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1. INTRODUÇÃO  

O presente trabalho é resultado da bolsa de iniciação cientifica do Programa PIBIC/FAPESPA, 

na Universidade Federal do Sul e Sudeste o Pará – UNIFESSPA, realizada em uma escola ribeirinha 

do sudeste do Pará.  

E este, visa o ensino da educação em escolas ribeirinhas, que tem suas especificidades, de 

acordo com Hage (2013), que vão desde a precarização do ensino por parte dos órgãos competentes, 

perpassando pela formação continuada de professores, e por fim ressaltando o deslocamento dos 

estudantes e funcionários da escola, no qual a maioria é via fluvial, acarretando muitos entraves para 

o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem dos alunos ribeirinhos.   

Diante dessa especificidade do ensino ribeirinho, faz-se necessário um ensino que vise 

estimular cada vez mais o estudante buscar a construção de seu conhecimento, a partir de um ensino 

autônomo, lúdico e interdisciplinar, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB (Lei 9.493, de 

1996), de forma que os estudantes tenham um ensino mais prazeroso, estabelecendo um ensino mais 

dinâmico, onde o aluno participa ativamente da construção do seu conhecimento e o professor tem o 

papel de mediador nesse processo, possibilitando assim trocas de saberes entre os alunos e o professor. 

Por outro lado, compreende-se também a importância da EA Crítica, a partir do que Martins (2016) 

discuti sobre todas as problemáticas socio-econômicas-ambientais, em especial as do sudeste do Pará, 

onde os grandes projetos capitalistas, sejam eles na área da mineração, pecuária ou de hidrelétricas, 

tem devastado significantemente o ambiente, extinguindo assim várias espécies da flora e da fauna 

da região.  

Dessa forma, o objetivo central foi analisar de que forma se dá o ensino em escolas ribeirinhas, 

reconhecendo suas especificidades, conforme Hage (2013), e se os professores trabalhavam as 

temáticas da Educação Ambiental (EA).  

2. MATERIAS E MÉTODOS  

A metodologia utilizada nesse trabalho, foi por meio de uma pesquisa-ação, que segundo 

Prodanov e Freitas (2013):   

Nesse tipo de pesquisa, os pesquisadores e os participantes envolvem-se no trabalho 

de forma cooperativa. A pesquisa-ação não se refere a um simples levantamento de 
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dados ou de relatórios a serem arquivados. Com a pesquisa-ação, os pesquisadores 
pretendem desempenhar um papel ativo na própria realidade dos fatos observados.  

É considerada também uma forma de engajamento sociopolítico a serviço da causa 
das classes populares, quando voltada para uma orientação de ação emancipatória e 

de grupos sociais que pertencem às classes populares e dominadas. (PRODANOV E 
FREITAS, 2013, p. 66)  

Buscando assim, em um primeiro momento analisar de que forma a professora das series 

iniciais do ensino fundamental trabalhava, dando ênfase as práticas interdisciplinares e as temáticas 

da educação ambiental, se eram abordadas e de que forma eram trabalhadas pela professora, e por fim 

de que forma acontece a formação continuada na escola.  

No segundo momento, realizou-se práticas de ensino, onde, buscou-se trabalhar de forma 

interdisciplinar, a partir de temas geradores de acordo com Freire (1993), buscando romper com a 

fragmentação do conhecimento, e no intuito de auxiliar a professora em suas práxis pedagógicas.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com a professora, a escola apresenta muitas problemáticas, como relação a  

estrutura e a falta de recursos.  

“O recurso que não tem aqui, as vezes não tem nem o... não tenho o pincel de quadro. 
Eu tenho que comprar um, só que sai muito caro pra mim, eu nunca, nunca tenho 

um... nunca tenho um pincel, eu nunca tenho um papel A4 pra fazer um trabalho 

diferenciado pra eles, quando eu quero dar aula de arte, eu tenho que comprar. 
Chamequinho pedir, apoio de outras pessoas pra poder dar. Canetinha, giz de cera, 

lápis de cor, tudo são meus, que eu tenho pra eles. Lápis de escrever, caneta, 
geralmente eles nunca têm.” (Entrevista da professora, 2018)  

Com a falta dos materiais necessários para desenvolver uma boa aula, que deveria ser 

disponibilizado para a escola, fica mais difícil fazer aulas dinâmicas com os alunos, que proporcionem 

momentos de prazer ao aprender.  

A formação continuada de professores também é uma condição indispensável, para o melhor 

desenvolvimento das práticas pedagógica dos professores, conforme Gatti (2014), sobre tudo a partir 

da reflexão-ação, e consequentemente o desenvolvimento dos alunos, através dos processos de 

ensino-aprendizado. No entanto, de acordo com a fala da professora, “Aqui na escola não existe isso.  

Tem as formações de professores lá fora, são boas, mas deixam um pouco a desejar ainda. 

HP’s e nem Horas Atividades aqui na escola não tem.”   

Nas entrevistas foi possível analisar que a formação continuada não ocorre na escola, contudo, 

em concordância com Martins (2016) ela é fundamental para a reflexão sobre a práxis docente, pois 

isso amplia os conhecimentos dos professores para encontrar novas metodologias de ensino, além de 

complementar a formação inicial, através da reflexão-ação, visando o melhor desempenho deste 

profissional, na busca por educação de melhor qualidade.   

Dessa forma, buscou-se trabalhar práticas pedagógicas de forma interdisciplinar, a partir de 

temas geradores com as temáticas da EA, pois, conforme Fortunato, Confortin e Silva (2013):  

Promove o diálogo de saberes, a conversa entre as diversas áreas do conhecimento e 

seus conteúdos, o entrelaçamento entre os diversos fios que tecem o currículo escolar, 
de modo a fortalecer, qualificar e contextualizar o processo de aprendizagem dos 

discentes em seus respectivos níveis de ensino. (FORTUNATO; CONFORTIN; 

SILVA, 2013, p. 02)  



  

  

Dessa forma, atividades realizadas na pesquisa consistiram em trabalhar atividades que 

buscaram relacionar os conteúdos escolares aos conhecimentos da EA de forma Crítica, fazendo 

ligação com o cotidiano ribeirinho deles, dando propostas de com preservar o meio onde vivem. Dessa 

forma, compreendemos que ensinar EA por meio da interdisciplinaridade, sobretudo e em outro lócus 

que não seja a sala de aula, proporciona um aprendizado mais favorável à turma.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo como já mencionado anteriormente, a educação ribeirinha no sudeste do Pará é um 

grande desafio para os professores da escola, devido à falta de comprometimento dos governos com 

a educação básica como um todo, e essas dificuldades se acentuam mais ainda no contexto ribeirinho.   

As dificuldades vão desde chegar na escola, pois todos os funcionários dessa escola são da 

zona urbana e todo dia precisam arriscar-se em um barco pequeno para atravessar, e em dias de chuva, 

é mais perigoso ainda, devido ao vento e maresia. Outra problemática encontrada, foi a falta de 

formação continuada de qualidade, uma formação que busque de fato atender as demandas de uma 

escola ribeirinha, visando um ensino que contextualize os conteúdos dos currículos com o cotidiano 

e cultura dos estudantes.   

Devido à falta dessa formação continuada, percebeu-se também que a professora ainda tem 

um fazer pedagógico, baseado na pedagogia tradicionalista, dando ênfase em apenas repassar o 

conteúdo do livro didático para os alunos, sem buscar outras formas lúdicas e interdisciplinares de 

ensino, para um melhor desenvolvimento no aprendizado dos estudantes.  

Dessa forma, inseriu-se a EA Crítica a partir do ensino de forma interdisciplinar e lúdica, 

incentivando assim, a professora a repensar a suas práticas docentes, mostrando outras formas de 

lecionar, inclusive fora da sala de aula, explorando assim o ambiente da comunidade. E dando aos 

alunos, novas possibilidades de aprendizado menos traumáticas.  
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