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1. Justificativa 

 
O Núcleo Pedagógico Integrado da Universidade Federal do Pará (UFPA), é 

uma escola de 1º e 2º graus que serve de campo de observação e experimentação aos 
discentes dos Cursos de Licenciatura da UFPA. As práticas pedagógicas ali realizadas, 
vinham sendo questionadas por não desenvolverem no alunado, uma postura crítica e 
consciente do seu mundo e de seu papel como homem histórico — objetivo educacional 
maior da instituição. 

Face a esta situação, tão preocupante, os professores da área de Estudos So-
ciais se propuseram a organizar encontros, para a discussão de uma temática relacionada 
com o assunto e a trocar experiências de sala de aula, de modo a selecionar questões 
pertinentes e a buscar soluções para suas necessidades e interesses. 

A idéia foi a de se criar um espaço para o estudo da fundamentação teórica 
que viesse embasar o debate crítico visando levar cada professor a refletir sobre sua 
própria prática pedagógica, entendendo-se que para transformar a escola é necessário 
trabalhar as resistências que nela existem, podendo ser a prática do cotidiano do profes-
sor uma delas. 

A experiência foi efetivada através de mini-cursos, que se realizaram ao lon-
go de um ano letivo, nos quais, cada participante teve a oportunidade de assumir ora a 
função de mestre, ora a de aprendiz, numa situação típica de troca de experiências entre 
profissionais. 
 
2. Objetivos 

 
Reorganizar o trabalho educacional da área de Estudos Sociais, através da 

troca de experiências entre professores, tendo em vista: minimizar problemas que 
vinham dificultando o processo ensino-aprendizagem na instituição; construir coleti-
vamente um planejamento de Geografia e História, ao mesmo tempo integrado e aberto, 
para o 1º Grau do NPI (5ª a 8ª séries). 
3. Conteúdo da Proposta e Metodologia 

Foram legitimados dois professores, um de Geografia e outro de História, 
para elaboração e execução do projeto. Organizou-se uma pré-proposta que, depois de 
discutida no grupo de professores da área, transformou-se no planejamento de atividade 
que se queria desenvolver. 

O trabalho foi planejado para ser realizado em seis momentos, com estudo e 
discussões de temas e execução de trabalhos relacionados à situação vivenciada, colo-
cando-se em cada um deles, muitos desafios e algumas saídas... 
Primeiro Momento: Identificação da Proposta de Trabalho 

Discussão e reflexão sobre os objetivos dos Encontros, a metodologia a ser 



 

 2

utilizada (o momento em evidência) e a filosofia que norteia a política educacional da 
instituição. 
Segundo Momento: Análise Crítica da Escola 

Reflexão sobre a situação da escola brasileira, hoje, confrontando-a com a 
realidade vivida no NPI. 

Na discussão de temas relacionados com a Escola enquanto espaço demo-
crático destacou-se, entre outras questões, as barreiras antiquadas e abusivas, enfrenta-
das pelo professor no exercício de sua prática de ensino, com a preocupação de tentar 
uma revisão na colocação das propostas pedagógicas. 
Terceiro Momento: Metodologia do Ensino — Sua Aplicabilidade num Determinado 
Contexto Social 

Discussão sobre a importância das metodologias, em especial as utilizadas 
em nosso espaço de trabalho, questionando o “como”, o “quando”, o “onde” e o “por 
que” de sua utilização. Partindo-se da convicção de que os alunos aprendem através de 
sua própria ação (conceito do “aprender a aprender”). Tomou-se como referência para o 
debate, a prática pedagógica vivenciada pelos elementos do grupo que foram narradas, 
refletidas, analisadas e criticadas coletivamente. 
Quarto Momento: Planejamento de Ensino — Ato Político Pedagógico 

Análise crítica do planejamento de ensino tal como estava sendo desenvol-
vido no NPI, seguido do depoimento dos professores sobre os recursos instrucionais e a 
maneira como vinham sendo utilizados na Escola. Chegou-se ao consenso de que as 
iniciativas podem fracassar se não forem acompanhadas de uma mudança na própria 
instituição. Chegou-se também à consciência de que devemos ter maior participação 
nesta mudança. 
Quinto Momento: Avaliação 

Discutiu-se sobre a avaliação nos seus múltiplos aspectos: auto-avaliação e 
hétero-avaliação de professores e alunos de forma constante, num caráter quantitativo, 
qualitativo e cumulativo, culminando com um Conselho de Avaliação Final. 
Sexto Momento: Planejamento de Ensino — A construção de uma Proposta 

Com base nos estudos e atividades desenvolvidas no decorrer dos Encontros 
foi construído um planejamento de ensino integrado de Geografia e História que passou 
a ser aplicado de 5ª a 8ª séries em caráter experimental, num processo de avaliação 
constante. 
 
4. Resultados 

A experiência contribuiu para: 
• Quebrar as resistências existentes. 
• Desenvolver na Escola uma prática coletiva. 
• Melhorar a prática pedagógica dos professores e, conseqüentemente, a 

aprendizagem do alunado. 
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