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O CURSO DE PEDAGOGIA DO PARFOR DA UFPA
EM BELÉM NA VISÃO DOS SEUS CONCLUINTES
Alberto Damasceno (UFPA)
Emina Santos (UFPA)
Lucas Damasceno (UFPA)

RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise sobre o Curso de Pedagogia do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor),
Pedagogia Belém, oferecido pela Universidade Federal do Pará (UFPA),
com base nas respostas dos concluintes de suas primeiras duas turmas,
ingressantes em 2010, a partir de oito perguntas aplicadas por meio de
um questionário nos dias 7 e 8 de maio do ano de 2013. Nossa intenção
foi conhecer o curso com base no conjunto de percepções desses egressos, sistematizando-as como matéria-prima para uma avaliação preliminar do curso. Elegemos a influência dessa graduação na vida pessoal
e profissional como foco principal da investigação.
Palavras-chave: Formação de professores. Pedagogia. Parfor. UFPA.
1 INTRODUÇÃO
Buscaremos neste artigo apresentar uma iniciativa de formação
inicial, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) que, na modalidade presencial, constitui um Programa
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emergencial instituído para atender ao disposto no artigo 11, inciso III,
do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, implantado em regime de
colaboração entre a União (por meio da Capes1), os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e Instituições de Educação Superior (IES).
O referido plano possui como objetivo estruturante de suas ações:
Induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e
de qualidade, para professores em exercício na rede pública
de educação básica, para que estes profissionais possam
obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB e contribuam para a melhoria da
qualidade da educação básica no País. (CAPES, 2010).

Estranhamente, desde a implantação do Curso de Pedagogia do
Parfor da UFPA, em Belém, é comum ouvir-se, principalmente de alguns docentes da faculdade à qual está vinculado2, pontos de vista que
o caracterizam como um curso “aligeirado”, “superficial” ou, até mesmo,
uma forma de o governo federal garantir um “salário indireto” para os
professores das universidades públicas.
Opiniões à parte, diante da regularidade desse tipo de crítica, dedicamo-nos a verificar em que medida esses pontos de vista tinham,
de fato, fundamento e, também, se o objetivo central de seu projeto
pedagógico estava sendo atingido3. Deste modo, como pesquisadores
interessados no êxito do Plano, e na influência positiva que este poderia
gerar no âmbito da educação básica pública, propusemo-nos a verificar
o que pensavam seus principais protagonistas: os próprios concluintes.
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
O curso vincula-se à Faculdade de Educação do Instituto de Ciências da Educação
da Universidade Federal do Pará.
3
“Formar o licenciado em Pedagogia para o exercício da docência na Educação
Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental que, ao partir das condições materiais de existência em direção à construção conceitual, seja capaz de operar o
pensamento crítico dos fenômenos educacionais”.
1
2
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Com o aval da direção da Faculdade de Educação e da sua coordenação acadêmica, aproveitamos uma reunião dos concluintes das duas
primeiras turmas de Pedagogia sediadas no polo de Belém e aplicamos
um questionário com oito perguntas acerca do acesso ao curso, suas expectativas, conteúdos trabalhados e mudanças pretendidas e efetivadas,
o que aconteceu nos dias 7 e 8 de maio de 2013.
2 O SIGNIFICADO DO DESAFIO
Embora seja considerada há muito tempo um entrave à melhoria dos indicadores educacionais no país4, a formação de professores da
educação básica só muito recentemente (a partir da Lei de Diretrizes e
Bases de 1996), começou a se constituir uma preocupação efetiva do Estado brasileiro. Tal se deu com a ampliação significativa de recursos na
implementação de políticas públicas de formação inicial e continuada
de professores a partir de iniciativas como o Fundeb5.
De acordo com Aguiar (2007), a figura do professor leigo6 na estrutura da política educacional brasileira existe desde os tempos do Brasil
Colônia, subsistindo por séculos na instrução pública elementar como
elemento presente na realidade educacional brasileira, tratando-se de
Segundo dados levantados em 1987 pelo serviço de estatísticas do MEC, dos
1.117,3 mil postos docentes no ensino fundamental, 145,7 mil (13%) eram ocupados por professores/as leigos/as que não possuíam segundo grau completo.
5
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação, criado pela Emenda Constitucional n° 53/2006, e
regulamentado pela Lei n° 11.494/2007 e pelo Decreto n° 6.253/2007.
6
Em sentido amplo, reconhece-se como professor leigo todos aqueles que não possuem as habilitações específicas para atuação no magistério previstas em lei. No entanto, desde a Lei de Diretrizes e Bases de 1971, a Lei 5692, definem-se como leigos
os seguintes: os que não tinham ensino primário completo; os que tinham primário
completo; os que não tinham primeiro grau completo; os que tinham primeiro grau
completo; os que não completaram o segundo grau; os que tinham segundo grau
completo, mas sem habilitação para o magistério e os de curso superior sem habilitação para o magistério.
4
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carreira desprestigiada pelo Estado e pela sociedade e, em raros casos,
remunerada.
Constata-se, então, que o/a professor/a leigo/a é um personagem
de forte atuação na história da educação e, ao mesmo tempo, um sobrevivente histórico do abandono dos poderes públicos em épocas diferentes, decorrente da falta de planejamento e investimentos compatíveis
com a necessidade da educação do povo (AGUIAR, 2007).
Constituíam, os professores leigos, um segmento marginalizado da
educação brasileira, presentes principalmente nas escolas de zona rural
e nas periferias urbanas, abandonadas pelos poderes públicos, sem investimento formal, gerando o legado de uma instrução pública (ensino
primário) deficiente e disforme, com um corpo docente com quase 80%
de profissionais leigos e mal preparados.
Como dissemos, somente a partir da LDB de 1996 o Estado brasileiro, mais sob o ponto de vista normativo do que operacional, extinguiu a figura do professor leigo, estabelecendo como exigência que a
formação de docentes para atuar na educação básica se desse em nível
superior, em curso de licenciatura plena, em universidades e institutos
superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do
ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal
(BRASIL, 2014, artigo 62).
Mais adiante, de acordo com o Documento Referência da Conae,
em nenhum outro momento histórico a partir da institucionalização do
Parfor no governo do presidente Lula, a formação de professores tenha
merecido tamanha ênfase por parte de diferentes agentes públicos e privados, instituições, organismos nacionais, internacionais e multilaterais
(CONAE 2010. Documento Referência, p. 59).
Trata-se, portanto, de um esforço governamental singular, que merece ser estudado e analisado como política pública capaz de promover,
como afirmam Gentili e Oliveira (2013, p. 253), “a mudança na fisionomia da educação brasileira”.
10

3 O CAMINHO METODOLÓGICO ADOTADO
Concordamos com Ghedin e Franco (2008, p. 108) que “a metodologia da pesquisa não consiste em um rol de procedimentos a seguir”,
nem um ‘manual de ações do pesquisador’ e nem mesmo um caminho
engessador de sua necessária criatividade. Ainda segundo os autores citados, a metodologia “organiza-se em torno de um quadro de referências, decorrente de atitudes, crenças e valores que se configuram como
concepções de mundo, de vida, de conhecimento” (GHEDIN; FRANCO, 2008, p. 108).
Nesta linha de raciocínio, com o intuito de investigar os resultados,
mesmo que imediatos, do Curso de Pedagogia do Parfor em Belém7,
levamos a efeito a coleta dos dados necessários à sistematização dos diferentes posicionamentos dos seus concluintes, aplicando um questionário com oito perguntas sobre suas experiências pregressas e atuais no
referido curso, entendendo-o como “um instrumento de obtenção de
informações acerca de um determinado grupo social por intermédio de
questões a ele formuladas [que] serve para determinar as características
desse grupo em função de algumas variáveis predeterminadas, individuais ou grupais” (JUNIOR, 2013, p. 234-235).
É importante ressaltar que optamos por construir esse instrumento com questões abertas que se caracterizam como “aquelas em que o
pesquisador solicita que o sujeito emita uma opinião, usando para isso
suas próprias palavras. Nestas questões o pesquisador deve destinar um
espaço com três a cinco linhas à escritura das frases escritas pelos próprios sujeitos pesquisados” (JUNIOR, 2013, p. 235-236).

7 Esse polo é composto por alunos/professores de municípios da região metropolitana de Belém e da região do município de Mãe do Rio, todos ingressantes em 2010
e distribuídos em turmas que funcionam nas cidades mencionadas e no município
de Benevides.
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Partindo da premissa de que o projeto pedagógico do curso tem a
expectativa de que “o profissional em formação considere as experiências vivenciadas na graduação como uma das etapas na qual se dará o
seu desenvolvimento profissional, tendo em vista que ao longo da sua
formação novas possibilidades e necessidades ocorrerão” (UFPA, 2012,
p. 31), o questionário abordou questões sobre os seguintes temas: o grau
de dificuldade de acesso ao Programa; o que esperava do Parfor; o que
achou dos conteúdos ministrados; o que assimilou dos conteúdos ministrados; o que o curso mudou na prática de professor; o que o curso
mudou na vida pessoal; a influência do curso no seu desenvolvimento
como pessoa humana e de que modo isso aconteceu.
Após a aplicação do questionário fizemos uma leitura cuidadosa
das respostas na perspectiva da análise do discurso pressupondo, como
ensina Chizzotti, que tal discurso não se restrinja “à estrutura ordenada
de palavras, nem a uma descrição ou a um meio de comunicação, nem
tampouco se reduz à mera expressão verbal do mundo» (CHIZZOTTI,
2010, p. 120).
Depois da leitura, procuramos classificar as respostas em categorias ou blocos, de modo a estabelecer afinidades e distinções que pudessem esclarecer da melhor maneira as percepções ali manifestadas.
Nessa perspectiva, as informações coletadas foram analisadas, obviamente, sob a ótica qualitativa, procedendo à análise com base em
uma síntese das respostas de modo a investigar a realidade do grupo
a partir de suas próprias percepções, reveladas em seu discurso, que é,
segundo Chizzotti, “a expressão de um sujeito no mundo que explicita
sua identidade (quem sou, o que quero) e social (com quem estou) e
expõe a ação primordial pela qual constitui a realidade” (CHIZZOTTI,
2010, p. 120-121).
Desta feita, as exposições que fazemos a seguir compõem-se de
uma breve introdução analítica, seguida de uma tabela com as categorias ou blocos quantificados e seus respectivos gráficos para melhor visualização. Vamos a elas:
12

3.1 Como os concluintes avaliam o grau de dificuldade de acesso ao
programa
Em relação ao grau de dificuldade de acesso ao programa, os concluintes concordaram que o ingresso ao curso Parfor se dá por meio de
seleção de docentes do magistério realizada pelas prefeituras dos município8. Nesse sentido, as opiniões foram divergentes quanto ao método
para escolha de concluintes do curso. Dois deles destacaram a pouca
divulgação do programa por parte das secretarias municipais de educação, um deles especifica que tanto o período de inscrição quanto o de
adesão foram informados num tempo curto para aqueles que desejavam
se candidatar a uma vaga.
A própria indicação de determinados concluintes por parte das secretarias foi alvo de críticas por parte de três dos entrevistados, já que,
como afirmou um deles: “a decisão da Secretaria de Educação (...), em
muitos casos, envolve questões políticas”. Além disso, outra restrição
destacada refere-se à necessidade de efetivação do professor no quadro
municipal de educação como critério para sua escolha e indicação para
uma vaga.
Respondendo de modo sucinto, outro dos entrevistados considerou elevado o grau de dificuldade, responsabilizando “principalmente a
liberação dos municípios para [sua] estada no curso”. Paradoxalmente,
este mesmo entrevistado afirmou que a fase inicial, isto é, a inscrição
ao programa, foi realizada sem dificuldades. Também foram apontados,
nessa primeira questão, “a distância, o cansaço, a falta de estrutura da
Anualmente a Capes divulga o Calendário de Atividades do Programa. Nele estão
definidos os prazos e as atividades a serem realizadas pelas secretarias de educação
estaduais, municipais e do DF, os Fóruns e as IES e o período das pré-inscrições.
Para concorrer à vaga nos cursos ofertados, os professores devem: a) realizar seu
cadastro e pré-inscrição na Plataforma Freire; b) estar cadastrado no Educacenso
na função Docente ou Tradutor Intérprete de Libras na rede pública de educação
básica; e c) ter sua pré-inscrição validada pela Secretaria de Educação ou órgão
equivalente a que estiver vinculado (CAPES, 201
8
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própria faculdade”, além de questões financeiras, como fatores que dificultaram o acesso ao programa.
Título da tabela 1????
Classificação das respostas

Absoluto

%

Não encontraram dificuldades ou, se houve dificuldades, estas foram facilmente contornáveis.

20

62,50

Consideraram que houve dificuldades de diferentes ordens, tanto “políticas” quanto de comunicação ou de liberação por parte da prefeitura.

09

28,13

Não responderam.

03

9,38

Fonte:????
Título do gráfico 1????

Fonte:????
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3.2 O que os concluintes esperavam do curso
Em relação ao que esperavam do Parfor, de modo geral, as respostas demonstram que as expectativas foram alcançadas. Certas palavras e
expressões apareceram em respostas distintas. A palavra “conhecimento”,
por exemplo, foi citada por cinco dos 32 entrevistados, às vezes acompanhada de expressões como melhoria da prática pedagógica, aprimoramento da prática docente, formação continuada para o magistério.
Aliada à busca pelo conhecimento, a formação profissional também demonstrou ser uma das metas por parte de alguns concluintes do Parfor.
Também é interessante observar que dois concluintes frisaram a
expectativa no progresso dos estudos partindo para pós-graduações,
um deles especificando-a como uma especialização em História. Nesse
sentido, cabe destacar o papel revigorante exercido pelo Parfor, na medida em que traça uma linha demarcatória e evolutiva na carreira dos
professores, ampliando seus horizontes, estimulando-os a prosseguir na
jornada cursando uma pós-graduação.
É importante frisar o papel do Parfor no que tange à apresentação de novos conteúdos teóricos para seus concluintes, dando-lhes subsídios para que possam desenvolver melhor seu trabalho após terem
aprendido, no decorrer do curso, a “relacionar [suas] vivências de sala
de aula às teorias” até então desconhecidas por eles.
Por outro lado, três entrevistados criticaram diretamente os professores, sugerindo “um melhor atendimento” e “mais respeito” por
parte destes. Dentre esses três entrevistados, um também chamou
atenção para a realidade dos concluintes do curso, a maioria “já com
certa idade”, trabalhando em dois turnos, e residentes em localidades
distantes, sem acesso à internet e celular. Um concluinte ansiava que
houvesse “mais investimento nos polos, no aluno [do Parfor]”, além
de uma melhor organização; outro esperava que o curso tivesse uma
carga horária mais bem distribuída, pois, em suas palavras, “tudo era
muito corrido, sem (...) tempo para aprofundar mais nos conteúdos”.
15

Destaca-se também a resposta de um concluinte que criticou o fato
de sua turma em Benevides9 não ter tido coordenador que os orientasse quanto a problemas existentes durante o curso10. Houve, dentre as
respostas, uma sugestão de que houvesse no programa do curso mais
disciplinas de caráter inclusivo, que oferecessem ao cursista métodos
e abordagens voltados para os alunos especiais. Apesar de destacar o
ensino de Libras, este concluinte classificou como irrisória a quantidade
desse tipo de disciplina e sugeriu o acréscimo de outras ao programa.
Título da tabela 2????
Classificação das respostas

Absoluto

%

Mais conhecimentos, conteúdos e vivências, o
curso atendeu às expectativas ou superou-as.

21

65,63

Mais atenção e respeito por parte de alguns professores, além de um ensino mais cadenciado,
pois tudo foi muito rápido.
Boa formação inicial e a possibilidade de formação continuada
(pós-graduação).
Mais apoio e investimento por parte das prefeituras, o que não aconteceu.

04

12,50

04

12,50

02

6,25

Não respondeu.

01

3,13

Fonte:????
Benevides é um município integrante da região metropolitana de Belém que possui um polo do Parfor vinculado ao Campus de Belém no organograma da universidade.
10
É importante frisar que, no Regime de Colaboração, constitui contrapartida do
município indicar um técnico da Secretaria de Educação local para atuar na função
de coordenador local, cuja finalidade é atuar pedagogicamente junto à coordenação
geral da UFPA na condução do curso e na resolução de problemas discentes.
9
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Título do gráfico 2????

Fonte:????
3.3 O que os concluintes acharam dos conteúdos ministrados
Um concluinte classificou como pouco aprofundados os conteúdos ministrados. Outro considerou que os conteúdos “dependiam de
uma explanação maior de alguns professores”. Três respostas consideraram como exceções algumas das disciplinas ministradas por alguns
dos professores, classificando como positivos todos os outros conteúdos
abordados. Dentre essas três respostas, há referências à pressão exercida
pelo fator tempo. No entanto, esta resposta não deixa muito claro a que
o concluinte se refere: se ao fato de o tempo obrigar o professor a repassar o assunto de modo apressado, ou se se trata de críticas a professores
que foram incapazes de cumprir o programa no prazo estipulado.
São aspectos a destacar dentre as respostas positivas as expectativas atendidas, que inclusive provocaram reflexões quanto às práticas
docentes e proporcionaram a compreensão do mundo de outra forma,
extrapolando a área de conhecimento classificada como senso-comum
17

e chegando ao conhecimento científico. Outro aspecto foi a relevância
dos conteúdos para a vida acadêmica e profissional, possibilitando a
ascensão neste plano, além dos conteúdos válidos para a melhoria da
prática pedagógica.
Título da tabela 3????
Classificação das respostas

Absoluto

%

Excelentes, significativos, satisfatórios de modo
geral.
Em sua maioria positiva, mas alguns professores
deixaram a desejar (inclusive os professores “maniçoba”1)
Fonte:????

25

78,13

07

21,88

Título do gráfico 3????

Fonte:????
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3.4 O que os concluintes assimilaram dos conteúdos ministrados
Um exemplo interessante de como a metodologia de ensino colabora para o aprendizado pode ser notado na resposta de um dos concluintes que passou a gostar de geografia, pois, durante a realização do
Parfor, aprendeu como trabalhar tal disciplina na sala de aula. Este mesmo concluinte destacou o aprendizado das “práticas de como ministrar
bem uma aula de ciências”. Além disso, ele assimilou como realizar interação entre as disciplinas, assim como a usar atividades lúdicas, fazendo
com que seu aluno sinta prazer durante a leitura.
Fora do campo das disciplinas básicas, também se destacou como
conteúdo assimilado os métodos de como lidar com determinadas situações na sala de aula; o modo como um gestor deve se comportar; como
ministrar determinados conteúdos. A produção de textos no gênero
acadêmico foi citada por dois concluintes que elencaram, como tais,
pré-projeto, projeto, síntese e resenha. Os professores que transmitiam
o conteúdo, sem identificação por disciplina, foram classificados como
“ótimos e capacitados” por um dos concluintes.
Dentre os conteúdos específicos que foram assimilados, os concluintes destacaram os seguintes: legislação, estrutura e funcionamento do ensino fundamental; práticas pedagógicas e métodos de ensino.
Título da tabela 4????
Classificação das respostas

Absoluto

%

Práticas pedagógicas, conceitos, conhecimentos
que aprimoraram a formação docente, informações sobre trabalhos científicos.

26

81,25

Muita coisa, mas não tudo, em alguns casos não
aproveitou nada.

04

12,50

19

Não respondeu.

02

6,25

Fonte:????
Título do gráfico 4????

Fonte:????
Dentre o conjunto de respostas integrantes do bloco relativo à assimilação de “Práticas pedagógicas, conceitos, conhecimentos que aprimoraram a formação docente, informações sobre trabalhos científicos”,
achamos interessante identificar e especificar os conteúdos conforme o
quadro a seguir:

20

Título da tabela 5????
Classificação das respostas

Absoluto

%

Ampliação de conhecimentos prévios e aperfeiçoamento da prática.

15

44,12

Práticas e métodos de ensino.

06

17,64

Menções específicas (geografia, Libras, estatística,
informática e ciências).

06

17,64

Teorias educacionais e filosofia da educação.

02

5,90

Formação crítica dos alunos, união, perseverança.

02

5,90

Projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos.

02

5,90

Legislação, direitos, gestão educacional.
01
2,94
Obs.: Como alguns concluintes relacionaram mais de um tipo de conteúdo, o total ultrapassa 32.
Fonte:????
Título do gráfico 5????

Fonte:????
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3.5 O que mudou na prática docente dos concluintes
As respostas foram unânimes em considerar que as mudanças
propiciadas pelo Parfor foram benéficas às práticas de ensino, possibilitando mudanças na maneira tradicional de ministrar aulas, tornando-as mais dinâmicas e prazerosas para o aluno. Fomentam inclusive o
aspecto de pesquisa dos cursistas quanto ao uso de recursos antes não
utilizados, os quais acrescentam certo dinamismo às aulas.
Talvez seja essa a razão que levou um dos concluintes a comparar
positivamente suas novas aulas com as anteriores, já que suas práticas
pedagógicas evoluíram. Esse aspecto da qualidade de ensino também
pode ser verificado na declaração de uma concluinte que se diz “mais
segura naquilo que repasso aos meus alunos”.
Um concluinte destacou que sua maneira de ser e agir com seus
alunos foi transformada, principalmente no que tange aos alunos da
Educação Jovens e Adultos. Outro aspecto apontado por um concluinte
foi quanto às tomadas de decisão quando se for reagir ante a situações
adversas do cotidiano e o relacionamento com os alunos e colegas de
trabalho.
A partir das declarações dos concluintes, achamos por bem citar
integralmente duas delas, devido ao conteúdo que encerram: “Mudou
a maneira de ver o alunado em seus vários aspectos: social, cultural e
principalmente lidar com esse aluno compreendendo suas especificidades e seu desenvolvimento com relação à aprendizagem” e “Mudei muito minha prática, atualmente minhas aulas são bem elaboradas, consulto a internet, não fico mais presa aos livros didáticos, utilizo a ludicidade
para que minhas aulas sejam mais dinâmicas e prazerosas, fazendo com
que meu aluno sinta prazer em aprender”.
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Título da tabela 6????
Classificação das respostas

Absoluto

%

Novas práticas pedagógicas, maneira de ministrar
as aulas, mais segurança, mais dinamismo em sala
de aula.
Olhar sobre os alunos, mais respeito para com
eles, saber o que se passa em suas cabeças.

25

58,10

11

25,57

Novos referenciais teóricos, complementos à formação acadêmica.

03

6,98

Relacionamento com colegas de trabalho.

02

4,70

Vida pessoal.

02

4,70

Obs.: Como alguns concluintes relacionaram mais de uma mudança, o
total ultrapassa 32.
Fonte:????
Título do gráfico 6????

Fonte:????
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Em razão da importância da pergunta, sobretudo porque se relaciona a um objetivo central do Parfor, achamos interessante sintetizar
algumas respostas, relacionando-as a seguir:

-

mudou minha maneira de ministrar as aulas;
mudou a forma de “olhar” o aluno;
propiciou o contato com novos referenciais teóricos;
hoje trabalho com mais dinamismo em minha sala;
mudou a maneira tradicional que eu trabalhava;
hoje incluo o lúdico nas aulas, dou o respeito que nosso aluno
deve e merece.
- vejo o aluno em seus vários aspectos (social, cultural...)
- mudou a maneira de lidar com o aluno, compreendendo suas
especificidades e seu desenvolvimento em relação à aprendizagem;
- veio para complementar a minha vida acadêmica;
- modificou a forma de tratamento para com a comunidade escolar e também com os concluintes;
- mudou meu modo de ver e conceber a minha postura em sala
de aula;
- uso recursos que antes não utilizava;
- deixei de ser um professor totalmente tradicional, hoje olho os
meus alunos com outros olhos e vejo as suas dificuldades de outra maneira;
- modificou o modo de ministrar a aula, agora mais dinâmica e
prazerosa;
- hoje utilizo recursos pedagógicos como internet;
- mudou, pois passei a entender o que se passa na cabeça dos
pequeninos;
- mudou, pois me sensibilizou diante de situações existentes em
nosso cotidiano;
- a maneira de reagir diante das situações adversas do cotidiano e
o relacionamento com os alunos e colegas de trabalho;
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- o curso aguçou ainda mais meu lado de pesquisador;
- dá para nortear a prática pedagógica e fazer adaptações para
desenvolver as aulas;
- agora eu me sinto mais segura naquilo que repasso aos meus
alunos;
- mudei muito minha prática, atualmente minhas aulas são bem
elaboradas, consulto a internet, não fico mais presa aos livros didáticos.
3.6 O que o curso mudou na vida dos concluintes
Melhoria da prática pedagógica e atualização profissional. Esses são dois dos aspectos recorrentes em algumas das respostas a essa
pergunta. Graças às mudanças provocadas pelo Parfor, um concluinte
afirma que atualmente pode fazer “uma avaliação reflexiva de minha
vida antes e depois do curso”. Cabe frisar que os avanços, centrando-se
primeiramente nas atividades pedagógicas, acabam tendo reflexo em
outros aspectos da vida do concluinte. Para um deles, além das melhorias ocorridas no âmbito profissional, o Parfor contribuiu também
em sua realidade financeira e social. Sinteticamente, uma concluinte
afirmou que sua vida “mudou para melhor, pois hoje sou uma educadora graduada”.
Quanto às práticas pedagógicas em si, um concluinte afirmou que
o curso aprimorou seu “modo de planejar, avaliar e aplicar as atividades
em sala de aula”, além de lhe fornecer subsídios para compreender o
funcionamento dos sistemas educacionais, nos aspectos administrativo
e legislativo. Estes aspectos também foram citados por um concluinte
que elencou, entre as mudanças provocadas pelo Parfor, aprendizados
sobre política, legislação e organização do ensino como um todo, notadamente no que tange à educação infantil e fundamental. A legislação
foi também o ponto fulcral da resposta de um concluinte que afirmou
ter conhecido “algumas leis que antes eu não conhecia, e com isso poder
lutar pelos meus direitos, direitos das crianças e adolescente”.
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Título da tabela 7????
Classificação das respostas
Aspectos de natureza especificamente pessoal.
Aspectos de natureza especificamente profissional.
Aspectos que relacionam mudanças profissionais
e pessoais.
Fonte:????

Absoluto

%

14

43,75

09

28,13

09

28,13

Título do gráfico 7????

Fonte:????
Aqui também, em razão da importância da pergunta, achamos interessante sintetizar algumas respostas relacionando-as a seguir organizadas nos três blocos apresentados na tabela.
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3.7 Aspectos de natureza especificamente pessoal:

- minha vida se divide em antes e depois do curso;
- perdi o medo de correr atrás dos meus sonhos. só isso me faz
me sentir um vencedor;
- aumentou minha autoestima,
- mudou minha rotina e o relacionamento com a minha família;
- tenho mais compreensão com o semelhante;
- conheço mais os meus direitos e meus deveres;
- relacionamento com as pessoas, maior conhecimento sobre assuntos que antes eu não tive acesso;
- mudou muito no meu pensar, no falar, no agir na minha postura enquanto mulher, esposa e mãe;
- mudou totalmente a minha vida, foi uma transformação na minha vida;
- melhorou a minha convivência no trabalho e na minha vida
pessoal;
- amizades maravilhosas;
- maneira de agir e pensar sobre muitas coisas;
- novos conhecimentos importantes no decorrer da vida;
- tudo.
3.8 Aspectos de natureza especificamente profissional:

- modo de planejar, avaliar e aplicar as atividades em sala de
aula... compreensão sobre como funcionam os sistemas educacionais, a
parte administrativa e a legislação;
- minha prática pedagógica;
- atualizei minha vida profissional;
- hoje sou uma educadora graduada;
- sinto-me mais feliz por ter cursado uma faculdade como a
UFPA de renome e muita qualidade;
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- hoje sou pedagoga, correndo em busca de aperfeiçoamento, fazendo a diferença e reivindicando direitos;
- sou uma professora qualificada, dinâmica, só falta ser reconhecida pela gestão do meu município;
- mudou minha formação, carreira profissional, etc.;
- minha maneira de pensar como educadora.
3.9 Aspectos que relacionam mudanças profissionais e pessoais:

- minha forma de compreender a sociedade como um todo, principalmente com relação à educação infantil e fundamental;
- conheci leis que antes eu não conhecia, adquiri vários conhecimentos e isso mudou minhas práticas;
- passei a ter um novo olhar tanto no profissional como pessoal;
- mudei minha vida em vários aspectos: financeiramente, profissionalmente e socialmente;
- meu comportamento profissional e pessoal diante de minha
família;
- ficou mais fácil de absorver informações e saber discuti-las;
- o curso me mostrou que na vida nada é fácil;
- tive acesso a novos conhecimentos e práticas docentes.
- as vivências foram importantes para a minha formação, pessoal
e profissional.
3.10 Contribuições do curso para o desenvolvimento da personalidade dos concluintes
Com exceção de três concluintes que se omitiram quanto a esta
pergunta, o resultado das respostas foi unanimemente positivo. Todos
responderam que houve mudanças em suas personalidades, embora alguns tenham acrescentando que tal mudança não representou o pleno
desenvolvimento de suas personalidades. Nesta questão, foi possível
colher bons relatos acerca das transformações provocadas pelo Parfor,
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como o concluinte que afirmou: “Agora temos plena consciência que a
cobrança apenas pelo bom pagamento nem sempre é correspondente ao
trabalho que você oferece a seu aluno. A autoavaliação de seu trabalho é
fundamental após uma graduação inicial”.
Podemos inferir que ele se refere a uma análise de seu método pedagógico, podendo avaliá-lo, possibilitando assim uma decisão quanto
a avanços que podem ser aplicados buscando aperfeiçoá-los.
Na prática, o Parfor colaborou para que um concluinte obtivesse
um “entendimento da realidade que me faz ser uma pessoa melhor para
compreender o outro em suas atitudes”, resposta que se aproxima de
outras, como a de um concluinte que diz ver “o mundo de uma forma
mais plena”, e a de outro a quem o curso “fez repensar os meus atos e
atitudes enquanto profissional”. A realização de um curso de graduação
fez a diferença para uma concluinte que reconhece não ser a mesma de
cinco anos atrás, sensação que, podemos dizer, é semelhante a de quem
se considera “uma pessoa mais humana e conhecedora dos direitos e
deveres do cidadão”, assumindo assim que, além da mudança pessoal, o
curso possibilitou uma nova visão da vida social.
Essa percepção adquirida também se faz notar na resposta de um
concluinte que afirmou que, sim, o curso colaborou para o desenvolvimento de sua personalidade, na medida em que ele alegou não possuir,
antes do curso, “o olhar crítico como tenho hoje, pois, no decorrer do
curso, as coisas, o pensamento, o olhar foi se transformando a cada disciplina ministrada”.
Título da tabela 8????
Classificação das respostas
Sim, plenamente.
Sim, mas não plenamente.
Não respondeu.
Fonte:????
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Absoluto
26
03
03

%
81,25
9,38
9,38

Título do gráfico 8????

Fonte:????
Dentre os que responderam que o curso ajudou no pleno desenvolvimento da sua personalidade como pessoa humana relacionamos
de forma sintética as respostas mais significativas:
- hoje posso considerar-me outra pessoa;
- temos a plena consciência que a cobrança apenas pelo bom pagamento nem sempre é correspondente ao trabalho que você oferece a
seu aluno;
- a autoavaliação de seu trabalho é fundamental após uma graduação inicial;
- continuo sendo a mesma pessoa, mas com um entendimento da
realidade que me faz ser uma pessoa melhor para compreender o outro;
- hoje me sinto um cidadão mais conhecedor de meus direitos,
um cidadão com mais voz;
- agora eu vejo o mundo de uma forma mais plena;
- fez-me repensar os meus atos e atitudes enquanto profissional;
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- não tinha um olhar crítico como tenho hoje;
- no decorrer do curso, as coisas, o pensamento, o olhar, foram se
transformando a cada disciplina ministrada;
- eu me sinto uma pessoa mais humana e conhecedora dos direitos e deveres de cidadão;
- eu mesma reconheço que já não sou mais a mesma de cinco
anos atrás;
- hoje tenho mais convicção na minha postura profissional, ou
seja, nas discussões de trabalho sou mais crítica que antes;
- nunca mais serei o mesmo em todos os aspectos, tanto pessoal
como profissional;
- dentro da sala de aula conhecemos vários tipos de personalidade e podemos conviver em harmonia com todos;
- passei a ver o outro como ele realmente é, respeitando as suas
diferenças;
- a partir do curso foram acontecendo transformações na forma
de pensar e agir;
- hoje tenho uma nova visão do valor que tem o ser humano;
- vejo com outros olhares a importância de cada um;
- sem dúvidas foi decisivo em minha personalidade;
- aprendi muito como me portar em algumas situações;
- passei a desenvolver mais minha personalidade procurando me
aproximar de maneira mais objetiva ao assunto que desejo abordar.
3.11 De que modo o curso ajudou os concluintes
O curso ajudou quanto à construção de novas metodologias de ensino, fornecendo, nas palavras de um dos concluintes, “conteúdos sistematizados cientificamente”. Também, nas palavras de um concluinte, o
curso “nos ajudou de modo a nos valorizar não somente na financeira
[sic], mas como profissional consciente de seus direitos e deveres e cumpridor de suas atribuições como docente”. Essa conscientização se deu
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mediante a aquisição, por parte dos concluintes, de novas práticas que
contribuem para o aprendizado de seus alunos.
Um dos concluintes defendeu que a ajuda ultrapassou os marcos
pessoais, na medida em que, em sua opinião, “o curso ajudou na transformação da educação em nosso país, conforme o investimento do governo federal, dando oportunidade para professores terem a oportunidade de cursarem o ensino superior”.
Título da tabela 9????
Classificação das respostas

Absoluto

%

Por meio de modos relacionados ao aspecto
da formação profissional.

14

43,75

Por meio de modos relacionados ao aspecto
do desenvolvimento pessoal.

07

21,88

Por meio de modos que articulam aspectos
profissionais e pessoais.

05

15,63

Por meio de modo relacionado à ação
governamental.
Não respondeu.

01

Fonte:????
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05

3,13
15,63

Título do gráfico 9????

Fonte:????
Também neste item, em razão da importância da pergunta, achamos interessante sintetizar algumas respostas relacionando-as a seguir
organizadas nos quatro blocos apresentados na tabela.
3.11.1 Modos de ajuda relacionados ao desenvolvimento pessoal

- ajudou a nos valorizar não somente financeiramente, mas como
profissional consciente de seus direitos e deveres e cumpridor de suas
atribuições como docente;
- ajudou em várias coisas em minha prática, principalmente no
falar, ao me referir às pessoas;
- ajudou a compreender o mundo em seus diversos aspectos (sociais, culturais, econômicos);
- ajudou a me tornar uma pessoa mais solta no modo de falar
e agir;
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- ajudou a ser mais solidário, saber ouvir mais;
- ajudou a melhorar a maneira de ver as coisas, as pessoas, dar
mais valor aos estudos;
- ajudou a respeitar as pessoas, sua maneira de pensar.
3.11.2 Modos de ajuda relacionados à formação profissional

-

ajudou na construção de novas metodologias;
ajudou em buscas de novas mudanças;
ajudou com conteúdo sistematizado cientificamente;
ajudou a melhorar na leitura e na escrita, pois tinha preguiça

de ler;

- ajudou no meu aprendizado e me fez ser uma profissional mais

eficiente;
- ajudou esclarecendo muitas dúvidas e trazendo informações
precisas sobre determinados assuntos;
- ajudou me capacitando e desenvolvendo minha criatividade;
- ajudou com conhecimentos técnicos e científicos e sobre como
conviver no meio social;
- ajudou a desenvolver a nossa criatividade como professora por
meio das nossas práticas em sala de aula;
- ajudou nos proporcionando acesso a novas práticas inovadoras;
- ajudou a entender melhor a personalidade dos meus alunos;
- ajudou a perceber o quanto os jovens e os adultos precisam de
maior atenção;
- ajudou principalmente no meu trabalho em sala de aula como
educadora;
- ajudou na minha formação profissional, pessoal, na melhoria
do ensino, etc.

-
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3.11.3 Modos de ajuda que articulam aspectos profissionais e pessoais

- ajudou no meu cotidiano, na minha prática pedagógica e também no tratamento com o próximo;
- ajudou em vários aspectos da minha vida pessoal e profissional;
- ajudou me transmitindo conhecimentos que até então eu desconhecia;
- ajudou me mostrando que nós devemos correr atrás dos assuntos que nos interessam;
- ajudou de todos os modos, tanto no profissional quanto pessoal;
- apesar da distância o curso me ajudou como pessoa e profissional que sou até o momento.
3.11.4 Modo de ajuda relacionado à ação governamental

- ajudou na transformação da educação em nosso país, conforme
o investimento do governo federal, dando oportunidade para professores terem a oportunidade de cursarem o ensino superior.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como já manifestado, a investigação se deu mediante análise das
respostas emitidas pelos 32 concluintes graduados pelo Parfor para as
oito questões propostas no questionário. A partir dessas respostas, elaboramos sínteses temáticas, numa tentativa de apontar observações distintas, críticas pertinentes e sugestões que possam vir a representar melhorias no programa a partir das percepções de seus próprios protagonistas.
Verificamos que o curto prazo determinado para o período de inscrição representa um entrave a um protocolo de acesso livre de empecilhos e interesses grupais ou particulares, isso possibilitou que algumas
secretarias municipais de educação indicassem pessoas para o curso
sem utilizar critérios legais e coerentes.
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Verificamos também que o aperfeiçoamento, tanto prático quanto teórico, adquirido pelos concluintes, pode vir a se manifestar em
um anseio de formação continuada por parte de alguns deles. Tal
aspecto, de grande importância em suas formações, reflete-se diretamente não apenas em suas jornadas pela obtenção de mais conhecimento, mas também na aprendizagem de novos métodos de transmissão de conteúdos didáticos exercida no dia a dia em suas atuações
nas salas de aula.
Os conteúdos ministrados/adquiridos no curso, de modo geral, foram ao encontro do anseio dos cursistas no que tange ao seu aperfeiçoamento profissional, proporcionando-lhes não apenas temas de natureza
teórica, mas também metodologias de abordagem que poderão ser utilizadas junto a seus alunos do ensino fundamental. Pareceu-nos também
que, mais importante do que o critério quantitativo, o aspecto qualitativo quanto ao conteúdo assimilado durante as disciplinas pode promover uma renovação quanto a métodos que podem facilitar a transmissão
de conteúdo durante as aulas.
Diante do exposto, cremos ser possível afirmar, ainda provisoriamente, que o objetivo de “formar o licenciado em Pedagogia para o
exercício da docência na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental que, ao partir das condições materiais de existência em
direção à construção conceitual, seja capaz de operar o pensamento crítico dos fenômenos educacionais”, estabelecido no Projeto Pedagógico
do Curso de Pedagogia, foi atingido.
É inegável que a unanimidade nas respostas demonstra o mérito
do programa enquanto oportunidade de desenvolvimento profissional
para os concluintes, tanto no que se refere às habilidades pedagógicas
— aprimorando sua atividade profissional, fazendo-os ver o benefício
de usar em sala de aula informações advindas de fontes diversas e não
apenas dos livros didáticos; quanto à importância da ludicidade como
estratégia de provocar nas aulas o dinamismo que prende a atenção e dá
ânimo aos alunos do ensino fundamental.
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Finalizando, nos permitimos concluir que este programa rompe
com o paradigma aligeirado de outras iniciativas institucionais de formação do professor leigo, que comumente se processava por meio da
educação a distância e destinava-se somente à formação no magistério
em nível médio. Quiçá este seja o estopim de mudanças mais profundas
e transformadoras no rumo do que se propugna no quarto objetivo do
projeto pedagógico do curso, que nos remete à construção de uma sociedade democrática, resultante de necessárias alternativas regulatórias
em direção à justiça social, à igualdade de oportunidades e à vida digna.
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CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO:
REFLEXÃO SOBRE A PERCEPÇÃO DO CORPO
NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Lucilene Alves de Moraes

RESUMO
O presente artigo pretende relatar as experiências vivenciadas na sala de
aula, por 40 alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Campus de Breves, Polo de Melgaço/PA, durante as atividades referentes
à disciplina Corporeidade e Educação. Os discentes, por meio de um
breve resgate histórico das relações corpo e sociedade e das trocas de
experiências, buscaram entender os processos que legitimam os moldes
contemporâneos da educação do corpo no ambiente escolar. A partir
dessa percepção do corpo na escola, os discentes puderam perceber que
a relação corpo/escola norteia suas práticas pedagógicas. Esse resgate
histórico proporcionou relatos de observações sistematizadas do cotidiano de algumas escolas, tanto do campo, quanto da cidade. Por fim,
diante das reflexões sobre o lugar do corpo na educação formal foram
apontados os limites e potencialidades de proposições pedagógicas de
consciência e atuação do corpo na sala de aula.
Palavras-chave: Concepções/Vivências de corpo. Práticas pedagógicas.
Espaço escolar.
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1 INTRODUÇÃO
Falar do corpo é falar de um campo multidisciplinar, pois sabemos
que a partir do corpo surgem muitas perspectivas que norteiam as práticas educativas. O tema corpo e corporeidade na sociedade contemporânea vem, gradativamente, conquistando um espaço relevante no âmbito
da educação. Discussões acerca do papel da educação física nas escolas,
por exemplo, colocam-na numa perspectiva crítica em relação aos usos
e aos significados atribuídos pela atual sociedade capitalista às práticas
corporais.
Mesmo sabendo que, atualmente, a escola é depositária de uma
expectativa social talvez maior do que ela possa dar conta. Ainda assim, devemos continuar discutindo as possibilidades de intervenção
que a instituição escolar tem para o atendimento das novas necessidades sociais.
Visto ser o corpo aquele que manifesta inúmeras sensações e alvo
de intervenções políticas, cabe, principalmente, mas não somente, à
educação física contribuir para a construção de ações que não se limitem a tratar os conteúdos escolares apenas como abstração teórica ou,
meramente, como experiência fria, sem vigor.
Diante do exposto, os alunos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, da turma B, do Plano Nacional de Formação para Professores
da Educação Básica (Parfor), da Universidade Federal do Pará (UFPA),
Campus de Breves, Polo de Melgaço/PA, puderam problematizar e analisar o cotidiano dos espaços de atuação, tanto do professor de educação
física, quanto do pedagogo, principalmente, nas séries iniciais do ensino
fundamental, através de relatos de experiências por eles vivenciadas no
campo e/ou cidade.
O referido projeto de ensino teve como objetivo geral proporcionar aos discentes do curso o conhecimento acerca das representações
de corpo na sociedade contemporânea e suas repercussões na educação
e na educação física. E, por ser o corpo um elemento norteador da prá40

tica educativa, visou também pontuar a compreensão e a reflexão crítica
da disciplina corporeidade e educação. Buscou-se também, e, de fato
concretizou-se, uma discussão que implicou questionamentos no cotidiano do espaço escolar por eles vivenciados.
Mediante tal objetivo tentou-se também dar maior visibilidade à relação sociedade/corpo/escola, através dos aspectos históricos do
homem e seu corpo na sociedade; assim como destacando também as
relações existentes entre as concepções de corpo e as práticas pedagógicas em educação e educação física e, por último, analisando as relações
existentes entre as concepções de corpo e a mídia, a estética, a sexualidade, o esporte e a tecnologia.
2 RELAÇÃO CORPO E EDUCAÇÃO
“O controle da sociedade sobre os indivíduos não se faz
apenas através da consciência ou da ideologia, mas também
no corpo e com o corpo”.
(Michel Foucault)

Segundo Gonçalves (2012, p.13), as maneiras de lidar com o corpo
não são universais e constantes, mas sim, uma construção social, histórica. Sendo assim, o homem vive em um determinado contexto social
com o qual interage de forma dinâmica, pois, ao mesmo tempo em que
atua na realidade, modificando-a, esta atua sobre ele, influenciando e,
até podemos dizer, direcionando suas formas de pensar, sentir e agir.
Para um melhor conhecimento de si, do outro e da prática em sala
de aula, é necessário que a discussão e o entendimento sobre corpo e
corporeidade se tornem algo necessário à formação do docente. Logo,
definir o corpo e entendê-lo nunca foi tarefa fácil. Sobre isso afirma Boff
(2013, p. 57) “o ser humano é uno e complexo, constituído de corpo-alma”. Ele não tem corpo e alma. É corpo e alma. Pertence ao lado trágico
de nossa cultura ocidental ter separado corpo e alma. Essa separação
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ocasionou, por um lado, o surgimento de uma cultura materialista assentada exclusivamente sobre o corpo, entendido como um objeto sem
profundidade (alma).
Toda discussão/reflexão que gira em torno do corpo nos faz pensar
e perceber que essa temática está inserida na formação inicial do pedagogo, a fim de direcioná-lo para uma melhor prática docente, visto ser o
corpo uma mola que impulsiona todo fazer humano.
No entanto, segundo Gonçalves (2012, p. 36), na maioria das
vezes, as aulas de educação física não fogem às características gerais
de outras disciplinas, em relação ao controle do corpo. Não se constituem em geral, como se deveria esperar, em momentos de autênticas,
desenrolam-se com o objetivo primordial de disciplinar o corpo.
Ainda sobre a prática docente, Gonçalves (2012, p. 149-150)
diz que:
A prática de atividades físicas, realizada de forma mecânica,
simplesmente reativa, sem criatividade e participação do
aluno e sem seu conhecimento das transformações ocorridas em seu corpo, está cooperando para a formação de um
indivíduo apático, que deixa de interpretar o mundo por
si próprio, para se abandonar à interpretar dos outros, um
indivíduo que se adapta a este mundo, sem questionar seus
absurdos e que não se sente engajado em uma ação transformadora.

Assim, acredita-se que nas práticas educativas o pedagogo deve
ser visto como sujeito formador e humanizador e, por atuar, na educação infantil e no ensino fundamental I, precisa estabelecer uma melhor
compreensão de si e do outro, isto é, vê-se como pessoa inteira/una e,
portanto, como corpo.
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3 METODOLOGIA
Este trabalho buscou compreender a concepção e vivência de corpo e a corporeidade na Educação, através de uma reflexão sobre a percepção do corpo nas práticas pedagógicas. O estudo se voltou para um
determinado recorte da realidade, mais especificamente para os alunos
do Curso de Licenciatura em Pedagogia, turma B, do Campus de Breves,
Polo de Melgaço, situados no estado do Pará.
Os sujeitos desta pesquisa, por meio do breve resgate histórico das
relações corpo-sociedade e corpo-sala de aula, buscaram entender os
processos que legitimam os moldes contemporâneos da educação do
corpo no ambiente escolar. Para isso, optamos pela abordagem qualitativa que oferece aos participantes desta pesquisa um reconhecimento
de si como elaboradores de conhecimento, dotados de subjetividades,
emoções e valores e ao pesquisador interpretar os fatos e, a partir de
então, estreitar as relações entre sujeito e objeto da pesquisa, através da
significação.
Fotografia 1 - Alunos de Pedagogia

Fonte: Acervo da autora.
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Fotografia 2 - Polo de Melgaço/PA

Fonte: Acervo da autora.
Fotografia 3 - Discussão coletiva

Fonte: Acervo da autora.
A pesquisa em questão visa mais ao processo que ao produto, com
isso preocupa-se em fornecer uma análise mais profunda da temática,
assim como a perspectiva dos participantes, alvos desta pesquisa. Este
estudo teve como sujeito 40 alunos do Curso de Pedagogia e o campo
escolhido foi o Polo de Melgaço/PA, por ser um lócus onde emergiram
nossas inquietações acerca da temática “Corporeidade e Educação: re44

flexão sobre a percepção do corpo nas práticas pedagógicas”, e por termos também ciência de que a disciplina Corporeidade e Educação iria
propor uma discussão latente acerca da relação corpo e educação no
cotidiano desses alunos, visto serem profissionais que já atuam na área
da educação.
Fotografias 4 e 5 - Debate em grupo

Fonte: Acervo da autora.
Quanto aos instrumentos metodológicos, utilizamos um roteiro de
entrevista semiestruturado, que possibilitou a ocorrência de perguntas
abertas e deixou os entrevistados mais à vontade. A partir dessa com45

preensão, que proporcionou um levantamento de informações acerca
do cotidiano das escolas, na cidade, e no campo, houve um entendimento sobre as concepções e vivências corporais desses sujeitos.
Nesse contexto, o roteiro de entrevista explorou os seguintes temas: concepção e vivência de corpo e corporeidade, corpo e corporeidade na formação pessoal e profissional desses sujeitos. Sendo assim, nos
apropriamos de questões mais amplas sobre diversas relações referentes
a esse fenômeno, tais como: corpo e sociedade, corpo e sala de aula (...).
Fotografia 6 - Atividade em grupo

Fonte: Acervo da autora.
Fotografia 7 - Apresentação de trabalho

Fonte: Acervo da autora.
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A partir dessa percepção do corpo na escola, os discentes (sujeitos da pesquisa) puderam perceber que a relação corpo/escola norteia
suas práticas pedagógicas. Esse resgate das situações vividas por eles no
ambiente escolar proporcionou relatos de experiências que foram sistematizados e, por fim, diante das reflexões sobre o lugar do corpo na educação escolar, os limites e potencialidades de proposições pedagógicas
de consciência e atuação do corpo na sala de aula, foram levantados os
dados e, diante disso, partimos para a análise propriamente dita.
Fotografia 8 - Dinâmica de convivência

Fonte: Acervo da autora.
Fotografia 9 - Uso do lúdico

Fonte: Acervo da autora.
47

4 RESULTADOS
Os dados obtidos através da entrevista semiestruturada, analisados a partir do eixo temático, possibilitaram uma visão ampla e melhor do conteúdo extraído. Assim, para a apreensão das concepções e
vivências corporais dos estudantes de Pedagogia do Campus lócus da
pesquisa, em suas práticas pedagógicas, foi possível reportarmo-nos
para dois grandes temas.
O primeiro, que possibilitou o questionamento das concepções/
vivências de corpo nos diversos ambientes sociais, inclusive a escola,
enfocando questionamentos de âmbito familiar, escolar, religioso e geográfico.
No âmbito familiar, dizem alguns dos entrevistados: “meu filho
veio pra escola foi pra estudar e não pra brincar”, “essa escola só faz
brincar”, “meu filho só quer saber de pintar”.
Já no âmbito escolar, os sujeitos da pesquisa revelam: “minha escola é distante da cidade e não temos infraestrutura para dar liberdade
ao corpo”, “minha escola é muito ‘caxias’, meus alunos vivem em uma
verdadeira prisão”, “a escola onde dou aulas de educação física diz que
não posso fazer das minhas aulas uma bagunça”, “minhas aulas têm
que ser no método tradicional, onde os alunos não podem nem olhar
para o lado”.
Quanto ao âmbito religioso, os alunos do Curso de Pedagogia
citam: “não posso levar meus alunos para uma disputa de futebol, pois
alguns pais, por serem evangélicos, não permitem, alegando que esse
tipo de esporte propicia o uso de palavrões”, “minha escola prefere não
deixar os alunos terem aulas de educação física, para não entrar em
atrito com o pastor local”.
Por último, no âmbito geográfico, que se torna mais contundente
nas escolas do campo, cujas salas comportam, na maioria das vezes,
alunos de diversas etapas e, que, normalmente, funcionam em pequenos ou grandes barracos. “Não tenho como dar liberdade corporal
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para os meus alunos, pois o espaço sala de sala é muito pequeno e não
podemos atrapalhar os outros alunos de outras etapas”, “fico angustiada por não ter um espaço adequado para os meus alunos se movimentarem”.
Já o segundo tema possibilitou-nos, através da relação entre a temática corporal e a constituição pessoal e profissional dos alunos de
Pedagogia do Polo de Melgaço/PA em formação inicial acadêmica, a
troca de experiência vivida por eles em sala de aula, visto que eles já
atuam como profissionais da educação.
Dessa forma, identificamos que os sujeitos da entrevista, a partir
de suas próprias concepções corporais, puderam perceber que o corpo
é aquele que sente, que pensa e que também age. Logo, essas manifestações despertaram neles uma visão mais crítica em relação às ações
desenvolvidas nas escolas, tanto da cidade, quanto do campo.
Diante dessa realidade, destacaram que, na maioria das vezes,
as escolas ainda se comportam de modo tradicional, ou seja, tendem
apenas a repassar os conteúdos de forma teórica, mecanizada, sem a
participação do corpo. Assim como ressaltaram também que as aulas
de educação física estão amarradas no modelo tradicional de educação, que aprisiona o corpo e não permite que experiências corpóreas
fujam dos parâmetros preestabelecidos.
Dessa forma, diante da discussão e da compreensão do conceito de corporeidade no ambiente escolar, refletiram sobre questões
apontadas anteriormente. Entre elas, podemos citar a completa ausência do componente da educação física no projeto pedagógico, o
planejamento das aulas pautado em uma visão mecânica e dualista
de Parfor/Pedagogia corpo, que desconsidera o fenômeno da corporeidade, e até a maneira inadequada como os chamados conteúdos
relacionados ao corpo são apresentados aos alunos pelos diversos
componentes curriculares de educação, que aprisiona o corpo e não
permite que experiências corpóreas fujam dos parâmetros preestabelecidos.
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RELATO EXPERIÊNCIA: CONCEPÇÃO E
METODOLOGIA DO ENSINO DE SURDOS – LIBRAS
- TURMA 01 DO CAMPUS DE ALTAMIRA
Ailza Simião de Carvalho

RESUMO
Muitas vezes, não sabemos o que fazer quando recebemos alunos com
necessidades educacionais especiais. Como educá-los? Como incluí-los? Com o advento da inclusão e seus desafios, vemos como substancial importância o conhecimento prévio da Língua Brasileira de
Sinais (Libras), a adequação à lei, a metodologia de acesso a estes conhecimentos, com a grande utilização de recursos visuais de forma a
atender à demanda e à necessidade específica desse aluno, de modo
a despertar a atenção e compreensão dentro da sala de aula, que eles
possam se sentir estimulados e incluídos verdadeiramente dentro deste processo, que os educadores venham pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos no percurso, de maneira que se possa afirmar
que se conseguiu o objetivo final desejado, que nada mais é do que
integrar, socializar, mediar, incluir efetivamente esse aluno na escola
regular inclusiva.
Palavras-chave: Libras. Inclusão. Educação e socialização.
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1 INTRODUÇÃO
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais (Libras) a forma de
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema
linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades
de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002, Lei 10.436).
A princípio foi realizada a análise do histórico da educação de surdos seguindo a sequência da ementa e do material trabalhado, visto este
também necessitar para compreensão e melhor entendimento da história e das diversas metodologias de ensino adotadas no decorrer desse
período, as consequências desses métodos para educação do ser surdo,
que sofre o impacto daquela época ainda nos dia de hoje.
O esclarecimento quanto ao bilinguismo dando ênfase em especial à escola bilíngue para surdos, conquista atual da comunidade surda,
já autorizada pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Vale destacar a
diferenciação entre a educação bilíngue e a educação inclusiva, assim
como o estudo das Leis 10.436 (Libras), Decreto nº 5626 (regulamenta
a Lei 10.436), Decreto nº 7611 (Educação Especial), função do Atendimento Educacional Especializado (AEE) na escola inclusiva, a estrutura
gramatical própria da língua, o surgimento, a origem, a fonologia, os
parâmetros, as configuração de mãos, as expressões faciais, as demonstrações em vídeos de configurações de mãos, a quebra de alguns mitos
sobre a língua brasileira de sinais, as formas de tratamento com o aluno
surdo, as práticas pedagógicas necessárias para com o aluno dentro de
sala de aula, o ensino do português, a diferença entre as duas línguas e a
necessidade legal do aluno no aprendizado da língua portuguesa em sua
modalidade escrita, o uso do alfabeto manual e de algumas expressões
em Libras, dando ênfase ao cotidiano das comunicações informais entre professores e alunos surdos, verbalizando sinais, inserindo a análise
também dos sinais mais utilizados, gerando desta forma uma necessidade de aperfeiçoamento aos conhecimentos adquiridos.
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Demonstra-se a necessidade de utilização de materiais que valorizem o aporte visual, técnicas e a utilização das tecnologias disponíveis,
também a necessidade de adaptações para obtenção de resultados ao entendimento do aluno surdo, como meio auxiliar ao ensino e a inclusão
deste aluno em sala de aula.
Verifica-se a necessidade de um aprofundamento maior quanto ao
conhecimento da Libras, como meio de atingir o ensino ao aluno surdo,
e consequentemente diminuir a distância que existe entre o aluno e o
professor e o aluno com os colegas, visto o professor ser a ponte e o início desse processo dentro da sala de aula.
Também verifica-se grande interesse por parte dos educandos
quanto ao aprendizado da língua, no entanto um desestímulo quanto aos recursos públicos, apoio das escolas, até déficit local de profissionais para ensino da Libras. Surgiram ideias e propostas para em
uma data posterior serem realizadas oficinas em um período de tempo
maior que o de realização das aulas para o aprimoramento da língua
e conhecimento de mais sinais. Tentou-se elevar a autoestima deles
com incentivos de busca pessoal e profissional até para que se tenham
objetivos futuros definidos. Esse foi o principal foco. Demonstrar que
os recursos, por menor que sejam, nos tornam eficazes com dedicação
e plena convicção de responsabilidade sobre as diretrizes que serão
repassadas e determinantes na vida do educando, seja ele surdo ou
ouvinte.
Em termos gerais o objetivo principal foi proporcionar conhecimento prévio e básico da Língua Brasileira de Sinais, sua origem, estrutura e prática, visando interatividade entre o aluno surdo e professores,
mostrando a importância desse conhecimento para o desenvolvimento
do ensino deste aluno, buscando essa interação sem bloqueios ou barreiras de comunicação entre o professor e seu aluno, de forma a incluí-lo
de maneira efetiva no ambiente escolar.
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2 METODOLOGIA
Foram realizadas apresentação e discussão da disciplina com
seminários, estudos das leis (através de material visual frisando os
pontos mais específicos), vídeos, filmes, entrevistas, apresentação de
diálogos em Libras, interpretação de músicas em língua de sinais,
apresentação de vídeos sobre a cultura surda e o papel do educador de
surdos. Exposição de ideias, de comunicação, debates sobre a Educação Inclusiva na Escola Regular (diálogo aberto), relatos de experiências dos educandos.
Utilizaram-se como dispositivos de auxílio o Datashow, imagens,
entrevistas, vídeos com diálogos entre ouvintes e surdos, filmes que retratam a história de pessoas surdas, vídeos didáticos com expressões em
Libras.
3 RESULTADOS
Os professores necessitam tanto do conhecimento que adquirem
em razão do exercício da prática docente, como das diversas teorias
pedagógicas que dão suporte ao seu trabalho. Através da forma que
foi ministrada a disciplina, foi possível obter êxito o esclarecimento da
necessidade de conhecimento da língua de forma a contemplar com
nobreza a conscientização dos educandos nesse processo de incluir
os alunos surdos e inserir os alunos ouvintes como participantes no
aprendizado.
Levamos em consideração que o tempo era curto e que foi o primeiro contato com a Libras de maneira efetiva, é imprescindível a busca por novos métodos e aplicabilidade do ensino inicial aprendido, os
quais devem ser obtidos por busca a novas formações ou pesquisas, com
participação e aproximação de comunidades surdas para o maior entendimento e prática da língua. Como resultado final foi realizada a interpretação em Libras da música “Ao Mestre com Carinho”, como forma
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de homenagear todos os mestres presentes no V Encontro Acadêmico
Parfor/UFPA no Campus de Altamira/PA com a participação da turma
de maneira exemplar, com alegria e entusiasmo.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A falta de conhecimento e da prática da língua sugere dificuldades
aparentes e certo receio quanto ao seu aprendizado. Fato este considerado normal visto ser novidade no currículo escolar, mas verificamos, no
decorrer das aulas, que o interesse vai aumentando em face de necessidade de conhecer e fazer uso de uma nova língua, cruciais e importantíssimas as suas atividades dentro de sala de aula.
Ao final do período registramos um interesse em obter mais conhecimento por parte dos alunos a respeito do assunto, inclusive em
buscar conhecimentos fora daquele ambiente e com perspectivas profissionais futuras, o que nos alegrou muito saber.
As atividades práticas foram voltadas ao método de aulas em vídeo, complementadas com exposições explicativas. Durante as atividades teóricas se organizou a sala de forma circular, a fim de que todos
participassem da leitura, tornando assim as aulas mais dinâmicas contando com a participação do todo. Conseguimos alcançar o objetivo
dessa forma, que foi esclarecer, mostrar e plantar a ideia da necessidade
de se conhecer a língua para que se efetivem a verdadeira educação e
inclusão desse aluno.
Apresentamos a Libras e a necessidade de métodos de ensino diferenciados, de forma a alcançar todos (ouvinte e surdos) dentro do contexto escolar, a importância dos AEE e salas multifuncionais nas escolas,
e educadores preparados para obter o máximo de proveito, sem utilizálas como reforço escolar, mas como direcionamento para auxiliar os
alunos com interesse pela formação e aprendizados.
Destacamos de maneira positiva a visão de educar nossos educadores quanto à necessidade de conhecimentos para maior desenvoltura
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nas atividades que compreendam a inclusão no ambiente escolar, sendo
a Libras um modificador de opiniões e o entendimento quanto àquele
aluno surdo que se comporta de maneira diferente em seu ambiente
escolar, sendo o conhecimento desta disciplina fundamental para que
realmente a inclusão comece a fazer parte do cotidiano escolar.
Sugerimos uma disciplina de Libras só com aporte teórico e outro
com práticas, visto a necessidade dos dois, pois percebemos em muitos
a falta de conhecimentos da Libras como língua com estrutura gramatical própria, independentemente de qualquer outra língua, fator surpresa para muitos docentes.
Verificamos a necessidade de detalhar e praticar mais em sala de
aula e direcionarmos a Libras para cada disciplina específica, com sinais
que poderiam auxiliar ainda mais o aprendizado, sendo determinantes esses conhecimentos para o alcance desejado da disciplina ao aluno
surdo.
Recomendamos o trabalho de campo desse professor com o aluno
surdo de modo a corrigir falhas nessa comunicação e avaliar sua reação
quando a necessidade de fato acontecer na sua trajetória profissional.
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USO DE JOGOS NA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA
PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Maria do Perpétuo Socorro Ramos Xavier11

RESUMO
Este trabalho é uma proposta que foi executada na turma 02 do Parfor/
Pedagogia, no período de 26 de outubro a 1º de novembro de 2013, no
Campus de Castanhal, com os graduandos do 7º semestre, referente à
disciplina ministrada: Alfabetização e Letramento da EJA no Brasil.
Foi articulada a relação entre a alfabetização e letramento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, apoiada em instrumentos metodológicos com fundamentações teóricas x práticas bem definidas, buscando a melhoria e a qualidade do ensino ante os desafios do cotidiano
escolar e entender a importância de trabalhar a ludicidade (jogos) matemáticos no processo de alfabetização da EJA. Compreendemos que
o jogo em sala de aula pode ser visto como uma contribuição para o
trabalho pedagógico, potencializando o uso de atividades lúdicas no
processo de alfabetização na EJA, segundo as proposições de Vygotsky,
Anastácio, Ettiéne, Freire, dentre outros. A partir da compreensão de
que os conceitos matemáticos são formados em todo processo com as
11
Professora da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal e professora formadora da educação básica - Parfor Curso de Pedagogia. Especialista em Educação
para Jovens e Adultos da Universidade de Brasília (UnB). E-mail: perpetuaxavier@
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atividades ativas dos discentes, com a utilização de atividades lúdicas
(jogos, linguagem matemática) no ensino da matemática, a contribuição dos docentes é fundamental para a aprendizagem dos discentes,
possibilitando momentos de elaboração, interpretação e resoluções
de problemas, situações no campo, aditivo e multiplicativo, utilizando
a comunicação, envolvendo diferentes significados, no cotidiano dos
discentes.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Atividades lúdicas
(jogos) matemáticos. Alfabetização e letramento na EJA.
1 INTRODUÇÃO
A pesquisa bibliográfica aborda a discussão e as apropriações, os
usos e atividades lúdicas na alfabetização matemática para a Educação
de Jovens e Adultos. Considerando-se que a educação escolar pode ajudar a construir cidadãos mais realizados e felizes, visto que o desenvolvimento humano é questão de oportunidade, compromisso, competências e habilidades; nas análises e propostas a formação dos docentes,
a educação escolar de jovens e adultos e as possibilidades de oferecer
uma educação de qualidade, experimentamos a certeza da necessidade e
urgência de um trabalho que contribuísse para a sistemática do planejamento com apoio pedagógico aos docentes e interação multidisciplinar
dos conhecimentos.
Propomo-nos a investigar a problemática: “que práticas avaliativas
são desenvolvidas na educação de jovens e adultos no cotidiano da sala
de aula?”. Tencionamos aprofundar a pesquisa acerca da realidade EJA:
o olhar sobre o sentido das práticas em sala de aula dando ênfase às atividades lúdicas (jogos) como o “sentido” desse olhar, que se funda num
outro saber, que entendemos indispensável à prática docente, a autonomia do fazer educativo.
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Nesse sentido, é necessário que o trabalho seja inserido numa
discussão que objetiva refletir sobre as possibilidades de ressignificar e
tornar as aulas, sobretudo, quando se trata da alfabetização em matemática, prazerosas, dinâmicas e significativas, em que o discente EJA
possa interagir e tenha resultados no processo de aprendizagem referentes aos conteúdos matemáticos.
Ora, no processo de novas leituras, especificamente a prática
pedagógica direcionada à modalidade EJA, entendemos que a apropriação de atividades lúdicas precisa ser planejada de acordo com a
dificuldade da demanda, que atende as suas peculiaridades e facilite a
aprendizagem no processo de alfabetização matemática.
Temos a clareza de que nosso esforço em novos olhares, sem dúvida, mostrará a produtividade do diálogo entre o conhecimento, percebendo todo o ponto de chegada como indício de novos pontos de
partida.
No estudo utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica em livros e sites especializados, organizada da seguinte forma: A
intenção de traduzirmos as práticas em salas de aula: uso de jogos na
alfabetização matemática para jovens e adultos.
Reservamos para o segundo momento - Contextualização Histórica - não só a trajetória EJA no nordeste paraense em relação temporal, mas em especial os avanços ou as dificuldades dos sujeitos e
saberes nesse contexto.
Por fim, apresentamos as considerações finais do estudo, pois
tencionamos direcionar o nosso esforço em olhares que sem dúvida
mostrarão a produtividade do diálogo entre o conhecimento e o desconhecimento em diferentes ângulos de discussão - juntamente, porque entendemos essencial na proposta, a ressignificação da prática pedagógica em salas de aula, como possibilidade de redirecionamentos,
conquistas e transformações.
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2 JOGOS NA ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
DE JOVENS E ADULTOS
A alfabetização matemática é entendida como um instrumento
para a leitura do mundo, numa perspectiva que supera a simples decodificação dos números e a resolução das quatro operações básicas.
Ou seja, entender que a alfabetização matemática na perspectiva do letramento impõe o constante diálogo com outras áreas do conhecimento e, principalmente, com as práticas sociais, sejam elas do mundo da
criança, como os jogos e brincadeiras, sejam elas do mundo adulto e de
perspectivas diferenciadas, como as diversas comunidades que formam
o campo brasileiro.
Vale ressaltar também que os jogos na EJA não devem ser compreendidos como instrumentos recreativos na aprendizagem dos discentes
dessa modalidade, mas como facilitadores, para trabalhar os bloqueios
e as dificuldades apresentadas em alguns conteúdos matemáticos. O
adulto, que é um trabalhador, traz consigo uma matemática sua, isto é,
uma matemática particular que precisa, a partir dela, ser sistematizada
para assim ele poder entender a matemática dos livros e também poder
aplicá-la no seu trabalho, dando-lhe oportunidade do domínio básico
da escrita e da matemática, instrumentos fundamentais para a aquisição
de conhecimentos mais avançados (SANTOS, 2005).
Portanto, os educadores, no processo de alfabetização matemática
de jovens e adultos, são sujeitos capazes de identificar elementos matemáticos no contexto de seus alunos e de analisar o significado dos elementos que constituem a alfabetização matemática, podendo investigar
a linguagem conhecida pelos adultos e articulá-la com o conhecimento
matemático científico. E isso só será possível com a presença do educador.
Quando entro em sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos,
a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em
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face da tarefa que tenho a de ensinar e não a de transferir
conhecimento (FREIRE, 2000, p. 52).

Com essa convivência ele perceberá que seus alunos precisam
aprender a matemática a partir da realidade em que vivem. Dessa forma
ela se tornará prazerosa, lúdica e com problemas voltados para o dia a
dia desses alunos e até melhorando a autoestima. Assim, o educador
será o mediador da relação que se estabelece entre o aluno e o conhecimento matemático.
Como afirma Anastásio (2003), tais atitudes também são decorrentes do fato de que jogos, de modo geral, envolvem competição entre
os participantes. No entanto o docente poderá direcionar a atenção dos
discentes para o conhecimento construído, além de outras possibilidades. Para que o professor possa explorar ao máximo o jogo, torna-se
necessário que o docente utilize diferentes estratégias antes, durante e
após o jogo.
Segundo Maria do Perpétuo Socorro Ramos Xavier: Compreender e utilizar coerentemente a linguagem matemática, torna-se necessário que haja um entendimento sobre o uso das operações em diferentes contextos sociais, visto que a linguagem precisa estar veiculada
aos textos, apresentações gráficas se apropriando dos conceitos básicos,
envolvendo problemas da vida cotidiana, ou seja, trabalhar a realidade
do discente EJA, pois é fundamental para que o processo de aprendizagem da demanda seja satisfatória. Por isso, torna-se necessário também
a apresentação com (RPJ) jogos no ensino da matemática. Dessa forma
acreditamos que podemos contribuir para que os discentes da EJA propiciem momentos de aprendizagens significativas, avançando na abordagem inovadora e acima de tudo eficiente e eficaz. (este parágrafo todo
é uma citação direta? Se for, precisa do ano e página da citação, além de
fazer o recuo à direita)
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos de
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nossos alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados para
aprendê-la. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude
passiva e a motivação é grande, notamos que, ao mesmo tempo em que
estes alunos falam matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas ante seus processos de aprendizagem.
Para Borin (1996, p. 9): “Recentemente, diversos pesquisadores
vêm se debruçando sobre as potencialidades pedagógicas do uso de jogos no ensino de forma geral e em particular educação matemática”.
Ao enfatizar como se dá a construção do conceito e, no contexto
do estudo, Vygotsky (2001 s/p) afirma:
A formação dos conceitos é resultado de uma complexa
atividade em que todas as funções intelectuais fundamentais participam. No entanto, este processo não pode ser reduzido à associação, à tendência, à imagética, à inferência
ou às tendências determinantes. Todas estas funções são
indispensáveis, mas não são suficientes se não se empregar
o signo ou a palavra, como meios pelos quais dirigimos
as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e
o canalizamos para a solução do problema com que nos
defrontamos.

Nesse sentido, propomos o uso de atividades lúdicas diferenciadas e diversificadas para que os problemas sejam resolvidos de forma
dinâmica, pois, segundo o autor, a presença de um problema que exige
a formação de conceitos não pode, por si só, ser considerada como causa do processo. Assim, torna-se necessário proporcionar ao estudante a
possibilidade de resolver situações desafiadoras e utilizar estratégias e
mecanismos que favoreçam essas ações.
Para tanto, é necessário refletir sobre a proposta curricular para a
EJA, e o currículo de matemática, para que contribuam para a valorização da realidade que a demanda vivencia, dando condições para que os
discentes tornem-se ativos na transformação de seu ambiente, inserin64

do-se no contexto, em suas diferentes dimensões: política, econômica,
cultural e social.
Compreendemos que a reflexão acerca da disciplina ensinada na
EJA insere-se no contexto com esta modalidade de ensino na educação
básica. No entanto, ao colocar em práticas educativas, no que se faz e
no que se pode fazer enquanto educador, ressaltamos a importância de
considerarmos as dificuldades dos discentes EJA. Assim sendo, torna-se
necessário um ensino que se aproxime da realidade do discente e que
os conteúdos ensinados sejam de acordo com as experiências trazidas
por ele, para que haja de fato a compreensão da leitura, da escrita e da
linguagem matemática.
3 A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EJA NO CONTEXTO
DO NORDESTE PARAENSE: REFLEXO DA REALIDADE EDUCACIONAL BRASILEIRA
A preocupação registrada demonstra-se bastante atual se for analisado o conjunto das obras dedicadas ao estudo histórico da realidade socioeducacional brasileira. Compreender, portanto, o sentido que
se entende hoje, por educação de jovens e adultos, exige a investigação
de “como essa modalidade educativa se constitui na história da educação brasileira” (de quem é esta citação, data e página?). A abordagem
transcende os limites do tema “escolarização”, porque abarca processos
formativos diversos, como: qualificação profissional, desenvolvimento
comunitário, formação política, além de questões culturais, isto é, abordagem do fenômeno educativo, entendido de maneira ampla e sistêmica, porque integrante dos esforços para a democratização do acesso do
conhecimento.
Outra dimensão pertinente seria considerar que, na pauta das
políticas educacionais, a alfabetização de adultos, antes do século XX,
ocorreu sob a forma de “ações educativas esparsas vagas e sem definição
clara de responsabilidades” (de quem é esta citação, data e página?).
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Podemos dizer que, nos períodos do Brasil Colônia, Império ou
primeira República, pequena parcela da sociedade possuía “direitos legais”. Os escravos, os indígenas e uma grande parte das mulheres estavam excluídos. Além da legislação fragmentária, o papel do Estado,
bastante limitado, era dependente de oligarquias regionais com recursos
financeiros reduzidos.
Quanto aos primórdios da Educação no Pará, são descritos, por
vários estudiosos, como necessidade imperativa de estabelecer relacionamentos amistosos com os nativos, buscando salvá-los da “perdição”
e “selvageria”.
Em verdade, uma sociedade de opostos: projetos antagônicos e inconciliáveis, a educação era um meio capaz de tornar a população mais
dócil e submissa, atendendo à política colonizadora portuguesa.
Os interesses colonizadores em oposição à defesa do território, pelos nativos, constituem-se, portanto, em luta pelo poder, com reflexos
negativos no âmbito da educação.
Em Arthur Viana, Esboço Retrospectivo da Instrução Pública no
Pará, o perfil histórico político-educacional era possível ser percebido
no “caráter” dado pela metrópole à alfabetização dos brasileiros: (“gentios”) um aspecto elementar da estratégia de dominação. A educação no
Pará, segundo o mesmo autor, pode ser dividida em três fases históricas:
- Da Fundação de Belém à expulsão dos religiosos (1ª fase) desta, e
finalmente deste período.
- Até o alvorecer da Independência (2ª fase).
- À proclamação da República (3ª fase). (este parágrafo todo é
uma citação direta? Se for, precisa do ano e página da citação, além de
fazer o recuo à direita)
“A Educação de Jovens e Adultos insere-se em uma política global
que objetiva à universalização da educação básica, como compromisso
com o desenvolvimento humano, Social, Político, Econômico, Cultural
e Ético da nação”, afirma o MEC (data e página?).
Mas, como a EJA acontece como parte de uma política de educa66

ção nacional? Como se multiplicariam as iniciativas da educação elementar para jovens e adultos ou, como e quando o governo assumiria
responsabilidades nesse sentido? No contexto brasileiro? E no nordeste
paraense?
Para responder às indagações, autores como Sérgio Haddat e Maria Clara Di Pierrô são claros:
“A EJA ganhou corpo quando impulsionada pelo governo federal,
a partir das políticas educacionais, com verbas vinculadas a atuação estratégica em todo território nacional” (HADDAT; PIERRÔ, 2001, p. 27).
Nesse sentido se evidencia que a expansão das diretrizes educacionais para todo o País, com determinação de responsabilidades dos estados e municípios, aconteceu com o fim da ditadura de Vargas, em 1945.
Assim, o processo de “redemocratização do Estado Brasileiro, após
1945” (é uma citação direta? Se for, precisa do nome do autor, do ano
e página da citação), ganhou destaque dentro da “preocupação geral”,
com a universalização da educação elementar, alimentando também o
debate em torno do analfabetismo no Brasil.
Delineava-se a identidade da EJA sob a forma da Campanha de
Educação de Adultos e Adolescentes (CEAA), lançada em 1947.
Outras, como “Ações em Profundidade” (a capacitação profissional
desenvolvimento comunitário), mobilizaram esforços nas esferas administrativas em diversas regiões.
Num certo período de tempo, sob a direção de Lourenço Filho, a
campanha conseguiu resultados significativos: várias escolas supletivas,
profissionais e voluntários envolvidos. Na década de 50, esse “clima de
entusiasmo” esfria, a ação comunitária em zonas rurais torna-se complexa e a “campanha se extingue”.
Segundo Ribeiro (2001, p. 30), podemos registrar a análise em
torno dos avanços da EJA: “O reconhecimento dos adultos analfabetos
como ser capaz de raciocínio e solução de problemas”. Isto é, a “evolução
do pensar, ver a educação da EJA”. Naturalmente, a visão modificada
quanto aos valores e concepção de perceber a problemática dos adultos
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analfabetos. Não mais as ideias preconceituosas de ‘adultos e crianças
improdutivos’.
As contribuições da Psicologia Experimental (Estudos modernos
nos Estados Unidos) foram fundamentais nesse aspecto.
Em sequência surgiram “métodos didáticos e materiais específicos” para o ensino da leitura e escrita dos adultos; orientação e proposta
pedagógica a partir do método silábico.
Beiseigel (1989), na publicação Estado e Educação Popular, realça
a postura de Lourenço Filho a respeito de educação de base: que no
caso específico do Brasil atribuía-se, do ensino supletivo, o esforço de
fornecer a todos a educação fundamental, os instrumentos indispensáveis da cultura de seu tempo, em técnicas que facilitaram o acesso a essa
cultura. Dessa forma, a educação de base está relacionada ao conteúdo
do ensino fundamental primário. As práticas silábicas confirmam a afirmação.
É interessante notar que a “herança” desse período até hoje se faz
notar nas práticas da EJA no Brasil.
De 59 a 64 prevaleceu a ação alfabetizadora de inspiração freireana – momento especial conhecido como “Método Paulo Freire”, que
influenciaria não só os edificadores do Brasil, mas de outras partes do
mundo. Nesse sentido, a visão de educação como meio de conscientização e mobilização dos grupos sociais excluídos, além de afirmar a cultura popular. Como depreendemos de Osmar Fávero, em Cultura Popular
– educação popular, “os anos 60 a 64 foram particularmente críticos e
criativos”.
Por que críticos? Como criativos? O que se pretendia? Que instrumentos foram decisivos nesse processo?
Críticos, a partir dos questionamentos (modo de ser brasileiro), de
viver, momento histórico do País, desejo de superar a dominação do capital, sobre o trabalho; - tudo vivenciado em círculos amplos de debates:
criativos, porque a luta popular, unida à cultura popular, tudo imaginou
e recriou a partir da conscientização e da politização, a pretensão é cla68

ra; mudar a relação de poder. Transformar a cultura e através dela, pelo
povo, a própria vida e a realidade brasileira.
Evidentemente o momento foi de aventura e riscos: engajamentos
de intelectuais (estudantes e católicos), grupos populares, Movimento
de Educação de Base (MEB); Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e Centros de Cultura Popular (CPE). Nova concepção de educação. “Prática da liberdade”.
A aprendizagem como o processo dele mesmo e não externo.
Como superação da consciência ingênua, ou seja, como “promoção da
consciência ingênua”, ou seja, como “promoção da criticidade”.
Sem dúvida, a pedagogia revolucionária mudou o perfil da educação de jovens e adultos. O Golpe Militar de 1964 causou uma ruptura
nesse trabalho de alfabetização crítico, criativo e libertador. Em especial, em relação à ação conscientizadora tida e percebida como “ameaça
à ordem instalada”.
Seus autores/promotores foram severamente punidos: prisões, exílios, pressão, controle individual e coletivo.
Em 1967 o próprio governo assumiu o controle das atividades lançando o Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Inicialmente,
um programa para a população analfabeta entre 15/30 anos – “Alfabetização funcional”, isto é:
A valorização do homem pela aquisição de técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo e pelo aperfeiçoamento dos
processos de vida e trabalho além da integração social desse
homem, através do seu reajustamento à família, à comunidade local e à pátria. (PAIVA, 1973, p. s/n).

Durante a década de 70, o Mobral expandiu-se por todo o território nacional diversificando sua atuação. Entre outras iniciativas derivadas do “Programa de Alfabetização”, a mais importante foi o Programa
de Educação Integrada (PEI), condensação do antigo curso primário.
É interessante resgatar:
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Como se daria o confronto: Paulo Freire e Mobral nas regiões
brasileiras? A inquietação surgiu na pauta de debates através de Gilberta Martino Jannuze, no final da década de 70, que editou o resultado de suas pesquisas em bibliografia: Confronto Pedagógico: Paulo
Freire e Mobral.
Em síntese: o Mobral, como método antidialógico, com técnicas
de codificação e decodificação uniformes para o Brasil inteiro; educação como investimento, preparação de mão de obra. Em Paulo Freire (ano e página???), a concepção de educação quanto às finalidades,
visões de homem e de mundo em aberto, construída pela conscientização e ação de todos e de maneira vertical “educador que sabe /
educando que ignora, elite que resolve e que elabora planos que o povo
executará”.
Na década de 80, as pequenas experiências foram se ampliando,
construindo canais de troca de comunicação, reflexão e articulação.
O Mobral (extinto em 1985) deu lugar à Fundação Educar (que
abriu mão do “controle” direto dos programas, apoiando financeira e
tecnicamente as iniciativas de governos, entidades civis e empresas a ela
conveniadas).
Um avanço importante dessas experiências mais recentes é a incorporação de uma visão de alfabetização: “como processo que exige
continuidade, sedimentação, além de novas perspectivas na aprendizagem da leitura e da escrita, incorporação da sociedade vivencial
dos educandos como referencial do processo educativo; argumentos
críticos às cartilhas contextualizadas, contribuições valiosas como da
psicopedagoga Argentina Emília Ferrero, que reforçaram a abertura
em fim, novo significados para as aprendizagens escolares, e, novos
desafios para os anos 90 a 2001”. (todo este parágrafo é uma citação??
De quem, ano, página???)
De acordo com Maria do Perpétuo Socorro Ramos Xavier (ano,
página???), não se pode:
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Ver a Educação Paraense, ou, o contexto de Castanhal,
separado da realidade brasileira, pois a EJA, no município foi preferentemente Supletiva. Tanto no sentido
de suprir a escolarização básica para os adultos que não
a tiveram na idade própria, como no sentido de substituir, para a população carente, a frequência aos cursos
regulares.

4 DIRETRIZES DA EJA EM CASTANHAL
No município de Castanhal a Educação de Jovens e Adultos se resumia ao programa Mobral, que “não só alfabetizava”, como também se
estendia ao prosseguimento de estudos (educação integrada): conclusão
das primeiras séries do curso primário.
Como não podia deixar de ser, com as mesmas características que
reproduzem teimosamente “os vícios sociais da colonização”, estratificando as figuras do opressor e do oprimido, do dominante e do dominado, como o ideal de organização social.
Nesse sentido, reafirmamos a questão educacional como não
sendo apenas uma questão pedagógica, mas também uma questão
social, política e econômica; uma questão cultural, entendendo,
claro, a cultura como o modo de vida produzido pelo grupo social,
recriado de maneira consciente e livre, solidário e, portanto, democrático.
Em entrevista aos secretários municipais que administraram o
Mobral, em Castanhal, nomeadamente, Arlinda Marques, Orivan Holanda e Luiz Paiva, elencamos dados significativos da história da EJA,
neste município do nordeste paraense, Castanhal, dos quais frisamos a
fala de Paiva:
O Projeto Minerva foi um dos pioneiros no ramo da Educação Integrada, programa transmitido pelo rádio com
acompanhamento de um monitor. A Educação Integrada
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era ministrada nas Escolas Públicas supervisionadas por
professores contratados pelo programa. (PAIVA, 2001).12

Indagado a respeito da implantação do curso supletivo, o secretário esclareceu: “Com o decorrer dos anos foi-se verificando a necessidade de se adotar o ensino supletivo que dividia as etapas em séries: a
1ª etapa formada por alunos alfabetizados até a 2ª série e, a 2ª etapa, de
alunos promovidos da 1ª etapa e /ou de 3ª/ou 4ª séries”.
Relatando o desenvolvimento educacional, os entrevistados relacionam aspectos característicos da região:
O supletivo deu oportunidade para muitos adultos se alfabetizarem ou prosseguirem os estudos sem muita dificuldade, além disso, abrir espaço para outros que haviam
abandonado a escola, nas séries iniciais do curso primário,
forçados pelo trabalho ou outros motivos justificáveis.

Sobre a implementação de ações e/ou a organização do processo,
também clarificam a questão.
As escolas estaduais, acompanhadas pelo Desu (Departamento de Ensino Supletivo), começaram a estender o atendimento também a 3ª e 4ª etapas, isto é, para as 5ªs e 6ªs
séries e, posteriormente, 7ªs e 8ªs séries, resultando, assim,
a conclusão do ensino primário, como ainda era chamado
nas escolas municipais.

No município de Castanhal/PA, o ensino supletivo foi adotado a
partir da 1ª e 2ª etapas, pois, nessa época, o Estado era “quem” dispunha
de professores qualificados para lecionar as disciplinas exigidas com a
12
O professor Luiz Augusto Paiva de Oliveira é o atual secretário municipal de
Educação. Em sua Administração, a Semed aderiu ao programa do governo federal ‘Recomeço’, objetivando atingir a educação dos jovens e adultos trabalhadores,
março de 2001.
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expansão dos cursos de “Estudos Adicionais”, para professores com apenas curso pedagógico, o município obteve um quadro de funcionários
em condições de assumir a docência em nível de 3ª etapa.
A necessidade de atender a grande clientela estudantil, na maioria adolescentes e trabalhadores, aumenta consideravelmente limitados
pelo compromisso de trabalho e sem condições de conciliar horário de
estudo/empregos durante o dia, a clientela cresce, gerando a procura
dos cursos noturnos.
Em consequência da iniciativa, as escolas estaduais superlotaram
e foi então que o município decidiu assumir os cursos supletivos de 1ª
a 4ª etapas, iniciando no ano letivo de 1989, sendo as escolas pioneiras:
Maria Encarnação, em 1989, com 310 alunos e 1ª e 2ª etapas.
Emília Gimenez, em 1990, com 285 alunos.
Dr. José João, em 1991, com 308 alunos e 1ª, 2ª, e 3ª etapas.
A experiência, segundo os entrevistados, foi implantada em bairros diferentes e não atendidos pela rede estadual. Em 1989 aconteceu o
1º grau. As Escolas Dr. José João, Maria da Encarnação e Emília Gimenez foram o polo da experiência, que se reverteram em grande sucesso.
Hoje, temos no município de Castanhal/PA 27 escolas atendendo a educação de jovens e adultos.
Posteriormente, 90% dos professores, com curso superior, passaram a dominar com facilidade as disciplinas do currículo especial.
Há que se ressaltar que os cursos supletivos em Castanhal sempre
foram acompanhados por um técnico de supervisão qualificado e pela
Secretaria Municipal de Educação, que jamais mediu esforços para tornar essa iniciativa em uma realidade mais prazerosa, humana e plausível.
A EJA mudou o contexto social, a dimensão econômica, a dimensão política, a dimensão cultural. Um público homogêneo, do ponto de
vista socioeconômico, mas bastante heterogêneo do ponto de vista sociocultural.
No que se refere à aprendizagem de valores, a proposta EJA prevê – como maiores ganhos para jovens e adultos, a fixação da autoima73

gem, o desenvolvimento da sociedade, a vivência de valores democráticos e o desenvolvimento da responsabilidade pessoal pelo bem-estar
comum.
Portanto, é inegável a importância política e pedagógica da proposta EJA na história da realidade educacional brasileira e do município
de Castanhal/PA.13
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compreensão da dinâmica que permeia teoria e prática no processo Ensino/Aprendizagem em EJA passa, necessariamente, pela compreensão das condições em que essas relações se inserem. Não podemos
desconsiderar que jovens ou adultos estabeleçam uma teia de relações
que continuamente vai constituindo a eles: a busca da felicidade, a defesa da dignidade, a procura de caminhos que aproximam a realização dos
sonhos, a transformação da realidade em que vivem.
Entrelaçar o cenário social em que o ser humano está envolvido e
o cenário dos sonhos que persegue é uma possibilidade de compreender
essa busca e direcionar a caminhada (prática) para concretizá-los.
O campo da Educação de Jovens e Adultos é um rico e sempre surpreendente espaço para somar e combinar esforços e recursos, de modo
interdisciplinar, estrutural, convergente e prioritário, com o sentido de
construir caminhos que levem ao desenvolvimento, tendo, como horizonte, os cenários “possíveis e desejáveis”.

Castanhal, 71 anos de libertação do Jugo da capital, várias foram as fases boas e
difíceis pelas quais passou o povo castanhalense, para concretizar o grande sonho,
a conquista da sua emancipação político-administrativa. Com mais de 150.000 habitantes, incluindo população rural, desenvolveu uma característica toda especial,
quer em comportamento humano, religioso e cultural, como em seus múltiplos
aspectos de uma cidade moderna, arejada, luminosa, tropical, o que a tornou conhecida em todo o Pará como “Município Modelo”.
13
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A designação do “cenário” é utilizada como projeção idealizada
das características mais marcantes da realidade, tornando-se um diagnóstico do presente, tendência dos tempos e prognósticos futuros que
permitem desenhar um perfil do que tem sido o nordeste paraense
(Castanhal/Pará) sob os ângulos relevantes da prática teórica em EJA.
Reconhecemos que desenvolver esse propósito requer o compromisso permanente de vivenciar a realidade dos contextos, os anseios, as
angústias, numa convivência pautada no respeito às individualidades,
no esforço para compreender os obstáculos e ajudá-los a refletir, analisar e solucionar os vetores de ordem psicológica, econômica, social,
trabalhando de forma integrada14.
Quanto à proposta de sistematizar como a teoria relaciona-se à
prática, em especial na Experiência EJA/Castanhal, entendemos que é
fundamental o diálogo sobre a nossa percepção e/ou compreensão na
relação teoria x prática ou prática x teoria.
Consideramos que o termo teoria significa sistematizar, abstrair,
ou construir um sistema simbólico de representações.
Contudo, essa sistematização, “aprender por experiência”, é também cogitar “do que existe para aprender”. Assim, a teoria é um aspecto
da prática científica.
Ao propormos o tema “Uso de jogos na alfabetização matemática
para Educação de Jovens e Adultos”, pretendemos indicar práticas em
salas de aula por meio de jogos. Nossa intenção é expor posturas conhecidas, ação-reflexão-ação dicotomizada para trabalhar a harmonia
interna e externa, superando o falar mecânico e assim sermos coerentes
ao instante de renovação.
Assim, a realização deste trabalho objetivou refletir sobre as
possibilidades e as potencialidades do uso de atividades lúdicas no
14
A preocupação é que como coordenadora do processo ensino e aprendizagem
em EJA, a nossa prática possa contribuir para uma realidade pedagógica eficiente –
capaz de produzir um impacto significativo na vida presente e futuro dos alunos e
na prática profissional de nossos professores.
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ensino de alfabetização matemática, na modalidade EJA, insere-se
em discussões e desafios enfrentados no cotidiano dos educadores
envolvidos.
O trabalho com os graduandos do 7º semestre, turma 02, do Curso
de Pedagogia/Parfor do Campus de Castanhal, foi gratificante, principalmente por termos contribuído com o conhecimento sobre a linguagem matemática de forma prazerosa e cultural, direcionada à realidade do discente EJA. Os questionamentos foram inúmeros, visto que as
dúvidas são diversas a respeito da Educação de Jovens e Adultos e, por
este motivo, o estudo torna-se inconclusivo. Acreditamos que este seja
um estímulo aos graduandos, educadores e pesquisadores que desejam
buscar novos horizontes.
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VIVENCIANDO O ESTÁGIO SUPERVISIONADO
EM AMBIENTES NÃO ESCOLARES:
O CASO DO CONSELHO TUTELAR DO
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA
Maria da Glória Gomes Cristino15

RESUMO
O presente estudo visa relatar as experiências vivenciadas pelo grupo de
discentes do Curso de Licenciatura em Pedagogia durante as atividades
referentes à disciplina “Estágio Supervisionado em ambientes não escolares”. Para oportunizar esta vivência, os acadêmicos estiveram em loco,
no Conselho Tutelar, observando a rotina empreendida nesse espaço,
para avaliar a importância da atuação do pedagogo neste ambiente. A
partir da análise do contexto, verificou-se a ausência do trabalho propriamente específico deste profissional, ou seja, o seu, em pleno exercício. Mesmo que o quadro de conselheiros estivesse composto por um
pedagogo, o que se observou foi uma atuação mais gerencial, pois, como
fora citado por um dos membros, é no Conselho Tutelar que começa
todo o procedimento e encaminhamento, que se tornam necessários
para os casos que precisam ser atendidos em relação às ocorrências que
violam os direitos de crianças e adolescentes verificadas no município
de Almeirim/PA.
15
Professora Pesquisadora I, supervisora de Estágio Supervisionado. Doutora em
Química, especialista em Educação Ambiental e Gestão Ambiental.
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Palavras-chave: Estágio supervisionado. Ambientes escolares. Formação docente.
1 INTRODUÇÃO
O estágio supervisionado trata-se de uma ferramenta indispensável para o bom desempenho das atividades dos profissionais e tem
como finalidade mostrar as vivências das práticas pedagógicas que servirão como subsídios e aprimoramentos para atuação do(a) professor/
pedagogo(a) para o desenvolvimento de suas práticas educativas em
ambientes escolares e não escolares, como: empresas, hospitais, Conselho Tutelar, ambientes carcerários, etc. (NERY, 2011).
O pedagogo, após formado, deverá ser capaz de trabalhar em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos
em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e
modalidades do processo educativo.
O Estagio Supervisionado em ambiente não escolar teve por objetivos:
• avaliar o processo metodológico empregado no Conselho Tutelar;
• verificar a importância da presença do pedagogo nos ambientes
não escolares.
A metodologia proposta foi desenvolvida por meio da observação
e entrevistas como os integrantes dos diferentes segmentos, para compreender o funcionamento das instituições visitadas e avaliar de que
forma está ocorrendo a atuação do pedagogo nas diferentes frentes de
trabalhos, onde este profissional pode ser inserido.
2 HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar para atender crianças e adolescentes no município de Almeirim/PA foi criado a partir da Lei Municipal nº 173, de 28
de abril de 1992. A escolha dos conselheiros ocorre por meio de eleição
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direta, com a participação da comunidade local, que escolhe seus representantes para um período de três anos, tendo os servidores eleitos direito
de exercício de mais um ano, em que serão lotados em outros órgãos do
município exercendo outra função diferenciada da de conselheiro.
A composição é formada por cinco conselheiros titulares, em que
os membros são retirados entre os mais votados juntamente com seus
suplentes. Entre o colegiado eleito ocorre uma votação interna para escolha do presidente, vice-presidente e secretário para atuarem por um
ano, sendo feita uma nova eleição interna a cada ano, para ocorrer permuta entre esses membros.
Entre os cinco conselheiros em atuação, dois possuem graduação
(uma é pedagoga e outra é advogada). A partir de 2015 as eleições para
escolha de conselheiro tutelar serão unificadas, ou seja, ocorrerão com
data preestabelecida em todo o território nacional. (atualizar este dado)
A infraestrutura para atendimento da clientela é de responsabilidade da gestão municipal, como também a locação de veículo e os
proventos para os conselheiros. A prefeitura cede uma funcionária para
atendimentos administrativos (secretária), e existem outras parcerias,
como com o Ministério Público que, por meio de aplicação do Termo
Circunstancial de Ocorrência (TCO), transforma as penalidades aplicadas revertendo-as em aquisição de compras de materiais permanentes
e consumo para atender às necessidades da instituição. Materiais, como
mobiliários, também são obtidos através de doação de outros órgãos.
3 METODOLOGIA
A partir de observação e relatos dos conselheiros foi verificado que
a instituição oferece o atendimento a crianças e adolescentes do município de Almeirim e distrito de Monte Dourado, o horário de funcionamento ao público é das 8h às 12h, das 14h às 18h, havendo dois
conselheiros de sobreaviso em suas residências para atendimento da
comunidade almeiriense, quando acionados, em regime de rodízio.
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As atividades desenvolvidas pela instituição (Conselho Tutelar)
têm o caráter de garantir e acompanhar os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes para que estes não sejam violados, conforme estabelecidos no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Os conselheiros
reforçam que um de seus objetivos é esclarecer a comunidade de Almeirim que as crianças e os adolescentes não apenas possuem direitos como
também deveres a serem cumpridos.
Diante das informações foi possível observar que o Conselho Tutelar desenvolve atividades socioeducativas de forma muito limitada
devido à falta de recursos orçamentários, infraestrutura inadequada
e ausência de profissionais especializados, como pedagogo, psicólogo,
assistente social, entre outros. Ficando o seu campo de atuação prático mais em momentos estanques, como Dia Nacional de Combate ao
Abuso e Exploração Sexual (18/05) e Dia Nacional Contra o Trabalho
Infantil (18/06). Momento em que também são executadas ações por
outros órgãos, como Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (Creas).
Fotografia 1 - Conselheiros com equipe de discente

Fonte: Acervo da autora.
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Fotografia 2 - Palestra na escola sobre Violência e abuso infantil

Fonte: Acervo da autora.
Fotografia 3 - Passeata para protesto sobre o Trabalho infantil

Fonte: Acervo da autora.

82

Fotografia 4 - Teatro na escola sobre o tema Violência infantil

Fonte: Acervo da autora.
Fotografia 5 - Equipe do Creas em palestra sobre abuso e violência
contra criança e tema abuso e violência contra criança e adolescente

Fonte: Acervo da autora.
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Percebeu-se que os trabalhos realizados pelos membros do Conselho Tutelar de Almeirim necessitam de parcerias para que venham
desempenhar suas atividades. Atualmente, contam com a parceria dos
seguintes órgãos/instituições: Governo Federal, Ministério Público,
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Polícia Militar e Civil, escolas e Prefeitura Municipal de Almeirim.
Neste sentido, as atividades realizadas pelos conselheiros nas escolas acorrem a partir do momento em que o Conselho Tutelar é acionado para realizar palestras ou mesmo para atender ocorrências relacionadas à violação dos direitos das crianças e adolescentes. Quanto
ao trabalho prestado à comunidade, cada conselheiro atende semanalmente 45 pessoas aproximadamente, com as mesmas características
de violações de direitos, como: abuso sexual, violência familiar, etc.
A ideia dos conselheiros é que o ECA seja inserido nas competências
curriculares, para ser trabalhado pelas instituições de ensino pelos
educadores.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação da logística implementada nos ambientes escolares,
caso específico (Conselho Tutelar), proporcionou aos discentes conhecerem outros ambientes, fora do contexto formal (escolas), nos quais há
a possibilidade de atuação deste profissional (pedagogo). Essa troca de
experiência é fundamental para o enriquecimento e desenvolvimento
de práticas pedagógicas, pois o trabalho desses profissionais não deve se
restringir apenas ao ambiente escolar.
Percebeu-se a relevância dos trabalhos desenvolvidos pelos conselheiros junto à comunidade, mesmo sendo observada a ausência de
profissionais especializados, já que a clientela são crianças e adolescentes que passam por algum tipo de violação de seus direitos. Neste
sentido, a figura, não só do pedagogo, mas de outros profissionais, se
torna essencial para elaboração e desenvolvimento de práticas educa84

tivas que possam contribuir com a formação social, cultural, política
e econômica, possibilitando formação para a cidadania, que é direito
constitucional de todos os cidadãos e cidadãs garantido na Constituição Federal de 1988.
REFERÊNCIAS
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RELATO DE EXPERIÊNCIAS DE PROFESSOR
FORMADOR DO PLANO NACIONAL DE
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO
BÁSICA–PARFOR (UFPA)
Glaybe Antonio Sousa Pimentel16

RESUMO
Este relato em forma de artigo tem por finalidade expor as experiências
vivenciadas por mim enquanto professor formador do Plano Nacional
de Formação de Professores da Educação Básica, nacionalmente conhecido como Parfor. Essas experiências foram adquiridas no município de
Breves, Arquipélago do Marajó, estado do Pará, numa turma de Pedagogia da Universidade Federal do Pará (UFPA), na qual fui ministrar a
disciplina Filosofia da Educação.
Palavras-chave: Experiências vivenciadas. Professor. Formador.

Pedagogo formado pela Universidade Federal do Pará - UFPA (Campus Universitário do Baixo Tocantins), especialista em História e Filosofia da Educação - UFPA,
especialista em Pedagogia Escolar – área de concentração: Administração Escolar
pela Faculdade Teológica Hokemãh - Fateh e mestre em Educação pelo Instituto de
Ciência em Educação – Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará – UFPA. E-mail: gpimentel@gmail.com
16

86

1 INTRODUÇÃO
Participar de um grupo de Professores Formadores convidado
pela Coordenação Geral do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará – UFPA, para contribuir com a formação de alunos/professores, é de uma responsabilidade grandiosa, pois esta Instituição
Federal de Ensino, Pesquisa e Extensão é uma das mais conceituadas
nacionalmente, tendo como princípio fundamental exatamente a integração dessas funções, isto é, ensino, pesquisa e extensão.
Tendo, ainda, como missão a produção, a socialização e a transformação do conhecimento na Amazônia para a formação de sujeitos
com condições de provocar a construção de uma sociedade sustentável, visando tornar-se referência nacional e internacional como uma
universidade multicampi, inseria a comunidade e aos centros de excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural. (frase
confusa)
Dessa forma, está no Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica/Parfor, destinado principalmente aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais sem a
devida formação superior como professor/formador é assumir diretamente todas essas finalidades da Instituição.
Portanto, participar desta equipe, além da responsabilidade, é
honroso para mim, enquanto sujeito cidadão e profissional. Assim
sendo, temos o prazer de destacar neste pequeno relato de experiência
no primeiro momento os sonhos, desejos e esperanças de um professor
formador e logo em seguida as experiências apreendidas juntamente
com os alunos/professores da turma de Pedagogia/UFPA/Parfor/2014
do Polo de Breves.
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2 SONHO, DESEJO E ESPERANÇA DE UM PROFESSOR FORMADOR
Antes de começar este relato fiquei pensado por onde iniciar. Se
iniciava indo diretamente às experiências vivenciadas por mim na turma de Pedagogia como professor formador e ministrante da disciplina
filosofia da educação ou se começava falando sobre o deslocamento que
fiz de Igarapé-Miri/PA para Belém e de Belém para o município de Breves/PA, na Ilha do Marajó.
Fiquei pensando e decidi que não iria iniciar desta forma, pois se
assim o fosse, este relato ficaria incompleto. Mas, por que incompleto?
Porque faltaria falar do sonho, do desejo e da esperança que eu enquanto professor ou como muitos preferem, como educador, tinha e ainda
continuo tendo.
Fui buscar, então, o significado desses três conceitos. Encontrei
no meio virtual conceito de sonho que dizia: “O sonho é uma experiência que possui significados distintos”, pois atravessa o debate na
religião, na ciência e na cultura. “Para a ciência, é uma experiência
de imaginação do inconsciente durante nosso período de sono”. Para
as tradições religiosas e culturais o sonho está “revestido de poderes
premonitórios”. Freud define sonho geralmente como a “realização de
um desejo”, desejos que estão reprimidos e que buscam se libertar, esbaldar, sentir, deliciar.
E o desejo? De acordo com a enciclopédia livre (Wikipédia, 2013),
na filosofia o desejo “é uma tensão em direção a um fim considerado
pela pessoa que deseja como uma fonte de satisfação”. Às vezes são práticas conscientes e outras reprimidas ou inconscientes. Na forma de consciência torna-se uma atitude mental que busca e acompanha o objetivo
final esperado.
Tradicionalmente o desejo é considerado uma carência de seres
imperfeitos, pois quem não deseja nada pode ser considerado um ser
perfeito, um deus. E a esperança? Segundo Castro (2009), esperança é
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um sentimento de quem busca uma possível realização do objeto desejado, é confiança na realização, é fé.
Nietzsche nos fala que os deuses presentearam os homens com a
caixa de Pandora, que continha todos os males. Este presente era sedutor, chamava-se a caixa da felicidade. Pandora a abriu e todos os males
escaparam, com exceção de um, este não saiu e a caixa foi fechada a
mando dos deuses. O homem tinha agora o presente da felicidade, pode
abrir quando quiser. Este, agora pensa nas riquezas que possui e que está
a sua disposição.
Segundo Nietzsche, o homem não sabe o que ganhou, não sabe
que este recipiente é dos males e o pior de tudo que para o homem o
mal que restou na caixa é o maior dos bens, isto é, a esperança. Os deuses quiseram que o homem, por mais sofrimento que passasse, não rejeitasse a vida e continuasse com o seu sofrimento. Para tal lhe deu a
esperança. Para Nietzsche é o pior dos males, pois prolonga a dor e o
sofrimento do homem.
Realizar essa superficial leitura sobre esses conceitos me deixou feliz, pois sonhos, desejo e esperança, para mim, se entrelaçam. Sonhar é
realizar desejos e ter desejos é ter esperança e ter esperança é acreditar
nos sonhos, nos desejos.
Eu sempre sonhei em ingressar na Universidade Federal do Pará,
esta Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão sempre foi o meu objeto
de desejo, esperança de uma vida melhor, repleta de conhecimento, de
respeito, de profissionalismo, de atitude, de caráter, de consciência política, econômica, social e cultural.
Depois de inúmeros problemas e dificuldades financeiras e pessoais, durante um período de nove anos, de 1987 a 1996, me desloquei do
município de Igarapé-Miri para Belém. Lembro-me de que, na época,
esse deslocamento era o sonho da maioria dos adolescentes do nosso
município, ir para a capital cursar o 2º grau.
Vim para a capital com um sonho de estar no paraíso, mas o que
encontrei foram muitos problemas de todos os tipos: primeiro tive que
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trabalhar fazendo jogo do bicho e depois como vendedor de picolé
na praia do Farol, na Ilha do Mosqueiro, para pagar as despesas com
passagens de ônibus para o Colégio Estadual Pedro Amazonas Pedroso, de 1987 a 1989, onde consegui com muito sacrifício concluir os
estudos.
Nesse intervalo de tempo, o que conseguia com o trabalho só dava
para a condução, não sobrava nem para o lanche. Só lanchava quando os
meus colegas que já sabiam da minha situação faziam “vaquinha” para
comprar o lanche ou me doavam parte dos seus. Engraçado foi quando
eles descobriram que às vezes ia para o colégio sem almoçar, isto é, com
fome por falta de comida pelas casas de meus parentes por onde passei
até concluir o curso.
Lembro-me de que numa semana foram cinco dias seguidos, de
segunda a sexta-feira, que fui para o colégio apenas com um copo d’água
tirado de um filtro de barro na hora do almoço, pois na casa em que estava não tinha e eu não poderia gastar o dinheiro da passagem, tive que
escolher passar fome em vez de perder aula. Foi nessa semana que meus
colegas descobriram que muitos dias chegava ao colégio sem almoçar,
pois cheguei três vezes chorando pra estudar.
Chorava, porque em Igarapé-Miri nunca tinha passado fome. O
sonho da capital tinha virado pesadelo. Apesar de todo sofrimento, consegui meu objetivo. Fiquei mais dois anos na capital em busca de um
emprego melhor – o que não consegui – e no final de 1991 voltei para o
município de Igarapé-Miri.
Nessa volta, voltei a estudar novamente, desta vez o magistério
no Colégio Estadual Enedina Sampaio de Melo, foi este curso que me
possibilitou o ingresso no serviço público em 1995 através de concurso
público para professor das séries iniciais. Em 1996 comecei a trabalhar
e todo aquele sofrimento começou a virar sonho, desejo e esperança de
entrar na Universidade Federal do Pará, novamente. No ano de 1997
fiz vestibular para licenciatura em História, não passei, mas não fiquei
triste, não tinha me preparado adequadamente.
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Em 1998 eu e mais alguns colegas montamos grupos de estudos
e em 1999 fui aprovado em licenciatura em Pedagogia para a Universidade Federal do Pará. Foi um dia histórico para a minha família,
pois fui o primeiro a conseguir tão grandioso feito. Nessa época passar
no vestibular no nosso município era coisa de gênio, imagine para a
UFPA.
Nunca vou me esquecer desse dia, era o sonho da minha avó, a
dona Francisca Pimentel, a mulher que me criou e que acreditava em
mim. Até hoje não tenho palavras para explicar como me senti. Quando
fui fazer minha matrícula e entrei no Campus da Universidade Federal
do Pará do Baixo Tocantins, no município de Abaetetuba, falei comigo
mesmo, este é meu lugar, um dia vou trabalhar aqui como professor do
ensino superior. Depois, comecei a rir, ainda não tinha nem iniciado a
licenciatura e já estava pensando em ser professor universitário.
Como o leitor pode ter observado, foram dez anos após a conclusão do ensino médio em 1989 que consegui em 1999 adentrar na UFPA
e, de lá pra cá, concluir a licenciatura em Pedagogia, especialização em
Gestão Escolar, especialização em Filosofia e História da Educação e o
mestrado em Educação.
Durante esta trajetória de formação acadêmica, o sonho, o desejo e
a esperança de ser um professor de nível superior tomaram ainda mais
conta da minha alma, do meu espírito. Ainda não tive a oportunidade
de fazer um concurso para professor neste nível de ensino, mas as portas
começaram a se abrir em 2012, quando fui convidado pelo secretário
municipal de Igarapé-Miri, na época o professor Janilson Oliveira Fonseca, para coordenar as turmas do Parfor no município.
Ao contrário dos tempos difíceis, eu estava almoçando quando o
telefone tocou e o secretário pediu para que me apresentasse com urgência na Secretaria de Educação. Por incrível que pareça, tive que ir
com fome me apresentar. O secretário não pediu, ele exigiu que eu assumisse a coordenação local das turmas do Parfor no município. A fome
passou na hora, olhei pra cima e agradeci a Deus, foi a melhor exigência
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e obrigação que recebi. Fiquei muito feliz. ‘As portas começaram a se
abrir’, pensei.
Pode parecer para alguns que estar na Universidade Federal do
Pará como aluno, bolsista de Coordenação Local do Parfor ou como
professor formador é uma coisa sem importância ou uma mera necessidade, mas para mim é um sonho, é um desejo e uma esperança que
em parte já foram alcançados, pois hoje estou tendo a oportunidade de
ser professor formador desta Instituição e com muito prazer e alegria de
vivenciar este momento, realizando um sonho de juventude com a idade
de um adulto de 43 anos.
3 RELATO DAS EXPERIÊNCIAS DE PROFESSOR FORMADOR
Quando fui substituído na Coordenação Local do Parfor pelo atual
secretário municipal de Educação, fiquei pensando sobre o que fazer.
Será que as portas se fecharam? Mas há um ditado popular que diz que
quando uma porta se fecha outras se abrem. Acreditei nesse ditado e
conversei via e-mail com a Coordenação Geral do Curso de Pedagogia
do Parfor da Universidade Federal do Pará, com a professora Maria Ludetana Araujo, sobre a minha saída da coordenação e logo em seguida
recebi seu e-mail me convidando para ministrar no Polo de Breves a
disciplina filosofia da educação numa turma de Pedagogia.
Aceitei na mesma hora, sem mesmo saber como chegar ao município de Breves e sem conversar com a minha família. Pensei, não posso
perder essa oportunidade, é a minha realização, é o meu sonho, é o meu
desejo, é o fim de uma espera e o início de um novo momento na minha
vida pessoal e profissional.
Já ministrei disciplinas como Fundamentos da Educação, Gestão e
Administração Escolar, Metodologia do Trabalho Científico, Currículo
na Educação Inclusiva e na Especial, Didática e Metodologia do Ensino
Superior, Introdução à Sociologia e Filosofia da Educação em faculdades particulares, mas a experiência de ministrar a disciplina Filosofia da
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Educação na Universidade Federal do Pará e tendo como alunos professores das séries iniciais do ensino fundamental foi fantástica, mesmo
porque os alunos das faculdades particulares não fazem parte do quadro
de funcionários da Educação do estado do Pará.
A diferença de conhecimento e de vivência com os problemas do
dia a dia de sala de aula, da escola, da comunidade escolar, da Secretaria
de Educação, dos Poderes Executivo e Legislativo municipais é gigantesca entre os dois tipos de alunado. Nesta turma de Pedagogia para a qual
estava ministrando a disciplina tínhamos alunos/professores do município de Gurupá, Anajás, Bagre, Portel, Curralinho e do município de
Breves, seis comunidades que fazem parte da Ilha do Marajó, no estado
do Pará, mas com suas diferenças específicas.
Trabalhar com esses alunos/professores me mostrou que a realidade da educação paraense, seja ela no Baixo Tocantins ou na Ilha do
Marajó, é praticamente a mesma. Por que falo isso? Porque os alunos
do Parfor dessas duas regiões do Pará são dotados das mesmas características, como: são sujeitos que não tiveram condições de ingressar no
tempo hábil no ensino superior, por falta de ofertas de cursos na sua região, por questões financeiras para custear as despesas para a capital ou
para outros municípios e por se sentirem incapazes de fazer um curso
de nível superior.
São alunos/professores que já estão com cinco, dez, quinze, vinte anos de trabalho no magistério da educação básica e alguns na fase
de aposentadoria com mais de vinte e cinco anos de sala de aula com
pouco conhecimento científico e acadêmico, mas dando o melhor de
si na tentativa de alfabetizar as crianças, os jovens e os adultos de suas
comunidades.
É emocionante ouvir e ver as expressões nos rostos, nos corpos e
nas lágrimas de alegria desses alunos/professores como a de uma professora que soube de sua aprovação em sua casa, mas por incrível que
pareça ela estava sozinha e não tinha com quem comemorar. De acordo
com a professora, ela corria de um lado para outro sem saber o que
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fazer. Era da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto e do quarto
para a sala e da sala para frente da casa gritando, chorando e sorrindo
de tanta felicidade, que horas parecia que ia desmaiar ou que estava sonhando, foram momentos de coração seco e ao mesmo tempo cheio de
emoção, agonia, agonia, dizia ela, até o momento em que seus familiares
chegaram e puderam compartilhar daquele momento único na vida daquela professora.
Outro momento foi sentir a emoção de outra aluna/professora que
não pôde comemorar, pois, um dia antes de saber de sua aprovação,
seu irmão tinha sido assassinado brutalmente e aquele momento que
deveria ser de festa e alegria por estar ingressando no ensino de nível
superior e, ainda mais, na UFPA, não foi sentido por ela, por estar triste
demais com sua perda. No momento de sua fala ela chorava e sorria,
pois estava iniciando seu curso na Universidade Federal do Pará e que
na sua colação iria comemorar duas vezes.
Outro relato foi de uma aluna/professora que no primeiro dia de
aula estava completando cinquenta anos de idade e que, segundo ela,
pediu muito a Deus que nesse ano lhe desse de presente de aniversário a
aprovação no Parfor, pois já vinha há quatro anos se inscrevendo e ainda
não tinha conseguido sua aprovação. A turma, então, cantou os parabéns e aí as lágrimas surgiram para demonstrar o sentimento verdadeiro
de estar vivendo aquele momento.
Um novo depoimento vem da alegria e passa pela preocupação da
aluna/professora de estar ali feliz e preocupada por ter perdido o emprego de professora em seu município, justamente naquele momento
em que iria precisar dele para custear suas despesas no município de
Breves. Disse que já estava sendo patrocinada por colegas e familiares
e não sabia se poderia continuar ou não o curso que tanto buscou e
sentia perdê-lo juntamente com outros colegas que estavam na mesma
situação.
Essas experiências de vidas é que tornam as turmas do Parfor, sejam elas no Pará ou no Brasil, especiais e ótimas para se ministrar qual94

quer disciplina e em especial a Filosofia da Educação, que já está inserida nessas vivências precisando apenas ser relacionada uma com a outra.
Fazer esses alunos/professores compreenderem que a filosofia, que
a educação e a filosofia da educação já estão inseridas no seu cotidiano
foi importantíssimo para fortalecer a relação entre teoria e prática. Teoria que esses professores ainda não possuem, mas que agora terão a
oportunidade de compreendê-la e adquiri-la.
Foi interessante perceber como a discussão filosófica e educacional contagiou e instigou os alunos/professores a identificar e analisar a
partir dos textos trabalhados nas atividades de sala de aula os problemas
e as dificuldades educacionais que os seis municípios (Breves, Portel,
Anajás, Gurupá, Curralinho e Bagre) e de uma forma geral a educação
brasileira passam e com isso sugerir possíveis caminhos para resolver ou
amenizar o atual estado da educação das massas.
Os alunos/professores perceberam que as secretarias de educação
de seus municípios não têm uma filosofia educacional própria, isto é,
pensada, planejada, organizada a partir dos debates e diálogos com seus
professores e comunidade escolar. Exemplo disso é o município de Portel que, segundo as equipes 01, 02 e 03 de estudo formadas por alunos/
professores desse município, não segue uma tendência filosófica própria. É totalmente dependente do governo federal e do governo do estado para definir o que é importante para seus educandos, uma vez que
segue todo seu currículo sem adequá-lo a suas reais necessidades, tendo
como ponto de destaque os programas ofertados pelo governo federal
que funcionam também como políticas assistencialistas como se fossem
entender o meio no qual o aluno está inserido e capaz de transformá-lo.
(Alunos/professores do município de Portel-2014).
De acordo com os alunos/professores a Secretaria Municipal de
Educação de Portel oferece formações que visam contribuir para a
melhoria das práticas educacionais nas escolas aderindo a programas
como: Mais Educação, Pacto e Saberes da Terra. Todos esses programas
visam dar suporte e assistência para que os educadores trabalhem com
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os diversos níveis de educando, contudo, não expressam o debate educacional da comunidade escolar de Portel.
A equipe 04 do município de Anajás analisa que houve alguns
avanços em termos profissionalizantes, pois há 15 anos o município não
possuía professores com licenciatura plena e os que ali desempenhavam
sua função eram oriundos de outros municípios e possuíam em seu currículo apenas o antigo Magistério.
Hoje, 90% dos professores que ali atuam são do próprio município e
todos com formação específica ou em fase de conclusão. Porém, vale ressaltar que não houve investimento do município na qualificação desses
profissionais, cada um por meios próprios buscava sua formação, seja em
faculdades particulares ou (atualmente) por meio da Plataforma Freire.
De acordo com os alunos/professores a educação em Anajás, embora tenham ocorrido mudanças na administração do município, vem
se arrastando da mesma forma, independentemente de qual partido
político assuma o governo, não há planejamento pelo Poder Executivo
e muito menos pela Secretaria Municipal de Educação, não há uma discussão filosófica sobre o que o município deseja para a formação de suas
crianças, jovens e adultos.
Não há investimento profissional e nenhuma preocupação com a
infraestrutura das escolas. “Há escassez de materiais didáticos e muitas
vezes não há. Diante desse aglomerado de pontos negativos, falta de responsabilidade pelas verbas públicas, temos uma educação fracassada de
turmas com índices de reprovação e desistência muito grande” (Equipe
04 do município de Anajás).
Continuando com suas falas os alunos/professores do município
de Anajás afirmam que o fracasso escolar é o grande vilão que vem assombrando as escolas e a população. Existem crianças com faixa etária
de 9 a 12 anos que não sabem ler ou até mesmo escrever seu próprio
nome, o que comprova o descaso dos governantes no município.
Segundo eles, a Secretaria de Educação do município adotou
uma lei pela qual é necessário trabalharem dois professores em sala
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de aula na educação infantil, e que, mesmo adotando esta prática, ainda não há programas ou planos voltados para a educação infantil no
município, caracterizando a negligência total com esse segmento da
educação básica.
O município adota, de acordo com os alunos/professores, o programa do governo federal, o Pacto, que vem para alfabetizar na idade
certa. Os professores que participam ganham uma bolsa no valor de
R$ 200,00 mensais, que servem para comprar materiais, para confeccionar jogos e brincadeiras, entre outros, que serão usados em sala
de aula e parte do dinheiro é para o uso pessoal de cada professor,
caso sobre. Cada turma tem um professor/orientador responsável por
um ano.
Este professor/orientador busca ensinar como trabalhar em sala
de aula visando a melhorias para a prática do professor e para a aprendizagem do aluno. Ensina a fazer rotina didática e projetos, produzidos
no período de formação, os quais devem ser utilizados em sala de aula,
ou seja, tudo que é discutido e produzido deve ser posto em prática, registrado e observado se ocorre o desenvolvimento do aluno. Toda essa
dinâmica é fiscalizada pelo professor/orientador.
“De modo geral é muito interessante participar do pacto porque
através da roda de conversa em sala de aula podemos constatar que
o ensino não muda muito de uma comunidade para outra e com isso
melhoramos nosso modo de ensinar, pois durante as explicações dos
seminários aprendemos muita coisa uns com os outros” (Equipe 04 do
município de Anajás).
Ainda segundo os alunos/professores de Anajás, a educação infantil é a base de todo processo do ensino da criança, porém fica de fora
do programa juntamente com os alunos das séries finais (4º e 5º anos).
Mas será que não é preciso?, perguntam-se eles. Pois no município tem
alunos das séries finais que não sabem ler, então de certo modo esses
alunos precisam de um apoio melhor, é preciso que a educação seja pensada em relação a esses alunos.
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Os alunos/professores argumentam também que o discurso do
sistema de educação está baseado numa filosofia democrática, porém
não é isso que acontece no município de Anajás, onde parte da população tem que se submeter aos caprichos dos governantes políticos,
isto é, não tendo direitos de voz e de opinião. “O índice de troca de
voto vem se expandindo cada vez mais, a Secretaria de Educação não
se preocupa com a experiência e com o currículo de seus educadores
e sim com seus próprios interesses eleitoreiros” (Equipe 04 do município de Anajás).
“E, dentro desse contexto, podemos observar que estamos alienados, ou seja, sujeitos a um sistema que busca melhoras para si próprio.
Portanto, nós, como profissionais, temos que trabalhar com muito esforço para melhorar a educação de nosso município, ou seja, valorizando cada oportunidade que recebemos, ganhando conhecimentos
para lutar pelos seus próprios direitos e não se submetendo a um sistema político” (Equipe 04 do município de Anajás).
Os alunos/professores do município de Anajás concluem dizendo que é necessário olhar a educação com bons olhos, tornar as salas
de aulas atraentes, valorizar os profissionais, dispor de recursos e materiais didáticos em grandes números e de boa qualidade para que de
fato possam iniciar uma verdadeira caminhada em direção de uma
educação de qualidade que muito se almeja e se prega em discurso
político.
Os alunos/professores do município de Breves afirmam que o
município tem uma Filosofia de Educação com tudo baseado nos programas dos governos federal e estadual, que não condiz com a realidade local, como: Saberes da Terra, Escola Ativa, Proletramento, Pacto
da Educação na Idade Certa, Mais Educação, Brasil Alfabetizado e a
Rede Vagalumes.
Apesar de muitos desses programas não condizerem com a realidade local, objetivam melhorar e aprimorar a educação no município. Contudo, devido à falta de apoio e seriedade da Secretaria de
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Educação, os programas acontecem sem nenhuma credibilidade, não
apresentam o sucesso esperado.
Para a equipe 05 do município de Breves, a política adotada no
município é bastante desanimadora e burocrática. As desculpas são
sempre as mesmas, isto é, “nunca há recursos, para melhor investir na
educação de um modo geral”.
Os alunos/professores citaram os pontos positivos e negativos dos
programas acima citados:
3.1 Os pontos positivos
* ESCOLA ATIVA: aprendizado através das práticas elaboradas,
em sala de aula, trabalhos escrito e orais.
* SABERES DA TERRA: foi um programa que contribuiu um
pouco com a filosofia implantada através da teoria e a prática, no manejo da agricultura.
* REDE VAGALUMES: é um programa bastante importante levando leitura a todos os alunos, tanto no meio urbano como no meio
rural.
* BRASIL ALFABETIZADO: um programa federal que visava levar alfabetização de jovens e adultos, oportunizando aqueles que não
tiveram acesso à escola na idade certa.
* O PACTO PELA EDUCAÇAO NO TEMPO CERTO: é um
programa que visa melhorar o aprendizado dos educandos matriculado
no 1º ciclo, a socialização dos docentes em várias realidades e pensamentos com metodologias diferenciadas, discussões e troca de experiências, contextos (fora da nossa realidade), dinâmicas, práticas bastante
relevantes e jogos lúdicos.
* MAIS EDUCAÇAO: tem por filosofia contemplar os educandos
em um tempo integral na escola focando seu melhor aproveitamento no
período maior através de práticas, didáticas, esporte e técnicas visando
aos discentes que apresentam baixo rendimento escolar.
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3.2 Os pontos negativos
* ESCOLA ATIVA: falta de apoio financeiro para a aquisição de
material didático.
* SABERES DA TERRA: falta de infraestrutura para desenvolver
melhor o programa.
* REDE VAGALUME: falta de apoio e estrutura na maior parte
das escolas do campo, é um dos motivos que levaram o programa ao
fracasso em algumas escolas.
* BRASIL ALFABETIZADO: o programa era excelente, porém
esbarrou na burocracia e falta de compromisso, no momento, está
engavetado.
* O PACTO PELA EDUCAÇAO NO TEMPO CERTO: a falta de
apoio, e de materiais didáticos, textos vindos já preestabelecidos com o
eixo sul e sudeste, com culturas totalmente diferentes a nossa realidade.
Outro ponto negativo, a bolsa proposta para o educador alfabetizador
de R$ 200, enquanto que em outros programas variam de R$ 500 a R$
10 mil, ficando assim visível que o desrespeito com a classe educadora
não é somente uma prática do governo municipal, é também federal.
É relevante também ressaltarmos a falta de programa que contemple a
educação infantil, quarto e o quinto anos (segundo ciclo), não sabem o
porquê deste absurdo, haja vista que estão inseridos na educação e merecem mais investimento e compromisso.
* MAIS EDUCAÇAO: a falta de estrutura e apoio, principalmente
em relação à merenda que às vezes atrasa e não chega na quantidade
suficiente para atender a demanda.
Segundo a equipe 05 do município de Breves, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação brasileira (LDB) diz que toda criança tem direito
à escola. Escola que apresente ensino e aprendizagem de boa qualidade.
Mas infelizmente no município a realidade é de escolas mal estruturadas
e precárias, de péssima qualidade, o que impossibilita uma boa educação,
contribuindo dessa forma para o fracasso escolar da rede municipal.
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Como podemos observar, os alunos/professores da turma de Pedagogia/Parfor-2014 do Polo de Breves, no qual ministrei a disciplina
Filosofia da Educação, conseguiram, dentro de suas limitações teóricas, discutir e transitar pelas suas experiências, ora sofrendo com
os problemas que a educação brasileira enfrenta, principalmente em
seus municípios, ora com o olhar esperançoso de dias melhores para
a educação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que considerar neste momento? Falar sobre a positividade do
Parfor? Mencionar a importância da Universidade Federal do Pará
para o sucesso do programa? Considerar a importância do professor
formador para a formação dos alunos/professores? Inferir sobre a importância da disciplina Filosofia da Educação?
Poderia mencionar tudo isso, mas vou falar sobre a importância
de viver este momento. Olhar as lágrimas, os sorrisos, ouvir os problemas da educação brasileira, as sugestões para resolvê-los, sentir a
indignação com a falta de compromisso dos políticos, com as mentiras
das campanhas políticas, com as perseguições políticas, com a própria
vida financeira de miséria de muitos professores da educação básica,
com a falta de cuidado com as nossas crianças, com as famílias dessas
crianças, enfim, com a população pobre deste País do qual fazemos
parte só me mostram o quanto é fundamental a formação cultural do
ser humano.
É através dessa formação que teremos condições de analisar o
nosso cotidiano e, com isso, dialogar, sugerir e pôr em prática o que
achamos de melhor para a nossa comunidade, contribuindo dessa forma para uma sociedade mais justa para todos nós.
Os sonhos, os desejos e a esperança devem continuar em nossos
corações, almas e espíritos. Mesmo sofrendo, como diz Nietzsche, os
meus continuam. E os seus?
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A FORMAÇÃO DOCENTE E AS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO: UM RELATO
DE EXPERIÊNCIA DA TURMA DO PARFOR/UFPA
NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓZ/PA
Diego Ventura Magalhães17

RESUMO
O presente estudo visa relatar as experiências vivenciadas e compartilhadas pelo grupo de discentes do Curso de Licenciatura em Pedagogia,
do município de Porto de Moz/PA, no estado do Pará, no período de 28
de julho a 3 de agosto de 2014, durante as atividades referentes à disciplina Relações Étnico-Raciais na Educação. A disciplina possibilitou
aos discentes a oportunidade de expansão nos debates acerca dos temas
transversais sobre a disciplina e aula prática realizada em comunidades
quilombolas da região. O caminho metodológico adotado foi o plano-ação com os alunos da turma em questão. Como principal resultado
foi possível observar a desvalorização e negação da identidade cultural
negra e com a prática a possibilidade de nova visão aos alunos sobre a
cultura afro-brasileira.
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Palavras-chave: Formação docente. Educação. Relações étnico-raciais.
1 INTRODUÇÃO
Figura 1 - Peças arqueológicas encontradas pelos nossos alunos e peças
artesanais dos quilombolas em visita técnica

Fonte:??????
As relações étnico-raciais na Educação é de suprema importância
para formação dos futuros docentes, uma vez que a temática Educação
para as relações raciais ganham visibilidade depois da promulgação da
Lei 10.639/03, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira”; além disso, seu conteúdo
altera a LDBEN, acrescida dos arts. 26-A e 79-B, e avança com a elaboração do Parecer CNE/CP nº 03/04.
O Parecer CNE/CP nº 03/04 propõe e define as diretrizes que incluem, nos currículos das instituições de ensino, que atuam nos variados níveis e modalidades da educação brasileira, conteúdos e atividades
curriculares relativos à educação das relações étnico-raciais (OLIVEIRA, 2012). Neste sentido, o parecer CNE/CP nº 03/04 expõe de forma
clara a necessidade da qualificação da escola e de todo o corpo docente,
para que estes possam no seu dia a dia lidar com o tema das relações
étnico-raciais.
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[...] o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e, além
disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as
relações entre pessoas de diferente pertencimento étnico
racial, no sentido do respeito e da correção de posturas,
atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se
insistir e investir para que os professores, além de sólida
formação na área específica de atuação, recebam formação que os capacite não só a compreender a importância
das questões relacionadas à diversidade étnico-racial, mas
a lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las, para
o ensino das diferentes áreas de conhecimentos e, além
disso, sensíveis e capazes de direcionar positivamente as
relações entre pessoas de diferente pertencimento étnicoracial, no sentido do respeito e da correção de posturas,
atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se
insistir e investir para que os professores, além de sólida
formação na área específica de atuação, recebam formação
que os capacite não só a compreender a importância das
questões relacionadas à diversidade étnico racial, mas a
lidar positivamente com elas e, sobretudo criar estratégias
pedagógicas que possam auxiliar a reeducá-las. (BRASIL,
2004, p. 17).

O texto ressalta aspectos importantes, como a necessidade de investimento na formação inicial da área específica dos professores, como
também o incentivo na continuidade da formação para tratar a temática
Educação para as relações étnico-raciais no cotidiano escolar.
A ementa da disciplina perpassa pela construção sócio-histórica
do racismo. Racismo e racialismo. Aspectos particulares da construção
do racismo no Brasil. O ideal de branqueamento. A projeção do racismo
nos setores sociais brasileiros. A condição da população negra na educação e no trabalho. Políticas de ação afirmativa para a população negra.
Políticas públicas para a promoção da igualdade racial. A construção da
identidade racial. A pesquisa educacional em relações raciais.
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Basicamente o conteúdo programático trabalhado na turma no
município de Porto de Moz pode ser descrito através de três grandes
eixos, que são: (1) Marcos históricos e teórico-metodológicos da questão étnico-racial no Brasil; (2) Caracterização da questão étnico-racial
no Brasil – séculos XIX-XX; e (3) Propostas/debates educacionais e
políticas públicas no Brasil a partir dos anos 1970 e limiar do século
XXI.
Como objetivo geral: qualificar profissionais da educação a desenvolver atividades de pesquisa e projetos na área da questão étnico-racial.
Para alcance de tal objetivo foram traçados como objetivos específicos:
• discutir os conceitos como diferença e diversidade;
• subsidiar os pressupostos históricos e teórico-metodológicos da
questão étnico-racial no Brasil;
• promover a reflexão da questão étnico-racial em ambiente escolar com os discentes do curso de Pedagogia.
Em outras palavras, foi objetivo da disciplina formar docentes
no futuro preparados para realizar atividades de pesquisas, metodológicas e práticas de valorização do ser humano independentemente da
raça pertencente e conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana.
Este princípio deve conduzir: à igualdade básica de pessoa humana como sujeito de direitos; à compreensão de que a sociedade é
formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos,
que possuem cultura e história próprias, igualmente valiosas e que em
conjunto constroem, na nação brasileira, sua história; ao conhecimento e à valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira na construção histórica e cultural brasileira; à superação da
indiferença, injustiça e desqualificação com que os negros, os povos
indígenas e também as classes populares às quais os negros, no geral,
pertencem, são comumente tratados; à desconstrução, por meio de
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questionamentos e análises críticas, objetivando eliminar conceitos,
ideias, comportamentos veiculados pela ideologia do branqueamento, pelo mito da democracia racial, que tanto mal fazem a negros e
brancos; à busca, da parte de pessoas, em particular de professores
não familiarizados com a análise das relações étnico-raciais e sociais
com o estudo de história e cultura afro-brasileira e africana, de informações e subsídios que lhes permitam formular concepções não
baseadas em preconceitos e construir ações respeitosas; e ao diálogo,
via fundamental para entendimento entre diferentes, com a finalidade
de negociações, tendo em vista objetivos comuns, visando a uma sociedade justa (BRASIL, 2004).
2 ANÁLISE TEÓRICA SOBRE A RELAÇÃO ÉTNICO-RACIAL E
EDUCAÇÃO
O Ministério da Educação divulgou, no dia 10 de março de 2004,
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana. Essas diretrizes foram instituídas pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE) para dar continuidade à Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na educação básica no
currículo oficial.
As novas diretrizes situam-se no campo das políticas de reparações, de reconhecimento e valorização dos negros, possibilitando a essa
população o ingresso, a permanência e o sucesso na educação escolar.
Envolve, portanto, ações afirmativas no sentido de valorização do patrimônio histórico-cultural afro-brasileiro, de aquisições de competências
e conhecimentos tidos como indispensáveis para a atuação participativa
na sociedade. O ideário desta política pública somente poderá ser efetivado se, dentre inúmeras outras questões, houver uma mudança nos
processos educativos de todas as escolas brasileiras.
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E é justamente sobre estes processos que o MEC, por meio da
recente publicação “Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais”, oportuniza tal mudança. Nesse cenário, sua
leitura e discussão tornam-se indispensáveis para os professores das
diferentes esferas educacionais A obra é uma coletânea de textos,
coordenada por vários autores, dividida em sete seções. As seções
apresentam referências bibliográficas que possibilitam o acesso a
uma vasta literatura nas diversas temáticas. Além das seções, a obra
contém as diretrizes curriculares citadas, o parecer do CNE/CP
003/2004, a resolução do CNE/CP n. 001/2004 e a Lei 10.639/03 em
sua parte final.
Na primeira seção, destinada à Educação Infantil, são descritos
referenciais para a abordagem da temática com crianças de zero a seis
anos, suas famílias e questões afins.
A segunda seção é destinada ao Ensino Fundamental, ou seja, envolve alunos de seis a catorze anos de idade (ou ainda, até dezessete
anos, se considerarmos a realidade educacional brasileira) e apresenta
uma contextualização teórica e metodológica sobre a escola e seu currículo, ensino e antirracismos, saber escolar e interdisciplinaridade, humanidade e o conceito de alteridade, cultura negra e suas memórias,
histórias e saberes. Apresenta um plano de ação educacional no qual os
alunos são concebidos como atores sociais e os professores são pesquisadores de sua própria prática e ação educativa.
Na terceira seção, denominada por Ensino Médio, questões sobre
o ensino médio e a juventude no espaço escolar são levantadas e discutidas. Seguindo no texto encontra-se uma interessante orientação sobre
a elaboração ou reelaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, tendo em vista as mudanças e práticas que as diretrizes colocam
para o ensino médio.
A quarta seção é destinada à Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Concepções, avanços e desafios enfrentados nesta esfera educacional
são abordados juntamente com a questão do projeto político e pedagó108

gico, onde se destacam aspectos relacionados ao cotidiano e às rotinas
na sala de aula e aos principais componentes curriculares.
A quinta seção é dirigida à comunidade acadêmica das Instituições
de Ensino Superior (IES), principalmente, aos que se dedicam à formação de professores e aos envolvidos com o fenômeno educativo. Destaca
as pesquisas e ações sobre relações étnico-raciais na formação de profissionais da educação e explicita como as diretrizes podem ser inseridas
nas IES. Nessa seção ressaltam-se algumas experiências que vão desde a
criação de novas disciplinas na matriz curricular dos cursos de licenciatura, destinada a focalizar na especificidade da temática, até a criação de
cursos lato sensu, extensão universitária ou outras atividades acadêmicas.
A seção denominada Educação Quilombola visa atender as crianças, os adolescentes e os jovens pertencentes às comunidades de quilombos. Segundo pesquisa (divulgada na própria obra) do Centro de
Geografia e Cartografia Aplicada (CIGA), o Brasil possui 2.228 comunidades remanescentes de quilombos, distribuídas em quase todos os
Estados. Tal fato evidencia a importância dada à educação quilombola
no Brasil, bem como à elaboração de projetos pedagógicos que enfatizem o princípio de equidade.
Figura 2 - Foto dos alunos assistindo à aula expositiva

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.
109

A sétima seção é composta por sugestões de atividades voltadas
às diversas esferas já citadas. Indicações de músicas, sugestões de práticas, desmistificações de datas comemorativas, literatura atualizada e
também uma bibliografia comentada. Após a sétima seção, a obra traz
um original glossário de Termos e Expressões Antirracistas.
A coletânea é um documento oficial que foi discutido por 150
estudiosos e educadores, subdivididos nos grupos de trabalhos da
Educação Infantil, do Ensino Fundamental 1 e 2, do Ensino Médio,
da Educação de Jovens e Adultos, das Licenciaturas e dos Quilombolas. Não se trata de um receituário de práticas a serem seguidas nas
diversas instâncias de ensino, sobretudo, devido à complexidade que
a temática envolve. No entanto, considera-se importante que estudos
e projetos que visam à mudança nos processos educativos brasileiros
se dediquem à leitura das “Orientações e Ações para a Educação das
Relações Étnico-Raciais”.
3 METODOLOGIA
3.1 Práticas pedagógicas adotadas
Foram adotados como metodologia para o processo de ensino-aprendizado dos discentes aulas expositivas; leitura e discussão dos
textos em sala de aula; elaboração de artigos críticos; visita técnica em
comunidades quilombolas; construção de relatórios sobre a visita técnica e debates sobre ela. Segue o quadro 1, contendo as práticas metodológicas adotadas na disciplina.
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Quadro 1 - Organização das práticas metodológicas adotadas na
disciplina
SEMANA
PRÁTICA - METODOLOGIA – AÇÃO REALIZADA
Segunda-feira Aula expositiva da história, fundamentos e perspectiva das Relações étnico-raciais e Educação.
Terça-feira
Discussão dos textos:
- “A educação dos negros no Brasil”.
- “Ambiguidade raça/classe e a mestiçagem como mecanismo de aniquilação da identidade negra e afro-brasileira”.
- “A participação africana na formação cultural brasileira: Perspectivas das mulheres negras no mercado
de trabalho”.
- “Retratos do negro na mídia brasileira: o histórico e
o trabalho com a mídia em sala de aula”.
- “Aprender, ensinar e relações”.
Quarta-feira Visita técnica às comunidades quilombolas.
Quinta-feira Elaboração do relato de experiência, fruto da visita
técnica realizada nas comunidades quilombolas.
Sexta-feira
Orientação e construção da atividade final-avaliativa:
artigo científico sobre relações étnico-raciais e Educação
Sábado
Manhã: Entrega das avaliações, conceitos e avaliação
da disciplina.
Tarde: Atividade de reforço de aprendizagem.
Fonte: ????
3.2 Detalhamento das práticas pedagógicas
28/07 (segunda-feira):
Durante o dia foi realizada aula expositiva expondo aos discentes
noções sobre a história, fundamentos e perspectiva das Relações étnicoraciais e Educação no Brasil.
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Figura 3 - Alunos realizando as
29/07 (terça-feira):
Manhã: leitura e discussão entrevistas com os moradores das
comunidades
dos textos em equipes
- “A educação dos negros no
Brasil”.
-“Ambiguidade raça/classe e
a mestiçagem como mecanismo de
aniquilação da identidade negra e
afro-brasileira”.
- “A participação africana na
formação cultural brasileira: perspectivas das mulheres negras no
mercado de trabalho”.
- “Retratos do negro na mídia
brasileira: o histórico e o trabalho
com a mídia em sala de aula”.
- “Aprender, ensinar e relações”
Tarde: realização da primeira
parte da avaliação – Grupos - apresentação das discussões sobre os
textos.
30/07 (quarta-feira):
Durante a manhã e tarde os
alunos, acompanhados pelo proFonte: Arquivo dos pesquisadores.
fessor da disciplina, realizaram visitas técnicas a três comunidades quilombolas: Taperu, Tauera e Vila
Maripi. As comunidades, segundo a tradição local, foram povoadas por
negros que se organizaram como quilombos.
Os quilombos constituíram-se em locais de refúgio dos escravos
africanos e afrodescendentes em todo o continente americano. No Brasil, abrigavam também minorias de brancos e indígenas.
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Atualmente as comunidades possuem moradores miscigenados e
muitos não valorizando as identidades ancestrais. No entanto sua história resiste em alguns costumes, danças, crenças e artefatos arqueológicos que de forma simples podem ser encontrados pelas redondezas das
comunidades.
A atividade de visita técnica possibilitou aos discentes contato
direto com os costumes, danças, crenças e artefatos da raça afrodescendente; assim como a compreensão na prática como acontece a negação da identidade racial, observada em alguns moradores das comunidades.
Figura 4 - Foto dos alunos apresentando suas análises sobre os textos
lidos e analisados

Fonte: Arquivo dos pesquisadores.
31/07 (quinta-feira):
Manhã: ampla discussão sobre a visita técnica e as teorias das Relações étnico-raciais e Educação.
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Tarde: construção de relatórios da visita técnica com foco nos eixo
da disciplina. (Segunda parte da avaliação)
01/08 (sexta-feira):
Manhã: orientação de como elaborar um artigo científico.
Tarde: construção da atividade final-avaliativa: Artigos científicos
sobre relações étnico-raciais e Educação (terceira parte da avaliação).
02/08 (sábado):
Manhã: entrega das avaliações e avaliação da disciplina.
Tarde: atividade de reforço de aprendizagem.
A avaliação da disciplina foi contínua e cumulativa ao longo do
processo de ensino-aprendizagem. Consideraram-se a assiduidade e
a efetiva participação do educando nas atividades propostas no decorrer da disciplina. Realizaram também atividades de diferentes modalidades e todas foram consideradas para efeitos de avaliação, tais
como exercícios individuais, em grupo, como elaboração de relatórios
da visita técnica e artigos sobre assuntos pertinentes que envolvem a
disciplina.
Figura 5 - Imagem dos alunos aprendendo a elaborar um artigo científico

Fonte:????
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4 RESULTADOS
Figura 6 - Letreiro no salão de eventos na comunidade

Fonte:????
A respeito do primeiro objetivo específico: discutir os conceitos como diferença e diversidade, é possível afirmar que foi alcançado.
Partindo do pressuposto de que, tanto de forma teórica, quanto prática, os alunos compreenderam e assimilaram os conceitos básicos que
envolvem a disciplina, como, diferença, diversidade, valores, crenças,
culturas, sociedade, raça, etnias, etc. Neste campo, também foi possível
transmitir o que é valorização da identidade racial e suas consequências
para a sociedade atual.
Apesar de grande parte da turma ser descendente direto de quilombolas ou ribeirinhos foi possível observar a desvalorização cultural
e/ou negação da identidade racial.
“Não suporto, ou melhor, tenho vergonha destes barquinhos na
orla da cidade” (frase da aluna A). Nesta frase é possível verificar os
dois aspectos citados acima, ou seja, a desvalorização cultural e negação
da identidade racial. A cidade surgiu à beira do rio Xingu, possuindo
como principal meio de transporte e comércio os barcos, grande parte
da população necessita de tais embarcações para sobrevivência até os
dias atuais.
“Sou contra essa história de cotas raciais... isso é coisa do governo,
para não resolver o problema da educação do País” (frase da aluna B). A
frase da aluna B demonstra a falta de conhecimento sobre a importância
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das cotas raciais para a sociedade em geral. Após o debate realizado na
sala de aula sobre o assunto, a mesma aluna afirmou: “Realmente nunca
tinha visto sob esse ponto de vista... desta forma é uma coisa boa as
cotas raciais”.
Assim como esses discursos da aluna A ou B, outros surgiram no
decorrer da semana. Muitos destes foram reavaliados e pensados pelos
seus interlocutores, realizando até mesmo a mudança de pensamento e
valores.
Em relação ao segundo objetivo específico: subsidiar os pressupostos históricos e teórico-metodológicos da questão étnico-racial no
Brasil, o ponto-chave para o seu alcance deu-se na discussão dos textos:
• A educação dos negros no Brasil: possibilitou à turma o conhecimento necessário de como foi realizada a educação dos negros ao
longo de 500 anos em solo brasileiro, levando em consideração os períodos Colonial, Império e República.
• Ambiguidade raça/classe e a mestiçagem como mecanismo
de aniquilação da identidade negra e afro-brasileira: o texto abordou
aspectos relevantes e atuais de nossa sociedade, que são: relações raças e
classes; mestiçagem; término da identidade negra e afro-brasileira; desvalorização da cultura negra e afro-brasileira; assim como a negação da
identidade negra e afro-brasileira.
• A participação africana na formação cultural brasileira:
perspectivas das mulheres negras no mercado de trabalho: esse texto
aborda dois grandes eixos na questão étnico-raciais. Primeiro, a questão da participação africana na formação cultural brasileira, levando em
consideração os costumes, hábitos, danças, religiosidade, etc., e o segundo, o papel da mulher negra no mercado de trabalho tanto do ponto de
vista atual quanto passado.
Sobre o último objetivo específico: promover a reflexão da questão
étnico-racial em ambiente escolar com os discentes do curso de Pedagogia. A turma teve oportunidade de analisar e debater assuntos relevantes no que diz respeito à questão étnico-racial em ambiente escolar
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através de vários textos, como: “Retratos do negro na mídia brasileira: o
histórico e o trabalho com a mídia em sala de aula” ou “Aprender, ensinar e relações”. Além destes textos as discussões analisaram as diretrizes
estabelecidas pelo governo federal sobre as cotas raciais, a importância
de valorizar nas salas de aulas as mais diversas raças e outras questões
étnico-raciais nos ambientes escolares.
Por fim, havendo detalhado o alcance para cada objetivo específico, apresentam-se a discussão final e a conclusão do objetivo geral:
“Qualificar profissionais da educação a desenvolver atividades de pesquisa e projetos na área da questão étnico-racial”. Os discentes foram
qualificados para desenvolver pesquisas e projetos na área da questão
étnico-racial, portanto, poderão dar continuidade aos estudos iniciados
pela disciplina, possibilitando maiores conhecimentos acerca das mais
diversas raças.
Finalmente, a disciplina contribuiu para a reflexão sobre a formação de docentes que sejam engajados na tarefa de desenvolver um
ensino antirracista e de promover, nele, a educação de relações étnicoraciais humanizantes.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Figura 7 - Orla da cidade de Porto de Moz e suas embarcações

Fonte:????
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A aula é parte do todo, está inserida na universidade que, por
sua vez, está filiada a um sistema educacional que também é parte
de um sistema socioeconômico, político e cultural mais amplo [...]. A
aula universitária é a concretude do trabalho docente propriamente
dito, que ocorre com a relação pedagógica entre professor e aluno. Ela
é o lócus produtivo da aprendizagem, que é, também, produção por
excelência. “O resultado do ensino é a construção do novo e a criação
de uma atitude questionadora, de busca e inquietação, sendo local de
construção e socialização de conhecimento e cultura” (VEIGA, 2000,
p. 175).
Veiga (2000) relata sobre o ensino superior que deve despertar
nos discentes visão analítico-crítica sobre os problemas enfrentados
pela sociedade em que estão inseridos.
Apesar de a sociedade brasileira ser constituída por diversos
grupos étnico-raciais, nossa história é marcada por desigualdades e
discriminações, principalmente contra os negros, impedindo o pleno
desenvolvimento do País. Grande parte deste processo discriminatório se dá pelo desconhecimento e distorção da importância da cultura
afro no Brasil.
Em um país formado essencialmente por negros e pardos ou
descendentes destes, apenas pouco mais da metade da população se
define de tal forma. Este fato ocorre devido à marginalização e segregação da raça, em que as características físicas definem seu status e
suas oportunidades perante a sociedade, pois desde a infância somos
incitados a hierarquizar as classificações sociais, raciais, de gênero,
entre outras. Ou seja, também aprendemos a tratar as diferenças de
forma desigual.
Com o objetivo de preparar as novas gerações para o convívio
entre as diferentes culturas, o governo vem buscando alternativas, porém somente em 2009 foi estabelecido o Plano Nacional das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais
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e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que
define a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras e africanas nas instituições de ensino do Brasil.
A disciplina Relações Étnico-raciais, ao ser ministrada na turma de licenciatura em Pedagogia da UFPA/Parfor, do município de
Porto de Moz, proporcionou novos posicionamentos e posturas aos
discentes a respeito dos mais variados temas, que abrangem valores,
crença, costumes, culturas, etc. A valorização de sua própria raça e
costume, algo que estava sendo perdido ao longo dos anos, também
pôde ser revisada, passando desta forma a reafirmar suas identidades
culturais.
Além destes aspectos observados sobre a óptica dos discentes,
foi possível analisar o desenvolvimento profissional e científico proporcionado ao docente, fruto da experiência pessoal e social com os
discentes, sociedade local e sociedade nos quilombos visitados.
Deste modo é possível concluir que os discentes compreenderam que o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-brasileira e Africana é essencial para o desenvolvimento
da nação brasileira, através de uma política de valorização da diversidade, na qual todas as pessoas serão reconhecidas por suas atitudes
perante o mundo e não por sua etnia.
REFERÊNCIAS
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PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR EM
TURMAS DO PARFOR/UFPA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS
Josimere Serrão Gonçalves18

RESUMO
Este trabalho refere-se a uma experiência docente no ensino superior
através da efetivação da disciplina “História da África e dos Afrodescendentes no Brasil” em turmas de Pedagogia, pertencente ao Plano
de Ações Articuladas de Formação de Professores (Parfor), vinculado
à Universidade Federal do Pará (UFPA). No relato, primeiro procuro
expor sobre a legislação e a respeito do papel da formação de professores numa perspectiva de uma educação para as relações raciais. Em
seguida discorro sobre minha atuação docente no ensino superior, em
que trarei elementos referentes ao planejamento, técnicas, procedimentos, materiais didáticos, instrumentos de avaliação adotados nesta prática que contribuíram para que os professores envolvidos na formação
pudessem discutir acerca da história da África, pensar sobre suas problemáticas e também a respeito de suas diversidades, debater sobre as
18
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discriminações e preconceitos existentes no espaço da escola, produzir
artigos, elaborar projetos didáticos que levassem em consideração a realidade dos referidos professores e, por conseguinte, a de suas escolas.
Esta vivência possibilitou a formação acadêmico-profissional na linha
das relações raciais, e também contribuiu com a ampliação de conhecimento e do debate nas turmas de formação de professores com saberes e
instrumentos necessários para o desenvolvimento de práticas docentes,
que por sua vez consigam lidar positivamente com a diversidade étnicoracial por meio de novas estratégias pedagógicas. Com essa experiência
evidenciou-se a necessidade de buscar rever conhecimentos, saberes,
metodologias e estratégias para que o processo de formação pudesse ser
um espaço significativo.
Palavras-chave: Formação de professores. Relações raciais. Prática
docente.

1 INTRODUÇÃO
Este trabalho visa apresentar relatos de uma experiência docente
desenvolvida no âmbito da educação superior em duas turmas de Pedagogia do Programa de Formação de Professores (Parfor), vinculado à
Universidade Federal do Pará (UFPA). Neste será abordado a respeito da
legislação vigente sobre as questões raciais, o papel da formação docente e
sua importância para uma atuação que prime por uma educação de uma
sociedade mais justa, assim como a prática estabelecida no contexto de
formação.
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2 A LEGISLAÇÃO VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES RACIAIS
Nas últimas décadas a educação brasileira vivenciou uma série de
reformas, entre elas, podemos destacar a que buscava o reconhecimento
e o fortalecimento da diversidade humana. São legislações legais, como
a Constituição brasileira de 1988, que no artigo 5º “instituiu a discriminação racial como prática de crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”, a Lei do Preconceito (Lei nº
7.716/89), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96), que
instituiu diretrizes que iriam nortear os currículos e seus conteúdos mínimos, porém, apesar de várias lacunas, contribui para colocar na pauta
de discussões questões relativas à diversidade cultural e a pluralidade
étnica.
Já mais recentemente, em 9 de janeiro de 2003, esse arcabouço
jurídico-normativo foi acrescido da Lei 10.639, que altera a LDB “para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura afro-brasileira”. Com a finalidade de viabilizar a implementação da lei, foram elaboradas as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino
de História e Cultura afro-brasileira e africana, aprovada pelo Conselho
Nacional de educação em 10 de março de 2004, e junto a esta legislação foram produzidos alguns documentos, entre eles, as “Orientações e
ações para a educação das relações étnico-raciais” (2006) com a intenção de ser um instrumento de ação para a construção de uma sociedade
antirracista.
Neste sentido, a implementação da Lei 10.639/2003 possibilitaria,
se colocada em prática, a desconstrução, assim como a revisão das nossas identidades e do entendimento da história de nosso País, permitindo
assim a adoção de novas posturas que por sua vez poderiam exigir rupturas no processo de ensino-aprendizagem.
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À escola compete um papel basilar em defesa de relações sociais
mais igualitárias, haja vista que nela estão inseridos formadores e são
formadas identidades, opiniões e visões de mundo.
Mas para que realmente possa fazer o seu papel a escola necessita de:
[...] professores qualificados para o ensino das diferentes
áreas de conhecimento e além disso, sensíveis e capazes de
direcionar positivamente as relações entre pessoas de diferentes pertencimentos étnico-racial, no sentido do respeito
e da correção de posturas, atitudes, palavras preconceituosas. Daí a necessidade de se investir para que os professores,
além da sólida formação específica de atuação, recebam formação que os capacite não só a compreender a importância
das questões relacionadas à diversidade étnico raciais, mas
lidar positivamente com elas e sobretudo criar estratégias
pedagógicas que possam auxiliar e reeducá-las. (BRASIL,
2005, p. 17).

É neste sentido que as universidades e institutos superiores necessitam alterar sua proposta pedagógica e, a partir desta, o currículo para que
as temáticas que transversalizam o cotidiano da escola possam ser discutidas, refletidas e problematizadas, contribuindo para a formação cidadã.
Que os profissionais da educação dominem tanto os saberes
específicos de suas disciplinas quanto o arcabouço teórico e
metodológico que permitem utilizá-los com vista à oferta
de uma educação inclusiva. Ele exige, sobretudo de professores, técnicos e gestores as competências necessárias para
o enfrentamento das questões que subjazem ao proposto
a lei: o enfrentamento do preconceito e de seus desdobramentos nocivos a formação de crianças e adolescentes, por
meio da construção de uma nova forma de se pensar a formação da nação e da nacionalidade. (COELHO; COELHO,
2014, p. 22).
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Não se pode negar o papel da formação na melhoria do desempenho profissional. Para Lima e Pimenta (2010), a formação desempenha
uma função primordial na atuação do professor, pois:
[...] espera-se dos processos de formação que desenvolvam
os conhecimentos e as habilidades, as atitudes e os valores
que possibilitem aos professores construir seus saberes/
fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o
ensino como prática social lhes coloca no cotidiano (LIMA;
PIMENTA, 2010, p. 92).

A formação de professores colabora com fundamentação necessária para que diversas temáticas que transversalizam o cotidiano escolar
possam ser debatidas, questionadas, problematizadas, entre estas, também as questões raciais. Após a visitação a respeito dos aspectos legais
e do papel da formação docente, vejamos o contexto e a experiência de
formação efetivada.
3 CONTEXTUALIZAÇÃO
No ano de 2011 recebi o convite da Faculdade de Educação e Ciências Sociais do Campus Universitário do Baixo Tocantins-UFPA para
ministrar a disciplina “História da África e dos afrodescendentes do
Brasil” em duas turmas de Pedagogia, uma no município de Barcarena e
a outra no município de Tucuruí, ambas vinculadas ao Plano de Ações
articuladas de formação de professores da educação básica/Parfor da
Universidade Federal do Pará.
Antes do início das etapas de formação, os professores que ministrarão as disciplinas participam de reuniões pedagógicas nas quais
conhecem o perfil das turmas e recebem as devidas orientações para
conduzir as atividades docentes. Nessas orientações são solicitados o
preenchimento cadastral do professor, currículo lattes atualizado e o
plano de ensino que deveria conter: identificação, carga horária, emen125

ta, objetivos, conteúdo programático, metodologia detalhada por dia de
aula com a descrição das atividades, avaliação e referenciais. Os planos
de ensino, assim como os textos que seriam utilizados, são exigidos na
versão digitalizada. Dessa forma, fui apresentada a este programa de
formação e à disciplina que ministraria nesta etapa.
A disciplina trazia como ementa discutir alguns temas essenciais
para se problematizar a história da África e dos afrodescendentes no
contexto brasileiro, a saber:
Aportes teóricos e metodológicos acerca da história do continente africano e suas nações e etnias. Levantamento acerca das ocupações e invasões por civilizações europeias no
solo africano e suas consequências sócio históricas e políticos culturais. O processo de escravidão dos Negros no continente Sul Americano. O processo de libertação dos escravos do Brasil. A miscigenação e a contribuição dos negros
e afrodescendentes na cultura e na economia Brasileira. O
processo de exclusão, segregação e luta pela integração do
negro na sociedade Brasileira (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS
DE ABAETETUBA, 2013).

Neste processo foi possível explorar conceitos, visitar literaturas
que trazem à tona o debate sobre a África, um continente formado por
muitas etnias, culturas diversas e uma pluralidade de línguas. Também
foram exploradas as contribuições trazidas pelos negros para a formação do povo brasileiro, assim como a atual situação do negro em nossa sociedade, a discriminação, o preconceito e as lutas travadas para a
inclusão deste nos diversos espaços sociais a partir dos seguintes referenciais: Fernandes (1978), Hasenbalg (2005), Gomes (2005), Coelho
(2006), Lopes (2004, 2008), Teruya (2008). Vejamos a seguir a experiência desenvolvida nas turmas de formação de professores voltada para as
questões étnico-raciais.
126

4 A EXPERIÊNCIA DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR EM TURMAS DE PEDAGOGIA - PARFOR/UFPA
A primeira disciplina foi ministrada no município de Barcarena
com a turma de Pedagogia/02/201119, no 3º período de 2011, de 27/06
a 02/07. A metodologia utilizada foram aulas programadas com professores em uma semana. Os encontros aconteceram de segunda a sábado,
das 8 às 18 horas. Durante a disciplina foram realizados aulas expositivas dialogadas; estudo de texto; orientação de trabalhos em grupos;
exibição dos filmes “Kiriku e a feiticeira”20, “Vista a minha pele”21 e La
Amistad22; apresentação do projeto “identidade negra e relações raciais:
o trato pedagógico no ensino fundamental”23; elaboração e socialização
de estratégias didáticas voltadas para a inclusão da temática em sala de
aula utilizando como suporte didático os referidos filmes; produção de
artigo referente à abordagem estudada na disciplina e visitação a uma
comunidade quilombola localizada na fronteira entre Moju e Barcarena,
a “Comunidade de Caeté”.

A turma é formada por 36 professoras da rede municipal de ensino de Barcarena.
“Kiriku e a feiticeira” é uma produção midiática. É um desenho no qual um menino com dons especiais deve salvar a aldeia de uma cruel feiticeira. É baseado em
uma lenda da África Ocidental. Direção de Micchel Ocelot (França).
21
“Vista minha pele” é uma divertida paródia da realidade brasileira para servir
de material básico para a discussão sobre o racismo e o preconceito em sala de
aula. Nesta história invertida, os negros são a classe dominante e os brancos foram
escravizados. Entidade Produtora: Centro de estudos e relação de trabalho e desigualdade (CEERT). Roteiro: Joel Zito Araujo e Dandara, 2004.
22
“La Amistad” é um filme que trata sobre o tráfico negreiro. A história ocorre em
um navio negreiro. Direção de Steven Spielberg, 1997.
23
GONÇALVES, Josimere Serrão. Projeto: Identidade negra e relações raciais: o
trato pedagógico no ensino fundamental. Orientadora: Wilma Baia Coelho. 2011.
Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Relações Raciais para o Ensino Fundamental. Belém, 2011.
19
20
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A segunda disciplina foi ministrada no município de Tucuruí com
a turma de Pedagogia-0124, no período de 8 a 13/07/2013, em que, no
primeiro momento, os professores foram estimulados a responder a
duas perguntas: a primeira era se a maioria dos professores da escola
na qual trabalhavam conhecia a Lei 10.639/03, que trata da inclusão do
estudo da história e da cultura afrodescendente no currículo oficial. Dos
26 professores, 17 afirmaram que na sua instituição o corpo docente não
conhecia essa legislação e nove disseram que em suas escolas os professores sabiam da lei.
Em seguida responderam ao questionamento a respeito do que conheciam sobre a África. Nos aspectos positivos destacaram que a África
estava relacionada à cultura, alegria, bantos, grupos, metalurgia, beleza natural, crendices, povo guerreiro, enfim, à mãe terra; nos aspectos
negativos a evidenciaram enquanto um local de pobreza, sofrimento,
fome, doenças, vida sub-humana, de mortes, misérias, desemprego,
tristeza, povo carente, reportando-se à África enquanto um país e não
como um continente.
Depois desse levantamento inicial partiu-se paras as aulas expositivas dialogadas, efetivando leitura individual e/ou grupal; exibição dos
filmes “Kiriku e a feiticeira” e “Vista a minha pele”; painel integrado do
livro Visibilidade e desafios: estratégias pedagógicas para abordagem da
questão étnico-racial na escola25; produção de artigos sobre a história da
África e dos afrodescendentes do Brasil com ênfase ao campo educacional, elaboração de projetos didáticos que abordassem a questão étnicoracial na escola.
29 professores/as cursaram a disciplina. A turma é composta por alunos pertencentes aos municípios de Tucuruí, Mocajuba, Baião, Nova Ipixuna, Goianésia,
Novo repartimento e Breu Branco.
25
O livro de Wilma Baia Coelho e Nicelma Joselina Brito Soares, Visibilidades e
desafios: estratégias pedagógicas para abordagens da questão étnico-racial na Escola, Belo Horizonte: Mazza Edições, 2011, traz em seu corpo experiências voltadas
para a temática das relações raciais. Um suporte didático bastante rico para que
pudéssemos pensar em outras estratégias didáticas para interferir nos contextos
educacionais dos professores que participaram da referida disciplina.
24
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Nesta etapa os projetos didáticos trouxeram as seguintes temáticas: “Somos todos iguais; A capoeira no âmbito escolar; O samba de
cacete: valorizando a cultura local; Olodum: a valorização da matriz
africana em sala de aula”. Os docentes tiveram contato com materiais
produzidos no programa a “Cor da Cultura”, como o livro Memórias
das palavras: vocabulários herdados da mãe África26 e assim puderam identificar palavras de influências africanas presentes em nossa
linguagem.
Os trabalhos de produção de projetos didáticos oportunizaram o
contato com literaturas infanto-juvenil, como: Menina bonita de laço de
fita27 e Os cabelos de Lelê28, com vídeo referente ao samba de cacete presente no município de Baião e com o grupo de capoeira “Abadá Capoeira” do município de Tucuruí.
As disciplinas ministradas nas referidas turmas contribuíram não
somente para o debate acerca das questões étnico-raciais, mas possibilitaram a reflexão em torno das posturas adotadas no contexto social,
como também no escolar. Propiciaram a elaboração de estratégias didáticas de combate às discriminações, em especial, a discriminação racial
no ambiente escolar dos(as) professores/as.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96 sinaliza a necessidade de os profissionais de educação, em especial os professores,
26
Ver BRANDÃO, Ana Paula. Memórias das palavras. Fundação Roberto Marinho.
Rio de Janeiro, 2006. Essa literatura contribuiu para mostrar aos professores que
muitos vocabulários que usamos em nosso dia a dia são heranças, falares herdados
da mãe África.
27
Literatura infantil voltada para as questões étnico-raciais: MACHADO, Ana Maria. Menina bonita de laço de fita. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 2000. Essa obra
foi utilizada pelos professores cursistas para elaborar estratégias didáticas.
28
A respeito da valorização das diferenças, ver o livro infantil de Valeria Belém intitulado Os cabelos de Lele. Ed. IBEP Nacional, 2012. Essa obra foi utilizada pelos professores cursistas para elaborar estratégias didáticas direcionadas a questões raciais.
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receberem formação para atender as demandas atuais. As Diretrizes
Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e
para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana determinam
que sejam organizados cursos de formação de professores que venham
por sua vez trazer para o cenário educacional o debate referente às relações raciais neste contexto.
A experiência ora apresentada possibilitou discussões em torno das relações raciais e suas representações no contexto educacional,
contribuiu para perceber o lugar do(a) negro/a na sociedade e na escola, assim como permitiu a elaboração também de estratégias didáticas
voltadas para uma educação das relações raciais na qual pudessem ser
construídas/reconstruídas políticas de resistências e alternativas de superação do preconceito no espaço escolar.
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CORPOREIDADE E EDUCAÇÃO: CUMPRINDO
O SEU PAPEL NA SOCIEDADE
Rita de Cássia Reis Rosa Figueiredo

RESUMO
O presente texto relata a experiência vivenciada com os alunos do curso
de Pedagogia/Parfor do Campus Belém, Polo de Melgaço, e de Breves/
Pará, no decorrer da disciplina Corporeidade e Educação. Teve como
objetivo principal proporcionar aos discentes do curso de Pedagogia o
conhecimento acerca das representações de corpo na sociedade contemporânea e suas repercussões na Educação e na Educação Física,
assim como visando à compreensão e à reflexão crítica da disciplina
Corporeidade e Educação, visto ser ela um elemento norteador da prática educativa, além de também fomentar uma discussão que implique
melhorias no campo da educação.
Palavras-chave: Corporeidade. Educação. Educação Física.
1 INTRODUÇÃO
Corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza
o corpo como instrumento relacional com o mundo. O corpo é movido por intenções provenientes da mente. As intenções manifestam-se
através do corpo, que interage com o mundo, que dá uma resposta para
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o corpo, que informa a mente através de seus órgãos sensoriais, que,
analisando as respostas obtidas do ambiente, muda ou reafirma suas intenções, utilizando o corpo para novas manifestações.
No âmbito escolar é necessário repensar a importância da corporeidade na educação, para isso é preciso que os docentes ultrapassem os
conteúdos curriculares, procurando atividades em que ocorra interação
entre corpo e aprendizagem, assim será possível uma transformação do
aluno na forma de sentir, pensar e agir com si mesmo e também com
outras pessoas ao seu redor.
O trabalho aqui apresentado é resultado da disciplina Corporeidade e Educação, no curso de graduação em Pedagogia da Universidade
Federal do Pará (Parfor), Campus Belém, Polos de Melgaço e de Breves,
realizado na Escola Municipal Getúlio Vargas.
A aprendizagem formal está presente de corpo inteiro. Pois o ser
que pensa é também o ser que age e que sente. O sujeito realiza-se e se
constrói, movido pela intenção, pelo desejo, pelos sentidos, pela emoção, pelo movimento, pela expressão corporal e criativa (FREIRE, 1991).
Neste sentido, o pedagogo após formado deverá ser capaz de trabalhar
em espaços escolares e não escolares, e deverá ter a consciência de trabalhar o corpo como um todo em diferentes fases do desenvolvimento
do sujeito na promoção da aprendizagem.
O referido projeto teve como objetivo geral proporcionar aos
discentes do curso de Pedagogia o conhecimento acerca das representações de corpo na sociedade contemporânea e suas repercussões na
Educação e na Educação Física, assim como visando à compreensão e
à reflexão crítica da disciplina Corporeidade e Educação, visto ser ela
um elemento norteador da prática educativa, além de também fomentar uma discussão que implique melhorias no campo da educação. Tal
objetivo se desdobra em outros, quais sejam:
• Verificar os aspectos históricos da educação física no mundo.
• Destacar as relações existentes entre as concepções de corpo e
as práticas pedagógicas em Educação e Educação Física.
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• Analisar as relações existentes entre as concepções de corpo,
educação e educação física.
2 CORPO E CONHECIMENTO: UMA REFLEXÃO PARA A EDUCAÇÃO DO CORPO LIBERTO
Primeiro instrumento de pensamento da criança no seu diálogo
com o mundo, processo no qual a educação física, compreendida no seu
sentido mais profundo, tem um papel fundamental.
A negação do corpo na escola acaba atingindo, também, outro
componente essencial da natureza humana: o movimento. Para Hermida (2009, p. 218), o movimento é uma das mais importantes linguagens
das crianças; ele é um aspecto tipicamente humano, e inerente à própria
existência do homem, pois:
Através da linguagem do movimento, as crianças expressam as variadas dimensões de sua existência: a lúdica, emocional, social, cultural, histórica, afetiva, corporal, racional,
irracional e cognitiva. São inúmeros os autores que alertam
para a importância da relação que existe entre crescimento,
desenvolvimento e aprendizagem, muitas vezes (por não
dizer quase sempre) mediada pela linguagem do movimento. Dentre eles, se destacam Jean Piaget, Henry Wallon e
Lev Semyonovitcvh Vygotsky.

Na opinião do autor, corpo e movimento seriam as faces de uma
mesma moeda, já que a aquisição de conhecimentos se dá pela interação
estabelecida entre o sujeito e o meio.
No livro Educação de Corpo Inteiro defende a ideia de que, ao ingressar na escola, o corpo das crianças também deveria ter se matriculado. Ao referir-se aos preconceitos que as crianças e seus corpos sofrem
no interior das instituições educacionais, principalmente nas séries iniciais do ensino fundamental, o autor afirma o seguinte:
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Não é justo que, em nome da educação, crianças e adolescentes sejam confinados em cubículos de meio metro
quadrado (o espaço de movimentação possível de quem
senta nas cadeiras escolares), quatro horas por dia, cinco
dias por semana, duzentos por ano, onze anos, num total de
8.800 horas de confinamento. É chocante, absurda, escandalosa essa educação sem corpo, essa deformação humana.
(FREIRE, 2009, p. 157).

O autor ainda associa o lugar que o corpo ocupa na escola com
outras instituições repressoras, quando ele questiona: “Haverá negação
maior do corpo que o espaço tradicional, equivalente escolástico da prisão, do manicômio e do hospital” (FREIRE, 2009, p. 157).
...negar o corpo é negar o que somos, é negar a própria vida.
A escola nega o corpo, a religião nega o corpo, o quartel, o
hospital, as instituições de um modo geral, negam o corpo
que somos. Se eu passar a vida negando o corpo que sou,
como serei? Doente? Portanto, é preciso ensinar a ser corpo.
(FREIRE, 2009, p. 158).

O descontentamento do autor é claro e evidente, pois descreve a
escola tradicional no seu aprisionamento ao corpo, desde o ensino infantil até a adolescência.
Partindo do que foi explicitado, vê-se que a escola está trabalhando
com um aluno sem corpo, as teorias, o currículo e as práticas educacionais não deixam dúvidas do aprisionamento do corpo.
Outros autores também pontuam a necessidade e a importância de
se construir um corpo como um todo e não a sua fragmentação. Para
Wallon o ser humano é geneticamente social e a própria natureza humana se constitui num processo de interação interpessoal e intercultural,
cabendo ao corpo papel principal (DANTAS, 1992).
O ato mental se desenvolve a partir do ato motor, o qual se expressa num primeiro momento muito mais na sua função cinética - o movi135

mento físico propriamente dito - como mecanismo de ação e expressão
da criança no mundo.
O auge deste pensamento via movimento se observa no período
sensório-motor e se prolonga durante toda a pequena infância, justificando a afirmação de que a criança pensa na ação. Paulatinamente, no
decorrer do desenvolvimento, o ato motor vai cedendo lugar ao movimento tônico, concentrado na postura, pois com o crescente domínio
dos signos culturais, a motricidade em sua dimensão cinética tende a se
reduzir e se virtualizar em ato mental.
A imaginação é um processo psicológico novo para a criança; representa uma forma especificamente humana da atividade consciente
que não está presente na consciência das crianças muito pequenas e
está ausente nos animais. Ela surge em forma de jogo, que é a imaginação em ação. Como todas as funções da consciência ela surge originalmente da ação. “O velho adágio de que o brincar da criança é a imaginação em ação deve ser invertido, podemos dizer que a imaginação
nos adolescentes e nos adultos é o brinquedo sem ação” (VYGOTSKY,
1984).
Em Piaget (1975), também a representação em atos, através do
jogo simbólico, a primeira possibilidade de pensamento propriamente
dito, marcando a passagem de uma inteligência sensório-motora para
uma inteligência pré-operatória (material e intuitiva) mediada por símbolos subjetivos, caminho para a construção da inteligência operatória,
mediada por signos históricos arbitrários.
Assim, acreditamos que nas práticas educativas o pedagogo deve
ser visto como sujeito formador e humanizador e, por atuar na educação infantil e no ensino fundamental I, precisa estabelecer uma melhor
compreensão de si e do outro, isto é, vê-se como pessoa inteira/uma e,
portanto, como corpo. A partir destas reflexões, podemos concluir que
a escolarização no seu sentido mais amplo pode, em qualquer nível de
ensino, ser traduzida como a educação do corpo, instrumento sensível
de compreensão do mundo, de construção de vínculo com outros cor136

pos sensíveis e simbólicos e com o corpo político, histórico e cultural
que possibilitará aos homens a construção da pertinência do grupo, da
identidade pessoal e coletiva e da cidadania. E que esta educação tem
seu início nos primeiros anos de vida, cabendo, pois, à Educação Física
trazer este enfoque ao currículo pré-escolar.
3 METODOLOGIA
Procuramos, em 60h/a divididas em conteúdo teórico e regência
em sala de aula, apresentar os aspectos históricos do homem e seu corpo na sociedade; as relações existentes entre as concepções de corpo
e as práticas pedagógicas em Educação e Educação Física; as relações
existentes entre as concepções de corpo e a mídia, a estética, a sexualidade, o esporte e a tecnologia.
As aulas foram ministradas mediante exposições orais e discussões de temas referentes aos conteúdos propostos, através de leituras
de textos e apostilas, pesquisas, seminários, trabalhos individuais e
em grupo. Como material de estudo utilizamos: slides sobre o conteúdo teórico; A águia e a galinha, o corpo fala, um apólogo, uns braços e uma senhora. Material impresso, artes visuais, apresentações
teatrais. Execução de trabalhos práticos sobre a importância do corpo no cotidiano, como aprisionamos o nosso corpo e os das outras
pessoas.
O instrumento metodológico utilizado foi um roteiro de entrevista semiestruturado que possibilitou a ocorrência de perguntas abertas
e deixou os entrevistados mais à vontade. A partir dessa compreensão,
proporcionou um levantamento de informações acerca do cotidiano
das escolas, da cidade e do campo e possibilitou um entendimento
sobre as concepções e vivências corporais desses sujeitos.
Para isso, o roteiro de entrevista explorou os seguintes temas:
concepção e história do corpo, a corporeidade na arte literária e filosófica, o corpo e corporeidade na formação pessoal e profissional des137

ses sujeitos. Sendo assim, nos apropriamos de questões mais amplas
sobre diversas relações referentes a esse fenômeno, tais como: corpo e
sociedade, corpo e sala de aula (...).
Figura 1 - Construção do corpo saudável

Fonte:????
Figura 2 - Equipe apresentando a importância corpo saudável

Fonte:????
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Figura 3 - O teatralizando Machado de Assis

Fonte:????
Figura 4 - Apresentação de trabalho: concepções de corpo e a mídia, a
estética, a sexualidade, o esporte e a tecnologia.

Fonte:????

139

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos finalizaram a disciplina apresentando trabalhos práticos
sobre a importância da educação física no cotidiano e como a corporeidade está presente nas atividades educacionais, demonstrando total
compreensão dos conteúdos ministrados, a fazer relações entre as concepções de corporeidade e de educação física, percebendo que elas norteiam sua prática pedagógica, além de compreender a contextualização
histórica do corpo na sociedade. Os dados coletados da entrevista semiestruturada, analisados a partir do enfoque temático, possibilitaram
uma visão ampla e melhor do que foi apresentado.
De acordo com alguns entrevistados a religião entra como um fator de proibição, pois eles relatam que por serem evangélicos não permitem que os filhos participem das aulas de educação física nem brinquem
de futebol. Algo citado por Freire (2009). Já a família vê como diversão
e os alunos vão para a escola para estudar. No aspecto espacial, torna-se
inviável, pois as salas são minúsculas, sem pátios e campos, ou seja, a
prisão é muito maior.
A partir do que foi trabalhado teoricamente em sala e dos trabalhos práticos realizados, os alunos puderam perceber a importância e a
grandiosidade de a corporeidade e a educação caminharem juntas para
o crescimento intelectual, cognitivo, crítico e mental dos alunos como
um corpo que tudo sente, pensa e age. Perceberam que a escola tradicional aprisiona o aluno sem corpo e que isso só faz com que ele, aluno, se
afaste da criatividade e da motivação.
Portanto, a disciplina cumpriu com os seus objetivos teórico-metodológicos, os alunos compreenderam os aspectos históricos da educação física no mundo, refletiram sobre as representações de corpo na sociedade contemporânea e suas repercussões na Educação e na Educação
Física, a reflexão crítica da disciplina Corporeidade e Educação.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CURSO
DE PEDAGOGIA DO PARFOR: OS DESAFIOS
DA PESQUISA NA CONSTRUÇÃO DO TCC
Oscar Ferreira Barros29

RESUMO
Este artigo discute sobre a experiência de formação de professores realizada no Curso de Pedagogia vinculado ao Parfor/Cametá-UFPA.
As análises são orientadas pela problemática: como superar os desafios enfrentados na formação do professor da escola pública vinculado ao Curso de Pedagogia para realizar a pesquisa e a construção do
TCC. O percurso metodológico partiu das experiências em orientação e participação em bancas de trabalho de conclusão de curso; envolve o levantamento e a análise bibliográfica de autores como Freitas
(2007), Gatti (2011) e Tedesco (2010) sobre as políticas de formação
de professores e trabalho docente; e em Mészáros (2005) sobre as implicações do capital na configuração do Estado e da política pública.
Nossas análises apontam para assumir uma compreensão crítica sobre
a configuração das políticas públicas de formação de professores. Situamos o Parfor nesse contexto e destacamos que é preciso uma atenção
29
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nas pesquisas sobre este programa. Também discutimos a necessidade
de ampliar a formação teórica e metodológica do professor para organização da pesquisa e a construção do trabalho científico. O artigo
conclui que a formação de professores no Parfor deve estar associada
à mudança da produção e socialização do conhecimento científico no
curso; provocar implicações na universidade e nas escolas públicas
da educação básica e lutar pelo fortalecimento do Parfor como um
programa institucionalizado dentro das estruturas das universidades,
estados e municípios; e na própria estrutura da Capes e do Ministério
da Educação.
Palavras-chave: Formação de professores. Políticas educacionais.
Pesquisa.
1 PAUTANDO A INTRODUÇÃO DO ARTIGO
Este artigo apresenta e discute alguns desafios enfrentados na
formação de professores oferecida pelo Plano de Ação Articulada de
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), vinculado à Faculdade de Educação do Cuntins da UFPA. Levantamos a seguinte problemática de análise: como superar os desafios enfrentados na formação
do professor da escola pública vinculado ao curso de Pedagogia/Parfor
para realizar a pesquisa e a construção do TCC?
O objetivo é provocar uma reflexão sobre a conjuntura das políticas de formação de professores no Brasil e sobre as práticas de orientação do trabalho científico final do estudante voltados para a construção
do projeto de pesquisa, para a realização da pesquisa e a finalização do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
O percurso metodológico que orientou a construção deste artigo
partiu da experiência que obtive durante atuação como professor nas
disciplinas metodologia científica, pesquisa educacional, na participação de bancas de defesa de TCC e na orientação para a construção do
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TCC no curso de Pedagogia da UFPA, ministradas nos municípios de
Cametá, Oeiras do Pará e Igarapé-Miri, localizados na região do Baixo
Tocantins, no Pará.
Realizamos uma análise das políticas de formação de professores
no Brasil no cenário das políticas neoliberais (FREITAS, 2007; GATTI,
2011; TEDESCO, 2010). Em seguida, apresentamos algumas inquietações ocorridas durante a realização das disciplinas e orientações citadas
acima, destacando algumas questões de adversidades e limitações que
enfrentei na formação do professor pesquisador no Parfor e na construção do trabalho científico final do estudante.
Os referenciais teórico-metodológicos que orientaram as análises
sobre a prática docente junto ao curso de Pedagogia do Parfor assumem
a perspectiva da crítica ao capital na educação e na formação de educadores no ensino superior, dialogando com as ideias de Mészáros (2005)
e Freitas (2007) sobre a criação de um projeto de transformação da sociedade e do enfrentamento à expansão do projeto do capital na educação. Estas análises estão vinculadas a uma concepção histórico-dialética
de produção do conhecimento (MARX, 1978; GRAMSCI, 1995) na qual
busca situar este artigo num campo dos referenciais do pensamento crítico sobre a formação de professores no Brasil.
Em nossas considerações finais achamos importante destacar a necessidade de situar o Parfor no cenário histórico, político e econômico
das políticas de formação docente no Brasil, na qual a política educacional assume uma conotação de precarização da formação de licenciados
para atuar na educação básica, sem assistir de forma estrutural as bases para uma graduação com qualidade que tenha o ensino, a pesquisa
e a extensão vinculados à formação inicial e continuada, a planos de
carreira, condições de trabalho, valorização profissional e crescimento acadêmico-científico nas pesquisas sobre suas próprias realidades
educacionais.
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2 O PARFOR NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO
DE PROFESSORES NO BRASIL
Os cenários histórico-social e político-econômico que envolvem
as políticas de formação docente no Brasil apontam a necessidade de
compreender o Parfor com base na crítica sobre o capital na educação.
Entendemos que a produção do conhecimento na formação de professores não pode prescindir das análises que situam o capital como fator
determinante na reorientação e divulgação das lógicas mercadológicas e
alienantes nas políticas educacionais presentes no Brasil, antes do “golpe
de Estado” e mais forte hoje, pós-golpe, com a nova desestruturação do
Estado brasileiro.
Mészáros (2005) propõe a urgência de assumir um projeto de
transformação da sociedade e da educação como práxis histórico-dialética, em vista do enfrentamento à expansão do projeto do capital, que
de forma avassaladora e necrófila impõe a alienação como o poder de
decisão sobre todos os âmbitos da atividade humana. Segundo o autor,
“limitar uma mudança educacional radical às margens corretivas interesseiras do capital significa abandonar de uma só vez, conscientemente
ou não, o objetivo de uma transformação social qualitativa” (MÉSZÁROS, 2005, p. 27).
As ideias desse autor também nos ajudam a analisar a conjuntura
histórica do Estado e a criação de políticas públicas de formação de professores, quando considera que é preciso assumir um projeto de transformação radical da sociedade e não meramente uma transformação de
ordem pública, isto é, a estatização das políticas ou programas, porque
não elimina o problema da alienação. A alienação no sentido marxiano
do termo é quando “a atividade intelectual e material, o gozo e o trabalho, a produção e consumo caibam a indivíduos distintos” (MARX,
1982, p. 16).
Mészáros (2005) incorpora esse conceito e afirma que um projeto de educação para além do capital deve enfrentar a alienação e se
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“inserir conscientemente na luta de classes”, para superar a posição
mistificadora dos processos estabelecidos de “controle sócio metabólico”, isto é, assumir a luta por meio do que é essencial e não meramente formal, enfrentando as exigências do capital na sociedade e na
educação em busca da sua superação, para chegar à consolidação do
que ele chamou de “comunidade humana emancipada” (MÉSZÁROS,
2005, p. 44-47).
As análises das políticas de formação de professores também são
feitas por Tedesco (2010, p. 13) quando afirma que a governabilidade
dos sistemas educativos ou as “ações governamentais implementadas
nas direções das redes escolares”, adquirem significados de acordo ou
dependendo dos contextos sociopolítico e econômico do momento e,
por isso, sofrem os reflexos da “totalidade reguladora sistemática do capital” (MÉSZÁROS, 2005, p.109).
Com base nas análises de Freitas (2007, p. 2), a configuração do
capital contemporâneo no Estado brasileiro tem impactado diretamente
na precarização da formação de professores e no trabalho docente, destacando os reflexos de uma sociedade marcada pela desigualdade e pela
exclusão, pois existe um conjunto de fatores estruturais que transformam o cenário da formação de professores e a carreira de magistério em
resquícios neoliberais que divorciam as necessidades atuais da escola à
profissionalização da juventude:
O grande número de estudantes que escolhem ainda hoje
a licenciatura, nas instituições de ensino superior (IES),
evidencia as potencialidades da juventude na direção da
profissão. No entanto, as licenciaturas e a formação de professores não se constituem prioridade nos investimentos e
recursos orçamentários. (FREITAS, 2007, p.1205).

Esta reflexão contribui para o entendimento de que é preciso desvelar as amarras sociopolíticas e econômicas do capitalismo nas políticas educacionais de formação de professores, pois “é importante para
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não criarmos ilusões de soluções fáceis para os problemas da educação
e da formação” (p.1206).
Além disso, se considerarmos que as condições perversas que historicamente vêm degradando e desvalorizando a educação e a profissão
docente e que ainda se mantêm em nosso país com níveis influentes na
precarização da educação básica e superior (GATTI, 2011), a solução
para enfrentar os desafios da ação do Estado nas políticas de formação
não está vinculada a questões técnicas, nem sequer a grandes proposições teóricas. Mas, segundo Freitas (2007): “Elas se articulam com a
possível e devida apropriação, pelo Estado, dos resultados dos estudos
dos pesquisadores que têm orientado os educadores, seus movimentos e
entidades no debate sobre os princípios e os fundamentos da formação”
(FREITAS, 2007, p. 1207).
As pesquisas de Gatti (2011, p. 24) também dialogam sobre essas
questões de fundo referentes às políticas de formação docente, quando
afirmam que os desafios candentes que são colocados ao governo da
educação e às suas políticas, em particular às questões da formação de
docentes e de seu trabalho, têm originado desconfortos anunciados por
diferentes grupos sociais, em diferentes condições, que expõem suas necessidades e demandas e geram suas reivindicações expressas por vários
meios (associações diversas, mídias, movimentos por mais e melhor
educação, etc.). Em suas análises afirma que:
Compreender as políticas governamentais em relação aos
docentes pode iluminar aspectos da relação opaca entre legisladores e gestores dessas políticas e as novas postulações
de grupos sociais que reivindicam para si, de diferentes formas, equidade, reconhecimento social e dignidade humana.
(GATTI, 2011, p. 25).

É neste contexto de estruturação das políticas governamentais
de formação de professores no Brasil que o Parfor surge como uma das
políticas docentes de nível federal para realizar a formação de professo147

res que não possuem graduação e estão em exercício docente nas redes
estaduais e municipais.
O Parfor, criado em 2009, advém da nova configuração do aparato institucional do Ministério da Educação (MEC) e compreende um
conjunto de ações em colaboração com as secretarias de Educação dos
estados, municípios e as instituições públicas de ensino superior (IPES).
O programa integra o Plano de Ações Articuladas (PAR) no bojo do
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
Além dessas características institucionais, é importante destacar
nesse cenário de reorganização do Estado e das políticas, o MEC cria
em 2003 a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, sob
a responsabilidade da Secretaria de Educação Básica (SEB) e da Secretaria de Educação a Distância (SEAD). Segundo Gatti (2011, p. 121), com
a criação do Parfor e da Plataforma Paulo Freire pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes):
Os professores das redes públicas se candidatam aos cursos
de formação inicial e continuada, mediante pré-inscrição.
As secretarias de Educação a que pertencem os docentes
validam as inscrições que correspondem às necessidades
da rede, conforme o planejamento estratégico elaborado, e
as inscrições validadas são submetidas às IESs, para fins de
seleção e matrícula.

As ações de formação de professores no Brasil ganharam maior
abrangência e se expandiram para as IES com o Parfor e com a Universidade Aberta do Brasil (UAB), provocando o redimensionamento da política de formação docente do governo federal, intervindo na mudança
e ampliação da rede de formação, que passa a ser denominada de Rede
Nacional de Formação Continuada de Profissionais da Educação Básica,
instituída pela Portaria nº 1.129/2009 (BRASIL, 2009).
Para o Ministério da Educação, o Parfor já apresenta resultados
quantitativos impactantes no cenário das ações de formações de profes148

sores, atingindo um total de quase 54,8 mil matrículas em um intervalo
de três anos:
De maio de 2009, quando foi criado, a dezembro de 2012,
o PARFOR colocou em salas de aula 54,8 mil professores em turmas especiais, segundo balanço publicado pela
Capes. No período, foram implantadas 1.920 turmas em
397 municípios. Professores das regiões Norte e Nordeste
foram os que mais procuraram formação. Até 2012, o PARFOR atendeu 28.073 educadores da região Norte e 20.781
do Nordeste. Na sequência, aparecem as regiões Sul (3.422
professores), Sudeste (1.847) e Centro-Oeste (753). (BRASIL/MEC, 2015).

O Parfor estabeleceu parcerias com os sistemas estaduais e municipais que devem oferecer suporte a essas atividades em conjunto com
as IESs. As despesas decorrentes das ações e dos programas provêm das
dotações orçamentárias anuais do MEC, da Capes, bem como do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para exemplificar
com mais detalhe, segundo Gatti (2011, p. 122), para 2011 estavam previstos R$ 510 milhões para bolsas a professores formadores e custeio de
atividades.
O Parfor possui caraterísticas específicas na oferta de curso e atendimento da formação de professores. As entidades parceiras devem ministrar cursos superiores a professores em exercício em escolas públicas
que não possuem a formação adequada exigida pela LDB. Os cursos devem ser de 1ª licenciatura para aqueles que possuem graduação e cursos
de 2º licenciatura para licenciados que atuam fora da área de formação;
e mais, cursos de formação pedagógica para bacharéis sem licenciatura
(BRASIL, PORTARIA Nº 1.129/2009).
A forma de institucionalização do Parfor e das suas licenciaturas
no âmbito das instituições de ensino superior merece uma atenção cada
vez mais forte e interventora por parte das pesquisas e reflexões no cam149

po das políticas de formação de professores, pois se tem encontrado um
conjunto de preocupações referentes aos desafios da sua institucionalização em âmbito local, tais como a necessidade de compreender as caraterísticas contextuais das licenciaturas do programa e da profissionalização docente, partindo da definição das próprias políticas educacionais,
do financiamento da educação básica, das características socioculturais
e dos hábitos das regiões do Brasil, das situações de aprendizagens dos
professores cursistas, das formas de gestão do programa nas secretarias
e nas universidades; e das condições de trabalho docente, entre outros
fatores condicionantes dos desafios da implantação e expansão do Parfor na base, isto é, nos estados e municípios (GATTI, 2011).
Por essas razões é preciso ficar atentos para pesquisar e compreender as determinações estruturais do capital que pairam sobre implantação da política de formação de professores (FREITAS, 2007), pois a
política nacional de formação docente, na sua lógica, pode provocar
impactos de mudança positiva e também negativa na realidade local
das regiões e municípios. Por isso é preciso averiguar, pois se existem
problemas na sua execução, devem ser identificados e analisados em
conjunto para, por conseguinte, retornar ou integrá-los na agenda de
luta dos movimentos docentes de formação de professores no Brasil.
A forma como está estruturada a gestão institucional do Parfor,
por exemplo, é um dos elementos a ser alvo das pesquisas sobre a formação de professores, pois apresenta uma tendência de responsabilização dos entes parceiros locais, descentralizando um programa nacional
de formação de professores com base na autonomia localizada, centrada
numa postura endógena de gestão local.
Trata-se de um modelo de gestão federal que vem casado com a
desresponsabilização da garantia do direito à qualidade de oferta e atendimento dos cursos de formação de professores, impactando na infraestrutura local e nas condições de trabalho docente para realizar o processo de ensino-aprendizagem; assim como está destituída da garantia de
base científica para realizar a pesquisa e a extensão universitária.
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Queremos dizer que não se trata de problematizar por uma ótica
unilateral das políticas de formação de professores, mas de compreender assim como Tedesco (2010, p. 19) que os problemas concretos das
redes de ensino não estão desvinculados da formação de professores
e, por isso, o problema educacional central não deve ser focalizado na
gestão, na descentralização e na autonomia, mas nas desigualdades de
condições de vida, trabalho, profissionalização docente e “nas desigualdades nos resultados das aprendizagens dos nossos alunos”.
Essa análise inicial ajuda a refletir sobre a forma de execução do
Parfor e das licenciaturas de modo geral, incluindo o curso de Pedagogia, pois essas questões precisam ser investigadas, analisadas e ampliadas. Assim como é preciso ficar atentos para o contexto local onde
se encontram a licenciatura e as características da formação inicial do
docente cursista, professor em exercício, para provocar a pesquisa sobre
“a constituição da sua profissionalidade e da sua profissionalização em
forma socialmente reconhecida” (GATTI, p. 93).
3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PARFOR: OS DESAFIOS
DA CONSTRUÇÃO DA PESQUISA E DO TCC
As experiências que obtive durante atuação como professor da disciplina Metodologia Científica, na orientação e construção do TCC e
na participação de bancas de defesa de TCC no curso de Pedagogia da
UFPA, ministradas nos municípios de Cametá, Oeiras do Pará e Igarapé
Miri/PA, têm possibilitado inferir algumas considerações sobre o Parfor
e seus atenuantes ligados à formação de professores da escola pública na
região do Baixo Tocantins.
Entre os principais elementos que caracterizam os desafios da formação de professores da escola pública no curso de Pedagogia da UFPA
pelo Parfor, destacam-se as seguintes questões:
a) O desafio de realizar a formação de professores em exercício. É
preciso investigar os desafios que os professores da escola pú151

blica enfrentam para combinar a jornada de trabalho com o
período intervalar de estudos, pois a resultante entre o trabalho
e o estudo tem provocado uma sequência acumulativa de ações
na vida dos professores que buscam a formação em nível superior, resultando na evasão do ensino superior, na pouca dedicação aos estudos e na precarização do trabalho docente, além do
cansaço físico-muscular pessoal e intelectual desse professor.
b) É preciso considerar as condições existenciais da carreira docente nos municípios. O exercício do magistério feito pelos professores cursistas da licenciatura em Pedagogia é um elemento
crucial a ser considerado na exequibilidade da política de formação docente pelo Parfor, pois situações como a remuneração
docente, a limitação orçamentária, folhas de pagamento sobrecarregadas e atrasadas (nos vários níveis administrativos), a Lei
de Responsabilidade Fiscal que impõe limite com o gasto de
pessoal, entre outros fatores, têm condicionado os professores a
estarem mais preocupados com sua carreira profissional e pessoal do que com a sua vida acadêmica e científica.
c) É preciso considerar as condições de infraestrutura para o ensino e a pesquisa onde estão sendo ofertados os cursos do PARFOR, incluindo o curso de Pedagogia, pois muitos dos locais em
que os cursistas estudam não possuem biblioteca, laboratório
de pesquisa, internet e equipamentos audiovisuais para todas
as turmas, impactando diretamente na qualidade da formação
do educador e, deste, para o processo de ensino-aprendizagem
na escola pública.
d) A limitação da formação teórica e metodológica do professor
também se apresenta como um atenuante que precisa fazer parte das agendas de pesquisa sobre o Parfor, considerando que o
aligeiramento nos cursos de formação de professores e as diferentes práticas curriculares do curso de licenciaturas não conseguem encontrar eco na formação conceitual e metodológica
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do professor, fazendo com que a relação teoria e prática não se
concretize na aprendizagem dos professores.
Os fatores destacados acima, ainda que de forma inicial, tem provocado consequências na formação dos professores realizada pelo curso
de Pedagogia no Parfor, impulsionando a necessidade de novas pesquisas sobre a exequibilidade das licenciaturas, suas práticas curriculares e
o trabalho docente de formação de professores em exercício. De antemão, com base nas experiências que tivemos com as turmas da licenciatura em Pedagogia, foi possível identificar alguns desafios na formação
dos professores relacionados à construção do projeto de pesquisa e do
trabalho de conclusão de curso:
1º) Os professores cursistas, ao se depararem com a necessidade de
construção do projeto de pesquisa para o TCC, enfrentam muitas dificuldades por não estarem preparados com uma base teórica e prática da metodologia científica, ou por não terem construído suas aprendizagens referentes à sua iniciação científica. Em muitos casos, existem situações que
é a primeira experiência de pesquisa para construir o TCC e, em outros,
não tiveram ou se eximiram da oportunidade para pesquisar durante os
anos iniciais do curso superior, dada suas condições de trabalho docente.
Na experiência de orientar a construção do projeto de pesquisa, o
professor cursista de Pedagogia/ Parfor ainda apresenta limitações conceituais sobre o que é a pesquisa científica, envolvendo os referenciais
teórico-metodológicos da pesquisa qualitativa, quantitativa, pesquisa
de campo, pesquisa documental e da pesquisa oral (SANCHES-GAMBOA, 1995); os procedimentos e técnicas para a coleta de dados e a sistematização final dos resultados (MINAYO, 2000), demonstrando que
a sua formação docente está muito pouco influenciada pela iniciação
científica, ou, por outro lado, a formação científica não atingiu a aprendizagem do professor.
2º) Essas adversidades e limitações adquiridas na formação inicial
do professor cursista da Pedagogia/Parfor têm levado o professor a realizar sua pesquisa científica com foco nos processos empíricos da rea153

lidade, distanciados de uma base de orientação teórica das ciências que
envolvem os temas de pesquisa e dos referencias metodológicos que a
orientam. Em muitas situações, durante a realização das suas pesquisas
de campo, os professores enfrentaram muitos desafios para conseguir
registrar dados qualitativos e quantitativos, limitados ao que se encontra
no roteiro e questionário de perguntas, pouco explorando a pesquisa
participante com observações, conversas, reuniões, militância, convivência e atuação. Por fim, ainda há o desafio de fazer a sistematização
dos resultados dessa primeira experiência de pesquisa em educação, em
muitos casos da sua própria experiência, pois não conseguem obter os
conteúdos necessários que explicassem ou esclarecessem as suas problemáticas e os objetivos da pesquisa.
3º) Como resultado dessa experiência, sem desconsiderar os amplos e bons trabalhos de pesquisas de TCC que têm surgido no Parfor,
temos nos deparado com Trabalhos de Conclusões de Curso em pleno
início de fase da produção científica, com poucas análises teóricas e limitadas sistematizações de pesquisas bibliográficas e dos conteúdos da
pesquisa de campo, inclusive com focos de plágios conceituais pontuais
em determinados trabalhos, por não saberem usar as regras de citações
diretas e indiretas das fontes bibliográficas e por não terem uma vocação
sobre a produção científica, no que diz respeito a ler, escrever, sintetizar,
analisar e propor ideias sobre o assunto em questão; copiando da internet as informações que já se encontram disponíveis sobre o tema, sem
citar a fonte ou analisar o conteúdo.
Nesse cenário, torna-se fundamental destacar a relação teoria e
prática na implementação das políticas de formação de professores para
a educação básica, pois os desafios que estamos enfrentando para atuar
na formação científica do professor pelo Parfor indicam que precisamos
refletir nos currículos a práxis da pesquisa como princípio educativo
durante todo o curso, o que requer, entre outros fatores, a compreensão
e articulação entre os saberes adquiridos nas situações de trabalho e os
saberes científicos, como subsídios para ressignificar os currículos pra154

ticados nas instituições formadoras de professores e as práticas pedagógicas de formação docente.
4º) Não basta realizar uma formação para garantir somente a certificação e destituir o professor da sua formação científica e da função
política da formação de professores. A graduação no curso de Pedagogia do Parfor deve atuar diretamente na transformação dos problemas
que estão relacionados com a carreira docente e o processo de ensino-aprendizagem. Por isso, a política de formação de professores no Parfor
precisa se preocupar com a conexão entre os componentes curriculares
acadêmicos na formação docente e os seus impactos nas escolas públicas, para, com isso, enfrentar o modelo gerencial de certificação aligeirada adotado pela Capes e pelo MEC para garantir a mão de obra ao
mercado educacional (FREITAS, 2007).
Esse modelo está centrado nos resultados dos rendimentos dos
alunos obtidos pelos estabelecimentos escolares, acentuando a eficácia e
a eficiências dos professores nas escolas para o manejo da execução do
currículo nacional e, muito menos, na formação científica e intelectual
do professor transformador.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entendemos que a formação de professores na licenciatura em Pedagogia oferecida pelo Parfor no Baixo Tocantins ainda é um grande
desafio para a universidade e para atuação do docente formador em nível superior, pois é preciso produzir processos capazes de desencadear
mudanças na lógica de socialização e produção do conhecimento científico, do ponto de vista da práxis, para desenvolver processos formativos
que contribuem com a maior compreensão dos professores das escolas
públicas e da totalidade dos processos sociais e educacionais nos quais
estão inseridos.
É preciso investigar com mais detalhe a política de formação de
professores do curso de Pedagogia oferecida pelo Parfor, pois essa for155

mação inicial do docente tem implicações amplas para a universidade e
para as escolas públicas da educação básica, representando um elo significativo de aproximação entre essas instituições não só na estrutura
administrativa de convênio, mas na indissociabilidade entre o que se
estuda e pesquisa na universidade com a realidade das escolas públicas
locais, enfrentando a distância entre a teoria na universidade e a empiria
na realidade da educação básica.
Significa também lutar pelo fortalecimento do Parfor como um
programa institucionalizado dentro das estruturas das universidades,
estados e municípios; e na própria estrutura da Capes e do Ministério
da Educação, garantindo cada vez mais a ampliação e a permanência
de cursos de licenciatura como política de ensino superior enraizada
nas estruturas das IPES federal, estadual e municipal e, assim, garantir padrões de qualidade que fortaleçam uma formação teórico-prática
científica dos professores das escolas públicas.
Outra ponderação sobre a formação de professores pelo Parfor nos
remete a compreender que ela pode desempenhar um papel fundamental na configuração de uma nova profissionalidade docente, impactando
na cultura profissional, na constituição da cultura como estudante do
ensino superior e na cultura organizacional das escolas, isto é, no que
vem a ser o desenvolvimento profissional dos professores em seus aspectos individual-coletivo e profissional-científico.
Podemos dizer ainda, com base nas ideias de Nóvoa (s.d), que a
formação de professores no Parfor deve procurar espaços de interação
entre as dimensões pessoais, profissionais e acadêmicas, para permitir
aos professores apropriar-se com mais afinco e dedicação de seus próprios processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro de suas
histórias de vida, de profissão e acadêmica.
Por fim, no que se refere aos desafios da construção do projeto de
pesquisa e do TCC, é preciso pesquisar e desenvolver com mais afinco
a formação científica tanto dos professores que atuam na formação do
ensino superior, quanto dos professores cursistas que atuam na escola
156

pública, para enfrentarmos as situações de produção do trabalho científico final carregado de limitações teóricas e metodológicas que desfavorecem a prática científica e enfraquecem o produto final (TCC) no
Parfor da sua real contribuição para a escola pública da cidade e da zona
rural, que é a superação das contradições produtoras da precarização
e exclusão das condições sociais do trabalho docente, dentro e fora da
rede pública de ensino.
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MEMÓRIAS DA IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE
PEDAGOGIA/PARFOR NO CAMPUS DE CASTANHAL
Madison Rocha Ribeiro30

O Curso de Pedagogia/Parfor foi ofertado no Campus de Castanhal a partir de janeiro de 2010. Foram formadas primeiramente duas
turmas com 40 alunos cada. A Faculdade de Pedagogia do Campus
Universitário de Castanhal ficou responsável pela elaboração do Projeto
Pedagógico do Curso, o PPC, pela lotação dos professores, pela informação e administração dos materiais didáticos e recursos tecnológicos
demandados a ele e pela gestão acadêmica do curso.
O advento do curso de Pedagogia/Parfor para o campus de Castanhal representou, no início de sua implantação, dentre outros aspectos,
demanda de trabalho para a coordenação do Campus e da Faculdade
de Pedagogia, para os professores e para os técnicos administrativos. É
evidente que a oferta do curso significou, para além das demandas de
trabalho e preocupações, nova perspectiva de renda aos docentes, aos
alunos, muitos dos quais trabalharam e trabalham como bolsistas, além
da sua importância sociocultural, traduzida na melhoria da qualidade
da educação pública brasileira e na qualidade de vida dos professores
em formação.
Naquele momento, 2010, devido a tudo ser muito novo, em relação
ao Programa Parfor e ao curso de Pedagogia em si, não tínhamos cer30
Professor e ex-diretor da Faculdade de Pedagogia da UFPA/Castanhal. Coordenou o Curso de Pedagogia/Parfor no início de sua implantação (2009-2011).
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teza e segurança de quase nada. A Universidade Federal do Pará ainda
estava se organizando internamente para gestar, em todos os aspectos,
a implantação de um Programa de Formação de Professores tão grande
como o Parfor, nunca visto anteriormente na história dessa universidade, paralelamente à gestão da sua vida universitária já existente. É nesse contexto, então, que surgiram as principais dificuldades enfrentadas
pelo curso de Pedagogia/Parfor em Castanhal.
As informações sobre o programa e o curso eram vacilantes, provisórias e geravam angústia e até insatisfação, pois mudavam a cada
momento. O Campus de Castanhal foi pego de surpresa com a oferta
dos cursos do Parfor e por isso não foi possível planejar antecipadamente as novas demandas de trabalho, funções, espaço físico, recursos
tecnológicos, financeiros, dentre outros aspectos. Por isso, tivemos que
conviver com muitas reclamações e pequenos conflitos, protagonizados
por docentes, alunos, técnicos, coordenação do campus e diretores de
faculdades até que o Programa se consolidasse no âmbito da Universidade Federal do Pará.
Passada a fase inicial correspondente à implantação do curso no
Campus, passamos a vivenciar novos desafios, como a gestão acadêmica do curso. Neste âmbito, os principais problemas enfrentados foram:
a falta de um PPC que pudesse orientar as atividades curriculares do
curso; a falta de um sistema informatizado específico para os cursos do
Parfor, onde pudéssemos ofertar as disciplinas com seus devidos códigos, efetuar a matrícula dos alunos, lançar seus conceitos, expedir declarações e históricos deles, etc.
Além dessas dificuldades, enfrentamos também o desafio de construir coletivamente, no âmbito da Faculdade de Pedagogia, o PPC do
curso específico do Programa Parfor. Uma vez definido no âmbito da
UFPA que cada Faculdade de Pedagogia ou Educação teria autonomia
para elaborar o PPC ofertado pelo Parfor, passamos então à construção
do nosso. Esta construção foi marcada pela dúvida em relação à definição do desenho curricular do curso; à sua carga horária total, ao perfil
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profissional do pedagogo formado pela UFPA, aos estágios e ao trabalho
de conclusão de curso, aos mecanismos de avaliação, à organização do
material didático, dentre outros aspectos.
Após a proposta elaborada tivemos ainda que esperar mais de três
anos para que ela fosse aprovada nas instâncias superiores da universidade. Esta demora se deu em função das inúmeras correções que sofreu
o projeto, das informações desencontradas, das descontinuidades nas
informações e ações, entre outras questões.
Apesar das dificuldades e desafios enfrentados no início da implantação do curso, podemos afirmar que o Parfor também provocou
coisas boas. O impacto positivo se fez perceber na vida dos alunos em
formação, pois muitos estavam realizando o sonho da formação profissional de nível superior, agora com possibilidades de garantia de empregos melhores; se fez perceber também na melhoria da qualidade da
educação dos municípios; no envolvimento da sociedade e dos gestores
municipais de educação com a universidade, dentre outros aspectos.
Já se passaram quatro anos e podemos considerar que hoje o Curso de Pedagogia/Parfor do Campus de Castanhal está consolidado. Esta
consolidação, entretanto, é fruto da luta dos seus dirigentes em todas
as instâncias, dos alunos e docentes que constituem o curso e, acima de
tudo, é consequência da perseverança e do diálogo com os quais soubemos trabalhar ao longo desses quatro anos de atividade formativa.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O PROJETO
“O LÚDICO NO VERÃO DA PRAIA DE COLARES/PA”
Autor????

RESUMO
O presente artigo relata as experiências obtidas pelos acadêmicos do
Curso de Licenciatura em Pedagogia do Parfor, por meio da disciplina
FTM do ensino de matemática, Polo de Castanhal, realizado na cidade
de Colares, no estado do Pará. Este artigo tem por objetivo contribuir
com a formação acadêmica dos profissionais em educação e também
expor aos moradores e veranistas diferentes formas de aprendizagem
da matemática, se utilizando de jogos como instrumento metodológico,
tais como, o ábaco, a torre de Hanói, o tangran, roletas e trilhas, estes
últimos confeccionados pelo conjunto dos discentes com conteúdo matemático e também um pouco da história da cidade.
Palavras-chave: Ludicidade. Matemática. Inovação.
1 INTRODUÇÃO
A investigação por técnicas que convidem o empenho dos alunos
e aprimorem a qualidade do ensino é uma das apreensões dos estudantes acadêmicos e de professores que trabalham com o ensino de
matemática. Dessa forma, o emprego de metodologias que envolvam
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os alunos ativamente no processo de ensino e aprendizagem contribuirá para a formação de um ambiente educativo em que o ensino de
matemática deixe de ser algo tão distante da realidade do educando e
da sociedade.
Segundo Fossa e Mendes (1998), a pesquisa em educação matemática tem a finalidade geral de desenvolver, examinar e divulgar
métodos inovadores no ensino da matemática, assim como elaborar e
programar mudanças curriculares, desenvolver e avaliar materiais de
apoio para o ensino de matemática, delinear e, se possível, provocar
mudanças nas atitudes do aluno e do professor com a matemática e
seu ensino.
Fotografia 1 – título???

Fonte:????
Nesse sentido, o lúdico é de fundamental importância. O ensino
de matemática e a resolução de problemas podem contribuir significativamente para isto, pois estas tendências incentivam a criatividade e a
participação direta do aluno no seu aprendizado.

163

Fotografia 2 – título???

Fonte:????
Partindo deste princípio, pensou-se em trabalhar os conteúdos de
matemática também com jogos e o desafio foi construir com os alunos
jogos tradicionais, como ábaco, tangran e torre de Hanói e ainda idealizaram jogos como roletas e trilhas com conteúdos matemáticos combinados à história da cidade e lendas locais, confeccionados com materiais
recicláveis encontrados na praia da cidade.
Fotografia 3 – título???

Fonte:????
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2 OBJETIVOS
O projeto tem por objetivo apontar as colunas de sustentação
para que o futuro professor tenha condições de saber o que se ensina,
como se ensina e por que se ensina. Dessa forma, além de uma listagem de conteúdo, pretendemos problematizar as práticas e sugerir
formas de intervenção na relação professor-aluno. Apresentamos, dessa maneira, diferentes maneiras de trabalhar conteúdos como adição,
subtração, divisão e multiplicação, por meio de jogos tradicionais e
produzidos por alunos de Pedagogia do Polo de Colares durante a disciplina FTM de Matemática. O grande intuito é expor aos alunos do
curso a importância do lúdico no ensino e aprendizado de matemática
e que eles percebam na prática a forte aceitação que o lúdico pode
proporcionar.
3 METODOLOGIA
Durante a disciplina FTM do Ensino de Matemática iniciou-se
o estudo dos fundamentos para o ensino e aprendizagem de matemática fazendo uso da História na resolução de problemas, a modelagem matemática, entre outros. À busca por diferentes métodos para
um aprendizado diferenciado que saia da rotina diária das escolas
chegou-se ao lúdico, um método de ensino que, além de incrementar a habilidade numérica, o seu uso habitual, melhora a capacidade
de concentração, de raciocínio lógico, a memória, o processamento
de informação de forma ordenada e a atenção visual. Assim, pode-se
considerar que o uso dos jogos é uma excelente forma de exercitar o
cérebro, mantendo-o ativo e ágil em qualquer idade.
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Fotografia 4 – título???

Fonte:????
Nesse sentido, buscou-se ainda sair da rotina de sala de aula e saltar as divisórias da escola e aproveitar as belezas, lendas e histórias da
Cidade de Colares. A culminância da disciplina ocorreu no dia 1º de
agosto de 2014, na praia, por meio da apresentação de jogos matemáticos antagônicos e outros pensados pelos alunos de Pedagogia.
Fotografia 5 – título???

Fonte:????
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Fotografia 6 – título???

Fonte:????
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao pensarmos nos recursos didáticos mencionados nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) enfatizaram-se os ‘’jogos’’: tangran,
torre de Hanói, ábaco, dentre outros. Segundo os PCN, volume três,
não existe um caminho único e melhor para o ensino da matemática,
no entanto, reconhecer diferentes possibilidades de trabalho em sala
de aula é essencial para que o educador arquitete seu método.
A disciplina FTM do Ensino de Matemática permitiu aos alunos
o conhecimento de novas tendências para o ensino e aprendizado de
matemática pulando as divisórias da escola que estavam em período
de férias escolares. Dessa forma optou-se pela série de alunos na praia
da cidade para a apresentação dos jogos pedagógicos produzidos pelos
discentes dessa turma.
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Fotografia 7 – título???

Fonte:????
Os frutos dessa atividade foi a imensa participação dos moradores de Colares, assim como da grande quantidade de veranistas que
frequentavam a linda orla da praia da cidade. O conjunto dos alunos
de Pedagogia conseguiu fazer neste espaço um dia diferente, apresentando novas maneiras de diversão e de se observar a matemática.
Dessa forma, ficou fácil verificar que a matemática pode deixar de ser
tratada como um “bicho-papão”, basta que se busquem diferentes metodologias e ferramentas para o ensino e aprendizado dessa ciência e
que se busquem outros caminhos saindo assim da inalterabilidade da
sala de aula.
REFERÊNCIAS:
AUFAUVRE, M. R. Aprender a Brincar: Aprender a Viver. São Paulo:
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Fotografia 8 – título??? título???
título??? título??? título???

Fotografia 9 – título??? título???
título??? título??? título???

Fonte:????

Fonte:????

Fotografia 10 – título??? título???
título??? título??? título???

Fotografia 11 – título??? título???
título??? título??? título???

Fonte:????

Fonte:????
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Fotografia 12 – título??? título???
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Fotografia 13 – título??? título???
título??? título??? título???

Fonte:????
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Fotografia 32 – título??? título???
título??? título??? título???
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Fonte:????
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175

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL:
OLHARES QUE SE CRUZAM
Francilene de Aguiar Parente31

RESUMO
Objetiva-se socializar a experiência de trabalho obtida na disciplina Antropologia da Educação, desenvolvida no Curso de Pedagogia/UFPA/Parfor, turma 3, no Polo de Uruará, do Campus de Altamira. Na disciplina
trabalhou-se a relação entre a Antropologia e a Educação, com vistas à
compreensão da diversidade cultural no âmbito da educação. Isso significa que a educação não pode prescindir das experiências trazidas pelos
sujeitos no processo de escolarização. Para tanto, a discussão teórica estava sendo trabalhada à luz das experiências trazidas a partir dos textos utilizados na disciplina e das trajetórias dos discentes enquanto educadores
e educandos, o que facilitou o diálogo e a compreensão da importância do
respeito à diferença para constituição de educação plural e diversa.
Palavras-chave: Educação. Diversidade cultural. Antropologia.
1 INTRODUÇÃO
Com o presente relato objetiva-se socializar a experiência de trabalho obtida na disciplina Antropologia da Educação, desenvolvida no
31
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Curso de Pedagogia/UFPA/Parfor, turma 3, no Polo de Uruará. Na disciplina, privilegiou-se a discussão dos conceitos clássicos da disciplina,
como cultura (LARAIA, 2007), etnocentrismo (ROCHA, 2004) e seus
desmembramentos em preconceito, discriminação e racismo (LARAIA,
2007), assim como as estratégias oferecidas no sentido de desconstruir
percepções arraigadas por visões centradas na cultura do eu em detrimento da cultura do outro, como a discussão sobre o relativismo cultural (DAMATTA, 1987), que nos impõe o desafio de não transformar
a diferença em hierarquia, sem pensarmos em inferiores e superiores,
bem ou mal, mas pensar a diferença na sua dimensão de riqueza por ser
diferença.
Para a compreensão da alteridade a que estamos sujeitos ao estabelecermos relações sociais, as discussões foram realizadas no sentido
de trazer histórias vividas ou vividas por tabela (FOUCAULT, 1989) e
contextos histórico-sociais que envolviam diretamente os sujeitos em
interação de forma que o diálogo fosse favorecido. Estrategicamente, as
experiências subjetivas foram trazidas à tona para que a reflexão se processasse a partir de nossas próprias ações, com o objetivo de pensar a
partir do lugar centrado do sujeito.
Refletir sobre o lugar ocupado pelo sujeito na relação social tem
se mostrado importante, porque permite aos educandos se colocar no
lugar de seu próprio outro para a avaliação das situações vividas. Pensa-se que é preciso levá-las em consideração no processo de ensino e
aprendizagem para a construção da cultura inclusiva e verdadeiramente
respeitadora da diversidade cultural na escola.
Para o treinamento do olhar antropológico e das ferramentas de
pesquisa que a antropologia oferece, os educandos foram inseridos no
trabalho de campo propriamente dito, em diferentes lugares da cidade,
com o intuito de descortinar diferentes processos de educação que ocorriam na cidade de Uruará e pouco conhecidos de todos. Foi a oportunidade de desvelar o familiar e transformá-lo em exótico ou de estranhar
o que lhes era familiar (VELHO, 1978; DAMATTA, 1985).
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Antes do trabalho de campo em si, realizou-se um curto treinamento
sobre metodologia, observando especialmente o caráter científico da atividade, as técnicas de abordagem e os procedimentos no lugar onde ela está
sendo desenvolvida, assim como a ética, tanto no que diz respeito à pesquisa de campo, quanto ao retorno da atividade aos nossos interlocutores.
A atividade de campo foi pensada juntamente com os educandos,
que indicaram os temas e lugares onde poderiam realizar o treinamento
para a pesquisa. Os temas e locais sugeridos para a pesquisa foram a
relação das pessoas com o mercado municipal, a manifestação cultural
das araras (vermelha, azul e amarela), os casamentos e matrimônios e
suas transformações ao longo do tempo, a relação das pessoas com o rio
e a vinda dos migrantes para a cidade de Uruará.
A socialização coletiva dos resultados dos trabalhos desenvolvidos
foi um momento extremamente importante para a construção do conhecimento referente às discussões que se propunha na disciplina, na
medida em que privilegiava o diálogo entre os educandos, mediado pela
educadora, que intervinha para a ampliação do debate em desenvolvimento ou quando se mostrava necessário fazer alguma retificação na
interpretação teórica ou na leitura acerca da interpretação da realidade.
Quando isso se fazia necessário, tentou-se fazê-lo com o mínimo de impacto possível sobre os sujeitos em relação, pois o objetivo
era a compreensão da discussão e da realidade que estava em análise,
sem desconsiderar que a postura adotada na sala de aula é refletida nas
relações sociais no interior e fora da escola, de forma que pudesse ser
utilizada como exemplo de como intervir sem negar os conhecimentos
produzidos em outras searas da sociedade, trazidos pelos educandos, e
silenciar vozes no presente e no futuro.
Realizou-se também a discussão sobre diferentes experiências de
educação, realizadas entre indígenas, em áreas de reservas extrativistas e
a presença negra, para o diálogo sobre a diversidade cultural nas escolas,
como reflexo do que existe em nossas sociedades; assim como o debate sobre a educação diferenciada em espaços escolares diversos, como
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paradigma do processo educacional inclusivo e amparado na ideia de
educação para todos, como consta na Constituição Federal de 1988.
Acredita-se, citando Boaventura de Souza Santos, que “temos direito à igualdade quando a diferença nos inferioriza; temos direito à
diferença quando a igualdade nos descaracteriza” (SANTOS, 2006, p.
35), pois a vivência da diversidade se inicia na mente, exterioriza-se no
corpo, expressando desejos, condicionando comportamentos e relações
sociais mais equânimes; e a escola pode ser espaço privilegiado para
empreender transformações sociais.
2 OBJETIVOS
Objetivou-se, com o trabalho, realizar o diálogo entre Antropologia e Educação, procurando:
apresentar as diferentes abordagens no conceito de cultura,
privilegiando o diálogo entre Antropologia e Educação;
tomar as noções de relativismo e diversidade para a compreensão sobre educação diferenciada;
identificar os principais expoentes e contribuições para o pensamento antropológico;
debater a diversidade cultural na prática pedagógica;
apreender o “fazer antropológico” e sua aplicabilidade no campo educacional;
discutir respeito e tolerância como possibilidade de construção de espaços democráticos.
3 METODOLOGIA
As aulas foram realizadas de forma expositiva e dialogada, com
uso do quadro magnético e Datashow, para exposição de ideias e levantamento de discussão acerca das temáticas em análise, relacionando Antropologia e Educação. Utilizou-se também da exposição de filme com o
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intuito de contribuir no diálogo sobre a discussão natureza e cultura, em
geral de difícil apreensão por parte dos educandos, na medida em que
pressupõe a desnaturalização de comportamentos, ações e percepções
para sua reinserção do campo. Para o contato mais direto e, consequentemente, seu uso nas atividades educacionais, foi desenvolvida atividade
de campo para observação da realidade em diferentes espaços onde processos de educação e socialização se efetivam.
Os educandos desenvolveram as atividades a partir de atividades
ligadas às suas realidades, como a relação das pessoas com o mercado
municipal, a manifestação cultural das araras (vermelha, azul e amarela), os casamentos e matrimônios e suas transformações ao longo do
tempo, a relação das pessoas com o rio e a vinda dos migrantes para a
cidade de Uruará.
A socialização do relato acerca da atividade constituiu espaço de
diálogo profícuo com os conhecimentos dos educandos acerca das temáticas desenvolvidas nos trabalhos de campo, que tinham por objetivo
treinar o olhar, o ouvir e o escrever (OLIVEIRA, 2006), habilidades importantes para o fazer antropológico e o de outras disciplinas que têm
na forma de fazer pesquisa da Antropologia importantes ferramentas
para a coleta e tratamento dos dados.
Todas as atividades foram seguidas de profícuos debates que envolviam as discussões teórico-metodológicas, os conhecimentos existentes sobre as discussões propostas e as compreensões construídas a
partir do processo educacional que resultou para todos os aprendizados,
tanto no que diz respeito ao fazer, como no saber na discussão da antropologia da educação.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo por base o aproveitamento obtido nos trabalhos desenvolvidos e os debates realizados, pode-se afirmar que os educandos apropriaram-se dos conceitos de cultura, etnocentrismo e relativismo cultural,
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aplicados e refletidos em diferentes contextos educacionais, de maneira
a problematizar a relação entre educação e diversidade cultural nos processos de aprendizagem sistemáticos ou não.
A experimentação do “fazer antropológico”, treinando o olhar, o
ouvir e o escrever, mostrou-se ferramenta importante no aprendizado
da investigação científica, mas, acima de tudo, na educação de nossos
olhares para as culturas e formas de socialização existentes em outros
universos sociais, percebendo a escola também como instrumento de
transformação da sociedade.
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DIÁLOGOS SOBRE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE
SOCIOCULTURAL
Daiane Gasparetto da Silva32

RESUMO
Ao considerar a pluralidade de temas que compõem o campo da educação, torna-se de extrema relevância produzir reflexões junto aos
profissionais desta área acerca das diversidades dos grupos humanos
e das minorias, a fim de habilitar professores para o acolhimento de
diversidades presentes no âmbito educacional, bem como fomentar
práticas pedagógicas que potencializem a crítica e a contextualização
das singularidades socioculturais. As aulas desenvolvidas ao longo da
disciplina “Educação e diversidade sociocultural”, no Curso de Pedagogia promovido pelo Parfor, entre os dias 12 e 17 de janeiro de 2015,
em Bragança, tiveram como objetivo discutir noções de identidade
e diferença, gênero e sexualidade e relações étnico-raciais, no intuito de problematizar as práticas educacionais que são atravessadas por
inúmeras temáticas concernentes às diversidades presentes em nossa
sociedade.
Palavras-chave: Educação. Diversidade sociocultural.

32

E-MAIL: dai_gasp@hotmail.com

182

1 INTRODUÇÃO
Os estudos sobre a produção da diferença no âmbito educacional
têm se intensificado cada vez mais no intuito de analisar o modo como
a diversidade é abordada em sala de aula. Nesse sentido, temas transversais a diferentes áreas do conhecimento têm sido trabalhados por diversas perspectivas: históricas, sociológicas, antropológicas, filosóficas,
psicológicas, biológicas, entre outras.
Em virtude de algumas temáticas serem constantemente abordadas
na sociedade contemporânea, seja por atravessamentos da mídia, bem
como de outros espaços, noções de gênero e sexualidade e relações étnico-raciais, por exemplo, acabam por aparecer na esfera da educação, no
contexto escolar, demandando dos profissionais dessa área ampla capacitação para o acolhimento das diferenças e reflexão coletiva sobre elas.
Segundo Sílvio Gallo (2008), a educação é um empreendimento
coletivo movido por encontro de singularidades. Pensar questões relativas às diversidades socioculturais é propor debate sobre como o processo educacional pode potencializar a diferença em prol da produção
do conhecimento, considerando nesta empreitada a importância de
desnaturalizar práticas e de pensar para além da simples aceitação, a
qual pode silenciar as diferenças ao invés de mobilizar a sua afirmação
e reconhecimento social.
Tendo em vista este viés de abordagem, autores da filosofia da diferença, tais como Michel Foucault e Gilles Deleuze, têm muito a contribuir, à medida que procuraram pensar ao longo de suas pesquisas no
modo como a sociedade cria regimes de visibilidade e discursos sobre o
que é considerado normal ou anormal por meio do que é apresentado
como diferente em relação a um padrão em vigor. Com base em uma
perspectiva deluziam(????), a educação deve ser vista, então, como produção de singularidades, o que vai de encontro com a noção de escola
como espaço normalizador. Assim, com base nessa ideia, a educação
deve tentar abranger as multiplicidades que constituem os sujeitos.
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Aliadas a esta noção de educação, as reflexões sobre identidade
e diferença desenvolvidas por Tomaz Tadeu da Silva (2000) ajudam a
enfatizar a ideia de que abordar a diversidade no campo da educação
vai além dos aspectos de tolerância e respeito, uma vez que é necessário problematizar a produção da diferença, ou seja, as relações
de poder que estão envolvidas nos processos de diferenciação e de
construção de identidades.
Nesse sentido, o autor discursa a favor de estratégias pedagógicas e curriculares que considerem as contribuições da teoria cultural
recente, em especial das vinculadas ao pensamento pós-estruturalista. Tal proposição justifica-se pelo fato de essa abordagem tomar
identidade e diferença como questões de política. Partindo do exposto, as discussões levantadas ao longo da disciplina “Educação e
diversidade sociocultural”, ministrada em Bragança, no Curso de
Pedagogia do Parfor, inclinaram-se para a perspectiva da problematização, no intuito de pensar conceitos como identidade e diferença
para além de discursos naturalizados por um sistema predominante
na sociedade.
Reflexões trazidas por Maria Rita de Assis César (2009) auxiliaram a pensar aspectos de gênero e sexualidade a partir do contexto brasileiro, das transformações que a abordagem de tais temas
sofreu ao longo da história de nosso país. A partir dessa autora, foi
possível ver de que maneira os currículos passaram a abranger tais
questionamentos. Por sua vez, Guacira Lopes Louro (1997), ao se
debruçar sobre as relações de poder, ajudou a pensar na construção
social do que se entende por feminino e masculino, bem como nas
lutas sociais travadas em função das desigualdades provocadas por
concepções machistas e heteronormativas.
Já no que concerne às relações étnico-raciais, Valter Roberto
Silvério e Cristina Teodoro Trinidad (2012) enriqueceram o debate
a partir de um texto sobre as mudanças que os currículos brasileiros
apresentaram acerca do ensino da história e cultura afro-brasileira e
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africana, o que amparou reflexões sobre como outros grupos minoritários, tais como indígenas, também têm sido abordados nas escolas.
A partir de uma reflexão mais foucaultiana acerca do racismo
na educação, o artigo de autoria de Flávia Cristina Silveira Lemos,
Franco Farias da Cruz e Giane Silva Souza (2014) deu suporte para
pensar o racismo para além de aspectos biológicos, ampliando a
noção de práticas racistas com base nas segregações operadas por
diferenciações de classe socioeconômica, as quais podem produzir
medicalização da produção da diferença no campo da educação.
A partir da bibliografia proposta e dos diálogos em sala de aula,
buscou-se potencializar o debate durante a referida disciplina, a fim
de deixar aberta a participação de todas/os na produção de outras
formas de se entender a diversidade na educação.
2 OBJETIVOS
Como objetivo geral foi definido: refletir sobre alguns atravessamentos socioculturais no campo da educação, a fim de problematizar a
abordagem das diversidades nas práticas educacionais.
Para alcance de tal objetivo geral foram definidos como objetivos
específicos:
discutir questões relativas à produção da identidade e da diferença na área educacional;
debater acerca das relações de saber-poder que constituem as
noções de gênero e sexualidade;
pensar nos aspectos históricos, sociais e culturais concernentes
às relações étnico-raciais, com ênfase no contexto brasileiro.
3 METODOLOGIA
As atividades desenvolvidas em sala de aula se concentraram em:
1) aulas expositivas dialogadas;
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2) debates com vídeos temáticos;
3) grupos de trabalho com reflexão crítica, que resultaram em três
avaliações.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da realização das atividades foi possível perceber intensa
participação das alunas e alunos, que trouxeram inúmeros exemplos de
suas práticas profissionais para o debate. Em virtude da grande interlocução dos conceitos trabalhados na disciplina com a realidade local
de cada participante, as noções de identidade e produção da diferença
puderam ser amplamente discutidas e relacionadas com a área da educação, o que favoreceu a boa avaliação dos trabalhos apresentados na
turma.
No total foram três avaliações, todas realizadas em grupo: 1) produção coletiva de texto a respeito de conceitos como diferença, alteridade, identidade; 2) produção coletiva de material didático ou atividade
didática que auxiliasse na discussão da noção de gênero e sexualidade;
3) produção coletiva de performance ou proposta de diálogo ou apresentação de texto, a fim de discutir relações étnico-raciais na escola.
Para a realização destas produções coletivas, a turma se dividiu em seis
grupos.
A primeira avaliação teve como resultado reflexões mais gerais sobre os conceitos de diferença e identidade, bem como sobre a importância de promover o respeito e o acolhimento das diversidades na área da
educação. Metade dos grupos ficou encarregada de fazer relações dos
conceitos trabalhados com o que entendiam por gênero e sexualidade;
já a outra metade com o que entendiam por relações étnico-raciais.
Assim, pôde-se enfatizar o quanto o estudo das diversidades é
amplo e precisa ser abordado pelos profissionais da educação. Já na
segunda avaliação, a maioria dos trabalhos se concentrou em simular
situações de sala de aula que provocam a reflexão sobre noções de gêne186

ro e sexualidade. Temas como arranjos familiares, homossexualidade e
papéis sociais do que se entende por feminino e masculino foram problematizados, a fim de exemplificar o modo como professores podem
trabalhar tais questões junto aos alunos.
Por fim, na última avaliação, as discussões sobre relações étnico-raciais foram abordadas também majoritariamente por representações
(performance), mas houve grupos que optaram por apresentação de
texto sobre o assunto, bem como de vídeos. As falas apontaram, principalmente, a importância de abordar os temas de etnia e raça em sala
de aula, no intuito de pensar junto com os alunos questões sobre preconceito, produção de memória de povos tidos como minoritários, bem
como acesso ao ensino por meio de políticas de ação afirmativa.
Noções mais abrangentes de racismo (tomado como produção social, para além de fatores biológicos) foram levantadas, a fim de questionar as segregações motivadas, por exemplo, por diferenciações de classe.
Dos 38 frequentadores, 21 alunas/os ficaram com conceito “excelente”
e 17 com “bom”, o que aponta, no geral, um bom aproveitamento e boa
assimilação de conteúdo por parte dos discentes.
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OS DESAFIOS DA PESQUISA NA UNIVERSIDADE:
LIMITES E POSSIBILIDADES
Marcelo Augusto Vilaça de Lima33

RESUMO
Objetivou-se nesta pesquisa analisar as dificuldades enfrentadas por 38
alunos cursistas do Plano Nacional dos Professores da Educação Básica
(Parfor) da Universidade Federal do Pará (UFPA), no curso de Pedagogia a respeito da elaboração de pesquisa acadêmica. Utilizaram-se como
método de trabalho as observações dos participantes na disciplina de
Fundamentos Teóricos e Metodológicos (FTM) do Trabalho Acadêmico, que foi realizada no período de 14 a 19/07/14 no município de
Castanhal-PA. Verificou-se que os alunos cursistas apresentaram muitas
dificuldades em vivenciar e praticar a pesquisa acadêmica, seja por falta
de conhecimentos relativos à fundamentação teórica, seja pela falta de
costume com a utilização das normatizações acadêmicas e/ou tecnologia aplicada à pesquisa. Conclui-se que, apesar das enormes dificuldades no desenvolvimento de pesquisa no seu cotidiano, a participação
dos graduandos no Parfor é um grande instrumento para incentivar a
prática da pesquisa no dia a dia acadêmico de seus sujeitos.
Palavras-chave: Pesquisa. Universidade. Dificuldades.
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1 INTRODUÇÃO
A disciplina de FTM do Trabalho Acadêmico tem como objetivo
principal desenvolver o hábito e uma cultura de pesquisa nos alunos
cursistas do Parfor por meio da instrumentalização e do contato com
as normas acadêmicas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa ao longo se sua formação. Neste sentido, ao apresentar a disciplina para 38 alunos cursistas do Parfor no município de Castanhal/PA,
optou-se por relatar as experiências vivenciadas e observadas durante a execução da disciplina, culminando na elaboração de um artigo
relacionado às dificuldades enfrentadas pelos professores/alunos na
realização da pesquisa acadêmica.
É importante ressaltar que, segundo Severino (2011), a pesquisa
acadêmica deve ser sempre incentivada nas universidades, pois esta
faz parte de uma tríade (ensino-pesquisa-extensão) que permite à universidade crescer na formação de seus sujeitos, bem como avançar no
processo de ressignificação dos saberes. Assim, durante a disciplina
de FTM do Trabalho Acadêmico, não somente foram trabalhadas as
normas e preocupações acadêmicas, mas, paralelamente a esta etapa,
os cursistas foram incentivados a desenvolver uma intenção de pesquisa para que futuramente possam colocar em prática suas pesquisas
em busca de compreender melhor os acontecimentos e fenômenos do
dia a dia.
Inicialmente as normas e preocupações acadêmicas foram apresentadas em forma de aulas expositivas e com atividades em forma
de oficina. As Normas da ABNT foram mais bem compreendidas pelos acadêmicos que, ao desenvolver suas atividades relacionadas, não
apresentaram muitas dificuldades em organizar as referências de um
texto e de como realizar as citações dos autores lidos.
No entanto, ao realizar atividades na sala de informática, alguns
alunos cursistas apresentaram muitas dificuldades não sobre as regras,
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mas na utilização das novas tecnologias como um recurso indispensável na formação do professor. Isso ficou bastante claro ao observar que
de grupos de cinco pessoas apenas um ou dois tinham o conhecimento da informática. Os outros componentes acompanhavam o processo
contribuindo com discussões teóricas, mas não apresentaram habilidades práticas com o manejo da informática.
Outra grande dificuldade enfrentada durante a realização da pesquisa acadêmica está relacionada a instrumentos de busca na internet.
Todos os cursistas utilizavam a ferramenta do Google para pesquisar.
Diante desta dificuldade, foi fornecida aos educandos uma espécie de
lista com os principais endereços eletrônicos que eles podem utilizar,
a fim de ampliar suas opções de busca na internet. Após a sua entrega,
observou-se que a maioria conseguiu expandir a busca em sites mais
confiáveis e com isso a qualidade dos projetos apresentados ao final do
módulo foi bem mais significativa.
Com base nas experiências vivenciadas durante a execução da
disciplina, observou-se que, apesar das enormes dificuldades e principalmente a falta de hábito de pesquisa, os alunos cursistas demonstraram uma vontade enorme de superação. Em todos os momentos e
diante da exigência de atividades relacionadas à pesquisa os cursistas,
mesmo com suas limitações, em momento algum apresentaram indícios de querer permanecer com seus vícios cristalizados, muito pelo
contrário, foram bastante enfáticos ao externar elementos de superação e engajamento com as tarefas a serem desenvolvidas.
Finalmente, acredita-se que, ao incentivar a prática de pesquisa
nas universidades e principalmente viabilizar elementos que permitam ao cursista pesquisar, as dificuldades serão sanadas e/ou minimizadas e os objetivos da universidade serão alcançados de forma mais
significativa. Daí a importância dos cursos de formação inicial e continuada ofertados pelo Parfor.
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2 OBJETIVO
Analisar as dificuldades enfrentadas pelos alunos cursistas do
curso de Pedagogia do Parfor na realização da prática da pesquisa
acadêmica.
3 METODOLOGIA
Com base no pensamento de Severino (2011), para a realização de
uma pesquisa acadêmica que apresente resultados válidos, é necessário
que o pesquisador defina de forma sistemática o método de trabalho.
Neste sentido, ao querer desenvolver uma pesquisa que analisasse as
dificuldades enfrentadas pelos cursistas do Parfor-Pedagogia Polo de
Castanhal/PA na utilização da pesquisa acadêmica, optou-se por organizá-la com base nas observações dos participantes ao longo do período
de 14-07-14 a 19-07-14 com os 38 alunos que cursaram a disciplina de
FTM do Trabalho Acadêmico. Após as observações, os resultados foram
apresentados em forma de artigo científico.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se considerar que os cursistas apresentaram muitas dificuldades ao desenvolver a pesquisa acadêmica durante a realização da disciplina FTM do Trabalho Acadêmico. A maior dificuldade esteve na otimização de pesquisas com a ajuda da tecnologia, pois muitos cursistas
(a maioria) ainda não tinham acesso e conhecimento de como utilizá-la
como base de pesquisa.
É importante ressaltar que a maioria dos cursistas desenvolve suas
atividades laborais em localidades interioranas e que muitas delas não
possuem salas de informática e nem acesso a essas tecnologias, fato este
que dificulta a utilização dos recursos tecnológicos para que eles pudessem realizar a pesquisa solicitada como elemento avaliativo do módulo.
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Outro ponto que merece destaque para ser relatado é a falta de
leitura acadêmica a respeito de temas do cotidiano dos cursistas. A
maioria busca formação em momentos periódicos, como as semanas
pedagógicas nas escolas, e em programas federais, como o Pacto Nacional de Educação, para obter novas informações a respeito das pesquisas em educação.
Muitos relataram que não costumam e não têm acesso a referências bibliográficas relacionadas a temas geradores de pesquisa na educação. Um pequeno grupo de cursistas relatou que possui assinatura
de revistas relacionadas à educação (três cursistas) e apenas seis de
38 disseram que utilizam a internet com frequência para desenvolver
pesquisas que os ajudem nas atividades do cotidiano.
Outro ponto que foi observado junto aos cursistas foi a dificuldade de escrever de forma acadêmica. Durante a disciplina, várias foram as formas exigidas para que eles desenvolvessem essas
habilidades. No entanto, verificou-se que a grande maioria ainda
apresenta limitações na organização sequencial das ideias e principalmente na coerência e coesão textual. No entanto, os esforços e
preocupações deles fizeram que ao longo da semana da disciplina a
prática da pesquisa e leitura fosse agregada também à organização
de textos escritos. O que chamou bastante atenção foi a disposição
em querer minimizar os problemas detectados e melhorar as redações acadêmicas.
Acredita-se que, apesar das inúmeras dificuldades relatadas e observadas, este grupo de cursistas apresenta uma vontade impressionante de romper paradigmas e construir nos momentos de formação
elementos que possam agregar valores e conhecimentos em busca de
uma formação acadêmica significativa. Assim, defendem-se as ideias
de que, ao incentivar a prática da pesquisa no cotidiano, os saberes
serão ressignificados e construídos de forma relevante, tendo como
resultado a formação de indivíduos capazes de ampliar seus olhares
em busca de uma cultura de pesquisa.
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A disciplina de Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Trabalho Acadêmico contribui significativamente com os alunos cursistas ao
ofertar, além da instrumentalização acadêmica, elementos que incentivam os cursistas à prática da pesquisa como algo rotineiro e necessário
na formação universitária.
REFERÊNCIAS
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico.
23. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

194

A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO
DOCENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
NA TURMA DO PARFOR/PEDAGOGIA NO
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA
Diego Ventura Magalhães34

RESUMO
Este artigo tem como objetivo discutir as contribuições da Filosofia da
Educação na formação do educador, assim como visa relatar as experiências vivenciadas e compartilhadas pelo grupo de discentes do Curso
de Licenciatura em Pedagogia, do município de Parauapebas, no estado
do Pará, no período de 7 a 11 de julho de 2014, durante as atividades referentes à Filosofia da Educação. A disciplina possibilitou aos discentes
a oportunidade de expansão nos debates acerca dos temas transversais e
aulas práticas através de estudo de casos.
Palavras-chave: Formação docente. Filosofia da Educação. Pensamento
analítico crítico.
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1 INTRODUÇÃO
Para Freire (2008, p. 61), “nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e de uma análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora da sociedade humana e não há
homens isolados. O homem é um ser de raízes espaço-temporais”.
Assim, a Filosofia da Educação constrói uma imagem global do
homem enquanto sujeito da ação educativa, isto é, realiza um estudo
do homem a partir de suas mediações históricas, sociais, culturais e
concretas de existência. Desta forma cumpre uma tarefa antropológica,
pois busca pela arkhé (origem) das estruturas, especificidades. De acordo com Fullat (1995, p. 85), “a educação busca sua fonte e necessidade
no próprio âmago da antropologia”.
Na sua tarefa antropológica, a Filosofia da Educação trabalha em
íntima colaboração com as ciências humanas no sentido de analisar a
prática educativa como obra de vários sujeitos atuando socialmente em
determinados momentos históricos.
Neste sentido, a proposta de ensino-aprendizagem adotada na turma do Parfor-Pedagogia no polo de Parauapebas, que visa não apenas à
transmissão de conceitos e correntes filosóficas, mas uma nova postura
com visão analítica crítica ligada à realidade local, que proporcione de
fato a mudança de nossa sociedade.
Foi adotada na turma, para efetivação da disciplina, a seguinte
ementa: Conceitos, métodos, concepções de filosofia. As correntes filosóficas. Consciência desde a sua figura mítica até a consciência moderna
(científica e filosófica). Inversão ocorrida na modernidade entre racionalidade e irracionalidade. A natureza específica do pensar filosófico.
Concepções filosóficas da educação no Brasil. A filosofia na formação
do educador. Elementos filosóficos presentes na construção identitária.
A Filosofia da Educação no século XXI.
Seguem abaixo os objetivos traçados para realização da Filosofia
da Educação na turma de Parauapebas.
196

Como objetivo geral: introduzir os problemas teóricos e práticos
do fenômeno educacional, à luz do saber filosófico, à análise da dimensão educativa da formação filosófica e da dimensão filosófica da formação pedagógica.
Para o alcance de tal objetivo foram traçados como objetivos
específicos:
• Analisar as especificidades da filosofia e da educação e suas
possibilidades de relação e complementariedade.
• Pesquisar na História da Filosofia as diferentes concepções de
homem que fundamentaram enfoques diferentes de teoria e
prática educacional.
• Estudar temas específicos de Filosofia da Educação.
• Proporcionar aos discentes visões e posturas filosóficas em suas
análises críticas.
2 ANÁLISE TEÓRICA SOBRE A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO E AS
PRÁTICAS EDUCATIVAS
O educador desempenha um papel de grande importância para
o desenvolvimento de uma sociedade, uma vez que atua como um
formador de opinião que deve intencionar a efetivação de condições
pedagógicas pautadas em princípios éticos, políticos e estéticos que
propiciem a apreensão, compreensão e apropriação do saber. Para
a realização do trabalho desenvolvido pelo educador, o qual lida
constantemente com as inúmeras singularidades referentes ao ser
humano, dada a complexidade de tal trabalho, e para um melhor
desempenho de uma práxis educativa eficiente, eficaz e competente,
é necessária uma sólida formação, constituída por bases teóricas e
práticas que edifiquem o saber/fazer do educador de modo claro, direcionado, intencional, com objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e finalidades sociopolíticas definidos em nome de um projeto
social e educacional que atenda às necessidades e interesses de todos,
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indistintamente, e, sobretudo, das classes sociais historicamente menos favorecidas.
Nesse contexto a filosofia configura-se como um dos fundamentos essenciais na constituição e implantação da maioria dos currículos
referentes aos cursos de licenciaturas enquanto cursos de formação de
professores.
A filosofia é de grande interesse de várias áreas de estudos, entre
elas, a Pedagogia, a Linguística, a Psicologia, entre outras, no entanto,
ainda para muitos alunos e para alguns profissionais destas áreas ela
parece tão distante e complicada, deixando grandes dúvidas sobre sua
importância para elas.
Demerval Saviani (2000, p. 20), já na década de 70, foi um dos
primeiros a se preocupar com as questões pedagógicas, procurando
desenvolver tentativas de encaminhar dialeticamente o problema dos
objetivos e meios da educação brasileira, tomando como base os princípios filosóficos. Na sua concepção, definiu filosofia educacional como:
...uma reflexão (radical, rigorosa e de conjunto) sobre os
problemas que a realidade apresenta. (...) Filosofia da Educação não seria outra coisa senão uma reflexão (radical,
rigorosa e de conjunto) sobre os problemas que a realidade
educacional apresenta.

Saviani procurou mostrar na prática pedagógica que, ao se voltar
para as questões filosóficas, o educador deveria procurar ter a habilidade de identificar, analisar e resolver os problemas da educação, como
também deverá buscar os conhecimentos destes princípios filosóficos
que fundamentam as teorias da educação de acordo com as diferentes
concepções pedagógicas, podendo ser elas construtivista, tradicionalista, humanista, cognitivista, idealista ou racionalista.
A essência da filosofia é a procura do saber e não sua posse. Se [...]
é procura e não posse, podemos dizer que o trabalho filosófico é um trabalho de reflexão. A palavra reflexão vem do verbo latino reflectere, que
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significa voltar atrás. Filosofar, portanto, significa retomar, reconsiderar
os dados disponíveis, revisar, examinar detidamente, prestar atenção e
analisar com cuidado.
Neste sentido, é possível entendermos que a filosofia é o meio pelo
qual o homem se torna crítico, pois, é a partir do momento em que passa a pensar, refletir, analisar os conceitos da sociedade, que se vê como
um membro com possibilidade de viver e de alterar o funcionamento
desta. Por esse motivo é possível afirmar que a filosofia é interdisciplinar, estando presente em todas as áreas do conhecimento.
Dentro da compreensão de Saviani (1989), o compromisso da Filosofia da Educação é procurar oferecer aos profissionais da área da
educação uma forma de reflexão que lhes conduza a lidar com os conflitos educacionais independentemente das suas complexidades, fazer
com que tenham condições de buscar soluções voltadas às questões
entre filosofia de vida e de ideologia na atividade do educador, tudo
isso, através da relação entre meios e fins da educação; da relação entre teoria e prática, como também dos condicionamentos da atividade docente, levando em consideração até onde se pode contá-los ou
superá-los.
Moacir Gadotti (1987) se vê um pensar(ou pensador???) filosófico educacional questionado constantemente sobre o papel do educador
crítico nesta sociedade, e dentro da sua teoria, denominada de “pedagogia do conflito”, ele procurara deixar às claras as situações antagonistas
que geram a perturbação, ou como ele mesmo transcreveu: “A pedagogia do conflito é a teoria de uma prática pedagógica que procura não
esconder o conflito, mas, ao contrário, o afronta, desocultando-o. Essa é
a função dessa prática” (GADOTTI, 1987, p. 118).
Dentro deste contexto, vê-se que os conflitos existem porque os
interesses das classes sociais são divergentes. Desde um período de forte
ditadura até os tempos atuais, em que se observa o aumento desenfreado do capitalismo, o poder tem sempre se centralizado nas mãos de
poucos, resultando assim, desta forma, em uma educação opressora.
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Em função destas sequelas sociais, o papel do educador nos tempos atuais, segundo Gadotti, deve ser de um educador crítico, revolucionário, e ao agir desta forma, ele estará criando “...condições objetivas
que favoreçam o aparecimento de um novo tipo de pessoas: solidárias,
organizadas, capazes de superar o individualismo, valor máximo da
educação capitalista” (GADOTTI, 1987, p. 121).
Considerando as teorias filosóficas educacionais desenvolvidas em
épocas diferentes por estes grandes teóricos, percebe-se que é no fazer
pedagógico e na relação professor e aluno que os discursos devem ganhar sentido e encontrar um significado em conformidade com a sua
trajetória social.
Cada educador necessita estar de uma forma continuada se apropriando de novos instrumentos de análise da realidade social-educacional, seja através de teóricos contemporâneos, ou participando de fóruns
de discussão relacionados ao fazer pedagógico, no sentido de que, agindo desta maneira, possam contribuir de forma significativa para o processo de aprendizagem dos seus alunos, como também, de se sentirem
cada vez mais capacitados para a grande tarefa que é educar.
3 METODOLOGIA
3.1 Práticas pedagógicas adotadas
Para que fossem alcançados os objetivos da disciplina, foi realizada
uma proposta pedagógica, levando em consideração desde a sequência
racional e lógica dos assuntos abordados até a prática pedagógica efetuada no decorrer da disciplina. É possível reforçar que foi objetivo geral
da disciplina: introduzir os problemas teóricos e práticos do fenômeno
educacional, à luz do saber filosófico, à análise da dimensão educativa
da formação filosófica e da dimensão filosófica da formação pedagógica.
Neste sentido, segue abaixo o quadro 1, com os conteúdos ministrados e a carga horária destinada para realização das práticas pedagógicas.
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Quadro 1 - Conteúdo ministrado na turma de Pedagogia em Parauapebas
Unidade
Unidade 1

Conteúdo
Aspectos gerais da filosofia - conceitos, características e história
Unidade 2 Filosofia e o surgimento da epistemologia ou
teoria do conhecimento
Unidade 3 O que é Filosofia da Educação? Será a Filosofia
da Educação importante? E por quê?
Unidade 4 Cultura e educação
Unidade 5 Ciências da Educação e Filosofia da Educação
Unidade 6
A filosofia, o filosofar e a
Filosofia da Educação
Unidade 7 Educação contra educação
Nota: *Carga horária.
Fonte: Elaborado pelo professor/autor.

CH*
10h
5h
10h
10
5h
5h
5h

Quadro 2 - Esquema cronológico das atividades realizadas na turma de
Parauapebas
DATA
****
1º Dia
2º Dia
3º Dia
4º Dia
5º Dia

HORÁRIO

8h às 12h
Aula expositiva
Aula expositiva
Aula dialogada
Filme “Duelo de titãs”
Pesquisa e construção do
seminário
6º Dia
Seminário
Fonte: Elaborado pelo professor/autor.

14h às 18h
Aula expositiva
Atividades
Atividades
Atividades com base no filme
Pesquisa e construção do
seminário
Seminário

Foram adotados como metodologia para o processo de ensinoaprendizado dos discentes: exibição de filmes e documentários; elabo201

ração de textos com epígrafe, citações e referências bibliográficas; aplicação de técnicas e diferentes procedimentos pedagógicos utilizados
na educação infantil; realização de seminários, debates, entrevistas e
mesas-redondas; elaboração de projetos; realização de pesquisas, bibliográficas e de campo; apresentação oral de atividades realizadas (microaula e minicursos); análise de textos (oral e escrita), referentes aos textos
estudados; e aula expositiva com uso de diferentes recursos didáticos
(retroprojetor, Datashow, vídeo, computador). Segue em anexo o quadro 2, contendo as práticas metodológicas adotadas na disciplina. (esta
frase está fora do lugar???)
O processo de avaliação da disciplina foi conduzido de forma contínua, sistemática e cumulativa, foram levados em consideração todas
as atividades realizadas pelos discentes, trabalho de conclusão da disciplina e frequência. Instrumentos usados pelo professor: a) participação
nos debates em sala de aula; b) trabalhos individuais ou em equipes; c)
seminário; d) frequência.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando as suas origens históricas, constatamos que a filosofia surgiu na antiguidade clássica, quando alguns pensadores gregos
demonstraram por meio do raciocínio lógico e sistematicamente organizado o quanto era relevante investigar e compreender criticamente a
realidade. Podemos, assim, compreender que a filosofia, como fundamentação teórica e crítica que se ocupa com as causas e condições do
conhecimento que pretenda ser racional e verdadeiro, também pode ser
entendida como uma atitude de renunciar, “abandonar” nossas certezas
e atentar para os momentos de dúvidas, constituídas por pensamentos
voltados ao questionamento do que é dito como natural, certo e acabado.
Assim, recorrer à dúvida pode ser um bom começo para o ato de
filosofar, desenvolvendo e exercitando o processo de conscientização
crítica e apurada da realidade. Mas, de que forma o educador em pro202

cesso de formação acadêmica compreende a filosofia? E a partir de que
pressupostos teórico-filosóficos ele poderá nortear sua prática para uma
ação transformadora? Qual é a importância desse campo de saber para
a educação? Como se dá o diálogo com a educação? Qual é o papel da
filosofia na formação do educador?
Tais indagações e questionamentos norteiam o presente escrito e a
prática realizada na sala de aula de Parauapebas, que tem como objetivo
investigar acerca da importância da filosofia para educandos no seu município, além de analisar a partir de pesquisa bibliográfica qual a importância da filosofia para a educação, para que com isso possamos refletir
sobre o papel da filosofia na formação do educador e assim, compreendermos quais são os pressupostos filosóficos que podem nortear uma
prática educativa transformadora.
Para atingir tais objetivos, foram realizadas várias práticas (aula
expositivas, dialogadas, debates de filmes e índices e seminários), fizemos uma pesquisa bibliográfica para analisarmos teoricamente os questionamentos já colocados, concomitantemente à aplicação e análise dos
discentes sobre a realidade da educação, sobre a sociedade e outros aspectos, para melhor analisarmos o nível de importância dada por tais
graduandos à filosofia em sua trajetória formativa, bem como sua apropriação de conhecimentos filosóficos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS (o item 4 tem este mesmo subtítulo)
A atitude filosófica é um dos caminhos que possibilita atingir os
objetivos e finalidades sociopolíticas da educação, como processo que
propõe a construção do conhecimento que não seja ingênuo (senso comum), mas sim epistemológico (filosófico). Assim, a Filosofia da Educação colabora e faz com que nos percebamos no mundo e com ele, e,
nesta condição, possamos notar que é possível realizar a árdua e difícil
tarefa (mas não impossível!) de politização dos indivíduos como agentes políticos da transformação.
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Devemos, então, gradualmente, ir assumindo com clareza e determinação uma atitude filosófica, constatando o mundo e compreendendo que podemos interferir nele para colaborar e construir um mundo
repleto de condições favoráveis a todos, indistintamente.
É papel dos educadores contribuírem para despertar a consciência
dos educandos. Ao atuar, por exemplo, em uma escola inserida em um
contexto social marcado pela miséria, pela fome e pela desesperança,
têm o importante papel na formação política dos educandos e das comunidades em que vivem, proporcionando condições para uma reflexão crítica sobre tal realidade, considerando sempre a possibilidade de
mudanças e recusando as condições de miséria como algo inaceitável
num mundo de tantas riquezas mal distribuídas.
É tarefa do educador saber informar e esclarecer que tal situação
é fruto de uma sociedade organizada de forma extremamente injusta
e desigual. Dessa forma, o papel da filosofia na formação do educador
envolve o questionamento, a denúncia, a não resignação diante da pobreza material, a reflexão crítica profunda, tendo como base a análise do
contexto histórico, político e social vigente.
Realizada esta análise, a tarefa pedagógica assume com mais vigor
a formação humana, evidenciando inúmeras possibilidades e oportunidades de atuar no mundo com o desejo de transformá-lo em favor das
coletividades historicamente excluídas. Essa tarefa se impõe no cenário
atual como imprescindível e inadiável.
Ao término do trabalho pudemos observar que os alunos e alunas
estavam mais motivados para serem professores e professoras, mesmo
sabendo das dificuldades e desvalorização da profissão, além do gosto
pela disciplina. Alguns se apresentaram menos apáticos, mais críticos
e responsáveis nas atividades desenvolvidas. Aos poucos o campo Filosófico/Histórico na faculdade vem ganhando espaço e despertando
nos professores das áreas específicas e dos licenciados a descoberta do
sentido de ser educador e passam a entender que a Filosofia e a História
da Educação não são disciplinas inúteis e sem sentido.
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O ato de educar acontece no processo histórico/filosófico de cada
grupo social no qual são repassadas as tradições, mas, também, os valores e normas no sentido de contribuir com a personalidade do jovem
estudante. Notadamente, educar vai além de transmissão de conhecimentos. É a forma de fornecer a alguém os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento físico, intelectual e moral. É promover o processo
de formação do outro como ser humano integral.
Destacamos que a educação escolarizada não é o único espaço na
sociedade que promove processos educativos e que orienta a vivência
dos estudantes. Ao contrário, o estudante, quando chega à universidade,
traz experiências e concepções construídas na família e na comunidade
e em outros espaços. Tais experiências e concepções construídas, muitas
vezes, entram em choque com os valores e normas estabelecidas pela
educação escolarizada. Cabe aos profissionais, através da filosofia, contribuir para uma postura ética e questionadora do sujeito.
Neste sentido, foram alcançados os objetivos da disciplina na turma de Parauapebas, em que os discentes desenvolveram sua habilidade
e competências, a destacar: ler textos filosóficos de modo significativo; ampliar gradativamente o alcance da leitura filosófica; elaborar por
escrito o que foi apropriado de modo reflexivo; debater, tomando uma
posição, defendendo-a argumentativamente e mudando de posição em
face de argumentos mais consistentes; desenvolver no educando a capacidade de compreender a realidade, buscando respostas e caminhos
diferentes para as mesmas questões, tanto no âmbito da escrita como
da oralidade; desenvolver no educando a percepção de que a verdade é
dialética e atemporal, não tendo nenhum segmento do conhecimento a
exclusividade de sua posse; compreender e contextualizar conhecimentos filosóficos, nos planos sociopolítico, histórico, metafísico, cultural
e educacional e aplicar conhecimentos filosóficos no plano existencial,
nos projetos de vida e nas relações sociais nos ambientes escolares.
Assim, o debate sobre o papel de ser educador e como este necessita pensar sobre a realidade em que estamos inseridos é fundante
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para que nossos discentes compreendam que vamos precisar de pessoas éticas e responsáveis para construir outra nação. Daí, a necessidade
de docentes e discentes discutirem no mundo contemporâneo as suas
práticas e lutarem decididamente por relações em que todos e todas se
sintam sujeitos históricos.
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