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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 e 

sete 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 e Viviane, que inicia no grupo a partir dessa data. Iniciamos a discussão do texto 

Professor-pesquisador: concepções e práticas de mestres que atuam na educação 

básica e depois, retomamos encaminhamentos das produções dos membros do grupo.  

A partir das discussões levantamos alguns comentários sobre o texto: 

Questionamento: 

- a pesquisa está desconectada do ensino? 

- as duas podem ocorrer juntas? 

- se o professor utiliza a pesquisa em sua prática docente, ele já está demonstrando 

quer deseja uma prática docente diferenciada? 

Questões que motivam a pesquisa em sala de aula: 

- Porque o aluno não aprende? 

- como ele pode aprender? 

Com relação à prática da pesquisa em sala de aula: 

- A pesquisa favorece o aluno ou o professor? 

A partir dessas questões iniciais começamos a ler a introdução do texto que apresenta 

resultados de pesquisas realizada junto a professores da escola básica que já fizeram pós-

graduação. 

Conversa após o início da leitura: 

- O que é necessário ao professor pesquisador? 



                    
 

As respostas apresentadas pelos membros do getnoma trazem os seguintes elemento: o 

tempo, que impede o desenvolvimento de uma pesquisa; saber, que remete à 

possibilidades de estudos complementares; organização e planejamento e a escolha de um 

tema para pesquisas 

Para ampliar nossas discussões sobre o processo de formação do professor pesquisador, 

vamos dar continuidade com a apresentação dos primeiros tópicos com o professor 

Odirley e a professora Salécia, no próximo encontro. 

 

Encaminhamentos dos trabalhos: 

A professora Salécia está fazendo o levantamento das brincadeiras de rua com seus 

alunos, mas ainda vai adequá-las ao conteúdo da disciplina. Quando ela levantar o 

material, vamos discutir sua investigação em sala de aula; 

O professor José informou que seu pai vai nos receber e marcamos esse encontro para os 

dias 18 e 19 de maio, quando teremos a oportunidade de entrevista-lo e gravar entrevista. 

Nesse encontro estarão os professores: Osvaldo, Odirley e José. 

O professor José, também, apresentou temas que ele vai abordar na sua proposta de 

investigação: 

1- Andar e navegar no escuto; 

2- Pesca com linha; 

3- Produção e uso do tipiti; 

4- Porto com miritizeiro; 

5- Engenhos e sua história em Abaetetuba; 

6- Processo de implantação do açaí nativo; 

7- Tipos de pesca artesanal; 

8- Expansão da produção quilombola; 

9- Futebol é o esporte e campo é o trabalho; 

10- A caçada orientada pela saída e por da Lua; 

11- Cuidado com a chuva que cai na preamar e na reponta; 

12- Tabatinga, cimento que não pega fogo; 

13- O açaí amassado é mais gostoso que o batido. 

O professor Odirley disse que precisa dar retorno ao MORIVA, que deu apoio ao 

desenvolvimento da sua dissertação. Assim, combinamos que ele vai retomar o contato 

com a direção do MORIVA para marcarmos uma formação com os alunos e professores 

das ilhas. Essa formação será planejada para o segundo semestre e ocorrerá, 

preferencialmente, em local determinado pelo próprio MORIVA, visto que será 

necessário que eles garantam a estrutura dessa formação. 

O professor Osvaldo sugeriu que o professor Odirley, em conjunto com a equipe do 

GETNOMA, trabalhe na elaboração de vídeos de orientações aos professores, para usar 

o produto da sua dissertação em sua prática docente. 

 



                    
 

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. 

 


