
"Não há utopia verdadeira fora da 

tensão entre a denúncia de um 

presente tornando-se cada vez 

mais intolerável e o anúncio de 

um futuro a ser criado, construí-

do, política, estética e eticamen-

te, por nós, mulheres e homens”.  

             Paulo Freire 
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Realização: 



APRESENTAÇÃO 

Nos últimos três anos o Programa Insti-

tucional de Bolsa de  Iniciação à Docên-

cia – PIBID, através do subprojeto Pe-

dagogia Castanhal tem desafiado estu-

dante e docentes do Curso de Pedagogia 

a voltar o olhar à educação  e às escolas 

do campo e, consequentemente, como o 

contexto econômico, social e ambiental 

que as condicionam, bolsistas e voluntá-

rios do PIBID têm a oportunidade de 

problematizar as belezas e agruras que 

caracterizam o fazer pedagógico no 

meio rural Amazônico e de jogar luz 

sobre o objeto de estudo acadêmico his-

toricamente deixado na penumbra, co-

mo um não-assunto. Entretanto, paula-

tinamente os aprendizados vividos em 

diversos  eventos, em escolas multisseri-

adas em escola de assentamento ou nas 

muitas horas abordo de ônibus escolares 

na companhia de docentes e estudante  

da educação básica, vão sendo introdu-

zindo,  como currículo oculto, na rotina 

do curso de Pedagogia. 

Compreendemos que a educação do Campo é 

um objeto de estudo politico e pedagógico em 

construção, e que sua afirmação depende, ine-

xoravelmente, da força e da mobilização dos 

movimentos sociais e da problematização da 

realidade que impulsiona as suas lutas. 

Frente a este senário, o PIBID Pedagogia do 

Campus universitário de Castanhal comemora 

o seu Terceiro Aniversario com a realização da 

I Jornada de Educação do Campo (JUC), cujo 

o tema é Reforma Agrária e Desenvolvimento 

Rural. 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 Dia 04- MANHÃ- Auditório do GETI 

8:00h ás 8:30h- Credenciamento 

8:30h ás 9:00h Mística 

9:00hs ás 9:30-Mesa de abertura  

Prof. Drº. João Ramos- Coordenador da 

UFPA/Castanhal/ Coordenador do PIBID 

Profª. Drª. Eula Regina Nascimento-

Diretora da Faculdade de Pedagogia/ Coor-

denadora PIBID 

Prof. Drº. Renilton Cruz-Coordenador do 

PIBID/Pedagogia-Castanhal 

9:30  ás 12:00hs– Mesa -“Movimento Soci-

al, Reforma Agraria e Educação”- Repre-

sentantes dos Movimentos Sociais ( FETA-

GRI, MST e MCP)   

Intervalo para o almoço 

TARDE 

14:00 às 17:00h - Oficinas e Minicursos  

Dia 05-MANHÃ– Auditório do GETI 

9:00h ás 10:00h– Mesa “ Desenvolvimento 

Rural” -Profª. Dr. Adebaro Reis./ IFPA 

10:00h ás 12:00– Mesa “ Movimentos Soci-

ais e Educação do Campo”- Profº.Dr. Salo-

mão Mufarreje Hage/ UFPA 

12:00– Mística de encerramento e comemo-

ração de 3 Anos do PIBID 

ANOS 


