
Egressas do PPGEDU/UNIPAMPA participam de webnários promovidos pelo PET/Pedagogia, 

direcionado a estudantes de graduação da UNIPAMPA. 

 

Durante os meses de maio e junho de 2020, o grupo PET Pedagogia, cuja tutora é a professora 

Juliana Machado, realizou o projeto “Conversas com professores/as: debates entre universidade 

e escola” através de webnários semanais sobre temáticas vinculadas à formação de professores, 

desdobradas em temas de interesse previamente coletados com a comunidade acadêmica. O 

ciclo de formação previa a discussão, a cada tema, de experiências realizadas na Educação 

Básica por docentes. O projeto contou com a participação de egressas do PPGEDu Driéle Silva 

(Webnário “Gênero, Sexualidades e Educação”), Juliana Brochado da Luz (Webnário 

“Interseccionalidade e Educação”) e Paula Fernanda Brum (Webnário “Cibercultura e 

Educação”), relatando suas pesquisas de intervenção. Seguem depoimentos das egressas 

participantes do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando recebi o e-mail da professora me 

convidando para o evento, confesso que 

fiquei um tanto insegura do que falar, pois 

são tantos momentos vividos no mestrado, 

tantos sentimentos que surgiram ao longo 

do curso e na dissertação que não tinha 

certeza do que falar, mas decidi participar 

e que foi muito bom, mostrar a pesquisa- 

intervenção que eu desenvolvi orientada 

pela professora Juliana, me fez voltar no 

tempo e curtir um pouco mais no instante 

que relatava a trajetória desde o projeto 

até a finalização. Participar desse evento 

foi muito gratificante, pois pude mostrar a 

minha realidade de sala de aula e 

possibilitando contribuir, a partir da minha 

experiência, para a realidade de outras 

colegas que estavam participando. Só 

tenho a agradecer o convite e espero que 

este evento trilhe longos e lindos 

caminhos, mostrando diferentes temáticas 

e realidades que se fazem presentes na 

nossa sociedade.” (Driéle Luize Souza da 

Silva)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“ Participar da proposta formativa de 

diálogos do PET Pedagogia significou, para 

mim, trazer para o coletivo a reflexão 

acerca não só dos conhecimentos 

produzidos em nossa pesquisa, mas das 

formas com que a intervenção dialogou 

com os fazeres  da nossa escola, acenando 

para práticas resistentes possíveis, que 

transgridem o sistema opressor, em que 

temos sido aprisionados, produzindo uma 

referência de como fazer. Ter espaços em 

que o nosso  pensamento de mulheres 

negras, professoras negras, possam trazer 

à tona nossas intencionalidades 

pedagógicas de combate ao racismo, 

possibilita que se construa  no coletivo 

(escola e universidade) a postura 

educadora de afirmação, que exige a 

educação antirracista de não reprodução 

do sistema.” (Juliana da Rosa Brochado da 

Luz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A participação no evento do PET 

Pedagogia foi bastante relevante no 

sentido de poder compartilhar as 

experiências e práticas pedagógicas que 

tenho procurado realizar na escola pública  

no que diz respeito à Cibercultura e ao uso 

das tecnologias digitais no processo de 

ensino e de aprendizagem, conhecimento 

este adquirido com as pesquisas e estudos 

realizados no Mestrado. É preciso trazer ao 

debate para os futuros profissionais da 

educação a importância de práticas 

educativas alinhadas à sociedade 

contemporânea a qual fazemos parte, a 

fim de que o ensino se torne alinhado a 

este tempo digital e atenda a demanda de 

alunos que recebemos nas escolas.” (Paula 

Fernanda Rodrigues Brum)  


