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REGISTRO DE REUNIÃO 

 

Registro do encontro de estudos do Grupo de Estudos 

e Pesquisas da Práticas Etnomatemáticas da 

Amazônia – GETNOMA, realizado no dia vinte de 

abril de dois mil e dezoito. Abaetetuba, Pará. 

 

A reunião de estudos do GETNOMA, teve a participação dos professores: Osvaldo dos 

Santos Barros (coordenador); Odirley Ferreira (vice-coordenador), José e a professora 

Salécia, que inicia no grupo a partir dessa data. Foram discutidos alguns 

encaminhamentos, abaixo discriminados, para futuros encontros do grupo. 

Iniciamos com avisos dados pelo professor Osvaldo Barros: o LEMAT foi inscrito no 

edita da PROEG, LABINFRA para estruturação do espaço do LEMAT. Também foi 

proposto um projeto para o programa do PIBID. Estamos no aguardo dos resultados para 

os dois editais. O professor Osvaldo comunicou que não será mais possível organizar as 

atividades do GETNOMA em Belém, possibilitando assim, um maior envolvimento com 

as atividades em Abaetetuba. Nesse sentido, vamos tornar os encontros do grupo 

semanais, sempre às sextas feiras a tarde. 

Foi solicitado pelo prof. Odyrlei Ferreira a revisão dos certificados do EEMPA4 que estão 

disponíveis no site do GETNOMA. 

A professora Salécia é a mais nova integrante do GETNOMA e foi solicitado que ela 

disponibilize seus dados para que seja inscrita no diretório do CNPQ como professora 

colaboradora do LEMAT. 

O prof. Osvaldo lembrou da necessidade de organizarmos materiais para a produção de 

artigos e outros trabalhos. Para isso ficou orientado que temos algumas possibilidades de 

produção: orientações e co-orientações de trabalhos de TCC, produção de artigos para 

revistas e produção de livros. 

O prof. Odirley trouxe como proposta o seu trabalho de conclusão de curso, para ser 

explorado a partir da sua temática. Para iniciar, decidiu tratar dos processos de cubação 

de madeira como o método Francon. O professor Osvaldo sugeriu incluir nesse estudo 

um material desenvolvido para atividades com a Educação do Campo. Como 

encaminhamento, iniciamos por escanar o trabalho e montar uma estrutura de trabalho. 



                    
 

A professora Salécia apresentou como proposta os processos de construção dos modelos 

matemáticos utilizados pelos pedreiros, para medição de área. Como encaminhamento, a 

professora vai iniciar entrevistas com alguns profissionais. Também foi proposta à 

professora Salécia, iniciar um trabalho junto aos seus alunos tratando do tema: 

Brincadeiras de Rua. A partir desse tema, os alunos iniciam uma investigação junto aos 

seus pais, a partir da questão: Quais as brincadeiras que eles desenvolviam quando eram 

crianças? Esse tema deve ser desenvolvido como proposta para o mestrado profissional. 

O professor José, que por motivos de saúde na família não estava presente (chegando 

depois), foi representado pelo professor Odirley com a seguinte proposição: Práticas 

ribeirinhas a parti das experiências do pai do professor José. A partir dessa ideia, 

propomos, para esse estudo, os seguintes produtos: 1 – tema de mestrado, tendo como 

produto, um livro que conta a história de uma aluno, em sala de aula, as práticas 

tradicionais conhecidas pelo seu pai e a partir daí, são desenvolvidas atividades e 

exercícios para a sala de aula; 2- produção de um livro que conta a trajetória do seu pai, 

como sábio da tradição e 3- produção de um documentário sobre as práticas por ele 

conhecidas. 

A partir das propostas apresentadas, o professor Osvaldo apresentou algumas propostas 

de produção para o grupo: 1- organização de uma revista eletrônica para o GETNOMA, 

que pode ser hospedada no site da UFPA, tendo essa revista uma periodicidade semestral; 

2- um jornal do LEMAT, para divulgação de atividades, projetos e outras situações e 

resultados de estudos, que será vinculado a partir do site do GETNOMA. Outra proposta 

é a impressão dos livros das dissertações e teses dos professores Osvaldo e Odirley. 

Outro assunto foi a parceria com os professores do SOME, que foi proposta pelo professor 

Osvaldo, mas segundo o professor Odirley, os professores não tiveram interesse, então 

vamos aguardar um pouco mais. 

Como temática de estudos para o próximo encontro, vamos discutir o texto: Professor-

pesquisador: concepções e práticas de mestres que atuam na educação básica, que 

se encontra disponível no site do GETNOMA, a parti do link: 

https://www.osvaldosb.com/getnoma. Esse material deve ser lido para ser discutido, pois 

vamos reiniciar essa temática para discutir quais os fatores que influenciam na formação 

de um professor pesquisador e reflexivo da sua prática. 

Sem mais o que acrescentar, agradecemos a participação de todos e convidamos os 

demais membros do GETNOMA, bolsistas do LEMAT e alunos da graduação que estão 

sob orientação de TCC do professor Osvaldo Barros, a participarem dos próximos 

encontros do GETNOMA. 

Registra essa reunião o professor Osvaldo Barros, coordenador do LEMAT. 

 

https://www.osvaldosb.com/getnoma

