para a 
realização desse artigo como forma de verificar a 
atuação dos educadores da Rede Municipal de ensino 
no aspecto ambiental, visto que desta forma promoverá 
benefícios ao meio ambiente e na geração de outra 
forma de atuar e pensar dos futuros modificadores do 
planeta. Na visão de Freire [2]: “o educador deve 
portar-se diante das novas concepções de ensino de 
forma que não somente exponha os conteúdos a serem 
aprendidos; ele deve motivar os alunos a serem críticos 

e capazes de interpretar a realidade, desenvolvendo a 
curiosidade sobre determinados assuntos”. A partir deste 
quadro, levantou-se a seguinte questão: Como os 
educadores das escolas do ensino fundamental e do ensino 
médio do perímetro urbano de Serra Talhada atuam na 
Educação Ambiental, diante das perspectivas e desafios 
ambientais?

Assim, diante deste contexto, reafirma-se a necessidade 
deste estudo em verificar a atuação dos educadores das 
escolas do ensino fundamental e do ensino médio do 
perímetro urbano de Serra Talhada, diante das 
perspectivas e desafios ambientais. Finalmente, para 
aprofundar o diagnóstico formularam-se alguns objetivos 
específicos que terão como função nortear a pesquisa para 
que se possa chegar aos resultados: 1)Analisar a
consciência dos educadores das escolas do ensino 
fundamental e do ensino médio do perímetro urbano de 
Serra Talhada em trabalhar a gestão ambiental; 2) Verificar 
se a gestão escolar promove o incentivo aos educadores 
para atuarem no aspecto ambiental; 3) Identificar quais as 
ações realizadas pelos educadores no sentido da educação 
ambiental nas escolas que trabalham.

Material e métodos

A pesquisa realizada tem caráter exploratório. Nesta fase 
iremos descobrir como a educação ambiental está sendo 
utilizada nas escolas municipais.

Na análise será realizada uma pesquisa qualitativa que 
procura o que é comum, mas permanece aberta para 
perceber a individualidade e os significados múltiplos, em 
vez de destruí-los na busca por uma média estatística. 
Também, e isto é muito importante, procura explorar os 
significados dos outros de maneira e em contextos que não 
estruturam de forma rígida a direção da investigação dentro 
de hipóteses, definições operacionais e suposições a priori 
do pesquisador [6].



Em relação ao estudo apresentado, estabelece-se 
como população ou universo os educadores das escolas 
do ensino fundamental e médio do perímetro urbano de 
Serra Talhada, nas escolas estaduais, municipais e 
particulares. Tendo como amostra da população 50 
professores.

O instrumento de coleta de dados conteve perguntas 
fechadas e abertas, sem identificação dos entrevistados. 

Para as perguntas fechadas a mensuração dos dados 
foi formatada em planilhas no Programa Excel. 
Posteriormente se processou a tabulação e 
representados através de gráficos para facilitar a 
compreensão e interpretação. No tocante as perguntas 
abertas em que os entrevistadores puderam opinar 
sobre as alternativas escolhidas, foram verificadas as 
respostas relevantes, que mais prevaleceram nas 
opiniões. Em seguida, a partir dos resultados, partiu-se 
para a análise dos resultados a luz do referencial 
teórico.

Resultados

Em geral os educadores trabalham com o tema 
Educação Ambiental em sala de aula utilizando de 
recursos didáticos como: textos de internet, livros, 
documentários e jornais. Isto tudo, sendo apoiado e 
incentivado pela Gestão Escolar, que disponibiliza os 
recursos áudio visuais, espaço físico, material de 
expediente e didático. Além disso, a Gestão também 
estimula os educadores a elaborarem projetos 
vinculados ao tema.

Em relação à capacitação dos educadores não há 
orientação sobre o tema Educação Ambiental, 
provenientes do Estado ou Município, mas alguns 
educadores são assistidos pelas Escolas que trabalham, 
através de cursos e palestras sobre o tema, para que 
estes possam estar atualizados para melhor atuar com 
os alunos. Além disso, a Escola promove eventos para 
os alunos, como: feiras, palestras e exposições, que são 
geralmente realizados na própria escola ou até mesmo 
utilizando outros espaços externos. Estas ações da 
Gestão Escolar têm o intuito de educar quanto à 
importância da preservação do meio ambiente 
(Caatinga), interagir o aluno com o meio em que vive 
mostrar a realidade que é omitida por órgãos públicos, 
conscientizar o uso dos recursos naturais renováveis e 
não renováveis e proporcionar a mudança de hábitos.

Os temas mais abordados (gráfico 1) pelo 
educadores são: lixo, desmatamento e uso consciente 
dos recursos naturais. Esses temas retratam a realidade 
que os alunos freqüentemente presenciam, como: lixo 
nas ruas, desmatamento da caatinga e a má utilização 
dos recursos naturais.

Em relação à atuação dos Educadores (gráfico 2)
cerca de 40% acham que seu trabalho voltado para 
Educação Ambiental é satisfatório, pois realizam 
trabalhos voltados para o tema na Escola, 
proporcionando o conhecimento aos alunos. Porém 
outros Educadores concordam que a atuação dos 
educadores é pouco satisfatório devido ao fato de não 
estarem interagindo com outras Escolas e comunidade.

Conforme a pesquisa, para que a prática da Educação 
Ambiental seja mais incentivada e melhorada, a maioria 
dos entrevistados afirmou que seria necessária uma 
presença mais efetiva dos Órgãos Públicos, proporcionando 
incentivos políticos e financeiros para os projetos e a 
interação entre a Escola, Educadores e Comunidade, com o 
intuito de disseminar a prática da consciência ambiental.

Considerações Finais
Os educadores das escolas do ensino fundamental e do 

ensino médio do perímetro urbano de Serra Talhada 
trabalham o tema Educação Ambiental em sala de aula 
como forma interdisciplinar, tendo a consciência da 
importância de levar o conhecimento como forma de 
estimular os alunos a melhor conscientização do meio 
ambiente, preservando os recursos naturais, trabalhando 
com a reciclagem do lixo, replantio das áreas desmatadas,
e, cuidado com a poluição nos rios e lagos.

A Gestão Escolar das escolas promove o incentivo aos 
educadores para atuarem no aspecto ambiental, 
disponibilizando infra-estrutura, materiais, além de motivar 
os educadores a elaborarem os projetos. Porém seria 
necessário um investimento do poder público para que as 
ações sejam realizadas com mais freqüência e que atingisse 
também a comunidade.

As ações realizadas pelos educadores nas escolas ainda 
não são suficientes para proporcionar a atuação mais 
efetiva dos alunos como agentes multiplicadores, mas este 
trabalho está sendo ainda iniciado podendo com o tempo 
dinamizar mais estas ações, para repercutir com mais 
eficácia nos comportamentos habituais dos alunos e 
comunidade. Dentre as ações nas Escolas, destacamos o 
“Projeto Óleo Saturado”, realizado pela Escola Estadual 
Irmã Elizabeth, que reaproveita o óleo saturado para 
confecção de sabão doméstico, que são comercializados 
gerando renda para algumas famílias. Outro projeto seria o 
“Reciclar: transforme o lixo em luxo”, elaborado pela 
Escola particular Pequeno Príncipe, com o intuito de 
reciclar o lixo para ser reutilizado como um novo produto.
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Grafico 1. Temas Abordados
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Grafico 2. Atuação dos Educadores
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