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PALAVRAS-CHAVE: Greve;formação de professor;estágio escolar.
O objetivo do estudo foi analisar os limites e desafios movimento grevista dos
trabalhadores em educação da Rede Estadual de Ensino do estado do Pará na formação dos
professores de Educação Física da UFPA. Partimos do pressuposto que os motivos da greve
causariam impactos na formação dos discentes do Curso de Educação Física da UFPA.
Observou-se que a realidade da greve na Escola Estadual Mário Barbosa era uma necessidade
concreta devido a ausência de espaços adequados para realização das aulas. Os pontos de
pauta da greve de 2018 foram justificados pelo SINTEPP (Sindicato dos (as) Trabalhadores
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em Educação Pública no Pará) a partir dos seguintes fatores: não pagamento do reajuste do
piso salarial desde 2016, além dos retroativos que se acumulam desde 2011; realização de
concurso público e o cumprimento da lei do piso do magistério e PCCR (Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração) Unificado, melhorias na segurança e infraestrutura das escolas. É
importante salientar que os pontos que provocaram a greve afetam diretamente aos discentes
em Educação Física. A metodologia utilizada foi a pesquisa documental, baseada em fontes
primárias em sites, jornais e boletins informativos. Como resultado, percebe-se que o Estado
deveria atender sobre as demandas solicitadas, porém o processo permanece em aberto ainda.
Verifica-se também que a desvalorização do ensino nas escolas contribui para a desmotivação
dos professores ao ministrarem suas aulas, gera insegurança de funcionários e alunos dentro
do ambiente escolar e influencia diretamente na sociedade local. Pode-se considerar que o
contexto da greve na Rede Estadual tem como objetivo uma melhoria nas áreas da
infraestrutura, segurança e remuneração docente, mostrando que a greve visa um progresso
nas condições sociais para a comunidade.
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