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O Primeiro Mestrado da Uniselva

Paulo Speller
Professor Emérito da UFMT

Em 1984 a UFMT obteve na CAPES/MEC quatro bolsas para doutora-
mento no exterior para reforçar nossa missão de construir e apoiar um Pro-
grama de Pós-Graduação com o primeiro curso de mestrado. Disputamos as 
vagas no exterior e obtivemos as bolsas, Olga Évora e Artemis Mota Torres 
em Barcelona, Peter Büttner na Áustria e eu, no Reino Unido.

Eu ainda estava no meio do doutorado quando o jovem pesquisador 
do CNPq, Nicanor Palhares Sá, informou-me que o nosso mestrado havia 
sido aprovado, em 1986. Quanta alegria e satisfação pela missão concluída 
com sucesso, por esse sonho que foi de todas as pessoas que se envolveram 
desde sempre na construção da Universidade Federal nas lonjuras de Mato 
Grosso, em pleno centro geodésico da América do Sul, por onde passaram 
tantos exploradores europeus em busca de civilizações míticas do passado. 
Pois aí estava a civilização, mas nós estávamos a construí-la naqueles dias, 
em Cuiabá, com projeção para todo o Mato Grosso e o Brasil, inspirados 
na sabedoria dos Povos Indígenas.

Quando vim para Cuiabá em 1980 a Universidade já havia cumprido 
seus primeiros dez anos de vida instituída e, a mística da Uniselva me 
fisgou de uma vez. Ainda me lembro de como conheci o então reitor Ga-
briel Novis Neves quando nos visitou de surpresa em 1981 no Núcleo de 
Pesquisa e Pós-Graduação do Departamento de Educação (NPG-EDU) do 
Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH). O Núcleo foi uma das ideias 
mais geniais para a construção da vida acadêmica da Universidade. Maria 
de Lourdes Bandeira De Lamônica Freire era a sub-reitora de pesquisa e 
pós-graduação (SPG-EDU) e liderou a criação de três Núcleos para acolher 
os primeiros mestres que retornavam de todo o Brasil nas áreas de Letras 
(NPG-LET), Biologia (NPG-BIO) e do nosso NPG-EDU. Havia liderança na 
Universidade, que congregava, mobilizava, com participação e vontade de 
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colaborar para além das obrigações do dia-a-dia. Nelson Zanata foi o elo de 
ligação para que eu viesse para a UFMT, e vim, obrigado, Nelson!

O mestrado começou em 1987, em Educação Pública, era o mestrado da 
Universidade, contando com docentes de diferentes áreas de conhecimen-
to reconhecidas nos cinco centros acadêmicos de Cuiabá: ciências sociais 
(CCS), ciências agrárias (CCA), ciências exatas e da terra (CCET), ciências 
biológicas e da saúde (CCBS) e letras e ciências humanas (CLCH). Todos se 
engajaram de corpo e alma, desde a equipe reitoral, passando pelos centros 
e departamentos e pelos integrantes e associados do NPG-EDU da linha 
de frente: Artemis, Dineva, Genésio, Ilda, Joaquim, Lourdes, Olga, Oreste, 
Rosa, Serys, Siler, Vera, Vilma e tantos mais que estiveram de uma forma ou 
outra no Núcleo. Depois veio Nicanor. Eu me engajei desde minha chegada 
em 1980 com a tarefa de colaborar na formulação de um plano de pesquisa 
e pós-graduação, articulando no Brasil e mundo afora. Conseguimos! E o 
mérito é de todas as pessoas que acreditaram e trabalharam!

Conheci Nicanor em minhas andanças por Brasília, já em plena rede-
mocratização política de nosso país. Como tudo na vida, foi um caso vindo 
de tanto abrir portas no MEC, na CAPES, na UnB - com o coração generoso 
da saudosa Geralda Dias Aparecida, que compartilhamos entre a UFMT e 
Brasília, e no CNPq, onde Célio Cunha nos apoiava e ofertou uma bolsa 
para que o jovem doutorando viesse nos apoiar em Mato Grosso como 
pesquisador visitante. Provocador e formulador competente, Nicanor se 
encantou com o desafio e veio para Cuiabá pouco antes de eu partir com a 
família para fazer o doutorado na Universidade de Essex, em 1984. E assim 
foi, dois anos depois estava o mestrado pronto e aprovado para deslanchar 
no ano seguinte.

Depois ocorreu consolidação e toda a trajetória de transformação desse 
primeiro mestrado que paulatinamente foi se concentrando propriamente 
no campo da educação e suas relações, que se ampliaram e focaram na 
medida inclusive da criação de novos cursos de mestrado na UFMT. Logo 
integrou docentes oriundos dos campi de Rondonópolis e Médio Araguaia, 
discentes, orientadoras e orientadores. O mestrado passou a ser de toda 
a Universidade. E veio o doutorado, em educação, e outros. Hoje a Uni-
versidade é referência em Mato Grosso, na região Centro-Oeste, no Brasil, 
na América Latina e nas suas relações com outras universidades. A palavra 
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que me cabe depois dessa história que começou 40 anos atrás em 1980 é 
só uma, Gratidão. Mais uma vez, gratidão a todos que participaram, lide-
raram, construíram e continuam empenhados na sua consolidação. A lista 
é extensa e os capítulos desta história estão registrados de próprio punho 
neste livro, que é fruto deste esforço coletivo. Obrigado, mesmo, a vocês 
que fizeram e fazem a história de uma iniciativa que busca contribuir para 
a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e solidária através da 
educação, da universidade, da nossa UFMT.

A história de uma Universidade que é criada em 1970 em uma unida-
de da federação que à época abarcava quase 20% de um País de dimen-
sões continentais como o Brasil nos obriga a refletir sobre o papel das 
universidades no desenvolvimento do seu território, com repercussões 
nacionais e além-fronteiras. Lembremos que em 1962 havia sido criada a 
Universidade de Brasília (UnB) como Fundação independente do Estado, 
com patrimônio próprio, autônoma, portanto, desafiando a história das 
universidades públicas brasileiras. O Plano Orientador da UnB, elaborado 
por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, anterior ao golpe militar de 1964, 
propunha uma universidade com papel estratégico na construção de um 
Brasil democrático e livre. Mais de uma vez ouvi de nossos dirigentes fun-
dadores que a UFMT se inspirou na UnB, estruturando-se também como 
Fundação, pública nos seus alicerces institucionais, autônoma na sua pro-
posta de erigir-se como Uniselva para fazer frente aos hercúleos desafios 
que Mato Grosso adivinhava. Gabriel Novis Neves, Pedro Dorileo e Attílio 
Ourives buscaram perseguir a complexidade desses desafios, ainda que 
frente às imposições dos governos militares legitimados pelo Parlamento 
após o golpe. Foi depois da anistia política de 1979 que a UFMT recebeu 
alguns desses anistiados, entre eles eu mesmo, que retornava ao Brasil 
depois de 10 anos de exílio no México e Moçambique. É nesse contexto 
que em 1980 me torno professor visitante da UFMT, trazendo na bagagem 
essa experiência do convívio com outras universidades como a Universi-
dade Veracruzana, a Universidade Autônoma de Puebla, a Universidade 
Nacional Autônoma do México e a Universidade Eduardo Mondlane de 
Moçambique.

A Unesco viria a formular como política mundial o papel estraté-
gico que podem ter as universidades no processo de desenvolvimento 
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sustentado e sustentável social, cultural e economicamente, de forma 
integrada de seus povos, sua região, seu país. Isso em 1998 ao realizar a 
Conferência Mundial de Educação Superior, antecedida pela Conferência 
Regional da América Latina e Caribe em Havana em 1996. A inquietação 
e engajamento das universidades latino-americanas deram o tom para as 
demais reuniões que se seguiram e colocaram os olhos na nossa região. 
Quanta responsabilidade, sobretudo para uma região de desenvolvimento 
tardio como a nossa.

Este foi o caso de Mato Grosso, onde tivemos que esperar tanto por 
uma universidade, como de resto o Brasil, que apenas em 1920 criou a sua 
primeira, a Universidade do Brasil, hoje UFRJ, que acaba de cumprir seus 
primeiros cem anos, quando nosso vizinhos da América conheceram suas 
primeiras universidades já no século XVI com a chegada dos colonizadores 
espanhóis e da Igreja Católica, num processo civilizatório contraditório que 
beneficiou a exploração vil e nossos primeiros contatos com genocídios 
localizados. Mas as universidades ficaram e aí estão, com missões mais 
comprometidas com a liberdade e um desenvolvimento mais voltado para 
toda a sociedade.

A Unesco realizou nova Conferência Regional em 2008 em Cartagena 
das Índias com a Assistência de 3 mil pessoas de toda a América Latina 
e Caribe, levando a mensagem do papel estratégico da Universidade. 
Pude levar a nossa experiência da UFMT e da nascente Universidade 
Federal Afro-brasileira (UNILAB) que eu coordenava em Redenção, 
no Ceará, onde mais uma vez a marca da Uniselva esteve presente. No 
ano seguinte levamos essa bandeira à segunda Conferência Mundial da 
Unesco, em 2009.

Dez anos depois, foi a vez da CRES em Córdoba, na Argentina, que 
celebrava os cem anos da Reforma Universitária liderada inicialmente pe-
los estudantes daquela universidade em 1918, quando ainda contávamos 
com apenas faculdades semeadas pela expulsão em 1908 da família real 
portuguesa para o Brasil, no campo do direito, medicina e engenharia. 
Depois de toda esta trajetória entre a UFMT, a UNILAB e o MEC, me engajei 
na Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (OEI), reafirmando o papel imprescindível da educação e da 
Universidade, para levar à prática o que Paulo Freire nos ensina até os dias 
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de hoje: “Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. 
Pessoas transformam o mundo”1 (FREIRE, 1979, p.84).

Esta é a nossa verdadeira missão, como pessoas que se dedicam a 
educar e que querem levar à próxima Conferência Mundial de Educação 
Superior a realizar em 2022 em Barcelona, na Espanha. Espero reunir ener-
gias para mais uma vez levar a nossa experiência, minha, de vocês que 
nos ajudaram e continuam a construir a Universidade, o nosso mestrado 
e doutorado, mostrando que a educação pode fazer a diferença. Parabéns 
a todas as pessoas que estão reunidas neste livro que é um relato, mas é 
também uma bela reflexão. Vocês fazem a diferença, força!

Barcelona, Julho de 2021

1 FREIRE, Paulo. Educação e Mudança. São Paulo: Paz e Terra, 1979.
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Apresentação

Os Organizadores

– não se tapa o passado,

goteira-o, por entre os dentes.

– o presente?, chuvisquinha

/aspecto d’água/

sem punhos do tempo.

Silva Freire

Em seus anos de existência o Programa de Pós-Graduação em Educa-
ção da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) conta sua história e 
sublinha as memórias de uma trajetória dedicada ao processo de formação 
e qualificação de profissionais da Educação, assumindo o mérito e as res-
ponsabilidades de ter sido o primeiro programa de Mestrado em Educação 
da UFMT e do Estado de Mato Grosso.

Para reconhecer este percurso é preciso destacar o compromisso po-
lítico com a Educação Pública em torno do qual foram forjados processos 
de construção de conhecimentos e inovações que têm contribuído signifi-
cativamente para o desenvolvimento regional e nacional. 

A formação de mestres e doutores no Estado de Mato Grosso e nos 
estados que compõem a Amazônia Legal é objetivada pela vasta produção 
intelectual construída por meio dos esforços de muitas gerações de profes-
sores pesquisadores, mestrandos, doutorandos e egressos, cujo trabalho 
tem promovido um ambiente de pensamento científico aberto ao debate e 
formação de fóruns que priorizam a participação democrática da sociedade 
na análise dos problemas educacionais em pauta mas, em especial, aqueles 
diretamente associados à realidade do Centro-Oeste brasileiro. 

A transversalidade do eixo formação de professores nas ações de 
pesquisa e extensão tem sido a marca do PPGE/UFMT, um programa que 
mantém intensa comunicação com grupos sociais e instituições de modo que 
seu potencial de trabalho impacta no debate sobre políticas educacionais, 
projetos e programas para a Educação nas suas mais diferentes subáreas, 
bem como na difusão do conhecimento científico. 
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Este livro-memória, que ora se apresenta, traz a marca do caminho 
percorrido e confere pistas para o caminho a percorrer e, no fluxo do tempo, 
se inscreve na dinâmica entre a continuidade e a mudança, o recordar e o 
esquecer como exercício seletivo de uma coletividade. É, sobretudo, uma 
forma de registro e arquivo histórico dos pensamentos, sentimentos e com-
portamentos em busca de uma avaliação amadurecida sobre sua complexa 
trajetória. Ao registrar suas memórias o PPGE/UFMT deseja se reconhecer 
nas narrativas aqui compartilhadas, estas que o engendra e que, ao serem 
repostas, se inscrevem no que somos e insistem, permanecendo conosco 
e recusando-se a nos deixar (JOVCHELOVITCH, 2020, p.5).

O leitor é convidado a vislumbrar as sínteses reflexivas dos grupos 
de pesquisa do PPGE, considerando o status de grupo ativo quando este 
livro foi concebido pela pesquisadora em História da Educação, Professora 
Elizabeth Sá, no contexto de sua gestão como coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (2019-2021).

No primeiro capítulo intitulado Programa de Pós-Graduação em 
Educação: revisitando sua história, Marijane Silveira da Silva analisa a 
origem, estrutura e dinâmica do PPGE/UFMT para, a partir daí em Edu-
cação em movimentos sociais populares na Universidade Federal de 
Mato Grosso: três décadas de pesquisa os professores Maria Aparecida 
Rezende, Luis Augusto Passos e Artemis Torres analisarem a trajetória do 
Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Educação (GPMSE) e sua luta 
pela ampliação da consciência de direitos e da cidadania da população 
mato-grossense quer seja no contexto da educação formal, quer seja pela 
via da educação não formal.

Por sua vez, Elizabeth Figueiredo de Sá e Nicanor Palhares Sá apre-
sentam o capítulo denominado Grupo de Pesquisa História da Educação 
e Memória (GEM): tecendo narrativas do passado, primeiro grupo de 
pesquisa a tratar da história da educação na região Centro-Oeste.

O trabalho no âmbito da Educação Ambiental desenvolvido no in-
terior do PPGE/UFMT é aqui apresentado no capítulo Gente e Natureza 
nos movimentos da educação ambiental pela professora Michèle Sato 
que declara o compromisso ético não apenas para com a pesquisa, mas, 
também, com a inclusão social, eixos orientadores do Grupo Pesquisador 
de Educação Ambiental, Comunicação e Arte (GPEA).
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Os debates sobre as relações étnico-raciais são contemplados no capí-

tulo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação 
(NEPRE): pesquisa, extensão e formação antirracista, elaborado pelos 

professores Cândida Soares da Costa e Sérgio Pereira dos Santos que 

analisam a importância do NEPRE nas discussões e proposições das ações 

afirmativas, para negras e negros, indígenas e quilombolas inclusive dentro 

do próprio PPGE/UFMT.

Ao perseguir uma ‘gramática corporal” o capítulo Grupo de Estudos 
e Pesquisa sobre a Corporeidade e a Ludicidade revela a trajetória do 

GEPCOL. Pelas autorias do Professor Cleomar Ferreira Gomes, Eva Laura S. 

Fortes de Carvalho e Leilane dos Rohleder, o capítulo demonstra o esforço 

em desvelar as linguagens do espaço escolar, com especial atenção ao sa-

ber corporal e às práticas lúdicas, a partir de uma lente socioantropológica.

A professora Filomena M. de Arruda Monteiro, na coordenação do 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Formação Docente (GE-

PFORDOC), apresenta suas análises sobre os esforços investigativos a 

respeito das políticas e formação de professores em exercício na Educação 

Infantil, na Educação Fundamental e na Educação Superior com vistas a 

compreensão do desenvolvimento profissional de docentes e das apren-

dizagens individuais e coletivas narradas pelos professores que implicam 

mudanças e inovações.

No capítulo intitulado Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Matemática – GRUEPEM as professoras Marta Maria Pontin Darsie, Gladys 

Denise Wielewski, Rute Cristina Domingos da Palma narram e analisam o 

percurso de 21 anos de trabalho de pesquisa e seus desdobramentos com 

destaque para a criação da Rede Amazônica de Educação em Ciências e 

Matemática – REAMEC.

Os dilemas da interculturalidade são destaque no texto da Professora 

Beleni Salete Grando intitulado De corpos e culturas: saberes para a 
educação intercultural. A autora analisa o caminhar de dezesseis anos 

do Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura (COEDUC), e seu 

compromisso com a contraposição da colonialidade do poder e do saber, 

e sua opção por pedagogizar outras histórias e pedagogias, promotoras de 

Educação Intercultural. 
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Em Estudos de Filosofia e Formação: rastros, vivências e experimen-
tações em Pesquisa na Educação os autores Silas Borges Monteiro, Edilma 

de Souza, Eliane Maria de Jesus e Dionéia da Silva Trindade mostram os 

percursos e experimentações do grupo denominado Estudos de Filosofia 
e Formação (EFF) no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão.

As travessias do Grupo de Estudos em Políticas Contemporâneas de 
Currículo e Formação Docente GEPLICC-For são aqui analisadas pelas 

professoras Ozerina Victor de Oliveira, Shirley Claudia da Silva e Souza e 

Delvânia Aparecida Góes dos Santos que no capítulo intitulado Movimento 
Coletivo de Desenvolvimento da Pós-graduação: percursos construídos 
por um grupo de pesquisa analisam os processos de formação de pes-

quisadores, a construção de conhecimento no interior de suas pesquisas e 

intercâmbios acadêmicos.

O capítulo intitulado: Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química 
de Mato Grosso: história, desafios e perspectivas de autoria das profes-

soras Elane Chaveiro Soares e Irene Cristina de Mello retrata a trajetória do 

grupo LabPEQ na intersecção entre ensino, pesquisa e extensão, privile-

giando o estudo e a contextualização das práticas teóricas, experimentais 

e técnicas mediante as quais ocorre a produção na educação em Ciência 

e sua difusão.

Por sua vez, no capítulo Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos 
Sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – 

LÊTECE – ou de percursos reflexivos sobre outras e novas possibilidades 
de investigação os professores Katia Morosov Alonso e Cristiano Maciel 

mostram a origem do grupo e analisam o panorama de suas produções de-

dicadas a compreensão dos processos educativos/formativos no contexto 
de uma escola plural em diálogo com a cultura digital.

Caminhos percorridos e partilhados pelo Grupo de Estudos e Pes-
quisas em Educação Física Escolar e Práticas Pedagógicas da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso: o caminho é longo, mas continuamos 
em frente!, capítulo escrito por Evando Carlos Moreira parte da metáfora 

do caminho para analisar a construção de conhecimento sobre as práticas 

de Educação Física e seus próximos passos na direção da formação dos 

professores formadores.
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O estatuto social das crianças na cena educacional escolar e não es-

colar aparece como eixo orientador do capítulo Grupo de Pesquisa em 
Psicologia da Infância: a criança no centro do Ensino, da Pesquisa e 
da Extensão escrito pela Professora Daniela Barros da Silva Freire Andrade, 

coordenadora do GPPIN. Neste texto privilegia-se a abordagem psicossocial 

para desenvolver um diálogo entre Educação, Psicologia Social e Psicologia 

do Desenvolvimento objetivado nas ações de ensino, nos projetos de pes-

quisa, nas trocas com a sociedade pela via da extensão e nas publicações 

decorrentes.

O professor Edson Caetano escreve sobre a produção da existência 

a partir das categorias Trabalho e Educação, em especial, no que tange 

aos processos educativos efetivados nos espaços cotidianos. O capítulo 

intitulado Ao lado dos povos e comunidades tradicionais: o GEPTE e 
a epistemologia do bem viver retrata os esforços do Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre Trabalho e Educação em adentrar nos territórios dos 
povos e comunidades tradicionais, tentando compreender a realidade 
concreta da existência nesses múltiplos territórios.

A educação analisada a partir da perspectiva histórica e das relações 

de gênero compreende o tema central do capítulo escrito pelas professoras 

Nilce Vieira Campos Ferreira e Joira Aparecida Leite de Oliveira Amorim 

Martins, intitulado: Quando a história da educação se tornou história, 
educação, instituições e gênero: construção e consolidação do Grupo 
de Pesquisa e Estudos em História da Educação, Instituições e Gênero 
– GPHEG (2014-2020). A origem, as produções e os intercâmbios acadê-

micos são retratados delineando uma trajetória dedicada às histórias que 
não foram contadas, abordando instituições escolares, espaços de poder 
e a escolarização que foi ofertada a homens e mulheres.

A produção de conhecimento, no âmbito da pesquisa e extensão, 

em torno da Educação Quilombola, é registrada pela Professora Suely 

Dulce de Castilho em seu capítulo 19 ações e intenções do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Educação Quilombola-GEPEQ/PPGE/UFMT. 

A ênfase é dada aos processos educativos que ocorrem em escolas qui-

lombolas, em um movimento crítico e de descolonização do saber, 
do poder e do ser.
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A Professora Bárbara Cortella Pereira escolheu a metáfora do voo para 
apresentar a organização e produção acadêmica do Grupo de Estudos e 
Pesquisa “Linguagem Oral, Leitura e Escrita na Infância” no capítulo intitu-
lado GEPLOLEI (2017-2021): a história de um voo (trans)formador na 
alfabetização de crianças por professoras/es, em Mato Grosso que em 
seus quatro anos de atuação demonstra compromisso ético e científico com 
a formação de professores alfabetizadores.

Por fim, em A política de autoavaliação e acompanhamento do 
PPGE: Considerações Iniciais, o PPGE, neste livro-memória, lança seu 
olhar para dentro, como se quisesse mergulhar nos meandros de suas (im)
possibilidades em um exercício de autoavaliação amorosamente escrito pela 
Comissão de Autoavaliação do PPGE formados pelos professores Cândida 
Soares da Costa, Cristiano Maciel e Rute Cristina, acompanhados pelo dis-
centes Domingos da Palma e Elizaine Bagatelli Okde, pelo egresso Fabio 
Mariani e pela servidora Marisa Costa Voltarelli.

O PPGE/UFMT, por meio desta publicação registra sua história e torna 
público seu processo de consolidação científica e institucional na convicção 
de que

[...] o tempo abre os campos representacionais para o futuro, mas também pelo 

mesmo processo os conecta ao passado, um passado que pode inspirar e ensinar. 

(JOVCHELOVITCH, 2020, p.5.)2

Julho, 2021

2 JOVCHELOVITCH, Sandra. Uma Abordagem Sociogenética do Núcleo Central das Representações Sociais: 
O caso da esfera pública brasileira. In: Revista de Educação Pública, v. 29, jan./dez. 2020. Disponível em: 
https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/10485/pdf. Acesso em: 
25.07.2021.
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Programa de Pós-Graduação em Educação: 
revisitando sua história

Marijane Silveira da Silva

Confesso, a emoção invadiu-me fortemente e para descarregá-la, 

também gritei: Universidade!

Estava na rua o povo cuiabano. Eram milhares de moços e moças, 

crianças e adultos, que formavam um só exército, a bradar bem 

alto, com autenticidade e confiança: queremos, está na hora da 

Universidade! 3

A criação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso (FUFMT) 
em 1970 foi resultado de embates políticos e sociais decorrentes de uma 
antiga disputa pela hegemonia do poder entre a porção norte e sul do 
estado de Mato Grosso. As manifestações para a criação da Universidade 
extrapolaram os gritos de moços e moças, crianças e adultos nas ruas da 
capital, as reivindicações do estado, da região e ganharam força em Brasília. 

Seu primeiro Estatuto foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação, 
em 10 de agosto de 1973, permitindo a formação de quatro centros universi-
tários: o Centro de Letras e Ciências Humanas (CLCH), o Centro de Ciências 
Sociais (CCS), o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET) e o Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) em 1978 (DORILEO, 1981).

As primeiras iniciativas para a criação do Programa de Pós-graduação 
em Educação nasceram no interior das ações do CLCH, mais especificamente 
no Núcleo de Pós-graduação do Departamento de Educação (NPG-Edu), 
criado em 1978; o primeiro dos três4 NPGs da UFMT. Conforme Siqueira 
(2014, p. 121), os NPGs:

3 (DORILEO, 1977, p. 19)

4 De acordo com Liana Deise da Silva (2008, p. 36): “Em junho de 1978, a Universidade Federal de Mato Grosso, 
em sintonia com a política educacional brasileira e como parte do plano de capacitação de seu corpo docen-
te, elaborou a proposta de implantação de Núcleos de Pós-Graduação – NPGs –, [...]. Esses núcleos foram 
concebidos como uma proposta integrada a um plano mais amplo de capacitação de recursos humanos e de 
desenvolvimento e à consolidação das atividades de pesquisa e ensino em nível de pós-graduação na UFMT.” 
Ainda consoante a autora, a implementação do primeiro NPG foi feita no Departamento de Educação do Centro 
de Letras e Ciências Humanas (CLCH) e, posteriormente, foram criados os núcleos de Letras e de Biologia.
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[...] eram o início de uma formação pós-graduada no interior da própria UFMT e 

congregavam em seu bojo, dentro dos diferentes departamentos, os professores, 

a fim de viabilizar uma equipe de trabalho na execução das atividades de ensino 

(pós-graduação lato sensu, principalmente) assim como de pesquisa; sempre 

evidenciando uma preocupação com as lacunas regionais.

O NPG-Edu deu o pontapé inicial para a criação do Programa de Pós-
-graduação em Educação. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo 
desvelar o percurso de criação e funcionamento do PPGE, ressaltando as 
ações voltadas para a socialização das pesquisas realizadas no seu interior 
(Seminário de Educação e Revista de Educação Pública).

Para tal, utilizaremos como fonte: a tese Uma pedra no rio Cuiabá: 
Movimentos consolidantes do PPGE da UFMT (1988-2013) de autoria de 
Elizandra de Siqueira (2014) e as dissertações O Seminário de Educação: 
produção e intercâmbio (1992-2006) de autoria de Maria José Batista da 
Silva (2008) e, História da Educação Pública: em Revista (1989-2006) de 
autoria de Fatima Maria Melo Barbosa Tibaldi (2008). Essas pesquisas 
são originárias de cursos realizados no PPGE (em âmbito de doutorado e 
mestrado, respectivamente) e vinculadas ao Grupo de Pesquisa História 
da Educação e Memória (GEM), no projeto História e Memória da Pós-
-Graduação em Educação, sob a coordenação de Nicanor Palhares Sá. 
Somadas a essas, utilizaremos como fonte os sites dos eventos, da Re-
vista de Educação Pública e os relatórios anuais inseridos na Plataforma 
Sucupira-CAPES.

Gênese do Programa de 
Pós-graduação em Educação da UFMT

Nos anos iniciais após a criação do NPG/Edu (1979-1981), as atividades 
estiveram voltadas para o ensino e a pesquisa, com a oferta de três cursos de 
pós-graduação lato sensu, sendo um de Metodologia do Ensino Superior e 
dois de Metodologia da Pesquisa Educacional; e quatro projetos desenvol-
vidos pelos seguintes docentes: Paulo Speller, Joaquim Barbosa, Olga Maria 
Por Deus Évora, Artemis Mota Torres, Maria de Lourdes Figueiredo Silva, 
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Serys Marly Slhessarenko, Siler Jean da Silva Albernaz, Genésio Marques, 
Ilda Fernandes Echevarria e Vilma Couto (SILVA, L., 2008).

A partir das atividades nas práticas de ensino, pesquisa e extensão 
do NPG/Edu foi criada uma comissão (1982) da qual participaram os pro-
fessores que deram início à movimentação para elaboração de um projeto 
de pós-graduação stricto sensu, procurando estabelecer a regionalização 
enquanto foco da pesquisa e os instrumentos teóricos-metodológicos. 
Como fruto, 

[...] a primeira proposta foi elaborada e encaminhada em 1983 ao CNPq para fins 

de consulta. O documento apresentava detalhes baseados nas experiências e nos 

trabalhos desenvolvidos pelo NPG/EDU. (SILVA, L., 2008, p. 45).

Silva, L. (2008, p. 45-46) constatou ainda que no ano seguinte foi ela-
borado um segundo documento apresentando um cronograma de ativida-
des a serem desenvolvidas no segundo semestre de 1984 e início de 1985, 
“[...] com o intuito de que fossem criadas condições que [...] favorecessem 
a implantação do curso de mestrado”.

Naquele ano, quatro professores do NPG/Edu afastaram-se para cursar 
o doutorado, fator que contribuiu para a chegada dos professores doutores 
Nicanor Palhares Sá e Bruno Pucci, como professores visitantes (CNPq), 
convidados para produzir, articular e implementar o projeto do Mestrado 
em Educação. 

Diante deste cenário, por meio da Portaria GR nº. 261, de 18 de abril 
de 1985, foi criada a Comissão de Operacionalização e Implantação do 
Mestrado, da qual fizeram parte os professores Nicanor Palhares Sá, Bruno 
Pucci e Oresti Preti (SILVA, L., 2008). Em 1986, foi elaborado e submetido 
à CAPES e ao CNPq o projeto de Mestrado em Educação a qual teve como 
foco a Educação Pública. Com o deferimento da CAPES e do CNPq, deu-se 
início à operacionalização “[...] seguindo as normas em vigor e os critérios 
para institucionalização de um programa de pós-graduação.” (SIQUEIRA, 
2014, p. 126), primeiro da UFMT. 

A Comissão encabeçou durante dois anos vários debates gerados, tanto 
nas instâncias internas da UFMT quanto em outros órgãos externos como 
a CAPES, CNPq, UNESCO/CRESALC e ANPED.
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A partir de um amadurecimento conquistado por intermédio de discussões e 

negociações, a proposta de Mestrado da UFMT não surgiu, ela nasceu de uma 

semente cuidadosamente plantada e tratada no solo das relações entre pessoas 

preocupadas com a formação docente e com o crescimento socioeconômico-

-cultural do Estado de Mato Grosso. Uma batalha travada no campo do diálogo 

foi a chave para a sua institucionalização. (SIQUEIRA, 2014, p. 130)

Nesta proposta contemplava-se a interdisciplinaridade, a participação 
de outros departamentos, atividades teóricas e atividades práticas5. Durante 
o processo de implantação buscou-se articulação interinstitucional e fez-se 
necessário justificar a necessidade de criar um programa de pós-graduação 
em Mato Grosso, numa região considerada na época, por algumas pessoas, 
como inóspita. 

Dentre as justificativas, argumentou-se que o programa contribuiria 
para a formação dos docentes que atuavam na educação básica, propiciaria 
condições para estudar e investigar as instituições escolares, as práticas e o 
sistema de educação vigente na região, bem como para a socialização da pro-
dução científica no setor educacional. (PPGE, 1986 apud SIQUEIRA, 2014).

Após articulação nos espaços de discussões e com base nas conclu-
sões dos trabalhos das Comissões de Operacionalização e Implantação do 
Mestrado o curso foi criado por meio da Resolução CD n. 008/87, de 13 
de fevereiro de 1987 passando a funcionar no Departamento de Educação 
da Universidade Federal de Mato Grosso, sob a coordenação do professor 
pró-tempore Nicanor Palhares Sá.

Silva e Siqueira (2009) apontam que 41 pessoas se candidataram para 
a seleção da primeira turma do Mestrado em Educação Pública, sendo 
aprovadas oito mulheres e quatro homens; o curso teve início em 1988. De 
acordo com o Art. 1º do Regimento Interno aprovado em junho de 1987, o 
curso tinha como objetivos:

a) Preparar docentes, pesquisadores e especialistas da Educação capazes de 

atuar na escola pública de 1º e 2º graus, a partir de uma visão totalizadora, 

mediada pelas especificidades da Região. 

5  (PPGE, Projeto de Mestrado, 1986, apud SIQUEIRA, 2014, p. 126-127).
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b) Propiciar condições para o repensar contínuo da escola pública, visando 

a aprofundar e sistematizar conhecimentos alternativos à prática vigente do 

sistema de educação.

c) Socializar a produção científica no setor da educação através de formas di-

versificadas de participação e/ou divulgação nos diferentes níveis do sistema 

de educação. (UFMT, Resolução nº 017/87, de 30 de junho de 1987)

Neste início, o Mestrado estava organizado em torno de uma única 
área de concentração: Educação Pública. As disciplinas obrigatórias, con-
forme consta no Art. 20 do Regimento Interno do Curso, pretendiam “[...] 
propiciar formação básica nas áreas de fundamentação educacional e de 
formação interdisciplinar”. A estrutura curricular aprovada no referido Re-
gimento (artigos 19, 20, 21 e 22) era composta por 6 disciplinas obrigatórias 
(que totalizavam 21 créditos), 10 eletivas (que totalizavam 40 créditos) e 
20 créditos em atividades programadas (UFMT, Resolução nº 017/87, de 
30 de junho de 1987). Nesse primeiro momento, as disciplinas ainda não 
enfatizavam a pesquisa, mas voltava-se para os conteúdos, configuração 
esta que estava presente em toda pós-graduação do país. Inicialmente, eram 
quatro as linhas de pesquisa: 

1. Educação pública: indicadores e determinantes; 
2. Caminhos da epistemologia; 
3. Antropologia; 
4. Sociedade, Estado e Educação .
O quadro docente era composto por: Nicanor Palhares Sá (Educação), 

Tarso Bonilha Mazzotti (Educação), Maria de Lourdes de Lamônica Freire 
(Antropologia), que além de ministrarem disciplinas, também eram orien-
tadores; Anália Rodrigues de Faria (Psicologia) e Eudson de Castro Ferreira 
(Sociologia) que eram apenas professores com disciplinas no curso. Com 
o passar dos anos houve um crescimento no número de professores que 
compunham o corpo docente, chegando a, aproximadamente, 30 em 1998 
e 35 professores em 2014: 

A maior parte deles são doutores na área da Educação, aqueles que não o são, 

atendem ao critério de 20% de doutores de outras áreas e possuem produção 

predominantemente na área do Programa. (SIQUEIRA, 2014, p. 169). 
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O PPGE foi credenciado pela primeira vez em 1989 pela CAPES e, 
neste ano, teve início a segunda turma do Mestrado em Educação Pública. 
No interim de 1989 a 1992 o programa sofreu a primeira reforma,6 

[...] com a simplificação das exigências quanto aos créditos em disciplinas, os 

quais passaram de 29 para 20, organizando-se da seguinte maneira: 12 créditos 

em disciplinas básicas e obrigatórias, oito para matérias eletivas ou complemen-

tares e ampliação das atividades programadas, de 20 créditos para 36. (SILVA; 

SIQUEIRA, 2009, p. 329)

De acordo com Siqueira (2014, p. 138), a reforma realizada em 1992 
começou a vigorar no ano seguinte, alterando a organização do PPGE e sua 
estrutura curricular, que passou a “[...] enfatizar o processo de produção de 
conhecimento durante a pesquisa mais do que nas disciplinas”, proposta 
considerada pela autora como “[...] audaciosa para a época e destoava da 
maioria das estruturas curriculares das pós-graduações.” Durante os anos 
de 1992 a 1996 o número de linhas variou entre 3, 5, 7 e 18.

Nos anos de 1997-1999 o projeto foi alterado, passando a ser formado 
por 4 áreas de concentração e 17 linhas de pesquisa. Entre 2000-2006 pas-
sou a ter 02 áreas de concentração e as linhas se alternaram entre 10, 8, 9 
e 7 (SILVA, L. 2008).

Liana Silva (2008, p. 101) afirma que “[...] entre os anos de 1997 e 
1998, 51% do corpo docente do PPGE não possuíam titulação na área de 
Educação”. Algo que também foi destacado por Siqueira (2014, p. 99-100), 
fator que contribuiu para o descredenciamento do PPGE em 1998, ao obter 
nota abaixo de 3 no escore avaliativo: 

[...] o PPGE/UFMT tinha seu corpo docente formado, até 1998, por mestres e 

doutores de várias áreas das licenciaturas. Esse fato era considerado positivo, 

pois revelava a capacidade inter e multidisciplinar do programa. Todavia, esse 

fator foi razão também para o descredenciamento, pois o corpo docente não era 

formado [exclusivamente] por doutores na área estrita do programa – a Educação.

6 A pesquisa de Siqueira (2014, p. 138) aponta que muitas reformulações foram realizadas no PPGE/UFMT, sendo 
algumas menores e outras “[...] que trouxeram grandes consequências para o PPGE ou que foram motivadas 
por razões externas, como as avaliações da CAPES. No entanto, essas pequenas modificações evidenciam as 
várias configurações e mentalidades que constituem o PPGE até os dias atuais.”

23



Outro fator que contribuiu para o descredenciamento foi a criação 
de um curso de Doutorado, antes da consolidação do Mestrado e de for-
talecimento da experiência da pós-graduação e da pesquisa. Com esse 
descredenciamento, aponta Siqueira (2014), o PPGE ficou por mais de 
cinco anos sem receber qualquer tipo de recurso por parte das instituições 
federais. Mesmo assim, o programa não parou suas atividades e, com custos 
elevados, contava somente com recursos oriundos das taxas de inscrição 
dos candidatos e com o apoio institucional.

Somente em 2003, “[...] com o novo processo avaliativo do triênio 
seguinte é que o programa foi recredenciado e voltou a ter condições de 
participar dos processos de captação de recursos como bolsas de estudo e 
fomento de projetos”. (SIQUEIRA, 2014, p. 105). 

Nos anos seguintes os problemas persistiram:

Em 2004 e 2005, o PPGE admitia que houvesse problemas com relação ao cre-

denciamento de docentes e também com as publicações vinculadas. Na tentativa 

de sanar esses obstáculos, foram identificados alguns ajustes a serem feitos, como 

a manutenção do corpo docente com professores da área da Educação e em de-

dicação exclusiva (NRD 6); realização de credenciamentos dentro da área, com 

professores com publicações e pesquisas desenvolvidas e registradas; identificar 

e superar a dispersão na produção bibliográfica (produções realizadas fora da 

área da Educação); ampliação do corpo docente na Linha História da Educação 

por meio do programa PRODOC, para formação de doutores nessa linha. (SI-

QUEIRA, 2014, p. 162-163)

A partir deste contexto e buscando adequar-se às normas avaliativas 
priorizadas pela CAPES, foi aprovada em 2006 uma reorganização no PPGE/
UFMT, com ênfase nas questões relativas ao credenciamento e recredencia-
mento de docentes e oferta de vagas para novos mestrandos. Essas mudanças 
provocaram impactos com o descredenciamento de quatro docentes em 
2006, sete em 2007 e dez docentes em 2009, o que criou “[...] certo clima de 
insatisfação no PPGE, pois alguns professores tiveram que concentrar orien-
tandos, além daqueles que já estavam consigo.” (SIQUEIRA, 2014, p. 165).

Além disso, houve a redução de 3 para 2 anos no prazo de recreden-
ciamento dos professores e, a partir de 2008 o PPGE passou a ter uma nova 
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estrutura curricular, mais enxuta e voltada para a pesquisa. A área de con-
centração passou a ser somente “Educação”7 e a ter cinco linhas de pesquisa: 
Cultura, Memória e Teorias em Educação; Culturas Escolares e Linguagens; 
Educação em Ciências e Educação Matemática; Movimentos Sociais, Política 
e Educação Popular; Organização escolar, Formação e Práticas Pedagógicas; 
estrutura esta que permanece até os dias atuais.

Quanto ao Curso de Doutorado do PPGE/UFMT, a primeira seleção foi 
realizada no ano de 1993 e a primeira turma teve início no ano seguinte. O 
Curso de Doutorado em Educação Pública foi autorizado pelo CONSEPE/
UFMT em 20 de junho de 1994 pela Resolução nº 12. No entanto, com o 
processo de descredenciamento do programa em 1998, o curso foi extinto 
com a entrada da última turma no ano de 2000. Durante esses sete anos 
foram admitidos 53 alunos; destes, 15 concluíram com a defesa pública da 
tese.. Após solicitação8, a Câmara de Educação Superior aprovou em 10 
de dezembro de 2009 a convalidação de estudos e a respectiva validação 
nacional dos títulos de Doutor obtidos pelos 9 (nove9) alunos (PARECER 
CNE/CES Nº: 351/2009).

O Curso só foi implantado novamente no ano de 2008, com estrutura e 
formatação novas, autorizado e credenciado pela CAPES. Essa turma iniciou 
suas pesquisas no ano seguinte, sendo concluídas em 2012 com a defesa de 
três teses. Além do reinício das atividades de doutorado, o quadro docente 
credenciado no Programa adquiriu força, pois, na época, a maioria detinha 
formação na área de Educação, o que contribuiu para avaliação positiva do 
PPGE/UFMT e para a ampliação da oferta de vagas que foi de 19 (dezenove) 
em 2011, ocorrendo a “abertura de processo seletivo para a formação de 
docentes em mestrado e doutorado por meio do programa PRÓ-SAÚDE” 
(SIQUEIRA, 2014, p. 168).

Relativo à primeira turma de mestrado, ocorreu em 1991 a defesa da 
primeira dissertação, de autoria de Sylvia Victorino Alves Correa, orientada 
pela professora Maria de Lourdes Bandeira, intitulada Mulher, Trabalho e 

7 Siqueira (2014, p. 169) pontua que: “[...] o PPGE, desde o início, não operou com uma área de concentração 
restrita, mas com um recorte epistemológico, um campo científico (BOURDIEU, 1994): a Educação.”

8 Via Ofício UFMT/IE/PPGE/192, de 23/4/2009, enviado ao CNE pelo Coordenador do PPGE/UFMT na época.

9 Os alunos eram: Álvaro Sobralino de Albuquerque Neto; Darci Luiz Pivetta; Elias Renato da Silva Januário; 
Elizabeth da Conceição Santos; Elizabeth Madureira Siqueira; Luiz Augusto Passos; Maria Lúcia Cavalli Neder; 
Matilde Araki Crudo; Roberto de Barros Freire (PARECER CNE/CES Nº: 351/2009, p. 11).
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Educação: um estudo da diferença de gênero no magistério de 1º grau 
em Cuiabá (Primeira República e Estado Novo), cuja banca examinadora 
foi composta pela orientadora e pelos professores Nicanor Palhares Sá e 
Célio da Cunha (SIQUEIRA, 2014). 

No ano de 2016 o PPGE realizava a defesa da milésima dissertação 
de Mestrado em Educação, intitulada O ensino de arte na escola indígena 
bororo Korogedo Paru da aldeia Córrego Grande/MT, defendida por Elen 
Luci Prates, sob a orientação do Prof. Dr. Darci Secchi, sendo aprovada 
pela banca examinadora composta pelas professoras Beleni Salete Grando 
e Vilma Aparecida de Pinho (FERREIRA; PALMA, 2016). 

Durante todo este período de funcionamento do PPGE até o findar do 
ano de 2020, o PPGE contabilizava 1.197 alunos titulados com Mestrado e 
104 titulados com Doutorado10. Esses dados nos mostram que o Programa 
se consolidou ao longo dos anos e contribuiu para a formação de muitos 
egressos11, que retornaram para a sociedade se inserindo na rede básica de 
ensino ou nas instituições de ensino superior do Estado e de outras partes 
do Brasil, atuando na área da educação ou em áreas afins.

Ao longo de mais de trinta anos, o PPGE/UFMT esteve sob a coorde-
nação dos seguintes professores e professoras:

COORDENADORES DO PPGE/UFMT (1987-2021)12

coordenador (a) ano

Nicanor Palhares Sá 1987-1988 (pro-tempore)

Tarso Bonilha Mazzotti 1989-1991

Nicanor Palhares Sá
1992-1993
1994-1995

Miguel Pedro Lorena de Moraes 1996-1997

Izumi Nozaki 1998-1999

continua...

10 Conforme ata disponibilizada no SEI, a última defesa pública de mestrado foi realizada em 18/12/2020, pela 
discente Poliana Conceição Rocha de Paula, sob a orientação da profa. Dra. Irene Cristina de Mello e; a última 
defesa de doutorado foi realizada em 11/12/2020, pela discente Denize Aparecida Rodrigues de Amorim, sob 
a orientação da profa. Dra. Michèle Tomoko Sato.

11 Maiores informações sobre os egressos que se formaram no PPGE durante o período de 1988 a 2013 podem 
ser conferidas no capítulo 4 da Tese de Siqueira (2014).

12 Disponível em: https://www1.ufmt.br/ufmt/un/secao/3953/ppge. Acesso em 21 mar.2021.
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COORDENADORES DO PPGE/UFMT (1987-2021)12

coordenador (a) ano

Manoel Francisco de Vasconcelos Motta
2000-2001
2002-2003

Marta Maria Pontin Darsie
Vice: Filomena Maria de Arruda Monteiro

2004-2005

Filomena Maria de Arruda Monteiro 2005-2006

Maria Lucia Rodrigues Muller 2006-2007

Nicanor Palhares Sá
Vice: Cleomar Ferreira Gomes

2007-2009

Nicanor Palhares Sá
Vice: Tânia Maria Lima Beraldo

2009-2010

Tânia Maria Lima Beraldo
Vice: Maria das Graças Martins da Silva

2010-2012

Márcia dos Santos Ferreira
Vice: Rute Cristina Domingos da Palma

2013-2016 (quadriênio)

Rute Cristina Domingos da Palma
Vice: Regina Aparecida da Silva

2017- 2018

Rute Cristina Domingos da Palma
Vice: Filomena Maria de Arruda Monteiro

2018-2019

Elizabeth Figueiredo de Sá
Vice: Daniela Barros da Silva Freire Andrade

2019-2020

Marcel Thiago Damasceno Ribeiro
Vice: Daniela Barros da Silva Freire Andrade

2021-atual

Fonte: construído a partir das publicações de Siqueira (2014) e Ferreira; Palma (2016) e do sítio do PPGE/IE/UFMT. 

A história do PPGE/UFMT nos mostra que o programa passou por várias 
transformações, constituindo-se por meio de diferentes sujeitos e contex-
tos, que contribuíram para o seu fortalecimento, o que Siqueira (2014, p. 
174) caracterizou como “um espaço multifacetado e plurissistemático onde 
pessoas passam algum tempo e contribuem para sua história”. O Programa, 
por sua vez, contribuiu para a formação de muitas pessoas que puderam 
concretizar o desejo de prosseguir nos estudos e assim obtiveram ascensão 
na vida pessoal e profissional no campo da educação. E, por outro lado, o 
PPGE/UFMT contribui para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso 
e do país, ao devolver para a sociedade profissionais capacitados que pas-
saram a atuar em instituições públicas e privadas do estado, do país e para 
além, ao se inserir no processo de internacionalização.
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Seminário de Educação e Revista de Educação Pública: 
ações indissociáveis do PPGE

a) Seminário de Educação
Após a implantação do Mestrado em Educação, surgiu a necessidade de 

intensificar a investigação científica, debater a pesquisa, socializar e divulgar 
o conhecimento produzido no interior do Programa de Pós-graduação em 
Educação da UFMT. Nesse sentido, duas ações foram realizadas no intuito 
de fortalecer e expandir o Programa: O Seminário de Educação (SEMIEDU) 
e a Revista de Educação Pública. (SILVA, M., 2008)

Em novembro de 1991 o Mestrado em Educação, através de seu Colegiado, 

tomou a decisão de realizar um Seminário que viesse a fortalecer o Curso. Para 

tanto ficou estabelecido que além do convite a pessoas reconhecidas por sua 

produção científica, no intuito do intercâmbio acadêmico e da troca de experiên-

cias. Ficou também decidido que os trabalhos apresentados tanto nas palestras 

como nos grupos de trabalho comporiam uma publicação. Com a instalação 

do Instituto de Educação, o Departamento de Ensino e Gestão Escolar progra-

mou um Seminário voltado também para o tema da Interdisciplinaridade. Para 

que esforços não fossem ‘desperdiçados’, tomou-se a decisão de promover o 

Seminário conjuntamente. A definição do tema permaneceu, tendo em vista a 

atualidade e a necessidade de discussão em relação ao mesmo. O Seminário 

surge, então, como uma necessidade de fortalecimento do debate acadêmico, 

bem como do intercâmbio de informações e experiências (UFMT, Relatório..., 

1992, p. 1 apud SILVA, M., 2008, p. 55).

A Comissão Organizadora responsável por este primeiro Seminário de 
Educação era composta por: Maria de Lourdes Bandeira de Lamonica Freire, 
Vera Lucia Marques Leite, Sérgio da Costa Borba, Kátia Morosov Alonso, 
Marilda Matsubara e Maria Cândida F. Almeida, sendo que estas três últimas 
na época eram discentes do Curso de Mestrado e, posteriormente, docentes 
do IE e do PPGE/UFMT. (SILVA, M., 2008)

Essa proposta inicial foi concretizada com a realização do primeiro 
Seminário de Educação, que ocorreu entre os dias 07 e 10 de julho de 1992, 
com o tema: “Interdisciplinaridade: o pensado o vivido”. De acordo com 
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um dos depoentes que colaboraram para a pesquisa de mestrado de Maria 
José Batista da Silva (2008, p.54),

[...] o ano de 1992 foi um marco, pois estavam surgindo os ‘primeiros trabalhos’ 

desenvolvidos no nível do Mestrado em Educação, de modo que seria impor-

tante socializar os resultados, debater o que vinha sendo feito pelos alunos e 

professores do Programa.

Neste Seminário de Educação (1992), “[...] não houve seleção de tra-
balhos, tendo em vista que um dos objetivos do evento era o de divulgar a 
produção científica que se apresentasse” e tinha como objetivos: 

Fortalecimento do debate acadêmico; Intercâmbio de experiências [...]; Discussão 

de temas de interesse tanto da Universidade como da comunidade; Divulgação 

dos trabalhos [...]; Institucionalização da prática do debate acadêmico; Articulação 

com as licenciaturas. (UFMT, Relatório..., 1992, p. 2, apud SILVA, M., 2008, p. 60).

O evento contou com a participação de 672 pessoas inscritas nos oito 
Grupos de Trabalhos (GTs), quais eram: Saúde (80), Lógica da Práxis (100), 
Projetos de Pesquisa (80), Educação Ambiental (76), Prática de Sala de Aula 
(80), Formação do Professor (100), Linguagem (86) e Literatura (70). Desse 
total, 29 se inscreveram na condição de apresentadores de trabalhos (UFMT, 
Relatório..., 1992, p. 8 apud SILVA, M., 2008, p. 60). O evento contou tam-
bém com a participação de palestrantes de outras instituições de ensino 
superior do país e do exterior, sendo eles: Professora Ivani Fazenda (PUC/
SP), Professor Guadêncio Frigotto (UFF e IESAE/EGU-RJ) e o Professor 
Roberto Follari (Universidade de Mendoza-Argentina).13

Desde então, o Seminário de Educação vem sendo realizado anual-
mente, no formato presencial (com exceção de 2020 e 2021), reunindo 
pesquisadores de vários estados brasileiros e de outros países, professores 
da educação básica, discentes da graduação e pós-graduação e docentes do 
ensino superior. É um evento consolidado como um dos mais importantes 
da região Centro-Oeste, enquanto espaço destinado a promover o debate e a 

13 (ANAIS SE/1992, apud SILVA, M., 2008, p. 62).

29



reflexão acerca de questões pertinentes às pesquisas realizadas no PPGE da 
UFMT e relativas aos contextos educacionais da região, do país e do mundo. 

Nos anos subsequentes o SemiEdu teve como temáticas: Educação, 
Diversidade e Identidade (1993); Paradigmas em Movimento (1994); Globa-
lização e Políticas Públicas (1995); A Educação Aberta e a Distância Frente 
aos Paradoxos Sociais (1996); Educação: tendências, métodos e perspectivas 
para o novo século (1997); Educação Ambiental no Terceiro Milênio (1998, 
mas não foi realizado14); Mutação na Educação (1999); Educação, Poder 
e Cidadania (2000); A Educação e as Novas Tecnologias (2001); Relações 
Raciais e Educação: cidadania e diversidade no século XXI (2002); Educação 
e Trabalho: trabalhar aprender saber (2003); Temas Contemporâneos de 
Pesquisas em Educação (2004); Universidade, Educação Escolar e Formação 
de Professores (2005); Educação em Movimento: espaços, tempos e atores 
para o século XXI (2006); Qualidade do Ensino na Contemporaneidade: 
novos e velhos desafios (2007); 20 anos de Pós-Graduação em Educação: 
avaliações e perspectivas (2008); Políticas educacionais: Cenários e proje-
tos sociais (2009); Educação, formação de professores e dimensões sócio-
-históricas: Desafios e perspectivas (2010); Educação e Relações Raciais: 10 
anos de estudo e pesquisas na UFMT (2011); Das crianças nas instituições e 
das crianças (in)visíveis: entre a sujeição e as possibilidades criativas (2012); 
Educação e (des)colonialidades dos saberes, práticas e poderes (2013); 
Educação e seus modos de ler-escrever em meio à vida (2014); Educação 
e seus Sentidos no Mundo Digital (2015); Saberes e Identidades: Povos, 
Culturas e Educações (2016); Educação, Diversidades Culturais, Sujeitos 
e Saberes (2017); 30 Anos do Programa de Pós-Graduação em Educação 
(2018); Cuiabá 300 anos – Debates sobre educação, pesquisa e inovação 
(2019) e; Educação intercultural e direitos humanos em tempo de pandemia 
(2020) em sua 28ª edição.

Vale destacar que este último SemiEdu foi realizado todo no formato 
on-line, em virtude do estado de calamidade em que se encontra o mundo 
desde dezembro de 2019 afetado pela pandemia provocada pelo Sars-

14 De acordo com Silva, M., (2008, p. 78) o evento não foi realizado por conta de “[...] problemas internos e 
externos, tais como ‘[...] greve, dificuldades de financiamento [...]’ (Ata..., 13 jul. 1998).” Essa autora ressalta 
ainda, que teve uma coordenação e equipe de trabalho que se dedicaram a delinear o projeto e planejamento 
de como seria o evento.
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-CoV-2, mais usualmente conhecida como Coronavírus-Covid 19. Essa 
metodologia foi adotada pela coordenação do evento, que seguindo as 
recomendações dos órgãos de saúde do Brasil e de Mato Grosso, optou 
por tomar os cuidados necessários para a preservação das vidas em tempo 
de alto contágio e de fragilidade das políticas públicas para salvar as vidas 
de todas as pessoas do Brasil, especialmente as que ficam vulneráveis 
diante das ações empreendidas pelo Estado brasileiro, tanto na educação 
quanto na saúde. 

Ao longo dos anos, o SemiEdu passou por várias mudanças no tocante 
a duração e estrutura das atividades que já foram organizadas em: confe-
rências, mesas-redondas, exposições de livros, de objetos e de fotografias, 
oficinas, apresentações de vídeo, peças de teatro, noite de autógrafos, 
lançamento de vídeo, representantes de instituições, apresentação cultural, 
minicursos, painéis temáticos, colóquios, pôsteres e GTs das comunicações 
orais. Os GTs também sofreram várias mudanças ao logo dos anos, sendo 
que nesta última edição foram 16 ao todo, sendo: GT 1 - Cultura Escolares 
e Linguagens; GT 2 - Educação e Comunicação; GT 3 - Educação e Diver-
sidades Culturais; GT 4 - Educação e Povos Indígenas; GT 5 - Educação e 
Psicologia; GT 6 - Educação Ambiental, Comunicação e Arte; GT 7 - Educa-
ção em Ciências; GT 8 - Educação Matemática; GT 9 - Educação, Infâncias e 
Crianças; GT 10 - Ensino, Currículo e Organização Escolar; GT 11 - Filosofia 
da Educação; GT 12 - Formação de Professores; GT 13 - História da Edu-
cação; GT 14 - Movimentos Sociais e Educação; GT 15 - Relações Raciais e 
Educação; GT 16 - Trabalho e Educação. (ANAIS... Semiedu2020).

Tradicionalmente, um ou dois professores vinculados a grupos, nú-
cleos e/ou linhas de pesquisa do PPGE e do Instituto de Educação assu-
mem a coordenação do SemiEdu. Foram eles: Maria de Lourdes Bandeira 
De Lamônica Freire e Vera Lúcia Marques Leite (1992); Maria de Lourdes 
Bandeira De Lamônica Freire, Vera Lucia Marques Leite e Kátia Morosov 
Alonso (1993); Nicanor Palhares Sá (1994); Paulo Speller (1995); Maria Au-
gusta Rondas Speller (1996); Sérgio Roberto de Paulo (1997); Michele Sato 
(1998); Petter Büttner (1999); Artemis Torres (2000); Maynara Maria C. de 
Oliveira (2001); Maria Lúcia Rodrigues Müller (2002); Izumi Nozaki (2003); 
Eugenia Paredes Coelho e Marta Maria Pontin Darsie (2004); Filomena Maria 
de Arruda Monteiro e Jorcelina Elizabeth Fernandes (2005); Luiz Augusto 
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Passos (2006); Silas Borges Monteiro (2007); Cleomar Ferreira Gomes (2008); 
Tânia Maria Lima Beraldo e Maria das Graças M. da Silva (2009); Filomena 
Maria de Arruda Monteiro e Andréia Dalcin (2010); Maria Lúcia Rodrigues 
Muller (2011); Daniela B. S. Freire Andrade e Cleomar Ferreira Gomes (2012); 
Michèle Sato e Luiz Augusto Passos (2013); Silas Borges Monteiro e Edson 
Caetano (2014); Vinícius Carvalho Pereira, Taciana Mirna Sambrano, Cris-
tiano Maciel e Katia Morosov Alonso (2015); Beleni Saléte Grando, Tatiane 
Lebre Dias e Luiz Augusto Passos (2016); Nilce Vieira Campos Ferreira e 
Suely Dulce de Castilho (2017); Filomena Maria de Arruda Monteiro (2018); 
Elizabeth Figueiredo de Sá e Cleomar Ferreira Gomes (2019); Beleni Saléte 
Grando (2020).15

No tocante aos Anais, Silva, M. (2008) constatou que, nos anos de 1992 
a 1999, apresentaram o mesmo formato e basicamente a mesma estrutura. 
Em 1993 ocorreu o evento, mas não houve publicação. Em 1997 e 1999 
incluiu-se a programação, resumidamente e com detalhes, respectivamente. 
Em 2000 e 2001 o tamanho foi um pouco menor, com cores fortes nas capas, 
sendo que a estrutura e funcionamento foram semelhantes. Nos anos de 
2002 e 2003 tiveram espessura maior que nos anos de 2000 e 2001, e como 
ocorreu em 2000, também valorizou na capa o trabalho de artista plástico 
local. Os Anais de 2004 foram semelhantes aos de 1992 até 1999 quanto ao 
tamanho das capas, porém em termos do número de resumos publicados 
este foi um pouco menor em relação aos anos anteriores. 

A partir de 2003 começaram a ser realizados junto com o SemiEdu 
outros eventos paralelos, como: 2ª Jornada de Análise Pluridisciplinar de 
Situações de Trabalho (2003); I Jornada Internacional de Educação e Mo-
vimentos Sociais (2006); I COPENE, VII Jornada Desigualdades Raciais na 
Educação Brasileira, I Congresso de Pesquisadores/as Negros/as (Copene) 
do Centro-Oeste, II Congresso Internacional de Educação Ambiental dos 
Países Lusófonos, II Simpósio Merleau-Ponty, III Ciclo de Debates Movi-
mentos Sociais e Educação: Alterglobalização e Descolonialidade, I Roda de 
Diálogos sobre a Educação no Araguaia: caminho de luta e resistência, III 
mostra Seduc, Coletivo da Terra (2013); VIII Jornada Desigualdades Raciais 
na Educação Brasileira, I Colóquio Mato-Grossense de Educomunicação, 

15 Construído pela autora com base nas informações disponíveis nos Anais do Semiedu dos anos de 1992 a 2020.
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I Colóquio Internacional Escrileituras em Educação, II Colóquio Nacional 
Pensamento da Diferença (2014); X Jornada Desigualdades Raciais na Educa-
ção Brasileira, Simpósio Crianças e Saberes da Infância, I Jornada dos Povos 
do Brasil: Educação, Território e Identidades, III Simpósio Internacional 
Merleau-Ponty vivo: Interlocuções Merleaufreireanas (2016).

 

b) Revista de Educação Pública

A Revista de Educação Pública teve sua gênese no momento em que se articu-

lava a criação do Programa de Mestrado em Educação Pública, no ano de 1987. 

Para tanto, elaborou-se um projeto intitulado “Programa de Pesquisa, Educação 

Pública: Indicadores e Determinantes”, coordenado pelos professores Nicanor 

Palhares Sá e Maria Ângela Araújo Caiafa Lagoa, e que previa em um de seus 

objetivos “[...] oferecer informações aos agentes educacionais de modo claro, 

ágil e sistematicamente sobre as questões centrais do Sistema de Ensino de Mato 

Grosso [...]” (FUFMT/PPGE, 1987, p. 11).16

Tibaldi (2008) constatou que, a partir deste projeto e nos documentos 
enviados pelo Departamento de Educação em atendimento à solicitação 
da CAPES, com informações referentes ao Curso de Mestrado, bem como 
à justificativa para a existência do mesmo, conforme citado anteriormen-
te, juntamente com a preocupação de socializar a produção científica, 
encontravam-se os primeiros indícios da criação de um Boletim de Edu-
cação Pública: 

[...] composto de um corpo editorial de nível nacional e internacional, com previsão 

da sua primeira edição para o ano de 1988, e cujo objetivo era ‘[...] desenvolver 

um diálogo fecundo com todos os que se preocupam com a educação pública 

no país e no exterior [...]’ (FUFMT/DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, 1988, p. 

40 apud TIBALDI, 2008, p. 54).

A criação deste Boletim, afirma Tibaldi (2008), possibilitaria estreitar 
as relações com outros pesquisadores com objetos de estudo em comum, 

16  Cf. TIBALDI (2008, p. 53).
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sustentar a criação do mestrado e manter os docentes atualizados sobre as 
questões relativas à educação, além de conhecer melhor o contexto da reali-
dade em que estavam inseridos. Neste sentido, o Boletim foi estruturado em 
séries temáticas. A partir da reunião de um conjunto de artigos, foi possível 
publicar o primeiro número, que foi apresentado na Conferência Brasileira 
de Educação, realizada em agosto de 1988. Essa publicação constituiu o 
primeiro volume da série “Fundamentos da Educação”.

Esse Boletim de Educação Pública passou a ser editado em 1989 como 
Caderno de Educação Púbica, cuja proposta editorial consistia em 

[...] desenvolver o intercâmbio nacional e internacional em torno do tema geral 

Educação Pública que, através da escrita dos seus articulistas pesquisadores, 

apresentava-se no meio acadêmico como espaço de circulação e discussão de 

saberes [...]. (TIBALDI, 2008, p. 59).

Entre os anos de 1990 e 1991 ocorreu uma Reforma Administrativa 
cujas mudanças transformaram o Departamento de Educação em Instituto de 
Educação, que passou a ter relação direta com os órgãos da direção univer-
sitária, aumentando sua representatividade junto aos conselhos superiores. 
Por essa ocasião, os Cadernos de Educação Pública foram transformados 
em Revista de Educação Pública, cujo primeiro número foi publicado em 
1992. Durante os anos de existência, sua periodicidade alternou-se entre 
quadrimestral, semestral e, atualmente, anual, sendo publicada em versão 
impressa até 2016 e online a partir de 2017. A revista foi  estruturada em 
seções até 2016 sendo reestruturada por agrupamento de artigos em 2019.  
A sua editoração é feita pela Editora da UFMT (EdUFMT) e a partir de 2015 
em parceria com a Editora Sustentável. Entre seus três números anuais, um 
caracteriza-se como temático e os demais pela demanda de textos, em fluxo 
contínuo, integrados às respectivas seções. A partir da reorganização dos 
critérios da CAPES (2017) o número temático foi reorganizado . 

O primeiro número temático foi organizado em 1993, versava sobre 
educação ambiental, resultado dos trabalhos de professores e alunos do 
curso de educação ambiental promovido pelo Instituto de Educação e 
apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA, 
IBAMA e CNPq. A partir do v.4, n.5, jan./jun. 1995, a Revista foi organizada 
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na forma de seções nas quais o Editor científico procurou estimular o inter-
câmbio através da ampliação da publicação externa. Além disso, a Revista 
de Educação Pública tem-se definido pela exclusiva publicação de matérias 
de interesse para a pesquisa educacional – na forma de resultados ou de 
debates teórico-metodológicos.17 

No ano de 1995, na quinta e na sexta edição, ocorreu pela primeira vez 
a publicação das conferências e comunicações apresentadas no Seminário 
de Educação do ano anterior, cujo tema foi “Paradigmas em Movimento”. 
“A partir de então, o periódico deixou de editar números de pesquisa, cria-
dos em 1993, privilegiando as investigações desenvolvidas no Programa 
de Pós-graduação” (TIBALDI, 2008, p. 63), e estabeleceu uma nova forma 
de avaliar e selecionar os artigos. Posteriormente, tornou-se uma prática 
destinar algum número da Revista para publicação de artigos oriundos dos 
Seminários de Educação. 

Com o objetivo de submeter a Revista ao instrumento de avaliação 
Qualis, da CAPES, foi elaborado o primeiro Regimento (2006) composto 
de nove artigos, que foi aprovado pelo Colegiado de Curso do PPGE/IE/
UFMT. Este documento estruturava a Revista da seguinte forma: Editor, Edi-
tor Adjunto, Conselho Editorial, Conselho Científico, Conselho Consultivo 
e Secretaria Executiva, juntamente com Editor Adjunto (TIBALDI, 2008). A 
Revista de Educação Pública passou a ser ordenada e hierarquizada segundo 
as normas do Qualis da CAPES e sempre procurou atender às normas da 
ABNT. Foi qualificada pela ANPED como A e pela CAPES como B1 e, em 
2014, como A2 (SIQUEIRA, 2014).

No ano de 2001, a Revista passou a contar com financiamento da FA-
PEMAT, que “garantiu não só a estabilidade, mas também a ampliação do 
seu espaço de circulação” (TIBALDI, 2008, p. 71) e, no ano seguinte, com a 
parceria da EdUFMT, que contribuiu para o desenvolvimento da produção 
e ampliou as assinaturas. 

Durante os anos de 1989 a 2006 “foram publicados 488 artigos, dos 
quais 25 estrangeiros, o que representa uma produção significativa acerca 
do cenário das disputas que constituem o campo da produção científica.” 
(TIBALDI, 2008, p. 63). Embora buscasse atingir um status internacional, 

17 Fonte: https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/about. Acesso em: 31 mar. 2021.
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observa-se que a representatividade incidia na produção regional, algo que 
se justifica ao olharmos para o início de sua criação, cujo objetivo consistia 
em divulgar as pesquisas realizadas no âmbito do Curso de Mestrado, “carac-
terística que se diluiu ao longo de suas edições, assim passando a constituir 
61% de produção regional 30% nacional, 6% internacional e apenas 3% de 
parceria com outras instituições.” (TIBALDI, 2008, p. 82). 

Este breve resgate da história do Seminário de Educação e da Revista 
de Educação Pública nos mostra como estas duas ações são indissociáveis 
ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE), cujas funções foram 
essenciais para o fortalecimento do debate acadêmico, para a difusão da 
produção do conhecimento e estabelecer parcerias entre os pesquisadores 
por meio do intercâmbio internacional, nacional e local.

Algumas Considerações

A criação do Programa de Pós-graduação em Educação na UFMT contri-
bui para a construção de novos saberes, para a formação de pesquisadores 
e profissionais da educação de Mato Grosso e de estados circunvizinhos 
e para ampliar as investigações em torno das questões educacionais do 
estado e do Brasil. Buscando o aprimoramento do programa e a expansão 
das investigações, muitos grupos de pesquisas foram sendo criados, bem 
como periódicos e eventos acadêmicos para propiciar reflexões, debates 
relevantes, divulgar e socializar as produções.

Ao registrar a história do Programa, da Revista e do Seminário de 
Educação da UFMT, é possível visualizarmos as várias mudanças ocorridas 
ao longo dos anos. Mudanças que impactaram nas restruturações de vários 
aspectos concernentes à educação, visando atender às regulamentações 
de cada época, às práticas docentes e discentes e aos impactos gerados na 
sociedade.

Vale destacar ainda que, na última década, o PPGE vem investindo 
esforços em consolidar ações de internacionalização, como bem pontuaram 
Beraldo e Passos (2011). Algo evidenciado pelos autores na disposição para 
criar mecanismos de articulação entre graduação e pós-graduação, entre 
grupos de pesquisa de outras instituições de educação superior situadas 
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no Brasil e em outras partes do mundo, com o desenvolvimento de inter-
câmbios interinstitucionais nas mais diferentes modalidades como: Progra-
ma Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD); Projetos de pesquisa 
conjuntos; Participação de docentes de outras instituições nas atividades 
do PPGE; Participação de docentes do PPGE em atividades de outras ins-
tituições; intercâmbio de alunos; organização de eventos; participação em 
conselhos científicos e editoriais. 
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Educação em Movimentos Sociais Populares 
na Universidade Federal de Mato Grosso: três 
décadas de pesquisa

Maria Aparecida Rezende 
Luiz Augusto Passos
Artemis Torres

A história da Educação, em Mato Grosso, é uma luta reiterada que, 
entretanto, possui um roteiro inédito, o qual se fez sentir pela constituição 
do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, que 
não se poderia imaginar senão como um fator impactante, como eixo vivo 
de pesquisadoras e pesquisadores articulados e que mantiveram, nos seus 
inícios, o propósito de gerar uma universidade voltada à sua condição de 
um estado detentor de territórios imensos, quase inexploráveis, com natu-
rezas e biomas e, sobretudo, um número imemorável de povos, em grande 
maioria, desconhecidos. Mato Grosso nunca mais seria o mesmo. Enquanto 
se desenvolviam com a marcha para o Oeste, formas de ocupação apostaram 
no genocídio – caso específico dos indígenas CINTA LARGA no Paralelo 
Onze18 – e nos avanços da expropriação dos indígenas e do capital estran-
geiro na busca do domínio sobre o território livre, o qual apresentava não 
apenas a diversidade de todo tipo de natureza, mas também a fecundidade 
das matas, solos, florestas, pantanais e a riqueza de minerais estratégicos 
e de interesse do mercado internacional. Grande foi o esforço de invocar, 
para além das questões econômicas, os interesses de se criar um Estado 
subordinado aos interesses predatórios do capitalismo, comprometidos 
com a tarefa de “limpar a terra” para o controle dos grandes interesses de 
mediação entre colonizadores e grupos financeiros internacionais.

Quando se disputava quem tomaria conta da Universidade nascente, 
em 1970, na verdade, o grande número de interessados era previsível, pois 
se tratava de um centro de poder enorme, que mediaria a abertura de frentes 

18 Ver AWAETE, filme premiado de Zelito Viana, que rememora parte deste episódio genocida. 
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de trabalho, as quais já haviam, de certa forma, pressionado as chamadas 
frentes de ocupação, nas quais se decidiria quem trabalha, quem come, a 
formação, a escolarização, a preparação da mão de obra excedente e, so-
bretudo – o que sempre ocorre nestes processos mediados pelos que têm 
meios de transformar tudo em capital que renda lucros, excedentes –, que 
gere um conjunto de pessoas em condição de trabalho escravo. E as situ-
ações de presença de armas, ouro, mercúrio, malária, pênfigo, desespero, 
doenças e mortes não possuíam mediação mansa. 

Dentre algumas pessoas que já partiram, encontra-se a professora 
Maria Benício Rodrigues19, que jamais se esquecera de nos relatar gran-
des momentos de sua vida, quando ainda adolescente, demandando nas 
ruas a existência de uma universidade pública, e que, posteriormente, 
nos deu a honra de chefiá-la de maneira linda e determinada, em favor 
da Democracia até o fim. Com essas mesmas expectativas chegaram as 
populações nordestinas, que buscavam o centro do País, com seus re-
cursos e cidades de referência, como modo de vida melhor – venda de 
madeira, ouro, diamante – que possibilitasse a sobrevivência. Os grandes 
interessados nas descobertas buscavam áreas previamente negociadas 
em nível nacional, por vezes, em voos de ‘pesquisa’, nas novas terras de 
Mato Grosso. Os sonhos, entretanto, na maior parte das vezes, não eram 
daqueles que pensavam a terra como vida, como sonho de viver em ter-
ras livres, de plantio, sonho de expansão, mas daqueles que imaginavam 
investimentos de compra e venda, com grandes recursos para estrangeiros 
e, simultaneamente, a necessidade de estrutura de vigilância contra as 
vindas de garimpeiros, peões, famílias que perdiam as terras no Paraná, 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e estariam em estranhas terras e povos 
desconhecidos. As empresas colonizadoras eram o sonho, de compra e 
venda, de assentar pessoas com promessas dificilmente viabilizáveis sem 
grandes perdas. A busca, por isso, de cidades próximas ou a construir se 
assentava sobretudo na educação pública.

Esta crua realidade inspirou o surgimento do Grupo de Pesquisa Mo-
vimentos Sociais e Educação (GPMSE), no Programa de Pós-Graduação 

19 Integrante do GPMSE desde 2001 até a data de seu falecimento, em 22 de setembro de 2012. No período de 
2001 a 2004, participou da administração da UFMT, na condição de Pró-Reitora de Organização, Ensino e 
Graduação (Proeg).
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em Educação (PPGE/UFMT). Assim, desde o seu surgimento, no início de 
1993, a intencionalidade do Grupo tem sido a abordagem da educação sob 
dois principais enfoques: 1) a escola pública, em sua capacidade de operar 
mudanças no sentido da sua democratização e 2) as práticas socioeducativas, 
espontâneas ou programadas, que se acham presentes nas dinâmicas dos 
movimentos sociais e da sociedade civil organizada. A finalidade, em suma, 
é compreender e aquilatar o potencial socioeducativo e organizativo destas 
práticas, no âmbito da escola pública e da sociedade organizada, voltadas 
para a ampliação da consciência de direitos e da cidadania da população 
mato-grossense.

Para alcançar seu propósito, o GPMSE vem-se servindo, ao longo de 
seus 28 anos, não somente de pesquisas, mas também de ações extensio-
nistas e consultorias. É importante que se diga: determinados tipos de pes-
quisa não obtêm êxito em laboratórios, mas exigem, sim, a aprendizagem 
do desafio de estar imerso no campo de trabalho, mantendo o necessário 
distanciamento crítico. Os trabalhos de extensão e de consultoria, aliados à 
pesquisa, foram ferramentas úteis ao GPMSE, em vários momentos de sua 
história. Sem perder de vista o propósito do Grupo, acima apresentado, as 
pesquisadoras e os pesquisadores que nele trabalharam e ainda trabalham 
têm tido a liberdade de escolha de suas fontes bibliográficas e os enfoques 
metodológicos de seu maior interesse.

A busca de interlocução com representantes de outras instituições e 
de movimentos sociais esteve entre as primeiras preocupações do GPMSE. 
As iniciativas abaixo descritas o comprovam.

Desde 1994, ele criou o Debate sobre Movimentos Sociais e Educação, 
atividade anual realizada preferentemente no âmbito do Seminário Edu-
cação, no interior do GT Movimentos Sociais e Educação. Por meio dessa 
atividade, o Grupo tinha oportunidade de reunir-se com sindicalistas, par-
lamentares, líderes populares, executores de políticas públicas para debater 
temas da conjuntura.20 

20 A partir de 2008, com nova denominação - Ciclo de Debates Movimentos Sociais e Educação – passou a 
realizar-se ainda no âmbito do Seminário Educação, mas já então transformado em evento paralelo, dispondo 
assim de uma estrutura própria. A partir daí o evento passou a ter não apenas a finalidade de abrir um diálogo 
com a sociedade local ou regional, mas também a de estreitar a interlocução com os parceiros acadêmicos de 
outros estados brasileiros e, mesmo, internacionais.
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O GPMSE contou, desde a sua criação, com a assessoria de Dr. Fran-
cisco Fernández Buey21 – professor catedrático da Universitat Pompeo Fa-
bra e fundador do Centro de Estúdios sobre Movimientos Sociales (CEMS/
UPF, Barcelona) – até a data de seu falecimento, em 2012. Tal assessoria 
se deu de diversas formas, seja acolhendo duas pós-graduandas em estágio 
doutoral, na Universitat Pompeu Fabra (UPF), em Barcelona, seja em visita 
como professor visitante, seja participando, como conferencista, de duas 
edições do Seminário Educação (2000 e 2006), seja produzindo artigos para 
a Revista de Educação Pública, de cujo Conselho Editorial continua membro 
(in memoriam).

Entre 1994 e 1999, contou-se com a presença de dois professores vi-
sitantes cubanos: o primeiro, Dr. José Orestes Cardentey Arias, sociólogo, 
da Universidad de Pinar del Rio, no período de 1994-1996; o segundo, Dr. 
Armando Sílvio Montero de Miranda, psicólogo, da Universidad de Las 
Villas, no período de 1997-1999. Suas contribuições comportaram, além 
da possibilidade de dividir esforços nas atividades tipicamente acadêmi-
cas (aulas, produção científica, orientação de mestrandos etc.), também, 
a oportunidade tanto de aprofundar conhecimentos sobre Cuba, quanto 
sobre os processos educativos, a estrutura universitária, o modus vivendi 
dos professores e alunos, naquele país. 

Além de pós-graduandos desses professores, visitaram Cuba vários 
integrantes do Grupo, sobretudo em diálogo com a UFF, com a UNISINOS, 
com IBRADES, apresentando trabalhos em eventos e reencontrando os 
professores cubanos que haviam estado na UFMT, como visitantes. Luiz 
Augusto Passos lá esteve durante um mês, assim como no Panamá, para 
conhecer os trabalhos de educação inovadores, suas práticas metodológi-
cas e sua organização curricular no que tange à educação em Saúde, no 
sentido do cuidado com a vida toda. Conheceu no Panamá e em Cuba os 

21 Dr. Francisco Fernández Buey, filósofo comunista, que teve Antonio Gramsci como uma de suas referências 
teóricas, foi orientador de Artemis Torres, em sua tese doutoral. Para melhor conhecê-lo, é possível aces-
sar seus escritos em: https://elpais.com/autor/francisco-fernandez-buey/ e https://www.upf.edu/materials/
polietica/actualitat/bibliotecabuey.html. Posteriormente ao seu falecimento, em 25 de agosto de 2012, o 
GPMSE prestou-lhe homenagem, no âmbito do Seminário Educação 2013, realizando o III Ciclo de Debates 
Movimentos Sociais e Educação: alterglobalização e descolonialidade. Muito oportunamente, o GPMSE con-
seguiu realizar também, nesse evento, o lançamento do livro intitulado Encontros com Paco Buey, que se 
encontra disponível em e-book: https://jcguanche.files.wordpress.com/2014/02/encuentros-con-paco-buey.
pdf. Igualmente, na mesma ocasião, a UFMT conferiu-lhe o título póstumo de Doutor Honoris Causa, tendo 
sido ele, então, representado pelo historiador Victor Ríos, membro pesquisador do CEMS. 
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sistemas de Saúde e Educação que não podem ocorrer de maneira disso-
ciada das necessidades e demandas da população empobrecida. Em Cuba, 
pôde conhecer a complexidade de laboratórios do Centro de Pioneiros, que 
sustentam grande parte da economia do país, e o Centro de Formação de 
Professores e Professoras. 

Tratava Luiz Augusto Passos de conseguir subsídios e realizar troca de 
informações, tendo em conta o trabalho que realizava no Centro Pastoral do 
Rosário, o qual agregava vários empreendimentos, por demanda da popula-
ção dos bairros de Cuiabá, na maioria, bairros de ocupação, com conflitos e 
necessidades intermináveis. A Paróquia do Rosário e São Benedito oferecia 
toda a sua estrutura a serviço das demandas e conflitos:

a) apoio à Marcha dos Sem-terra vindos de Jaciara e sediados naquela 
Igreja, cuja área pastoral se estendia até a região de Manso; 

b) apoio a serviços à periferia (Educação, Direitos Humanos, Pastoral 
Popular, Saúde Popular), estreitamente ligada às lutas das Comu-
nidades de Base, nas Pastorais. 

A Paróquia estava conectada à Frente Nacional do Trabalho, de Mário 
Carvalho de Jesus, o que possibilitou a criação do Grupo de União e Cons-
ciência Negra e do Movimento de Defesa do Favelado (Sebastião Arnaldo 
de Souza, vulgo Tião Preto). Fez parceria com professores e professoras 
da UFMT. Contou com o apoio de Felinto Ribeiro Neto, o qual desenvolvia 
projeto na área rural de Aguaçu, entre outros projetos socioeducativos; 
importante apoio de Waldir Bertúlio e sua então esposa, Dora Lúcia como 
advogada na defesa jurídica dos despejados ou em luta pela Terra. Contou 
com o importante trabalho de Glorinha Albuês – com a alfabetização cha-
mada “método do Paulo Freire”, na Horta-Escola do bairro Quarta-feira, 
coordenado pela Irmã Dineva Vanuzi em apoio à organização dos meninos 
e adolescentes perseguidos pela repressão. 

Na Campanha da Fraternidade, foi instituído como necessidade o Insti-
tuto Pastoral de Educação em Saúde Popular (IPESP). O lema era “Saúde 
Igual para todos”. Foi adotado mais tarde, como ideia fundante, “Saúde 
não é bem-estar, saúde é luta!” Esse trabalho contou com a assessoria 
de Dr. José Renan Esquivel, ex-ministro da Saúde do Panamá, onde, em 
visita, Luiz Augusto Passos teve oportunidade de conhecer o trabalho do 
Hospital del Niño (https://hn.sld.pa/). Dr. Esquivel esteve em Cuiabá em 

43

https://hn.sld.pa/


três períodos longos, em conversas com as pessoas na periferia, também 
no Hospital Júlio Muller, em companhia da Dra. Elza Ferreira Lobo.

Importante para o IPESP foi o apoio direto na organização de sua 
memória de arquivos e estudos, por bolsistas do GPMSE, via o Centro Me-
mória Viva (CMV), documentação realizada da história do IPESP/ABHP com 
assessoria da Dra. Elizabeth Madureira Siqueira, historiadora e arquivista, 
participante da equipe de base do CMV. O IPESP hoje existe, com autonomia, 
como Associação Brasileira de Homeopatia Popular Comunitária (ABHP), 
que se articula no País e em países distantes.22

Com o ingresso de Luiz Augusto Passos no GPMSE, em 1999, todo esse 
acervo de história vivida e de parcerias consolidadas veio junto, abrindo 
frentes de trabalho investigativo, bem como novos parceiros institucionais 
e pessoais.

Dando continuidade ao elenco de iniciativas empreendidas pelo 
GPMSE, anteriores ao ingresso de Luiz Augusto Passos, importa salien-
tar a presença da Dra. Ilse Scherer-Warren (UFSC), que, na condição de 
consultora durante o período de 1997 a 2001, agraciou o Grupo com a 
sua expertise no estudo dos Movimentos Sociais. Sua generosa presen-
ça periódica se fez sentir não só na qualidade dos cursos que ofereceu, 
mas também na seriedade do trato com a vida acadêmica. A consultoria 
comportou não só a assessoria à pesquisa, especialmente concernente à 
produção de um banco de dados, como, também, a realização de várias 
atividades acadêmicas (palestras, seminários, mesas redondas, cursos, 
participação em bancas etc.).

No período de 1993 a 1999, aproximadamente, o GPMSE incorporou 
vários professores permanentes23 e seus respectivos alunos pós-graduandos 
e de iniciação científica. Para se ter uma ideia, em relatório do ano de 
199924, consta o montante de 41 pesquisadores (professores, doutorandos 

22 Do seu último evento participaram 318 pessoas, autofinanciadas, em Chapada dos Guimarães, com a finali-
dade de debater e concluir o Documento Base, cujas maiores referências estão em Paulo Freire e em Esquivel 
(https://www.facebook.com/ABHPopular/photos/a.488838337862057/2467868103292394/).

23 Dr. Manoel Francisco de Vasconcelos Motta e Dr. Antonio Carlos Máximo, em 1996; Drª Maria Aparecida 
Morgado, em 1997; Dr. Paulo Speller, Dr. Edson Pacheco e Drª Maria Lúcia Rodrigues Muller, em 1998; Dr. 
Luiz Augusto Passos, em 1999.

24 Entre as principais fontes utilizadas na produção do presente texto estão os relatórios anuais internos elabo-
rados pelo GPMSE.
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e mestrandos). Com tamanha densidade de pesquisadores e projetos (37), 
optou-se por sua distribuição em quatro eixos temáticos:

a) participação popular, gestão democrática e luta por escola – 
investigando as relações entre movimentos sociais e poder público, 
o processo de institucionalização dos movimentos especificamente 
relacionados à luta por escola, bem como o papel dos instrumentos 
de participação social na formação do cidadão; 

b) formação da consciência, cidadania e ação coletiva – inves-
tigando o caráter educativo dos movimentos sociais, seus métodos 
de ação, seus vínculos com outros movimentos e a produção da 
intersubjetividade nas relações intra e intergrupais; bem como as 
iniciativas para a recuperação da memória dos movimentos sociais 
e de suas práticas educativas; 

c) políticas públicas educacionais e sociedade civil – investi-
gando a produção e o desenvolvimento de políticas educacionais 
pela sociedade civil organizada, o papel do Estado nesse processo 
e as parcerias entre Governo e sociedade civil; 

d) diversidades culturais e educação – investigando como se ma-
nifestam as relações raciais no campo da educação, bem como os 
grupos societários em luta por revisão das políticas educacionais, 
à luz de uma nova ética em que estejam incorporados os conceitos 
de diferença e pluralidade. 

Consta desse primeiro período de sua existência, em face do avoluma-

do número de pesquisadores no Grupo, a iniciativa de criação de algumas 

novas sistemáticas de trabalho, com a finalidade de fomentar maior inter-

câmbio entre os seus integrantes. Em 1996, o Seminário Temático (15 a 20 

h/01 crédito), aberto aos demais alunos e alunas do Programa e do qual 

participaram, também como professores, colegas visitantes ou convida-

dos de outros Institutos e Faculdades da UFMT. Em 1997, o Seminário de 

Orientação Coletiva (30 h/01crédito), com alunos e professores do Grupo, 

criando-se uma oportunidade de colaboração mútua em orientação, troca 

de bibliografia e socialização de informações de interesse comum.

Durante os anos 2000 a 2003, aproximadamente, o GPMSE assistiu 

ao desligamento da maioria das pessoas permanentes, por razões distintas 
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(criação de novos grupos de pesquisa ou assunção de cargos de chefia do 

Programa ou da Reitoria). Os integrantes remanescentes – Artemis Torres 

e Luiz Augusto Passos – deram continuidade ao esforço de qualificação do 

trabalho, mediante interlocução nacional e internacional, bem como ao 

reforço de sua identidade, expressando-a por meio do Programa Edu-
mos, que, em 2003, já se encontrava em sua segunda versão. A partir de 

dezembro de 2004, Luiz Augusto Passos passou a partilhar com Artemis 

Torres a coordenação do Grupo. Ao tomarem tal iniciativa, reconheciam a 

existência de identidades e vantagens em manterem um único grupo. Ao 

mesmo tempo, anteviam que as diferenças de ordem epistemológica re-

queriam algum tipo de espaço diferenciado de trabalho. Assim, desde 2006, 

as reuniões semanais com suas respectivas equipes passaram a ocorrer em 

dias distintos, com estruturas que se complementavam.

Antes de abordar o desenvolvimento do Grupo no concernente à pes-

quisa e às interlocuções acadêmicas, é importante comentar que os desliga-

mentos e adesões de professores a um grupo de pesquisa é esperado, não 

representando necessariamente uma negatividade. Na maioria das vezes, 

funciona como um processo renovador, necessário à vida de um grupo. Em 

relatório do ano 2006, lê-se que “Ao GPMSE têm sido incorporados profes-

soras e professores doutores, seja na condição de permanentes, exercendo 

à docência e a orientação, no PPGE, como é o caso de Maria da Anunciação 

Barros Neta (IE/UFMT), Delarim Martins Gomes (IE/UFMT) e Edson Cae-

tano (IE/UFMT), seja ainda na condição de pesquisadores colaboradores, 

participando das atividades do Grupo, podendo inclusive realizar trabalho 

de co-orientação, como é o caso de Saulo Rodrigues (Unirondon), Suely 

Castilho (Seduc/MT), Imar Domingos Queiroz (ICHS/UFMT), Rosangela 

Saldanha Pereira (ICHS/UFMT) e Odorico Cardoso Neto (UFMT-campus 

Médio Araguaia).”

O Programa Edumos, acima referido, representava publicamente a li-

gação identitária das duas equipes do GPMSE, vinculando seus respectivos 

Projetos Integrados de Pesquisa. Surgiu em novembro de 1999, constitu-

ído de três projetos reunidos em torno do tema central “Estratégias para 

a formação da cidadania, em Mato Grosso”. Teve a consultoria da Prof.ª 
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Drª Ilse Scherer-Warren (NPMS/UFSC) e financiamento do PNOPG-CNPq. 

Concluído em 2002, ressaltam-se entre os resultados25: 
a) a constituição de um Banco de Dados, cuja finalidade foi servir 

de repositório de informações concernentes às organizações civis 
existentes em Mato Grosso;

b) o inventário de organizações civis rastreadas em 10 municípios 
mato-grossenses, seja em registros cartoriais, seja em entrevistas 
de campo; 

c) o mapeamento de estudos sobre a gestão das escolas públicas e 
alternativas e seus tentativos processos de democratização. 

Tais resultados tornaram possível ao GPMSE conhecer a capacidade 
organizativa dos grupos organizados, em suas lutas por direito à cidadania, 
e as dificuldades existentes nos processos de democratização da escola.

O acúmulo dos resultados de pesquisa e a sua interlocução permanente 
com instituições, organizações e movimentos sociais foram abrindo campo 
ao GPMSE para consultorias e aliança gradativa a programas de educação, 
inclusive, com prefeituras que desejassem a assessoria e o acompanhamento 
capazes de munir a política educacional do Estado e do Município, como 
serviço precípuo à região, estados e municípios demandantes, para subsidiar 
unidades de ensino públicas e populares ligadas às tarefas de Educação e 
Cidadania ativa de organizações civis. Houve impacto na forma como estes 
dados chegaram a lugares onde havia pessoa desejosa de crescer na organi-
zação de cidadania, nos programas de Educação Popular, suscitando maior 
cuidado, interesse e dedicação na formação de pessoas para intervenção 
educativo-política. Ampliaram-se formas próprias de resposta a demandas 
específicas.

Oportunamente, nessa ocasião, mais precisamente em 2003, o GPMSE 
assumiu a consultoria de um dos projetos mais promissores e desafiadores 
executados por uma secretaria municipal de educação, em Mato Grosso. 
Trata-se aqui do projeto Universidade Popular Comunitária (UPC), 

25 Neste relatório auto avaliativo, busca-se ressaltar essencialmente a consecução de parcerias nacionais e inter-
nacionais e seus resultados. Considera-se desnecessário arrolar os resultados de pesquisa que já se encontram 
subentendidos em todos os projetos investigativos desenvolvidos por grupos de pesquisa, em universidades. 
Esses são certamente, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, objeto de avaliação dos órgãos de fomento 
(apresentações de resultados parciais e finais das pesquisas em eventos, sob a forma de resumos e textos com-
pletos; relatórios de pesquisa; dissertações concluídas, participação em eventos, participação em bancas etc.).
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empreendido pelo professor Carlos Alberto dos Reyes Maldonado, então 
Secretário de Educação do município de Cuiabá. O projeto da UPC fazia 
parte, como tantos outros, das iniciativas da Secretaria Municipal de Cuiabá, 
em vista de sua adesão à Associação Internacional de Cidades Educadoras 
(AICE). Segundo as palavras do próprio Secretário Maldonado, “Ser uma 
Cidade Educadora trouxe para a Secretaria Municipal de Educação um 
desafio diferenciado. Ela deixou de atuar como uma gestora de uma rede 
municipal e passou a pensar na educação com uma perspectiva de formu-
lação de políticas abrangentes”26.

O projeto da UPC teve enormes avanços no que tange à amplitude e 
criatividade, em grande parte, devidos ao Professor Maldonado, educador 
revestido de grande liderança, simplicidade e empatia com as pessoas, seus 
interesses e sonhos. Em 2004, data de sua entrevista ao Conselho Regional 
de Contabilidade de Mato Grosso (CRCMT), a UPC, criada para atender à 
população analfabeta acima de 25 anos, já se encontrava instalada, com cinco 
campi em pleno funcionamento, atendendo a aproximadamente duas mil 
pessoas. A consultoria assumida pelo GPMSE implicou a absorção dos docen-
tes vinculados à UPC, na condição de estudiosos e possíveis candidatos ao 
Mestrado. Como resultados, registre-se que a maior parte desses professores 
conseguiu concluir o Mestrado e a UPC e demais projetos da SME acabaram 
se tornando objeto de estudo de vários outros mestrand@s e doutorand@s, 
tanto no PPGE/UFMT quanto em PPGE de outras universidades.

Em sua segunda edição, abrangendo dois projetos integrados (“Atores 
sociais e participação” e “Organização e participação cidadã”), o Programa 
Edumos teve inicialmente financiamento da Fapemat (2003 a 2005) e, pos-
teriormente, do PADCT/CNPq (2004 a 2006), quando, então, acrescido de 
novos projetos de pesquisa, passou a fazer parte do Projeto de Cooperação 
Científica UFF-UFMT-PUC/SP. A cooperação mais direta com o Núcleo 
de Filosofia Política e Educação (Nufipe/UFF), coordenado pelo Prof. Dr. 
Giovanni Semeraro, resultou em produção conjunta de vários eventos 
acadêmicos, de um livro de vários autores27 e um CD informativo sobre os 
dois grupos de pesquisa.

26 Notícias do CRCMT - Edição 119 - Cuiabá, 14 de dezembro de 2004.

27 TORRES, A. (Org.); SEMERARO, G. (Org.); PASSOS, L. A. (Org.). Educação, fronteira política (Cuiabá: 
EdUFMT, 2006), 244 p.
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Finalmente, em sua terceira edição, o Programa Edumos abrangeu 
o Projeto Integrado “Democracia na Educação: leituras de discursos e 
práticas sociais”, sob a coordenação de Artemis Torres, e o Projeto “Sa-
beres e Práticas da Educação Popular nos Movimentos Sociais em Mato 
Grosso”, sob a coordenação de Luiz Augusto Passos. Nessa ocasião, os 
coordenadores desses projetos, unidos por tantos interesses comuns e, 
por isso mesmo, vinculados ao mesmo Programa de Pesquisa, já haviam 
encontrado parceiros que os pudessem auxiliar a mergulhar mais profun-
damente em suas bases teóricas. Coincidiu de ser justamente durante esse 
período que Artemis Torres encontrou em Giovanni Semeraro as possi-
bilidades de aprender o melhor percurso para explorar as contribuições 
do pensador Antonio Gramsci, de cuja leitura já se havia aproximado 
desde o seu doutoramento, sob a orientação do filósofo Dr. Francisco 
Fernández Buey. Por sua vez, Luiz Augusto Passos estreitou os laços com 
Dr. Danilo Streck (Unisinos, São Leopoldo, RS), investigador freireano, e, 
algum tempo depois, também, com Dr. Fabio Di Clemente (UFES), que 
concorrera a uma vaga e fora alocado no Departamento de Filosofia da 
UFMT. Parcerias bem-sucedidas, fato esse comprovado pela duração e 
quantidade de resultados.28 No que concerne à parceria com o Nufipe, 
subsidiada financeiramente durante oito anos, importa informar que foram 
produzidos três livros de vários autores29, foram ampliados os eventos de 
dupla coordenação, abriram-se oportunidades de publicação em outras 
revistas da Área, pós-graduandos puderam realizar na UFF missão de 
estudos, incrementou-se a participação em bancas de mestrado e douto-
rado. Tudo isso favoreceu grandemente a interação dos pós-graduandos 
com colegas e professores, o que abriu para eles as oportunidades de 
doutorado e pós-doutorado, inclusive, no exterior.

28 A consecução de parcerias tão bem-sucedidas se deveu em grande medida aos financiamentos com que o 
Programa pôde contar, por vários anos, sem descontinuidade. Em sua terceira edição, o Programa foi finan-
ciado pelo PADCT Amazônia e pelo PADCT Novas Fronteiras, respectivamente, no período de 2008-2010 e 
de 2010-2012.

29 TORRES, A. (Org.); SEMERARO, Giovanni (Org.). Sobre saberes, educação e democracia (Cuiabá: EdU-
FMT, 2011), 197 p. [ISBN 978853270417-7]. TORRES, A. (Org.). Educação e Democracia: diálogos (Cuiabá, 
EdUFMT, 2012), 175 p. [ISBN 978853270465-8]. TORRES, A. (Org.); PASUCH, Márcia C. M. (Org.), Encontros 
com Paco Buey (Cuiabá: EdUFMT, 2013), 232 p. [978853270505-1] 
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No ano de 2009, o GPMSE foi convidado a coordenar, em nível estadual, 
o Projeto de Pesquisa e Extensão Centro Memória Viva (CMV) – documen-
tação e referência em Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular e 
Movimentos Sociais. Projeto ambicioso, de alta envergadura, com núcleos 
estaduais em todo o território nacional, tinha por finalidade consolidar as 
referidas áreas. Na expectativa de constituir um acervo especializado, dis-
ponível ao público, o Projeto estabelecia as seguintes metas:

a) a identificação, tratamento e organização de material didático e 
documentação das experiências desenvolvidas no território mato-
-grossense;

b) a produção de novos materiais, documentos e registros das áreas, 
mapeando suas experiências e seus profissionais;

c) atividades de ensino e extensão, tendo em vista o fomento de novas 
experiências educacionais, a formação de profissionais da EJA e o 
apoio técnico-científico a práticas socioculturais que beneficiassem 
a educação no setor.

Uma das exigências do Projeto dizia respeito ao seu caráter interinsti-
tucional. Apesar de pressentir as dificuldades que isso implicava, o GPMSE 
reconheceu a sintonia de interesses e passou a se dedicar ao Projeto desde 
o primeiro momento. Tomou como parceiros a Unemat, a UFMT/campus do 
Araguaia II, o IFMT/Cuiabá, o IFMT/Barra do Garças (instituições públicas 
de ensino superior); a Seduc/MT, a SMEC/Cuiabá, o CEE/MT, a FPDEJA/MT 
(agências gestoras e fóruns de discussão de práticas de educação popular 
e de educação de jovens e adultos); o CFES e a ABHP (agências de direito 
público que oferecem de forma sistemática cursos de formação de jovens 
e adultos).30

A duração do Centro Memória Viva sob a coordenação do GPMSE 
foi de três anos e meio, se for considerado o seu início em 2009, quando 
se elaborou o projeto do núcleo CMV de Mato Grosso e se deu início ao 
levantamento preliminar de possíveis parceiros. Os principais resultados 
do trabalho foram:

30 Para maior esclarecimento, eis o nome por extenso de algumas siglas: ABHP – Associação Brasileira de 
Homeopatia Popular (https://www.facebook.com/ABHPopular/; CFES – Centro de Formação em Economia 
Solidária (http://ecocut.org.br/rede-de-centros-de-formacao-em-economia-solidaria-na-regiao-centro-oeste-
-cfes-co-2013-a-2016/; FPDEJA-MT (http://www.forumeja.org.br/). 
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a) viabilização de parcerias com nove instituições, tendo algumas de-
las sido responsivas, efetivamente, mediante encaminhamento de 
seus profissionais para trabalhar com o GPMSE na equipe de base;

b)  constituição do acervo de documentos referentes ao Ensino Suple-
tivo de EJA sob a guarda da Coordenadoria do Ensino Supletivo/
Seduc-MT;

c) desencadeamento do processo de organização do acervo da ABHP; 
d) aquisição de uma sala no Instituto de Educação/UFMT, para se-

diar o CMV, em condições de comportar o material permanente 
e equipamentos adquiridos mediante financiamento da Secretaria 
de Educação Profissional/MEC.

Os integrantes do GPMSE, sem restrição, de forma mais direta ou 
indireta, participaram. No entanto, nem todos podiam dedicar-se a esse 
projeto sem prejuízos de outras tarefas acadêmicas de igual exigência. 
Assim, a constituição de uma equipe de base multidisciplinar foi a tarefa 
mais volátil, a que mais dependeu de recursos financeiros, os quais, con-
trariando as expectativas iniciais de todos os núcleos estaduais, passaram 
a se tornar cada vez mais escassos por parte das duas secretarias do MEC. 
Além dos cinco integrantes do GPMSE que permaneceram desde o início31, 
foi possível contar com a inestimável colaboração de Drª Márcia Ferreira e 
Drª Elizabeth Madureira Siqueira, ambas integrantes do Grupo de Pesquisa 
História da Educação e Memória (GEM). A primeira veio a assumir em 2012 
a coordenação do CMV e a segunda, não só historiadora, mas arquivista 
renomada, desenvolveu, com bolsa financiada pela Seduc, o levantamento 
do seu acervo relativo ao Ensino Supletivo de EJA e participou ativamente 
do Grupo, suprindo-o com subsídios teóricos relativos à sua área de co-
nhecimento. Há que mencionar ainda a contribuição da historiadora Maria 
do Socorro Soares, que já integrava o GPMSE e participou da pesquisa de 
levantamento do acervo da UFMT.

Enquanto se desenvolvia o projeto do CMV, sob a coordenação de 
Artemis Torres, outra oportunidade de projeto interinstitucional surgiu 
para o GPMSE. Tratava-se do projeto População em vulnerabilidade 

31 Drª. Ártemis Torres (coordenadora), Ms. Maria Benício Rodrigues (vice coordenadora); mestrando Elismar 
B. Arruda (tarefa de mediação do CMV com as instituições parceiras) e doutorandos Nelbi A. Cruz, Leiva C. 
Pereira (tarefas administrativas de aquisição de material permanente e equipamentos).
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vivendo na/da rua (posteriormente, identificado como projeto RuAção), 
coordenado por Luiz Augusto Passos, que, em parceria com o Centro de 
Referência dos Direitos Humanos (CRDH/MT), coordenado por Cláudia 
Cristina Carvalho, contou com o apoio da Secretaria Estadual de Justiça 
e Direitos Humanos (SEJUDH/MT) e da Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos, vinculada ao Gabinete da Presidência da República. Financia-
do (2012-2015) pela Senasp, abrangeu Cuiabá e Várzea Grande, cidades 
conurbadas que, juntas, constituíam o centro urbano mais populoso do 
estado de Mato Grosso. Sob a coordenação de Luiz Augusto Passos, par-
ticiparam pesquisadores do GPMSE, do GEMPO e do Grupo Pesquisador 
Educação Ambiental, Comunicação e Arte (GPEA). Entre permanentes, 
colaboradores, pós-graduandos, alunos PIBIC e VIC, além de voluntários 
militantes somavam-se aproximadamente 40 pesquisadores, todos em 
sintonia com uma orientação teórico-metodológica inspirada na fenome-
nologia de Maurice Merleau-Ponty. O objetivo do projeto foi produzir uma 
cartografia da população em vulnerabilidade que vive na/da rua, visando 
a compreender o sentido que tem, para ela, a rua como espaço de vida 
e/ou de trabalho e, ao mesmo tempo, as dimensões de resiliência e de 
Tempo na sua vida.

No período de 2014 a 2015, foram integrantes da Pesquisa do RuAção: 
Luiz Augusto Passos (Coordenador), Lucileide Domingos de Queiroz, Ana 
Maria de Souza Lima, Michelle Tatiane Jaber da Silva (UFMT), Fernanda Ma-
chado (UFMT), Beleni Salete Grando(UFMT), Maria da Anunciação Pinheiro 
Barros Neta (UFMT), Solange Lima Guimarães (UNESP), Maria Aparecida 
Rezende (UFMT), Roberto Tadeu Curvo (Defensor Público), Fábio Santos 
de Andrade (UNIR), Mara Cristina Tondin (UFMT), Edson Benedito Rondon 
(UFMT), Aloir Paccini (UFMT), Jandir João Zanotelli (UFPEL), Suely Dulce 
de Castilho (UFMT), Gil Passos de Mattos (UFPEL), José Marin (Universidade 
de Bruxelas), Michèle Tomoko Sato (UFMT GPEA), Celso Luiz Prudente 
(UFMT), Castor Bartolomé Ruiz (UNISINOS), Cristiano Apolucena Cabral 
(UFMT), Lori Hack de Jesus (Unemat), Arlete Márcia de Pinho (PB), Itamar 
Camaragibe Lisboa Assumpção (UFMT), Eliete Borges Lopes (UFMT), Vi-
viane da Silva Massavi (UFMT), Carla Izabela Bonzanini (UFMT), Solange 
Terezinha Lima Guimarães (UNESP), Claudia Cristina Ferreira Carvalho 
(UFMT- CENRTUO), Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira (UNEMAT), 
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Tereza Ramalho de Azevedo Cunha (UFMT), João Clemente de Souza 
Neto (MACKENZIE), Boaventura de Souza Santos (CES, Coimbra), Neuza 
França da Silva (UNEMAT) e Alvani Batista de Almeida (UFMT); Waldinéia 
Antunes de Alcântara Ferreira (UNEMAT), que participaram com capítulos 
do Livro RuAção32.

Com o afastamento de Artemis Torres, em 2015, após o encerramento 
de suas atividades de orientação, a coordenação do GPMSE foi assumida 
exclusivamente por Luiz Augusto Passos. Já, então, haviam sido incorpo-
rados, como pesquisadores e colaboradores, um conjunto significativo de 
professores do Município de Cuiabá e alunos da UPC, no âmbito do Projeto 
RuAção. 

O trabalho voltado ao levantamento de Fontes em Maurice Merleau-
-Ponty tomou maior densidade, especialmente, em 2019 e 2020, em determi-
nadas vezes, no GPMSE, em outras, enquanto Grupo de Estudos Educação & 
Merleau-Ponty (http://gempo.com.br/portal/). De certa forma, este e outros 
grupos complementam um conjunto de estudos, trocas, comunicações. Na 
verdade, busca-se fazê-lo de maneira própria, mas também nas trilhas abertas 
pelo Grupo de Pesquisa do Professor Dr. Danilo Streck, com quem, desde 
o primeiro encontro, o GPMSE se solidarizou, contribuindo desde então 
com textos freireanos33, em consonância com Maurice Merleau-Ponty, que 
também faz parte da tese doutoral de Luiz Augusto Passos.

Danilo Streck (Coordenador) Redin, E. e Zitkoski, J. (Organizadores) 
e protagonizando aliança com outras universidades do país, em quase 
todos os continentes, sobretudo com o trabalho que se coroa este ano, 
no centésimo aniversário de nascimento de Paulo Freire, cujo reconheci-
mento fora do Brasil diz de sua centralidade e proeminência como um dos 
autores brasileiros mais lidos. Com muitas universidades, pesquisadores, 
seminários, eventos, Danilo Streck e os freirean@s mantêm pesquisas de 
metodologia, com interlocução das fontes primárias de Paulo Freire e, a 
partir dele, tantos autores, com entusiasmo crescente, fora do Brasil e do 

32 GUIMARÃES, Solange T. Lima (Org.); CARVALHO, Claudia Cristina (Org.); PASSOS, Luiz Augusto; MARÍN, José 
(Org.). RuAção: das Epistemologias da rua à Política da rua. Cuiabá: EdUFMT/TeoImagem Comunicação, 
2014. Acessível em https://editorasustentavel.com.br/461/

33 Quando da morte de Paulo Freire eram tomadas decisões no que concernia a sua memória, na Unisinos foi 
sugerido encontros de Leitura de Paulo Freire, e o destaque significativo de se escrever não a forma regular 
usual freiriano(s) mas freireano(s), homenagem e distinção.
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Instituto Paulo Freire, que há anos, junto a outros institutos fora do País, 
sublinham o esforço de manter projetos vivos, bibliográficos, investiga-
tivos, e de formação docente. A partir das pessoas e das suas culturas e 
realidades, buscam autoras e autores que foram pedras de fundamentos 
que permitiram em seus caminhos e descobertas a cada dia, de maneira 
ampliada, formas atualizadas de expor a visão muito ampla de Paulo Frei-
re sobre a vida, o mundo, as dimensões políticas e ambientais. Um dos 
resultados importantes foi a parceria com Danilo Streck, que permitiu a 
participação de Prof. Passos, contribuir com Verbetes (05) na produção do 
Dicionário Paulo Freire. Publicado em português, teve imediata tradução 
para o espanhol dos mesmos autores e organizadores, com a editoração 
em Lima (Peru) da CEAAL revisão e coordenação de Oscar Jara Holliday; 
foca termos e palavras e conceitos com sentidos singulares ou muito ela-
borados, de sorte que foi reconhecida como Paulo Freire Encyclopedia 
tradução para o Inglês34.

Após um ano e pouco, houve convite de Cheron Zanini Zanetti de 
que houvesse contribuição de Passos, no novo trabalho sob a direção de 
Pitano, Streck, Zitkosky cujos termos levava em consideração conceitos 
sempre enriquecidos por Paulo Freire em face de seu conhecimento, 
biografia e vida, e períodos quase todos preenchidos por aulas, debates, 
conferências, livros e fortes vivências também de conhecer autores, e 
interpretá-lo de maneira sempre distinta. Eram escolhida as palavras, 
pessoas, conceitos e autores a partir do destaque de palavras-chave que 
recebiam nas cartas, escritos, conferências de Paulo, e a importância da 
repetição daquele conceito, em seus livros escritos. Professor Passos 
recebeu cinco palavras, ou autores, ou conceitos com os quais ele con-

34 PASSOS, Luiz Augusto. Phenomenology. In: Danilo R. Streck, Euclides Redin, and Jaime José Zitkoski. 
(Org.). Paulo Freire Encyclopedia. 1 ed. Lanham: ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHER, 2012, v. I, p. 
283-288. PASSOS, Luiz Augusto. Reading of the world. In: Danilo R. Streck, Euclides Redin, and Jaime 
José Zitkoski. (Org.). Paulo Freire Encyclopedia. 1 ed. Lanham: ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHER, 
2012, v. I, p. 329-331. PASSOS, Luiz Augusto. Generating theme. In: Danilo R. Streck, Euclides Redin, 
and Jaime José Zitkoski (Org.). Paulo Freire Encyclopedia. 1 ed. Lanham: Ed. Rowman & Littlefield Pu-
blishers, 2012, v. I, p. 158-169. PASSOS, Luiz Augusto. Future/Futurable. In: Danilo R. Streck, Euclides 
Redin, Jaime José Zitkoski (Org.). Paulo Freire Encyclopedia. 1 ed. Lanham: Ed. Rowman & Littlefield 
Publishers, 2012, v. 1, p. 155-157. PASSOS, Luiz Augusto. Weft. In: Danilo R. Streck, Euclides Redin, Jaime 
José Zitkoski (Org.). Paulo Freire Encyclopedia. 1 ed. Lanham: Ed. Rowman & Littlefield Publishers, 2012, 
v. 1, p. 422-423.
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tribuiria35, desta feita também Edna Fernandes do Amaral, contribuiria 
com Verbete SIGMUND FREUD.36 O mencionado Dicionário já traduzido 
em língua castelhana pela equipe dos professores Danilo Romeu Streck, 
por Oscar Jara, foi editado no Peru pelo CEAAL – Consejo de Educación 
Popular de América Latina y El Caribe, em 2015. Traduzido também em 
língua inglesa, sob o título Paulo Freire Enciclopédia, Professor Passos 
participou dos cinco verbetes.

Há que se mencionar com destaque, para o GPMSE, a busca por muitos 
anos de procurar diálogo da obra de Paulo Freire com a Fenomenologia de 
Merleau-Ponty. Fato confirmado por Mário Sérgio Cortella, o quando Frei-
re de maneira discreta acompanhava na França, momentos de exposição 
falada de Merleau-Ponty. O fato que nos impulsionou foi ter havido um 
encontro na UFMT, com o Prof. Dr. Fabio Di Clemente, que, então, viera 
durante ano e meio, em contrato temporário de trabalho com a UFMT, e 
de se dispor com toda sua energia e sapiência de estar no nosso Grupo de 
Pesquisa, e no Grupo de Estudos pouco mais de ano e meio. Combinamos 
no Grupo que ele se sentisse à vontade para expor sua leitura singular, 
por beber em outros autores, por nós desconhecidos, com as quais nos 
identificamos, pois havia uma leitura forte positivista nas interpretações 
atribuídas a Merleau-Ponty. Isso gerou também certo atrito, mas identificou 
uma tradição diversa, com que aquela que hoje soa estranha, nos nossos 
trabalhos. Vencido o contrato do Dr. Fabio Di Clemente com a UFMT, ele 
assumiu na UFES, vaga definitiva, no país. Retornou, em ocasiões diferen-
ciadas, e continuamos momentos importantes de trocas entre nós. Eventos, 
cursos, escritas, estudos, partilhamos momentos intensivos de trabalho com 
o nosso Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Educação (GPMSE) bem 

35 PASSOS, Luiz Augusto. JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) [VERBETE]. In: Sandro de Castro Pitano; Danilo 
Romeu Streck; Cheron Zanini Moretti. (Org.). Paulo Freire: uma Arqueologia Bibliográfica. 1ed. Curitiba, PR: 
Editora e Livraria Appris Ltda, 2019, v. 1, p. 195-197. PASSOS, Luiz Augusto. JESUS CRISTO [VERBETE]. In: 
Sandro de Castro Pitano; Danilo Romeu Streck; Cheron Zanini Moretti. (Org.). Paulo Freire: uma Arqueologia 
Bibliográfica. 1ed.Curitiba, PR: Editora e Livraria Appris Ltda, 2019, v. 1, p. 198-200. PASSOS, Luiz Augusto. 
KARL JASPERS (1883-1969) [VERBETE]. In: Sandro de Castro Pitano; Danilo Romeu Streck; Cheron Zanini 
Moretti. (Org.). Paulo Freire: uma Arqueologia Bibliográfica. 1ed.Curitiba, PR: Editora e Livraria Appris Ltda, 
2019, v. 1, p. 222-223. PASSOS, Luiz Augusto. MAURICE MERLEAU-PONTY (1908-1961) [VERBETE]. In: 
Sandro de Castro Pitano; Danilo Romeu Streck; Cheron Zanini Moretti. (Org.). Paulo Freire: uma Arqueologia 
Bibliográfica. 1ed.Curitiba, PR: Editora e Livraria Appris Ltda, 2019, v. 1, p. 257-258. 

36 AMARAL, Edna Fernandes do; PASSOS, Luiz Augusto. SIGMUND FREUD (1856-1939) [VERBETE]. In: San-
dro de Castro Pitano; Danilo Romeu Streck; Cheron Zanini Moretti. (Org.). Paulo Freire: uma Arqueologia 
Bibliográfica. 1 ed. Curitiba, PR: Editora e Livraria Appris Ltda, 2019, v. 1, p. 316-318.

55

http://lattes.cnpq.br/5248678282985273
http://lattes.cnpq.br/5248678282985273
http://lattes.cnpq.br/5248678282985273
http://lattes.cnpq.br/5248678282985273


como nosso Grupo de Estudos de Educação & Merleau-Ponty (GEMPO), que 
buscava, de certa forma, menos do que um discurso filosófico, uma direta 
implicação deste discurso para a Educação Popular e nossas práticas nos 
Movimento Sociais Populares, que de certa forma também, entusiasmava 
Fabio Di Clemente. Ele possuía em sua formação a força de um intelectual 
brilhante e contemporâneo, com esta tônica, falecido recentemente, cuja 
obra foi insuperável: Domenico Losurdo. Este é um dos autores que pro-
duziu muitos livros e textos acerca da filosofia de Maurice Merleau-Ponty, 
ressaltando a superação dos conceitos de uma filosofia também positivista 
que invadira o marxismo que por razões práticas se afastara de Merleau-
-Ponty, pelo dualismo de contrapor binariamente matéria e espírito, ou 
voltando a Aristóteles separando radicalmente matéria e forma. Losurdo 
conhecia como poucos a filosofia e jamais for convencional ou ingênuo. 
Não era Marx que dicotomizava o marxismo, mas o Aristóteles nele, apoia-
do por todas as dicotomias vindas dos chamados filósofos modernos, que 
continuam a não conseguirem dormir, e hoje de maneira ainda mais es-
crachada, pela qual toda a díade no poder, implica com necessidade, que 
seu par dialético tenha que ser sacrificado. O capitalismo e o imperialismo 
geraram um culto religioso que não conhece limites, e os mais iguais res-
gatam os messias, através do fetichismo da mercadoria: toda a diferença 
será chacinada, torturada, desaparecida. O capital será do norte, e todo sul 
será maldito. Toda brancura, mesmo quando os olhos não se vêem, sofrerá 
extermínio, dizimação, prisões infernais racistas, gerando feminicídio, tor-
turas, marcas no corpo que não poderão ser apagadas. O que vemos não 
é uma leitura classista, apenas, é um império de César, de um Messias cuja 
divindade carecia ser calcinada e extinta, para que os Romanos e César 
pudessem ocupar o lugar dele. Losurdo sabia como poucos, que a cidade 
terrena precisaria ser uma parábola viva, como era o Apocalipse Now do 
Coppola. Marx sabia bem mais de Jesus, do que sabiam os cristãos. E, os 
textos mais fortes chegaram à teologia. Professor Dr. Fabio Di Clemente 
fez sua formação doutoral na Universita Degli Studi di Urbino e teve como 
orientador Losurdo. O problema pesquisado por Di Clemente era o caroço 
central das teses de Losurdo: “La percezione tra fenomenologia e dialettica 
nel pensiero di Merleau-Ponty”. Orientador: Losurdo, Domenico. Bolsista 
do Ministero della Universita e della Ricerca scientifica (MUR), Itália. Di Cle-
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mente nos permitiu compreender melhor que a dialética de Merleau-Ponty 
não poderá ser uma arma de guerra, diferente do positivismo, sobretudo 
quando se coloca no lugar de Deus. Por isso uma fenomenologia que ja-
mais tem dúvidas, reflete um conceito de verdade positivado, que se afasta 
muito do cuidado de permitir matizes, ambiguidades – que Merleau-Ponty 
usa – quando se refere, por exemplo, à quebra da imagem de uma vara, 
imersa pela metade em uma piscina, que lhe confere a imagem de vara ou 
cabo quebrado: apontando para um reflexo, reflexo que lá não está. Estas 
dimensões provocativas de conceitos, de olhares e de instigar de interpre-
tações que projetam “sentidos e mais sentidos”, como propunha desde o 
início, um dos maiores intelectuais da fenomenologia em nosso país, pelo 
rigor, o Professor Dr. Antonio Muniz Rezende, com sua Tese Pós Doc, em 
Merleau-Ponty na Unicamp, a professora a quem temos que, em nome de 
todos e todas que a perderam, Creuza Capalbo, que nunca se permitiu em 
fenomenologia a abrigar dogmas.

Mantemos, por isso, por afinidade teórico-metodológica com a feno-
menologia de Merleau-Ponty, desde seus estudos de filosofia na FASP, e 
de Teologia no Colégio Máximo, um diálogo permanente com o Progra-
ma de Educação, de matriz freireana, da Unisinos/S. Leopoldo-RS. Logo 
após a morte de Paulo Freire, resultou o primeiro encontro – Encontro 
de Leituras de Paulo Freire – e, a partir deste encontro, manteve-se 
a regularidade possível desde os Encontros de Leitura Paulo Freire em 
chamada regional e nacional como também a estratégia de ler e estudar 
Paulo Freire, em grupos interessados, com alunos da graduação, mes-
trandos e doutorandos e com pessoas interessadas em Educação Popular. 
Neste sentido o que caracteriza, hoje o GPMSE, e o GEMPO não se afasta 
dos debates dos movimentos sociais, da conjuntura existente, e de temas 
que incidem sobre perspectivas emancipatórias, educacionais: dimen-
são interpretativa e temas que se refiram a perspectiva transformadora, 
de captar a memória do passado, e buscar as demandas fundamentais 
para a libertação, autonomia, subsidiariedade. Buscar sentidos novos e 
de transformação, em um momento de extrema violência do Mercado, 
da super-exploração e de chacina persistente. Compreender formas de 
organização e de reencontrar sentidos novos, e revolucionários em um 
momento de caos. Não é qualquer interpretação que procuramos. Neste 
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sentido Freire e Merleau-Ponty trocam olhares e entendimento daquilo 
que grande parte da ciência tinha dificuldade de enxergar, posto que o 
espaço e o tempo eram matematizáveis, mas não eram vivos. E o que se 
buscou não era um tempo histórico, mas o TEMPO REI. A contribuição 
maior para nós advém de não cindir dimensões complexas, como esti-
vessem em paralelo ou justapostas. Não se pode mais ignorar o caminho 
feito por Merleau-Ponty superando o dualismo moderno e perdendo a 
dimensão que somos uma parte do mundo que não vive, sem ele, e vice-
-versa. E que a história do universo vive em nós, sem paralelismo, e não 
como coisas de fora de nós, mas de dentro de nós, inseparavelmente 
atadas a nós. Nosso esforço é permitir-se olhar de contrapelo e descobrir 
o tempo que me engendra, me cria, sou interminável; me sustenta como 
parte sua mais íntima, pois sou estofo do UNIVERSO. Eu sou o Tempo. 
Paulo Freire tinha a mesma sensação de que em África, ele estava ainda 
mais perto do Brasil. E não se sentia um estranho. 

A cada ano, com maior definição uma identidade de causa e vida, de 
libertação e generosidade, entretecemos olhares entre as causas de Paulo 
Freire e as causas de Merleau-Ponty, sem os mesmos conceitos ressecados. 
A arte consiste no “olhar de contrapelo”. As criaturas todas são pessoas sin-
gulares como nós, com diferenças óbvias, mas cujos fundamentos formam 
base comum de uma conversa que ultrapassa em ambos as questões gerais 
e pensares, mas os remete de volta a um campo comum, de comunhão, 
entre eles e nós, que ultrapassa um pensamento congelado, hermético, 
dogmático porque somos insurgência. Há que tecer pensares e lutas, em 
uma história de processos; aos mesmo tempo, percebendo que os tempos 
nossos e de cada coisa, se entretecem sempre entre si com a gente, sem 
fim. Somos tempo e somos eternos... Cada coisa tem seu tempo, por pos-
suir necessidades específicas, derivadas da mesma carnalidade37 que torna 
todos, todas e tudo idênticos e semelhantes. 

A educação indígena tem a seu favor, dizia Maria Aparecida Rezende, 
pesquisadora há anos da Fenomenologia do Merleau-Ponty, como a de ou-

37 SARX, carne ou carnalidade é a comunhão idêntica de toda e qualquer criatura do universo de sermos os 
mesmos, na diferença que nos vem da singularidade absoluta, que também nos faz idênticos e, por isso, de-
mandando, sermos os mesmos e ao mesmo tempo mantendo um CORPO PRÓPRIO (Corps propre) singular 
como universal. Costumamos dizer no GPMSE, que o que é mais universal em ´nós”: é que todos e todas 
somos diferentes. 
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tros povos e etnias, o fato de que põe na vida e na identidade aquilo de que 
precisamos primeiro “no ensino das vivências da coletividade e da gestão 
dos territórios”38, na contramão da educação assimilada da tradição ocidental 
europeia que coloca a vida no pensar. A amorosidade no relacionamento 
com a mãe-terra e todos os seus filhos precede a todas e todos. A exem-
plo, Nhande Rekoha nhẽ`ẽ Ayvu Arandu, que é compreendido como a 
Educação indígena Guarani e Kaiowa, com sabedoria, vida, terra e língua. 
Esse texto descreve “outra” educação que a sociedade nacional e a ciência 
ocidental não (re) conhecem como legítima para a vida. Uma educação 
para a vida, cuja profundidade é mostrada por uma palavra – Teko – vida 
e todo ser que respira na terra. A educação indígena é um exemplo para 
se educar a sociedade ocidental, que a teme e rejeita. A educação escolar 
é a construção de uma nova sociedade. Mas ela não é reconhecida e nem 
legitimada, pelos donos do poder.

O primeiro momento do estudo de Merleau-Ponty foi o processo 
metodológico de ir buscar, nas suas obras, quem ele citava ao longo de 
cada uma delas. O Grupo tinha acabado um seminário com Di Clemente, 
vontade e compromisso à frente, queríamos saber com quem Merleau-Ponty 
conversava. Quem inspirou suas criações e foi motivo de suas críticas. A 
princípio, cada integrante escolheu uma obra dele, com a finalidade de le-
vantar os autores citados, surfando no texto. Na segunda leitura a tarefa foi 
listar quais autores e quantas vezes tinham sido citados, e uma cotejo das 
obras e autores e os significados de sua interpretação. Para finalizar esses 
momentos, ao término destas tarefas, repassamo-las para uma tabela de 
autores e citações. No passo seguinte, cada pessoa escolheria, de acordo 
com suas pesquisas, faríamos destaques da nossa leitura destes autores e 
nos perguntarímos como Merleau-Ponty teria - quem sabe - lido o texto. A 
pandemia obrigou-nos a uma interrupção. Entre o maravilhado de perce-
ber a quantidade de autores citados e o desafio de conhecê-los, o Grupo, 
mesmo com indagações, sentiu-se instigado a continuar a jornada, fazendo 
pequenos artigos e comentários. E retornar a Merleau-Ponty e Paulo Freire 
que tem sido inspiradores de tantos artigos, Dissertações e Teses deste 

38 XAMIRINHUPOTY, Valdelice Verón; REZENDE, Maria Aparecida. Nhande rekoha nhe`e ayvu arandu - Para 
o bem viver da humanidade na cosmovisão Kaiowá. In: Povos indígenas e Psicologia: a procura do bem 
viver. Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. – São Paulo: CRP SP, 2016, p. 28-32.

59



grupo de pesquisa. O trabalho prossegue, ainda que em outro ritmo. Que 
possa ser, talvez, de decantação. Enquanto isso, podemos, aqui, à guisa de 
(in) conclusão, chamar atenção para o tema das parcerias, que, afinal, foi o 
principal enfoque adotado para produzir o histórico do GPMSE.

Toda parceria se torna especial, é troca de diferenças e semelhanças 
em via de mão dupla. Gera, inevitavelmente, oportunidade de autocrítica. 
Razão, pela qual os parceiros se renovam e seguem seu rumo mais fortaleci-
dos. As parcerias, aqui relatadas, conseguiram, cada uma em seu momento, 
atender ao GPMSE em suas necessidades circunstanciais e, em muitos casos, 
gerar outras. Falta agora ajustes formais, cumprindo os rigores da academia, 
que seguirá como memória de um grupo que pela inovação, desafios emo-
cionantes, leituras feitas de esgueira, a permitir configurações que emergem 
de uma realidade revisitada pela afinidade e pelo estranhamento. O grupo 
tem respondido aos temas contemporâneos da educação em tempos de 
sofrença, fome, desemprego, desgoverno; e formas de capitalismo que veem 
tão somente os interesses de acumulação e extração de riquezas do mar, 
das águas, da terra, do ar, e de suas populações ancestrais, incentivando 
violência e extermínio. Destruição da terra, das águas; aquecimento com 
derretimento das calotas polares, a queima do subsolo e raízes no pantanal, 
a fumaça mortal obtida de gases dos agrotóxicos, o excesso de corte de 
madeira árvores centenárias nos têm levado à míngua e ao risco de geno-
cídio. Durante os tempos vividos anteriormente, foi necessário o encontro 
e a imaginação de construir o Instituto Pastoral de Educação em Saúde 
Popular (IPESP), a Associação Brasileira de Homeopatia Popular Comuni-
tária (ABHPC), a Universidade Popular Comunitária (UPC) e o Centro de 
Formação em Economia Solidária (CFES-MT), sobretudo trocar descobertas 
com os mais diversos que forma os grandes protagonistas que fizeram com 
engenho, dedicação e estudo do ‘corpo vivo’ de amizades nodo GPMSE, cuja 
história mesmo sofrida foi ao mesmo gloriosa. O notável dessas parcerias é 
o fato de que serviram de alimento ao Grupo, facultada sua participação e 
acompanhamento e o pesquisar in loco, ao vivo, confirmavam o acerto de 
suas escolhas, quanto ao recorte temático de suas investigações, elucidando 
possibilidades criativas, antes julgadas como meras hipóteses.

Aqui expomos alguns textos da produção de GPMSE, realizada a partir 
de 2015, que mostra os caminhos que ora vêm sendo trilhados pelo Grupo.
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Grupo de Pesquisa História da Educação e 
Memória (GEM): tecendo narrativas do passado

Elizabeth Figueiredo de Sá
Nicanor Palhares Sá 

[...] O prosear, o contar, o narrar é a arte que permite a tecelagem 

do passado, ela é a arte que permite inventar o passado, que permite 

dar forma aos tempos, que possibilita o registro do que se passou 

procurando entender-se como passou. 

MUNIZ, 2019, p.29-3039 

Em seu mais recente ensaio sobre a escrita da história, os usos do 
passado e o ensino de história, Durval Muniz compara o historiador com 
um tecelão, um artesão das temporalidades, que ao habitar os ateliês 
tece narrativas, tendo como instrumento de trabalho a escrita em prosa 
que permite inventar o passado. Isto nos leva a pensar sobre o papel e 
as atividades desempenhadas pelo historiador da educação, seu lócus de 
trabalho e a importância de se produzir história da educação tanto em âm-
bito nacional quanto local.

Ao mapear as diversas obras produzidas sobre a educação mato-gros-
sense, Siqueira (2016, p.48) aponta que de 1925 a 1977 todas “ [...] estão 
caracterizadas por uma escrita sequencial da História da Educação relatada 
enquanto processo e, consequentemente, ordenada de forma cronológica, 
uma vez que, no tratamento temático, os autores tomaram o tempo linear 
enquanto base de apoio”.

E, apesar de se constituir como um material relevante para pesquisas 
posteriores, não se verifica nas obras clássicas “[...] a rigidez metodológica 
no que tange à citação dos documentos, uma vez que não se encontravam 
os acervos documentais catalogados ou organizados [...].”. Aponta ainda que 
o momento de ruptura entre a produção clássica e a acadêmica ocorre com 
a publicação da obra Educação e História em Mato Grosso: 1719-1864, 

39 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. O tecelão dos tempos: novos ensaios de teoria da história. São Paulo: 
Intermeios, 2019, p.27.
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de autoria de Gilberto Luiz Alves (1984), que passou a imprimir uma nova 
abordagem ao cenário educacional mato-grossense.

A partir dos anos de 1990 observamos um considerável investimento 
nos programas de pós-graduação em educação do país, que alavancaram a 
formação de professores/pesquisadores e contribuíram para o alargamento 
das produções no campo da historiografia da educação, bem como pela 
expansão no número de grupos de pesquisas que foram sendo criados no 
interior das instituições de ensino superior. Especificamente na área de 
História da Educação, o Censo (CNPq, 2010) do Diretório de Grupos de 
Pesquisa no Brasil identifica a existência de 396 grupos que atuam neste 
campo de pesquisa.

Neste sentido, este capítulo irá tratar, especificamente, sobre o Grupo 
de Pesquisa História da Educação e Memória - GEM, primeiro grupo de 
pesquisa a tratar da história da educação na região centro-oeste, tecendo 
narrativas acerca de sua origem, as atividades desenvolvidas e a relevância 
para a sedimentação do conhecimento produzido por pesquisadores/his-
toriadores, que com suas singularidades contribuem para a construção de 
uma escrita da história da educação, por meio de um trabalho “artesanal, 
paciente, meticuloso, diuturno, solitário, infindável que se faz sobre os 
restos, sobre os rastros, sobre os monumentos que nos legaram os homens 
que nos antecederam que, como esfinges, pedem deciframento, solicitam 
compreensão e sentido.” (ALBUQUERQUE JR., 2016, p.30)

A criação do Grupo de Pesquisa História da Educação e 
Memória (GEM)

O Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória (GEM) foi criado 
em 1993 sob a coordenação de Nicanor Palhares Sá que, posteriormente, 
agregou a presença da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira. A partir 
de 2010, Elizabeth Figueiredo de Sá assumiu a coordenação juntamente 
com Siqueira. Nesse período contou com a participação da pesquisadora 
Marcia dos Santos Ferreira e, atualmente, com Marijâne Silveira da Silva. O 
grupo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), 
do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, na linha 
de pesquisa Cultura, Memória e Teorias em Educação.
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Certificado pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil40, conta 
atualmente com quinze pesquisadores e onze estudantes (entre graduandos, 
mestrandos e doutorandos), que desenvolvem pesquisas na área de História 
da Educação, em períodos históricos diferenciados e com temáticas varia-
das, sendo dois deles, Margarida Louro Felgueiras e Luís Carlos de Almeida 
Mota, pesquisadores internacionais. 

Os encontros para estudos e discussão dos projetos de pesquisa são 
realizados semanalmente, o que contribui para a formação dos graduandos 
e pós-graduandos vinculados ao GEM, bem como para consolidação das 
pesquisas individuais de cada membro. 

Seus integrantes têm produzido ao longo dos anos: livros, capítulos de 
livros, artigos, textos completos em anais de evento, resumos expandidos, 
resumos simples, conferências, minicursos e palestras ligadas às temáticas 
próprias, participado de atividades nos níveis local, regional, nacional e in-
ternacional. Várias pesquisas desenvolvidas no grupo contaram com apoio 
financeiro de instituições nacionais e regionais. A difusão da Base de Dados 
documental tem sido feita por meio do site gem.ufmt.br, cuja organização 
recebeu o apoio do CNPq e da Fapemat. 

Projetos de pesquisa desenvolvidos pelo GEM

Durante os anos de 1993-1995, o GEM esteve voltado para o levan-
tamento e catalogação de fontes primárias no estado de MT. Este trabalho 
estava vinculado ao projeto em nível nacional intitulado de Fontes Pri-
márias, vinculado ao grupo de pesquisa História, Sociedade e Educação 
no Brasil (HISTEDBR), sediado na Faculdade de Educação da UNICAMP 
(SIQUEIRA, 2015; 2005).

No ano seguinte, em 1996, através do Projeto Integrado da Educa-
ção em Mato Grosso: memória e História (1822-1889), financiado pelo 
CNPq, o GEM iniciou o mapeamento das fontes primárias de Mato Grosso 
no período imperial. Com a intenção de complementar as fontes deste 
período, a ideia foi retomada com o projeto Educação em Mato Grosso: 

40 Cf. dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8437317569686306.
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memória e história (2000-2002), com a realização de um levantamento 
no Arquivo Público do Estado de Mato Grosso (APMT), possibilitando 
assim recuperar as fontes documentais pertinentes à trajetória educacional 
de MT no Império. 

Vale ressaltar que, na ocasião, os computadores e a máquina fotográ-
fica digital ainda não eram acessíveis a todos, sendo assim, os bolsistas de 
Iniciação Cientifica iam ao Arquivo Público e copiavam manualmente todos 
os documentos que, depois de conferidos, eram digitados por Siqueira. 
Este levantamento resultou na publicação de um Catálogo de fontes com 
a parceria da Sociedade Brasileira de História da Educação (SBHE) e do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP).

A investigação foi ampliada para o período da Primeira República quan-
do o Grupo investigou e catalogou fontes nos principais acervos do Estado, 
incluindo os escolares e particulares, através do projeto Recuperação da 
educação mato-grossense na República (1998-2000). 

A pesquisa de fontes foi diversificada nos anos de 2001 a 2004, com o 
investimento na História Oral por meio do Projeto integrado: história oral 
na educação mato-grossense (1920-1950), com o apoio do CNPq. Atre-
lado a esse projeto, foi desenvolvido o projeto História oral de educadores 
mato-grossense (1920-1950), baseado em entrevistas de ex-educadores e 
ex-alunos, todos com mais de oitenta anos. As entrevistas hoje encontram-
-se disponíveis aos pesquisadores no Banco de Dados do GEM e, as que 
foram transcritas, compõem a obra Lembranças de professores e alunos 
mato-grossenses (1920-1950).

Com o objetivo de produzir informações fundamentais sobre a traje-
tória do Programa de Pós-graduação em Educação da UFMT, da Revista de 
Educação Pública e do Seminário de Educação da Universidade Federal 
de Mato Grosso, o GEM se dedicou, durante os anos de 2005 a 2008, a 
pesquisar sobre a História e Memória da Pós-Graduação em Educação, 
que resultou em um material escrito para a comemoração dos vinte anos 
do Programa. 

Ao voltar os olhares para as questões educacionais relativas aos ne-
gros e aos indígenas, foram realizados dois projetos: Projeto integrado de 
pesquisa História da Educação e Racismo na Primeira República 1889-
1930, realizado durante os anos de 2008 a 2009 com auxílio do CNPq, cuja 
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pesquisa contribuiu para o estudo acerca do processo de integração/exclu-
são do negro na sociedade republicana em Cuiabá na qual a escolarização 
cumpriu um papel estratégico na integração/marginalização do segmento 
dos homens livres pobres, especialmente dos afrodescendentes; e, História 
da educação indígena e processo de ocidentalização, realizado nos anos 
de 2010-2012 com apoio da FAPEMAT, que se voltava a compreensão do 
processo de instrução destinado aos indígenas e as representações sociais 
envolvidas. Ambos resultaram em diversas pesquisas de iniciação científica, 
mestrado e doutorado, bem como na publicação de livros relacionados as 
temáticas.

Uma outra temática que passou a integrar as pesquisas do GEM foi 
o movimento educacional da Escola Nova. Tal temática foi tratada no 
projeto O ideário escolanovista em Mato Grosso: circulação de ideias 
e estratégias na educação (1920-1945), que buscou, durante os anos 
de 2009 a 2012, analisar as representações concorrentes em Mato Grosso 
sob o ideário da Escola Nova e, com isso, perceber a influência das ideias 
escolanovistas nos discursos e ações dos educadores e legisladores do 
Estado. Sua relevância consistiu em adentrar por um caminho até então 
não percorrido pelos pesquisadores que tratam sobre a educação mato-
-grossense.

Posteriormente, ao adotar a noção de sociabilidade intelectual e o 
conceito de campo intelectual, nas acepções elaboradas, respectivamente, 
por Jean-François Sirinelli e Pierre Bourdieu, o GEM buscou identificar e 
compreender o funcionamento de uma rede de sociabilidade intelectual 
que serviu de base à interação de pessoas, saberes e práticas vinculadas ao 
universo educacional mato-grossense, por meio do projeto “Os intelectuais 
da educação em Mato Grosso”, realizado nos anos de 2010 a 2014. Algu-
mas pesquisas, estudos e trabalhos se voltaram para observar as interações 
estabelecidas entre o grupo de intelectuais da educação envolvido nos pro-
cessos de criação, mediação cultural e ação política que se desenvolveram 
no Estado de Mato Grosso. 

Das escolas de madeira a pau a pique é o título do projeto realiza-
do pelo GEM nos anos de 2012-2017, que elegeu como objeto de estudo a 
história da fundação e constituição da Educação em cidades de Mato Gros-
so, colonizadas nas décadas de 1950 a 1980. A pesquisa contribuiu para 
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conhecer e compreender a forma como fora tratada a questão educacional 
durante o estímulo à ocupação territorial do estado, tendo como lócus as 
cidades de Tangará da Serra (Sudoeste do estado) e as cidades ao Norte do 
estado, em especial Sinop e Alta Floresta.

Ainda neste período (2013-2015), o GEM esteve vinculado ao Proje-
to integrado História da Escola Primária no Brasil: investigação em 
perspectiva comparada em âmbito nacional (1930-1961), que consistiu 
em estudar, na perspectiva comparada, sobre a história da escola primária 
no Brasil, no período delimitado. O projeto compreendia quatro eixos de 
investigação:

a) a análise da institucionalização da escola elementar para a popula-
ção infantil envolvendo a atuação dos Poderes Públicos, por meio 
de programas, reformas educacionais e expansão do ensino e as 
diferentes modalidades de escolas primárias existentes nas zonas 
urbanas e rurais; 

b) o exame da organização pedagógica das escolas primárias com 
ênfase nos métodos de ensino; 

c) o estudo da cultura material escolar; 
d) a problematização das representações sociais sobre a escola ele-

mentar. A pesquisa foi financiada pelo CNPq, para tratar sobre 
a educação elementar de 17 estados brasileiros e contou com a 
participação de 37 pesquisadores doutores pertencentes a Pro-
gramas de Pós-Graduação em Educação de diferentes instituições 
universitárias do Brasil. 

Como o período da Colônia, do Império e dos anos iniciais da Repú-
blica brasileira já haviam sido bastante explorados pelo GEM, durante os 
anos de 2013 a 2016, as pesquisas foram direcionadas para a realização do 
projeto O Estado Novo e a Educação em Mato Grosso (1937-1946). Nele 
foi possível investigar as formas de educação, institucionais e não institu-
cionais, da população mato-grossense no período interventorial de Júlio 
Muller, bem como a influência na educação ocasionada pelas modificações 
econômicas e sociais do governo Vargas, que alterou o funcionamento das 
instituições escolares, da formação humana e da estrutura física das cidades. 
Contou com auxílio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).
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Ao perceber que a história do ensino secundário no Brasil estava 
sendo adotada como objeto recorrente de investigações na área de edu-
cação e que havia lacunas a serem preenchidas a respeito da história 
desse nível de ensino, o GEM integrou nos anos de 2017 a 2020 o projeto 
Ensino secundário no Brasil em perspectiva histórica e comparada 
(1942-1961) que consistiu em analisar as políticas governamentais para 
o ensino secundário (ginásios e colégios) em perspectiva comparada, 
ancorada nos documentos governamentais, em dados estatísticos sobre 
a oferta desse nível de ensino e na documentação escolar. Neste  escopo 
insere-se o projeto que está sendo desenvolvido atualmente, intitulado A 
escola secundária em Mato Grosso: história, instituições e impressos 
escolares (1931-1961)”, iniciado em 2018. Este tem como objetivo [re]
construir a história das instituições escolares de ensino secundário no 
período de 1931 a 1961, considerando nesse recorte a Lei Orgânica do 
Ensino Secundário de autoria de Francisco Campos até a promulgação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692/71. 

Integrou, também, o projeto de investigação Formação e trabalho de 
professoras e professores rurais no Brasil: PR, SP, MG, RJ, MS, MT, PE, 
PI, SE, PB, RO (décadas de 40 a 70 do século XX), iniciado em 2016 que 
propunha analisar a profissionalização docente no Brasil buscando com-
preender as políticas públicas empreendidas em âmbito nacional e estadual 
para a formação do magistério rural e as formas de recrutamento, carreira, 
salários e condições de trabalho dos professores do campo.

Atualmente, o GEM desenvolve dois projetos de pesquisa: o primeiro 
sobre o ensino secundário em Mato Grosso, conforme citado anteriormente; 
e, a pesquisa Educação da infância em tempos de ditadura – Brasil-
-Portugal-Espanha. O projeto conta com a participação de três pesquisa-
dores portugueses, um espanhol e cinco brasileiros. 

Organização de eventos: socialização das pesquisas de 
História da Educação

Paralelo às atividades de pesquisa, estudo e reuniões, o GEM tem 
contribuído para a realização de projetos de extensão, uma das bases de 
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sustentação da universidade pública, que possibilita compartilhar, com o 
público externo, o conhecimento adquirido por meio do ensino e da pes-
quisa que são desenvolvidos pelo grupo. São eles:

a) I Encontro de História da Educação do Centro-Oeste, rea-
lizado em Cuiabá-MT no ano de 2011. Criado como espaço de 
socialização das pesquisas no campo da História da Educação de 
diferentes Programas de Pós-Graduação em Educação da Região 
Centro-Oeste, sem se isentar em promover diálogos com as demais 
regiões brasileiras. Trata-se de um evento acadêmico-científico 
ligado ao Instituto de Educação e ao Programa de Pós-Graduação 
da Universidade Federal de Mato Grosso (IE/PPGE/UFMT) aberto 
as pesquisas regionais e nacionais e a alunos de diversos programas 
stricto e lato sensu de Universidades da rede pública e privada, 
além de profissionais de áreas afins. O evento constituiu-se de 
dois momentos: mesas redondas e de socialização de pesquisas 
através de comunicações orais. (https://gem.ufmt.br/ieheco/Frm-
Seminario.aspx).

b) VII Congresso Brasileiro de História da Educação (CBHE), 
realizado em Cuiabá-MT em 2013. Trata-se de um evento nacio-
nal, promovido pela Sociedade Brasileira de História da Educa-
ção (SBHE) e organizado a cada dois anos por uma instituição 
de ensino. Com o tema Circuitos e Fronteiras da História da 
Educação no Brasil, o VII CBHE oportunizou discutir os tênues 
limites que, de um lado, estabelecem as fronteiras, divisando e 
apartando, mas também diluindo os limites regionais brasileiros 
pelas suas especificidades e identidades na construção da história 
da educação nacional. O evento congregou pesquisadores da 
pós-graduação, graduação e iniciação científica, voltados para 
investigação no campo da História da Educação, bem como 
profissionais da educação básica. (https://gem.ufmt.br/cbhe7/
FrmInscricao.aspx). 

c) I Ciclo de Estudos de História da Educação na Era Vargas 
1930-1945, realizado em Cuiabá em 2014. Teve como objetivo 
aprofundar o conhecimento sobre os acontecimentos ocorridos no 
país e, em particular, em Mato Grosso, nas décadas de 1930 e 1940. 
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O ciclo de estudos constituiu-se como curso de extensão, de cunho 
acadêmico-científico, ligado ao Instituto de Educação, ao Progra-
ma de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso 
(IE/PPGE/UFMT) e ao Grupo de Pesquisa História da Educação e 
Memória (GEM), aberto a pesquisadores e estudiosos da área. O 
curso estava organizado em três segmentos: 1º - contextualização 
dos fatores que resultaram na Revolução de 1930, perpassando o 
Governo Constitucional; 2º - estudo do período denominado de 
Estado Novo, em suas dimensões política, econômica, social e 
educacional; e, 3º - análise da realidade do estado de Mato Grosso, 
na época do Estado Novo, na perspectiva das políticas getulista. A 
dinâmica do curso constituiu em estudos, individuais e em grupos, 
de textos selecionados, exposições, discussões, exibição de docu-
mentários e produção de artigos referentes à temática em pauta 
com fins para publicação.

d) Workshop Educação comparada: estudos e pesquisas Luso-
-brasileiras. 2019. O evento discutiu a fundamentação teórica dos 
estudos comparados e discutiu pesquisas em andamento. Essa 
foi uma ação do projeto de pesquisa Educação da infância em 
tempos de ditadura – Brasil-Portugal-Espanha e contou com 
a participação dos seguintes palestrantes: Luís Carlos de Almeida 
Mota (UPC), Bethânia Laterza Ribeiro (UFU), Alessandra Cristina 
Furtado (UFGD), Marijane Silveira da Silva (UFMT/UNIR), Magda 
Sarat (UFGD) e Elizabeth Figueiredo de Sá (UFMT).

e) 27º Seminário de Educação (Semiedu), realizado em Cuiabá 
no ano de 2019. Buscou contribuir com o intercambio técnico-
-científico entre pesquisadores e acadêmicos por meio da criação 
de espaços de relações interinstitucionais, de troca de experiências 
e de socialização de conhecimento resultantes de desenvolvimento 
de pesquisas no âmbito nacional e internacional. Historicamente 
o Seminário de Educação é organizado por grupos de pesquisa 
do Programa de Pós-graduação em Educação da UFMT. Em sua 
edição do ano de 2019, a organização do evento ficou a cargo do 
Grupo de Pesquisa História da Educação e Memória (GEM) e do 
Grupo de Estudo e Pesquisa sobre a corporeidade e a Ludicidade 
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(GEPCOL). As atividades realizadas no evento constituíram-se 
de conferências, painéis e mesas redondas que oportunizaram 
o debate e a socialização dos conhecimentos produzidos por to-
dos os participantes e contou com a participação de palestrantes 
brasileiros, portugueses (Universidade do Porto, Universidade de 
Coimbra) e espanhol (Universidade de Salamanca). 

f) XII Congresso Luso-brasileiro de História da Educação, 
realizado em Cuiabá em 2021. Trata-se de um evento interna-
cional que congrega pesquisadores brasileiros e portugueses a 
fim de socializar pesquisas no campo da História da Educação. 
As atividades constituíram-se de conferências, mesas redondas, 
comunicações coordenadas e individuais, proporcionando aos 
graduandos, pós-graduandos, pesquisadores e profissionais da 
educação básica socializarem o conhecimento produzido acerca 
dos saberes e das práticas escolares e não escolares que fazem par-
te do cotidiano dos dois países envolvidos. (https://colubhe2020.
com.br/index.html).

Produção e formação de pesquisadores

Ao longo destes 28 anos o GEM vem produzindo conhecimento e 
difundindo-o em formato de artigos, livros, capítulos de livros, teses e dis-
sertações que são democratizadas nos diferentes meios de comunicação. 
Listá-los aqui seria um esforço impossível, devido a limitação de páginas. 

No tocante as produções de dissertações e teses foram produzidas e 
publicadas um total de 87 (oitenta e sete), sendo 78 dissertações de mes-
trado e 9 teses de doutorado. Atualmente, estão em andamento 3 teses de 
doutorado e 5 dissertações de mestrado.

É possível perceber que há uma variação significativa no ano de 2012, 
quando o Programa de Pós-graduação em Educação, ao analisar o número de 
docentes e orientandos, resolveu redistribuir os mestrandos pelos docentes 
da Linha de Pesquisa. Sendo assim, além dos orientandos da demanda social, 
o GEM assumiu a orientação dos mestrandos redistribuídos, aumentando o 
fluxo de defesas naquele ano. 
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As defesas de doutorado foram interrompidas entre os anos de 2000 e 
2014, devido a questões referentes à avaliação do PPGE pela CAPES.

Além da formação de novos pesquisadores, o GEM foi lócus de está-
gio pós-doutoral para 4 pesquisadores, sendo 3 de instituições de ensino 
superior de outras regiões e 1 da Secretaria de Educação do Estado de Mato 
Grosso.

Gráfico 1. Defesas de Mestrado e Doutorado (1993-2020)

Fonte: Currículo Lattes dos docentes Nicanor Palhares Sá, Elizabeth Figueiredo de Sá e Marcia dos Santos Ferreira. 

Estas produções tratam de distintos ângulos a questão da escrita da 
história da educação, suas temporalidades (colônia, império e república), 
as relações estabelecidas entre os historiadores, os arquivos e as experiên-
cias nos locais de guarda. Foram várias as temáticas abordadas que tratam 
sobre: a memória, o patrimônio, as instituições escolares e não escolares 
de ensino primário (urbanas e rurais), instituições técnicas, formação de 
professores(as), questões raciais e indígenas, educação e saúde, educação e 
imprensa, educação e gênero, nacionalismo e civismo, educação superior, 
educação no contexto contemporâneo, arquitetura escolar, livros didáticos 
e manuais escolares (conexões Latino-americanas). 
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Refletindo	sobre	o	impacto	social	...

Ao longo de seus 28 anos, o Grupo de Pesquisa História da Educação 
e Memória contribuiu significativamente para a construção e socialização 
da história da educação mato-grossense. Suas produções, além de subsídios 
para novas pesquisas em diferentes estados, países e áreas do conheci-
mento, são veiculadas nos cursos de formação de professores do Brasil e 
de Mato Grosso.

Outra atuação, voltada para a socialização da Base de Dados em seu 
site de toda documentação dos arquivos públicos e acervos das escolas e 
pessoais, transcrita e digitalizada desde 1993, tem como objetivo possibilitar 
novas pesquisas. 

Analisando a sua relação com a formação de novos pesquisadores, 
é possível perceber que 36% dos mestrandos continuaram suas pesquisas 
no doutorado em diferentes programas de pós-graduação no país e, 9% 
encontram-se cursando ainda o doutorado. 31% após o mestrado ou dou-
torado, começaram a atuar no ensino público superior no país, sendo que 4 
(quatro) atuaram/atuam no PPGE/UFMT: Darci Secchi, Luiz Augusto Passos, 
Elizabeth Sá e Marijâne da Silva. Os demais passaram a atuar na educação 
básica, continuaram suas atividades no ensino superior e educação básica 
públicos ou ingressaram na educação superior pública ou privada. Esses 
dados demonstram a importância do Grupo de Pesquisa na inserção dos 
novos pesquisadores no ensino público superior e na educação básica, bem 
como na formação continuada dos educadores.

Atualmente, ao assumir eventos e projetos internacionais a expectativa 
é de que o grupo de pesquisa firme, cada vez mais, relações com instituições 
portuguesas e espanholas e, com isso, possibilite diferentes experiências, 
pesquisas e produções conjuntas. 

Revisitar esses dados e analisá-los nos dá o retorno de que estamos 
indo pelo caminho certo, impulsionando a continuar a caminhada e ir além, 
cientes de que “somente fazendo da vida e da história uma arte [...] é que 
seremos felizes” (ALBUQUERQUE JR. 2019, p. 37). 
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Gente e Natureza nos Movimentos da  
Educação Ambiental

Michèle Sato

A Origem das Águas

A história do Movimento Ambientalista Brasileiro tem profundas liga-
ções com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e De-
senvolvimento (CNUMAD) que aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. Este 
evento foi significativo porque a partir daí, iniciaram-se diversos programas 
de pós-graduação com enfoque ambiental, inclusive a criação de uma linha 
“Educação e Meio Ambiente” no marco do Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGE) do Instituto de Educação da Universidade Federal 
de Mato Grosso.

Nos anos posteriores, com a transmudação dos processos de avaliação 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
a reestruturação e organicidade do PPGE agregou a educação ambiental 
junto à linha “Movimentos Sociais, Política e Educação Popular”. A biografia 
do Grupo Pesquisador de Educação Ambiental, Comunicação e Arte 
(GPEA) tem profundo entrelaçamento com a minha própria história, já que 
sou a fundadora do grupo. O grupo nasce com minha chegada a Cuiabá, 
em 1994, sob o convite de Paulo Speller, para coordenar um projeto inter-
nacional que envolvia o Canadá, a Bolívia, a Colômbia e o Brasil, intitulado 
“Educação Ambiental na Amazônia (EDAMAZ)”. O projeto teve desenvolvi-
mento de quase 10 anos (1994-2002), com duas premiações internacionais 
e financiamento da Agência Canadense de Desenvolvimento Internacional 
(ACDI) e das Universidades da Amazônia (UNAMAZ).

Sob a liderança da Lucie Sauvé, da Université du Québec à Montréal 
(Canadá), conjuntamente com a Aura Teresa Barba da Gabriel René Mo-
reno (Bolívia) e Elsy Castillo da Universidad de la Amazonia (Colômbia), 
nossa pesquisa-ação tinha preceitos de processos formativos nas escolas e 
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comunidades (SATO, 1997). Prezava, também, pelos movimentos de nossas 
próprias aprendizagens, por intermédio de seminários e fóruns de estudos. 
Logo após a Rio92, com a palavra da moda “desenvolvimento sustentável” 
é preciso enfatizar que a equipe EDAMAZ tinha argumentos muito fortes 
contrários a este determinismo econômico (GIRAULT & SAUVÉ, 2008), 
sendo um elemento diferencial pelos discursos robustos e corajosos que 
nos distanciavam do senso comum. Embora a orientação da Agenda 21 
fosse importante, a pauta governista era desenvolvimentista. No fórum da 
sociedade civil, a proposta mais ecológica desenhava o Tratado da Edu-
cação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 
princípio que foi mais aceito pela educação ambiental brasileira.

Diferentemente da educação ambiental europeia, principalmente na 
América Latina, a educação ambiental tomou contornos políticos próprios 
e esquivou-se das orientações mais ingênuas e bucólicas. Para além da 
pontual coleta seletiva de lixo nas escolas, portanto, a crítica aos modelos 
de consumo e a sociedade de exclusão foram discursos eloquentes da edu-
cação ambiental. Provavelmente por esta razão, o termo “desenvolvimento 
sustentável” foi mais difícil de ser aceito entre os educadores ambientais 
brasileiros.

Nos Labirintos da Terra

A lógica científica da Modernidade foi movida por uma clivagem 
racionalista, no distanciamento entre a cultura popular e científica e tra-
tando o objeto distante do sujeito. Aliás, uma de nossas críticas também 
reside a esta linguagem insensata de tratar o “objeto” de consideração, 
como se fosse algo fora de nós, manipulável ou que representasse algum 
obstáculo. Do latim escolástico <objectu> “é um ato que se oferece aos 
olhares, um obstáculo, ou barreira. Coisa que afeta os sentidos” (MACHA-
DO, 2003, p. 232).

De forma igualmente questionável, a palavra “sujeito” tem origem na 
palavra “sujo” ou de sujeição <subjectu>, “de submisso, exposto, sujeitado, 
lugares baixos” (MACHADO, 2003, p. 242). Compreendemos que a fidalguia 
não é somente uma casta social, mas aquela que se impregnou na academia 
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com considerações de superioridade e inferioridade. E certas nomenclatu-
ras ainda permanecem na hierarquia investigativa sem uma interpretação 
das palavras. Para Freire (1982), as palavras foram inventadas pela classe 
dominante e antes de serem signos, exigem uma leitura mais cuidadosa. 
Ou ao menos demandam uma ressignificação ao lume de novas formas de 
se construir ciências.

Assim, não usamos mais estas palavras em nossas pesquisas, prefe-
rindo “temática ou abordagem” e “pessoas ou participantes” da pesquisa. 
Conforme o estudo, adicionamos os termos correspondentes: migrantes, 
mulheres, crianças, ciganos ou quilombolas. O que é importante é sempre 
referendar com ética e perguntar a estas pessoas o modo como preferem 
ser tratadas. Também temos perguntado se elas preferem que as transcri-
ções das entrevistas sejam corrigidas gramaticalmente, ou sejam mantidas 
em sua originalidade. Conservando expressões regionais, idiomáticas ou 
culturais, as respostas sempre apontam às correções, já que um dos fatores 
da discriminação social está relacionado com a linguagem “mal-dita”.

Destarte, para o GPEA, o que motiva é exatamente esta parte “fracas-
sada”, porque marginalizada do ponto de vista econômico traz um enorme 
desafio para que consigamos fazer a inclusão. Admitimos, assim, que não 
temos uma mera pretensão científica em oferecer um denso arcabouço 
epistemológico, mas temos um compromisso ético para incluir as pessoas. 
Mais do que isso, queremos cuidar dos seres vivos, das porções que não 
possuem vida e de um planeta frágil que interconecta vida e não vida, e 
que está na dependência destes elos. A nova era geológica não recebe o 
nome de Antropoceno (CRUTZEN, 2006) em homenagem ao humano, senão 
em atenção às nossas formas de vida que estão destruindo o planeta. Não 
é um tributo, mas é um sinal vermelho de que estamos destruindo nossa 
própria casa!

Queremos sempre construir elementos teóricos da pesquisa, que aden-
sem um campo EPISTEMOLÓGICO que dialogue entre o patrimônio consa-
grado do conhecimento e da invenção. Uma maneira criativa de vivenciar 
os silêncios, os gestos, as palavras, as observações, os sentidos e a PRAXIO-
LOGIA dos métodos e das descobertas. E ter a coragem de assumir nossas 
interpretações, olhares, valores, escolhas políticas, ética e AXIOLOGIA que 
perfaçam a pesquisa científica.
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Na metáfora de um dente de leão, poderíamos considerar que as três dimen-

sões filosóficas da educação ambiental se fundamentam num solo basilar que 

se constitui como um terreno para que as raízes de um dente de leão possam 

se fixar, enraizando em seus rizomas horizontalizados de múltiplos campos 

políticos, mas revestidos pela ética e valores dos sujeitos identitários, tanto nos 

seus desejos pessoais quanto coletivos. Deste solo cresce o caule epistemoló-

gico da construção de saberes, numa dinâmica de construção, desconstrução 

e reconstrução permanente, reconhecendo principalmente a importância dos 

diálogos dos saberes entre as comunidades científicas e populares. E finalmen-

te, as sementes que, sem saber se irão fecundar em novos ramos, possibilitam 

o sobrevoo em imaginação e vivência praxiológica, do sentido empírico na 

pesquisa que demarca o cotidiano de um grupo pesquisador (SATO & SENRA, 

2009, p. 143).

O GPEA foi assim caminhando, entre dificuldades e potências, e hoje, 
em 2021, registra 27 projetos finalizados, todos com financiamentos locais, 
nacionais ou internacionais. São projetos locais patrocinados pelas Secre-
tarias de Educação (Municipal ou Estadual), pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, pela Eletronorte, pelo Sesc Pantanal ou pela importante 
Fundação de Amparo às Pesquisas do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT), 
importante instituição que sempre nos apoiou por meio de editais. No 
cenário nacional, contamos com o apoio do Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em primeiro e importante 
lugar, bem como da CAPES, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
dos Ministérios da Educação (MEC), do Ambiente (MMA) e da Ciência e 
Tecnologia (MCT), da Agência Nacional das Águas (ANA) e do Fundo de 
Conservação da Vida Selvagem (WWF-BR). No plano internacional, tive-
mos importante aporte da UNAMAZ, ACDI, Global Environmental Facility 
(GEF), Sub-Global Assessment (SGA), Open University, Organização dos 
Estados Americanos (OEA), American Telephone and Telegraph (AT&T) e 
Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente (PNUMA).

O GPEA estabeleceu redes de diálogos com todos os continentes da 
América, África, Ásia, Oceania e Europa: Canadá, Estados Unidos, México, 
Cuba, Haiti, Costa Rica, Venezuela, Peru, Colômbia, Bolívia, Chile, Argentina, 
Uruguai, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçam-
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bique, Quênia, Senegal, Ilhas Maurício, Timor, Japão, Indonésia, Vietnã, 
Noruega, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Espanha. Tivemos vivências com 
todas as regiões brasileiras do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul – 
seja em projetos de pesquisa, processos formativos, vivências comunitárias, 
projetos de extensão, ou participação em bancas ou eventos.

Os projetos reúnem vivências no Pantanal, Cerrado e Amazônia, e 
em outros territórios nacionais e internacionais, conforme os diálogos e 
redes de cooperações que se estabeleciam nos projetos. Há uma evidência 
comunitária, mas a escola é bastante presente, na indissociável unidade 
dos Projetos Ambientais Escolares Comunitários (PAEC), princípio das 
Políticas Públicas da Educação Ambiental do Estado de Mato Grosso41 
(MATO GROSSO, 2004). 

Transmudação pelo Fogo

O GPEA foi um dos fundadores da Rede Mato-Grossense de Educação 
Ambiental (REMTEA), promovendo inúmeros encontros e atuando junto à 
Rede Brasileira de Educação Ambiental. Também foi fundadora da Rede 
Lusófona de Educação Ambiental (REDELUSO)42, que agrega os 8 países 
falantes da língua portuguesa, além das localidades não independentes 
como a Galícia (Espanha) ou Macau (China) (SATO, 2006). Hoje temos es-
treita ligação com a Comunidade dos Países falantes da Língua Portuguesa 
(CPLP) e estamos preparando nosso próximo congresso em Cabo Verde. O 
estreitamento com a CPLP torna a política pública mundial fortalecida, como 
a recente criação do Observatório Internacional da Educação Ambiental em 
janeiro de 2021, do qual somos membros. Também no território nacional 
fomos fundadores do Observatório da Educação Ambiental (Observare)43, 
em 2019, com o objetivo de acompanhar as políticas nacionais da educação 
ambiental, com o binômio denúncia-anúncio para tentar frear os danos 
ecológicos.

41 Seduc, MT - Projeto de Educação Ambiental [Consultoria de Michèle Sato].

42 http://www.ealusofono.org/index.php/acerca-de/historico0

43 https://observatorioea.blogspot.com/
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No âmbito da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação (ANPEd), o GPEA exerce um papel interessante de comunicação 
no GT 22 (Educação Ambiental). Em contato com o jornalista responsável 
da Anped, o GPEA colabora com o setor comunicacional, agiliza os siste-
mas informacionais e auxilia a comunicação do Grupo de Trabalho, além 
de colaborar como parecerista nos eventos nacionais e regionais. O GPEA 
foi fundador da Educação Ambiental na regional Centro-Oeste e hoje faz 
parte da vice coordenação regional junto com a Universidade Federal de 
Rondonópolis (UFR). 

É importante dar um destaque ao blog do GPEA44, que com várias 
seções, possui visitações expressivas (média de 2 mil visitas diárias) e 
comentários frequentes. Ali existem informações sobre os pesquisado-
res, há um banco de teses e dissertações, bem como algumas de nossas 
publicações, cadernos e materiais pedagógicos que são apreciados pelo 
caráter de divulgação científica, educomunicação e proposta didática. 
Há informações de revistas, periódicos, publicações e diversas outras 
informações interessantes.

Uma outra evidência é a conexão entre pesquisa, militância com direi-
tos humanos, processos formativos e vivências comunitárias, interligando 
movimentos populares, ciências, gente, bicho, planta, água, terra, fogo e ar. 
Em 2011 fundamos o Fórum de Direitos Humanos e da Terra (FDHT), na 
ousadia de acreditar que a Terra também teria seus direitos independente de 
ser um “recurso” à humanidade. Nos entremundos do GPEA, não atribuímos 
o valor recursista à natureza, pois ela tem seu direito de existência, inde-
pendentemente de ter “utilidade” à humanidade. Reconhecemos, contudo, 
que os caminhos são variados, e que a viagem pode ter diversos tipos de 
transportes, sem estabelecer um veredito de apenas uma única verdade. 

As entidades que participam do FDHT são engajadas em atividades 
militantes, e coletivamente, produzimos bianualmente os relatórios esta-
duais45 de direitos humanos, coordenados pelo GPEA. Estes relatórios são 
distribuídos na imprensa, órgãos governamentais, não governamentais, 
população em geral e constituem-se como referências em diversas instân-

44 https://gpeaufmt.blogspot.com

45 https://direitoshumanosmt.blogspot.com/p/relatorios-fdht.html 
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cias, não apenas no estado de MT, mas em vários territórios longínquos, e 
contava com o apoio do saudoso Dom Pedro Casaldáliga. É um documento 
importante, que se tornou referência em MT.

No ano de 2020, uma queimada dramática no Pantanal mobilizou ar-
tistas, jornalistas, intelectuais e militantes em prol do Pantanal, e um novo 
movimento se formou como “Amigos do Pantanal”, muito pelo esforço 
do Sebastião Carlos Moreira, do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 
Este movimento está buscando escrever um roteiro para que os artistas 
consigam encenar seções de sensibilizações artísticas para atrair atenções 
atenção do público e proteger o Pantanal. Embora difícil, há também uma 
intencionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, MT, em Propor uma 
Emenda Constitucional (PEC) para que a natureza tenha seus direitos, tanto 
quanto os humanos.

Compreendendo que a pandemia é oriunda da destruição ambiental, 
a UFMT também engrossa o movimento, e juntos estamos promovendo um 
amplo seminário formativo sobre a Covid-19, para alertar a população e 
contribuir com o enfrentamento contra a pandemia. Contribuir com materiais 
de informação; solicitar ampliação da frota de transportes coletivos; alertar 
contra os perigos do agronegócio; garantir mais propagandas na TV e mídia 
sobre vacinas, pandemia, isolamento e higienização; combater as fake-news 
e o negacionismo; aproveitar da presença de artistas para oferecer cursos; 
promover debates; criar fóruns de debates; agilizar a educomunicação e 
assegurar a educação ambiental, entre outras atividades, são incrementos 
que buscamos ao enfrentamento à pandemia.

No Assopro das Brisas

No âmbito interno da academia, coordenamos a Rede Internacional de 
Pesquisa em Educação Ambiental e Justiça Climática (REAJA)46 que envolve 
5 países (Brasil, Cuba, México, Portugal e Espanha), com 24 entidades, en-
tre organismos governamentais e não governamentais e majoritariamente 
universidades. O projeto inicial sobre a complexidade do clima teve início 

46 https://gpeaufmt.blogspot.com/p/reaja_31.html
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em 2014 com o financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), 
sob o guarda-chuva do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Áreas 
Úmidas (INAU). Em 2016, com financiamento do CNPq, coordenamos um 
projeto que abarcava uma rede de universidades nacionais. Este mesmo 
projeto se ampliou, tornando-se uma rede internacional (REAJA) por ocasião 
do edital da Fapemat, em vigor até os dias atuais. Um vídeo que retrata os 
resultados parciais foi elaborado47 como forma de divulgação e educomu-
nicação do projeto.

No contexto da REAJA, compreendemos que o desastre climático 
acomete todas as pessoas, porém diferencia-se no modo, na escala, na 
proporção e na justiça. Em outras palavras, as catástrofes do clima atingem 
mais os grupos sociais em situação de vulnerabilidade, geralmente aqueles 
economicamente prejudicados. Um exemplo é a situação de New Orleans, 
sofrendo com o furacão Karina que ultrapassou a escala máxima 5 de Saffir-
-Simpson, trazendo prejuízos dramáticos na cidade com muitos moradores 
negros, tradicionalmente sofrendo preconceitos, racismo ambiental e escasso 
financiamento governamental. Na consideração de Bullard e Wright (2009), 
o desastre causou a maior diáspora interna dos Estados Unidos, forjando 
mais de 1 milhão de migrações.

O Brasil de 2021 recheou-se de ciclones bombas, ciclones tropicais 
e ciclones múltiplos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul48. 
Porém ainda não há estudos suficientes sobre os grupos mais atingidos, já 
que são fenômenos relativamente novos e ainda não aprendemos a lidar 
com terremotos, ciclones ou ventanias. No centro-oeste, o maior desastre 
certamente será o aumento da temperatura, que já nos molesta com o des-
conforto térmico, e que tende a piorar cada vez, mais dizimando vidas e 
trazendo catástrofes jamais vistas.

Não obstante, é preciso explicitar de que a pandemia não é somente 
uma crise sanitária pontual, mas é decorrente de um longo processo de 
destruição ambiental (SATO et al. 2020). O aniquilamento da natureza inicia 
no início na revolução industrial, que demarca o consumo energético de-
senfreado, tanto nas indústrias quanto no setor do agronegócio, na emissão 

47 https://youtu.be/9l50tphFEA4

48 http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2020/06/30/167496-vIdeo_metsul_alerta_para_ciclone_bom-
ba_no_rio_grande_do_sul.html.php
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descomedida de gases de efeito estufa (GEE). No caso específico de Mato 
Grosso, por se configurar como epicentro do agronegócio, é possível que 
seja o local de origem da próxima pandemia. O agronegócio é uma das ati-
vidades que mais liberta os patógenos, a exemplo dos vírus da gripe aviária, 
suína, ou do vírus nipah, crescente no Vietnã e Tailândia, considerada uma 
das 10 doenças mais perigosas que pode se tornar pandêmica, segundo a 
Organização Mundial de Saúde (QUINLAN, 2020; WALLACE, 2020). 

Há diversos debates sobre a próxima pandemia, com teorias que variam 
desde achados de vírus do degelo do Tibet, vírus que serão libertados pelo 
agronegócio, ou ainda as mutações do ebola. Não há dúvidas que a próxima 
pandemia virá, e será mais avassaladora do que a Covid-19. O problema 
será saber quando virá, porque novamente não estaremos preparados a ela.

Nos últimos anos, o GPEA tem estudado o clima em sua multidi-
mensionalidade. Desde as abordagens físicas, sociais, psíquicas, artísticas, 
pandêmicas, catastróficas e de incertezas. Para muitos pensadores, o futuro 
está comprometido e a Terra condenada. Os desastres aceleram, intensifi-
cam e se magnificam. Extrapolam escalas, ultrapassam previsões! Até 2020, 
os cientistas acreditavam que os furacões perdiam 75% de suas forças ao 
tocar a terra. Em janeiro deste ano, um boletim da Nature revelou que o 
furacão mantinha 50% de suas forças mesmo tocando a terra. Em 2011, o 
terremoto do Japão que atingiu Fukushima ultrapassou a escala Ritcher 9. E 
como consideramos anteriormente, em 2005, o Furacão Katrina ultrapassou 
a barreira da escala 5. Existem vários outros casos de magnitude, variação 
e extrapolação que superam os registros “convencionais”, revelando a 
dramática catástrofe climática.

Os filmes distópicos do futuro são frequentes, geralmente os robôs 
ganham terreno em galáxias distantes e a natureza está destruída. A corrida 
espacial acelera, a exploração de Marte, Titã e Kepler ainda mostra que não 
temos tecnologia suficiente para percorrer grandes distâncias para encon-
trar um planeta B. Contudo, os discursos da menina sueca Greta Thunberg 
(2019) se inserem na garantia do futuro e a indignação dos jovens está na 
maneira como a geração mais velha escolheu viver que comprometeu o 
futuro deles. A educação ambiental desempenha uma força motriz nesta 
batalha de crise planetária, inclusive para tentar revelar que o problema 
pertence a todos e não às áreas específicas.
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Por isso, no período da pandemia, não basta flexibilizar as aulas apenas 
de forma on-line por meio das tecnologias, mas é preciso inserir a temática 
ambiental nos currículos, conectando-a nas diversas abordagens emergentes 
que obrigam que a universidade cumpra seu papel perante as urgências 
da vida e da morte. Ainda mais quando o Estado se omite, e na maioria 
das vezes apregoa o contrário, no movimento negacionista de ecocídio, a 
exemplo das inúmeras situações de aglomerações sem uso de máscaras, 
com fragilidades explícitas no ministério da saúde, torna-se emergencial 
buscar alternativas para que os estudantes não fiquem sem informações e 
formações sobre a pandemia.

No campo da investigação científica, os pesquisadores do GPEA expres-
sam 77 dissertações e teses, entre os quais se destacam metodologias como 
Hermenêutica, História Oral, Representações Sociais, Cartografia Deleuziana, 
Estudo de Caso, Etnografia e Etnoecologia. Com mais proeminência, avultam 
as pesquisas com mapa social, participantes e fenomenológicas. Entre os 
25 majoritários estudos da fenomenologia, 4 são dialogantes com Maurice 
Merleau Ponty, 9 se relacionam com mitopoética de narrativas indígenas, 
causos e “assombrações” e 12 trabalhos com essências em Gaston Bachelard 
e Michèle Sato, sob a Cartografia do Imaginário.

Os colóquios do GPEA são muito prazerosos: por vezes são internos, 
somente entre seus membros, na troca de segredos, afetos, partilhas e de-
talhes. Uma construção mais silenciosa da pesquisa, entre as dúvidas e as 
lágrimas de quem tropeça e não enxerga que, por vezes, todo caminhar se 
esbarra em pedras. Mas os labirintos existem e são partes de uma caverna 
que se constrói com a poética do espaço (BACHELARD, 2001). É importante 
acreditar que o caos é parte do processo, e que a dor um dia vai desapare-
cer – ou vamos aprender a conviver com ela.

Em outros momentos, os colóquios ruidosos ecoam além da caverna, 
com sombras pelas chamas das velas (BACHELARD, 2005). Tornam-se cursos 
abertos, internacionais, participantes que inflamam experiências, sabores, 
saberes e narrativas que potencializam a educação ambiental poliglota, 
habilidosa em “com-versar” sob diferentes áreas do saber. Nem sempre 
temos consenso e é importante expressar o conflito, pois por meio dele, a 
reflexão é possível e não mascara a realidade desigual, ainda mais quando 
envolve vários países.
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Tivemos vários projetos bonitos, em locais com natureza exuberante. 
De lagoas encantadas, de rios que choram ou de árvores com seivas enig-
máticas. De pessoas que cozinham biscoitos divinos, de canoeiros com 
histórias de vidas encantadoras, de seringueiros que nos fizeram chorar, 
de assentados que nos estimularam à luta, ou de indígenas que instigaram 
a espiritualidade. De professoras e estudantes ávidos de aprendizagens, 
de festeiros e mulheres que dançavam com folguedo, de pescadores e 
mariscadoras que nos deram receitas deliciosas, ou de quilombolas que 
aprendemos a amar e a lutar juntos.

De migrantes, comunidades LGBTQIA+49, ribeirinhos, guarda-parque, 
barqueiros, mulheres negras, crianças, Pessoas com Deficiência (PcD), re-
tireiros do Araguaia, ciganos, isqueiros ou fronteiriços... e de tantos outros 
grupos sociais em situação de vulnerabilidade que aprendemos juntos na 
travessia do GPEA! São muitas vivências, experiências e aprendizagens 
em comunhão que conseguimos registrar em nossas dissertações, teses, 
artigos, livros ou cadernos pedagógicos. É oportuno considerar que mui-
tos de nossos cadernos pedagógicos levam as assinaturas de pessoas que 
participaram de nossas pesquisas, mas muitas destas pessoas não grafam 
seus próprios nomes. Ágrafas, com potente leitura do mundo, foram estas 
pessoas que nos narraram histórias, ensinaram saberes, ou nos orientaram 
com seus conhecimentos populares.

Para alguns, nossas pesquisas possibilitam dar vozes a estes grupos, 
mas estas pessoas possuem suas vozes e conversam com seus pares, famílias 
ou amigos. Elas cantam, gritam, ou até esbravejam, mas suas vozes conti-
nuam inaudíveis. A educação ambiental, sem poder tanto, mas podendo 
alguma coisa (FREIRE, 1982), deve fazer o esforço de clicar no botão do 
volume – e girando com cuidado, talvez sejamos capazes de aumentar o 
volume para dar mais audiência. Podemos sofisticar o sound booster sem 
machucar os ouvidos ou poluir a audição: no tom e semitom da melodia 
suave, podemos abrir um processo cuidadoso de escuta para conseguir 
promover a inclusão da maioria!

É possível que o GPEA tenha uma tendência quixotesca em acumular 
derrotas, andar em desertos ou se perder em labirintos. Especialmente no 

49  Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queers, Intersexuais, Assexuais e outros.

86



atual período de “Terra Plana”, com uma política federal à deriva, nega-
cionismo da ciência, desconsideração das universidades federais, desdém 
ao funcionalismo público e questionamento à vacina, faz-se mister conti-
nuar a corajosa aventura científica em defender o planeta e a democracia. 
Continuaremos construindo uma espécie de ecologia de resistência: uma 
transposição de instantes de carícias contra a eternidade trágica. Reacender 
a chama da esperança, para que a educação, a ciência e a pesquisa conti-
nuem assoprando a esperança pela vida para que a Terra seja de todos e 
não somente da minoria.

Muitas vezes, quando o caminho se mostra com espinhos e a passagem 
torna-se difícil, o machucado sangra e nem sempre temos bons remédios 
contra o mal-estar civilizatório. Embora o processo seja dolorido e muitas 
vezes desanimador, a arte nos impulsiona a não desistir. Nossos textos 
se esvaziam quando encontramos parceiros que desconhecem o mundo 
das letras, e ficamos à deriva tateando na busca de alguma corda para nos 
tirar da areia movediça. 
Nestes momentos a arte 
surge como boa aliada. 
Uma imitação de pássa-
ros, uma encenação de 
cenários, ou um rabisco 
no papel traz a comu-
nicação necessária. Sos-
sega a ferida, acalma a 
dor, abranda a ansieda-
de. A palavra ecoa, vaza 
pela boca – vira poesia 
e sorri.

H2ORIZONTES

Rio de Janeiro(RJ), 2012

Exposição	Coletiva	de	Fotografias

Fotografia	de	Mihèle	Sato:	dormindo	

sobre as águas do Pantanal

Base Avançada de Pesquisa no 

Pantanal, BAPP/UFMT - Poconé(MT)
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Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações 
Raciais e Educação (Nepre): Pesquisa, Extensão e 
Formação Antirracista

Candida Soares da Costa
Sérgio Pereira dos Santos50

Enquanto os leões não começarem a escrever sua própria história, 

as narrativas das caçadas irão glorificar os caçadores Provérbio 

africano.

Trajetória incansável. É o que se pode caracterizar os processos histó-
ricos de organizações e de lutas negras, resguardando as diversas formas de 
procedimentos e tempos-espaços de produção, ao longo de mais de qui-
nhentos anos da sociedade brasileira, marcadamente formada por relações 
sociorraciais hierarquizadas produtoras de desigualdades e de privilégios 
para grupos identitários de distintas marcas raciais. Assim, seja pelas lutas 
antirracistas de Zumbi dos Palmares, de Dandara, de Luiza Mahins, de Tereza 
de Bengela, das Irmandades Religiosas do século XIX, das Associações de 
Homens de Cor, da Imprensa Negra que produziu mais de oitenta jornais 
antirracistas do final do século XIX ao século XX, da Frente Negra Brasileira 
(anos de 1930), do Teatro Experimental do Negro (anos de 1940), do Movi-
mento Negro Unificado (anos de 1970), das diversas e múltiplas organizações 
não governamentais (a partir dos anos de 1980) dos diversos movimentos 
negros, dentre outras formas organizativas e mecanismos de afirmações 
identitárias, de denúncias contra o racismo brasileiro, o combate ao racismo 
estrutural brasileiro sempre tem estado presente, principalmente no campo 
educacional, que pese as contradições, as dinâmicas, as complexidades e 
os desafios das relações raciais brasileiras. 

Nos meados dos anos de 1980, o Brasil estava vivenciando, em 
decorrência do contexto dos embates políticos e sociais advindos do 
período da Ditatura Militar Brasileira iniciada a partir dos anos de 1960, o 

50 Apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
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seu processo de abertura política, de liberdade democrática e de garan-
tia de direitos sociais reafirmadores da cidadania, principalmente com a 
outorga da Constituição de 1988. A questão racial, então, começou a ter 
uma dimensão política mais ampla, principalmente pelo protagonismo 
potente dos movimentos sociais negros, que pese toda a ausência histó-
rica do estado brasileiro na garantia dos direitos e da cidadania, mesmo 
após-emancipação de 1888 para a população negra, e da emergência da 
perspectiva de construção de um país democrático a partir do final da 
segunda metade do século XX.

As lutas antirracistas foram muito significativas nesse contexto pró-
-democracia e de abertura política, evidenciando a displicência do estado 
brasileiro e, ao mesmo tempo, propondo-lhe o enfrentamento do racismo 
estrutural por meio de políticas de ações afirmativas, contrapondo-se ao 
uso das diferenças raciais como produtora de desigualdades. Nos anos 90 
do recente século passado, um marco fundamental das lutas por Ações 
Afirmativas no Brasil demandadas pelos movimentos negros foi a “Marcha 
Zumbi dos Palmares contra o racismo, pela cidadania e a vida”, ocorrida 
em 20 de novembro de 1995, quando existiu uma pressão política dos 
movimentos negros no País por direitos da população negra. Nessa Mar-
cha foi apresentado e entregue ao Governo Federal, especificamente ao 
presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), o “Programa de Superação 
do Racismo e da Desigualdade Racial”,51 que inclui o estabelecimento e a 
adoção, por parte do Estado, de diretrizes políticas para os afro-brasileiros 
contemplando os eixos da democratização da educação, do mercado de 
trabalho, da educação, da cultura e comunicação, da saúde, da violência, 
da religião e da terra.

O racismo multifacetado brasileiro foi denunciado, assim como a 
marginalização da população negra em nível mundial, na III Conferên-
cia Mundial contra o Racismo, Xenofobia e Intolerância, realizada 
em 2001, em Durban, na África do Sul, que teve o Brasil como um forte 
signatário e o mais representativo. A partir daí surgem várias demandas e 
proposições que tentam eliminar o racismo e que possibilitam a inserção 
completa do negro em todas as instâncias sociais, políticas, econômicas 

51 Esse documento está disponível integralmente no seguinte endereço eletrônico: <http://www.leliagonzalez.
org.br/material/Marcha_Zumbi_1995_divulgacaoUNEGRO-RS.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2013.
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e simbólicas. Nessa conferência foram deliberados, por todos os países 
signatários, vários direcionamentos políticos para a população negra e as 
Ações Afirmativas se constituíram uma das estratégias. A partir do reconhe-
cimento do Estado brasileiro do racismo acumulado e estruturado no Brasil, 
do acolhimento das demandas dos movimentos negros frente ao Estado 
e o contexto pós-Durban, houve a maximização de ações e instrumentos 
antirracistas na esfera governamental, tais como: a outorga das leis nº 
10.639/2003 (História e Cultura afro-brasileira e Africana) e nº 12.288/2010 
(Estatuto da Igualdade Racial); as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
as Relações Étnico-Raciais; o Parecer nº 03/2004; a Resolução nº 01/2004 
do Conselho Nacional de Educação; a Lei nº 12.711/2012 (Lei de cotas), 
a Lei 12.990/2014 (Lei de Cotas Raciais em Concursos Públicos), dentre 
outros. Essas Leis e normativas detalham os direitos e as obrigações dos 
entes federados para com a implementação da educação antirracista na 
educação brasileira, compondo-se de um conjunto de dispositivos legais 
considerados como indutores de uma política voltada para a afirmação da 
diversidade cultural e da concretização da educação das relações étnico-
-raciais nas instituições de ensino. É nesse contexto político e social que se 
ampliam o surgimento de núcleos e grupos de pesquisas e de estudos nas 
universidades e institutos federais brasileiros acerca das relações étnico-
-raciais no cenário educacional, como é o caso do Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação (NEPRE) na Universidade 
Federal de Mato Grosso.

A primeira coordenadora do NEPRE, a professora Dra. Maria Lúcia 
Rodrigues Müller em entrevista52 concedida ao “Programa UFMT Ciência” 
em 2012, destaca a importância da criação e das pesquisas produzida pelo 
núcleo.

Fundamos esse grupo de pesquisa porque a gente queria ter a oportunidade 

de pesquisar e discutir as relações raciais na educação brasileira também na 

UFMT, porque outros grupos no Brasil faziam isso, e a gente queria fazer aqui 

também. E a gente tem pesquisado, já fizemos mais [...] de 40 pesquisas sobre 

esse tema, e os resultados sempre apontam que nas escolas daqui de Mato 

52 Essa entrevista foi transcrita a partir de sua localização neste endereço eletrônico na internet: https://www.
youtube.com/watch?v=hzT16qiE2vM&t=496s
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Grosso existem muita discriminação contra alunos negros ou contra profes-

sores negros, [...] porque a gente já pesquisou professores. Eu acho que fazer 

pesquisa, falar no assunto, colocar em discussão [as questões raciais] ajuda a 

diminuir, porque não é só o governo, por exemplo, o Ministério da Educação, 

[mas] nós também temos que fazer a nossa parte (Coordenadora do NEPRE, 

2012, transcrição nossa).

Assim, a criação dos Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (Neabs) nesse 
período nas universidades do Brasil também foi um importante mecanismo 
de tensionamento sobre a questão racial na educação escolar e de ênfase 
às reivindicações por Ações Afirmativas para afro-brasileiros e indígenas no 
ensino superior. Gomes (2009) considera da maior relevância a atuação dos 
Neabs e grupos correlatos53 existentes no interior das universidades, como 
agentes acadêmicos e políticos, no rompimento do silêncio sobre acesso 
e permanência dos jovens afro-brasileiros no interior das universidades 
públicas e privadas. Considerando as diferentes e variadas frentes de atua-
ção e de ações, os Neabs, no atual momento de implementação das Ações 
Afirmativas, passaram a ter mais visibilidade. Nesse contexto, há aumento 
da produção de artigos e pesquisas sobre o tema das Ações Afirmativas 
pelos intelectuais integrantes desses núcleos, além da elaboração e nego-
ciações de programas de ações nas universidades e da atuação política nos 
debates para aprovação e implementação dos projetos de cotas. O Nepre, 
juntamente com outros grupos de pesquisa do PPGE, foi fundamental na 
discussão e proposição das ações afirmativas, para negras e negros, indí-
genas e quilombolas, no processo seletivo, para Mestrado e Doutorado no 
Programa de Pós-Graduação em Educação na UFMT.

Gomes e Silva (2012) ao falarem da criação, em 2001, do Grupo de 
Trabalho (GT) 21 intitulado “Educação das Relações Étnico-Raciais” no 
interior das pequisas e grupos da Associação Nacional de Pós-Gradução e 

53 Dentre os vários grupos coletivos atuantes em prol das Ações Afirmativas para afro-brasileiros ou das variadas 
demandas desse grupo nos anos 2000, destacamos também as ações da Associação Brasileira de Pesquisa-
dores Negros (ABPN), os intelectuais afro-brasileiros que atuam na Secretaria de Ensino Superior (Sesu) do 
MEC, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad) do MEC, que elaboraram e 
implementaram, em 2005, o Uniafro – Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Institui-
ções Públicas de Educação Superior – o primeiro programa gerido por recursos públicos voltado às Ações 
Afirmativas no ensino superior público do Brasil para o acesso e a permanência de jovens afro-brasileiros 
nesse grau de ensino (GOMES, 2009).
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Pesquisa em Educação (ANPED), do qual o NEPRE foi um dos protagonistas, 
apontam que o campo da educação vem se abrindo mais para o diálogo 
com a temática étnico-racial bem menos por um movimento interno do que 
pela inserção fundamental de pesquisadoras e pesquisadores por meio de 
suas organizações em grupos de trabalhos e de pesquisas, em seus núcleos 
afro-brasileiros, etc. Assim, isso de alguma maneira impele que a educação 
reconheça que as questões étnico-raciais são capazes de produzir um movi-
mento de mudanças, de questionamento dos usos das categorias analíticas 
clássicas para se pensar em fenômenos também atuais e complexos de 
construção de novos conceitos, de articulação acadêmico-política. 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e compreender o NEPRE, 
no contexto das relações raciais brasileiras, considerando a sua criação, 
o seu desenvolvimento, a sua importância, as suas ações formativas e os 
seus impactos sociais na superação do racismo pela via da educação, como 
núcleo de pesquisas que integra a linha de Pesquisas Movimentos Sociais, 
Política e Educação Popular do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá. 

O Nepre, seu surgimento e suas intenções

O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação54 
(Nepre), desde a sua fundação em 200155, junto ao Instituto de Educação 
da UFMT, vem desenvolvendo suas atividades ancorado no tripé que sus-
tenta a atuação da Universidade: ensino, pesquisa e extensão, pautando 
temáticas tais como: relações raciais e educação; a educação antirracista; 
cor no ensino superior; quilombo: territórios, territorialidades e fronteiras; 
ações afirmativas na educação, branquitude; relações raciais de gênero e 
sexualidade; a questão da mulher negra no contexto das relações raciais 
brasileiras; acesso e permanência de mulheres rurais na educação superior 
em Moçambique (África), trajetórias de professoras e aluna/os em Mato 
Grosso, memórias e narrativas, juventudes quilombola, dentre outras, con-

54 Cadastrado e certificando no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (DGP) do CNPq, acesso http://dgp.
cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7453710866925672.

55 A formalização do Nepre ocorre em 21 de maio de 2003.
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tribuindo com o desenvolvimento regional, considerando o acúmulo de 
conhecimentos sobre educação e relações raciais que tem produzido e que 
podem servir como subsídio à prática docente, assim como à formulação, 
implementação e gestão de políticas educacionais e curriculares, em  âm-
bito regional e nacional, que visem à superação das  desigualdades raciais 
existentes na educação e à melhoria da qualidade da educação escolar 
ofertada à população. 

Vale destacar que, em função das pesquisas que realiza, bem como das 
atividades ofertadas gratuitamente ao público, tais como, cursos de formação 
continuada para professores e professoras da rede pública em modalidades 
presencial e à distância e eventos científicos que pautam questões relacio-
nadas às desigualdades raciais na sociedade brasileira, o Nepre tem tido 
inserção bastante razoável no estado de Mato Grosso, o que tem garantido 
efetivo público em todas as atividades e jornadas que realiza. 

Ações e proposições do Nepre

Dentre as ações que o Nepre realiza, a Jornada “Desigualdades Raciais 
na Educação Brasileira”, que teve sua primeira edição realizada em 2007, 
tem se mantido contínua, anualmente. Trata-se de um evento paralelo ao 
Seminário Educação (Semiedu), realização do Programa de Pós-Graduação 
em Educação. A jornada tem por objetivo discutir as desigualdades raciais 
na educação, pautando, consequentemente, a produção dessas desigual-
dades no Brasil, bem como as lutas da população negra pela conquista de 
reconhecimento e de melhores condições materiais e imateriais na produção 
da vida. Reúne um número crescente de participantes, constituindo-se, a 
cada ano, espaço de debate entre intelectuais, docentes, pesquisadoras 
e pesquisadores, trabalhadoras e trabalhadores da educação, ativistas de 
movimentos sociais e dos movimentos sociais negros, estudantes e a comu-
nidade em geral. Desse modo, possibilita a socialização de conhecimentos 
e experiências educativas consonantes às determinações trazidas pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira – LDB, particularmente no que 
se refere aos seus respectivos artigos 26-A e 79-B, que visam à descons-
trução do racismo, do preconceito e da discriminação racial, bem como a 
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eliminação das desigualdades raciais, em benefício do fortalecimento dos 
princípios democráticos, antirracistas e de justiça social na sociedade mato-
-grossense e brasileira.

De 2007 a 2020 já foram realizadas quatorze edições da Jornada, esses 
eventos canalizam apoio em prol de suas realizações, pois as coordena-
ções procuraram sempre dialogar e produzir parcerias com instituições 
e organismos públicos e da sociedade civil, como o Instituto Federal do 
Estado de Mato Grosso (IFMT), o Conselho Estadual de Estucação (CEE), 
buscando também contato para ampliação desse diálogo com outras enti-
dades, tais como, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato 
Grosso (Sintep/MT), Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial 
– CEPIR, Secretaria de Estado da Educação (Seduc), secretarias municipais 
de educação, dentre outras. 

No campo do ensino e da formação para a educação das relações 
étnico-raciais, o Nepre, ao longo desses anos, para além de cursos, presen-
ciais e à distância, também, ministra, por intermédio dos/das docentes a ele 
vinculados, disciplinas em cursos de graduação, destacadamente a disciplina 
Educação das Relações Étnico-Raciais, assim como na Pós-Graduação em 
Educação, nos cursos de mestrado e doutorado, em especial a disciplina 
Seminário Avançado – Educação das Relações Étnico-Raciais. 

As pesquisas desenvolvidas pelas pesquisadoras e pelos pesquisado-
res do Nepre reverberam em todas as ações do Núcleo sejam de ensino, 
de pesquisa e de extensão, assim como nas orientações de trabalhos de 
conclusão de curso de graduação, nas dissertações de mestrado e nas teses 
de doutorado cujos processos de orientação se desenvolvem vinculados 
ao Nepre. 

Até o ano de 2019, o Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) 
contabilizou, do total de pesquisas concluídas no âmbito do Programa, 
mais de 60 (cinquenta) dissertações e teses concluídas e em andamento 
vinculadas ao Nepre. Esse acúmulo de conhecimentos produzido e em 
produção, tem sido socializado por diferentes meios, tais como, eventos 
acadêmico-científicos (jornadas, palestras, conferências, cursos, seminários, 
congressos), mídias sociais, imprensa em geral, publicações em periódicos 
e livros, cursos e materiais didáticos distribuídos gratuitamente para par-
ticipantes dos cursos que o Nepre ministra e para bibliotecas de universi-
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dades em todo o Brasil e setores da sociedade civil. Dentre suas principais 
publicações, destaca-se a “Coletânea Educação e Relações Raciais”, que se 
compõem por mais de 25 volumes.

O Nepre integra a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/
as – ABPN, tem participação ativa no GT21 - Educação e Relações Étnico-
-Raciais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPEd); participa do Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD), que 
envolve as Universidades Federais do Pará, de Mato Grosso e do Amazonas. 
Tal projeto tem o objetivo de criar condições para efetivação de Rede de 
Pesquisa da Amazônia Legal - Pará, Amazonas e Mato Grosso – voltada 
o fortalecimento do PPGEDUC/UFPA de Cametá-Pará, do PPGE/UFMT 
de Cuiabá-Mato Grosso e o PPGE/UFAM de Manaus, tendo em vista o 
aprimoramento do ensino e da pesquisa na perspectiva da internacionali-
zação dos programas, sobre políticas educacionais, linguagens e práticas 
culturais na Amazônia, privilegiando as questões étnico-raciais, indígena 
e quilombola. 

Como já apontamos, o Nepre, dentre as suas diversas atividades, 
desenvolve inúmeros projetos de extensão, que envolvem comunidades 
internas e externas da instituição UFMT. Atualmente, encontra-se em de-
senvolvimento um Programa de Extensão intitulado “Ação Afirmativa 
no Ensino Superior: Articulações de Vivências e Saberes na UFMT”. 
Esse programa congrega sete projetos, são eles: Capoeira Antiga de Angola: 
articulando vivências e saberes na UFMT; Ciclo de cinema: em cena relações 
raciais e desigualdades sociais; Ciclo de estudos relações raciais e ações 
afirmativas na UFMT; Ciclos de debate: relações raciais e pesquisas; Boneca 
Abayomi: memória e identidade negra; Cultura Preta: ações afirmativas de 
cultura na UFMT; Afirmação na pós-graduação: curso preparatório de negras 
e negros. Tem por objetivo desenvolver ações de extensão, possibilitando 
aos estudantes, tanto ingressantes por ação afirmativa, quanto aos que 
ingressaram pelo sistema de ampla concorrência, espaço de convivência e 
de troca de conhecimentos, acesso e/ou aprofundamento de conhecimentos 
sobre relações raciais na sociedade brasileira. O desenvolvimento desses 
projetos conta com a parceria  do Coletivo Negro Universitário e  do Grupo 
Quilombo Angola (Cuiabá/MT).
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O Nepre e a formação antirracista

Na atualidade brasileira, falar em formação antirracista é colocar em po-
sição central do debate a efetivação da educação das relações étnico-raciais 
e da Educação Escolar Quilombola, que se assentam no entendimento da 
diferença étnico-racial como valor social e que impulsiona a superação do 
etnocentrismo e do eurocentrismo vigentes nos currículos escolares. As Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana primam pelo 
reconhecimento e valorização das matrizes africanas, indígenas e europeia 
de modo equilibrado, sem hierarquias de uma sobre outras. A Educação 
Escolar Quilombola na Educação Básica prima pela valorização de um pa-
trimônio cultural brasileiro, constituído pelos quilombos e, na atualidade, 
pelas comunidades quilombolas. É uma modalidade de ensino, assim já 
definida pelo Parecer CNE/CEB nº. 7/2010, aprovado pelo colegiado da 
Câmara de Educação Básica em 7/4/2010 e pela Resolução MEC/CNE/CEB 
Nº 4, de 13 de julho de 2010, definidora das Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica. Sob esse entendimento, a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), ao tratar sobre currículos, reafirma a Educação 
Escolar Quilombola enquanto modalidade da educação escolar Brasileira, 
estabelecendo observância da igualdade nas decisões a serem consideradas 

[...] na organização de currículos e propostas adequados às diferentes modalida-

des de ensino (Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do 

Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação a 

Distância) [...] (BRASIL, 2017, p. 17).

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilom-
bola na Educação Básica, instituída pela Resolução CNE/CEB nº8, de 20 de 
novembro de 2012, estabelece, dentre seus objetivos:

[...] subsidiar a abordagem da temática quilombola em todas as etapas da Educação 

Básica, pública e privada, compreendida como parte integrante da cultura e do 

patrimônio afro-brasileiro, cujo conhecimento é imprescindível para a compre-

ensão da história, da cultura e da realidade brasileira.
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Se considerarmos, no que se refere à educação escolar, que o exercí-
cio das pedagogias pode, até terminar nas salas de aula, mas que seu início 
antecede a chegada ao espaço escolar, posto que são influenciadas por con-
cepções correntes nas orientações educacionais e curriculares, pelas políticas 
educacionais, pelo processo formativo vivenciado por docentes, pelas opções 
metodológicas adotadas, assim como pelas concepções de mundo de cada 
agente que atua, diretamente, no processo educativo, compreendemos que 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na 
Educação Básica se constituem bases fundamentais ao desenvolvimento de 
pedagogias antirracistas, sendo imprescindível a devida relevância à neces-
sidade de sua efetividade, considerando as demandas sociais, bem como 
todo arcabouço teórico e legal que lhes sustentam e legitimam. 

A efetivação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, assim como das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção Escolar Quilombola na Educação Básica constituem-se, na atualidade, 
ancoradouros de pedagogias antirracistas no Brasil, relevante na construção 
de um processo de reconfiguração da nação brasileira, de modo que não 
somente seja capaz de repudiar o racismo. Para além disso, que seja capaz 
de se constituir antirracista. O que significa que, pedagogia antirracista requer 
aprendizado de conhecimentos que a fundamente, de condições materiais 
para seu exercício, de desenvolvimento de concepções de humanidade 
em que diferenças possam ser compreendidas como próprias a todos os 
grupos humanos. 

O Nepre compreende, portanto, a urgente necessidade de produções 
científicas que consubstanciem, no âmbito da sala de aula, às pedagogias 
antirracistas mediante pertinente conjugação da prática docente com conte-
údos, materiais didáticos e metodologias adequadas, o que significa, levar 
em consideração as determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana, bem como, no que couber, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais de Educação Escolar Quilombola. Indubitavelmente, 
as pesquisas do Nepre, têm contribuído também nesse sentido.
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Considerações Finais

O racismo, indubitavelmente, embora muitos neguem sua existência, 
é problema social que desconhece fronteiras. Uma das dificuldades de seu 
combate reside, exatamente, na dupla face que o constitui: por um lado, 
prejuízos materiais e simbólicos a uns e, por outro lado, benefícios e pri-
vilégios a outros. 

Na atualidade brasileira, falar em educação antirracista é colocar em po-
sição central do debate a efetivação da educação das relações étnico-raciais 
e da Educação Escolar Quilombola, que impulsionam a superação do etno-
centrismo, do eurocentrismo e das branquitudes, que impõem determinação 
de “fronteiras e hierarquias” (SCHUCMAN, 2014), nos currículos escolares. 
Sendo assim, o NEPRE prima pelo enfrentamento das desigualdades raciais 
na educação escolar por meio de instrumentos didático-pedagógico-cien-
tíficos, que possam contribuir para a reconfiguração do imaginário social 
brasileiro e à construção do equilíbrio no entendimento a respeito de nós 
mesmos, à eliminação de hierarquias entre europeus, indígenas, africanos 
e seus descendentes negros em relação ao que se tem denominado povo 
e ao que constitui o patrimônio cultural brasileiro de modo a problemati-
zar e, quem sabe superar o enquadramento das concepções biológicas de 
raça na compreensão de humanidade e no entendimento a respeito dos 
grupos humanos e suas diferenças. Nos vinte anos de existência na UFMT, 
o NEPRE se constitui um espaço-tempo produtor de conhecimentos e de 
formação antirracista tendo como intento a contribuição político-acadêmica 
na superação das desigualdades raciais na educação local e nacional visando 
uma sociedade mato-grossense e brasileira mais equitativa em relação aos 
grupos étnico-raciais que compõem a população brasileira na efetivação 
da democratização da universidade e da sociedade.
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Sabrina (Org.). Ações afirmativas nas políticas educacionais: o contexto pós-Durban. São 
Carlos: Edufscar, 2009. p. 197-211.

_______; SILVA, Paulo Vinicius Baptista da. Apresentação. In: VALENTIN, Silvani dos Santos; 
PINHO, Vilma Aparecida de (Orgs.). Relações étnico-raciais, educação e produção de co-
nhecimento: 10 anos do GT 21 da Anped. Belo Horizonte: Nandyala, 2012. p. 9-16.

SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude, hie-
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Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a  
Corporeidade e a Ludicidade

Cleomar Ferreira Gomes

Eva Laura Silva Fortes de Carvalho

Leilane dos Santos Rohleder

Primeiras palavras

Pois os homens não são somente eles; são também a região onde 

nasceram [...] os brinquedos que brincaram quando crianças, as 

lendas que ouviram dos mais velhos, [...] as escolas que frequentaram, 

os esportes em que se exercitaram, os poetas que leram e o Deus em 

que acreditaram 

W. S. Maugham, O fio da Navalha. 

O GEPCOL, criado em 2004, tem por princípios cardeais estudar/
investigar/compreender o grau de importância que portam os conteúdos 
e as etiquetas do saber corporal, estimulados por questões objetivas e in-
tersubjetivas que se mostram em marcas de uma “gramática corporal”. Até 
o momento dessa escrita já se somam 30 Monografias de Especialização, 
32 dissertações de Mestrado e 8 teses de Doutoramento. Como o espaço é 
curto, não conseguiremos falar de todos esses trabalhos, portanto, elegere-
mos seus títulos e suas palavras-chave que sintetizam o espectro do Grupo.

Autores como Richard Sennett (2008), David Le Breton (2009) e Denise 
Najmanovic (2001) nos autorizam a supor uma “encarnação” de sujeitos 
sociais em ininterrupta construção. Supomos que há no solo do labor es-
colar uma “alfabetização motora”, uma algebrização das formas matemá-
ticas, um letramento para o mundo das palavras, uma complexa rede que 
se interconecta com o bio-psíquico-simbólico dos indivíduos, que desde 
pequenos são vocacionados, (WEBER, 2015) à conversa como decreta Hum-
berto Maturana e Gerda Verden-Zöller (2003), porque somos produtores 
de linguagens. É com bom motivo que esse Grupo se matricula na Linha 
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de Pesquisa “Cultura Escolares e Linguagens” do Programa de Mestrado e 
Doutorado em Educação da UFMT.

O Grupo se esforça, a partir de estudos e pesquisas, em desvelar as 
linguagens do espaço escolar, atinentes a esse saber corporal e às práticas 
lúdicas, bem como de outras vocações que circunscrevem ou ladeiam o 
labor escolar e social, numa perspectiva socioantropológica. O método de 
eleição é a etnografia, porque consegue coletar os dados com mais precisão 
e garantia que confirmam a identidade do Grupo. É assim com o privilégio 
do Homo ludens em seus tempos de ociosidade criativa; é assim com o 
helcome do Homo hostel; seja também com apetite para brincar, jogar ou 
fabricar artefatos lúdicos – os brinquedos – do Homo faber. Seja pela fan-
tasmagoria do Homo simbolicus.

Uma característica impregnante, que brota dos estudos e pesquisas do 
Grupo, tem sido aquela invocada para as implicações lúdicas no interior 
das escolas de crianças pequenas, seja a partir das retóricas da brincadei-
ra de (SUTTON-SMITH 2017), seja à expressão de sua corporeidade (LE 
BRETON, 2009). 

Essas investigações têm mostrado que as brincadeiras, por mais que o 
discurso entre o jogo livre e o jogo educativo já tenha se esgotado, apontam 
que os jogos infantis no interior de instituições educativas continuam pre-
sentes no afã de ver algum arrimo às aprendizagens: intelectivas, motoras, 
afetivas, simbólicas e morais desses alunos da primeira e da segunda infância. 

Basta um sobrevoo nos trabalhos do Grupo que logo se vê uma tona-
lidade mais forte de matiz acentuado em pesquisas que querem ver como 
resultado de suas investigações essa contribuição no desenvolvimento 
infantil através dos brinquedos, dos jogos e das brincadeiras, endereçados 
a esse público.

A visita mais comum ao Grupo é daquela professora e daquele pro-
fessor que quer fazer uma investigação para entender como os jogos e as 
brincadeiras podem fazer parte do cotidiano de crianças: sejam aquelas de 
instituições totais (Goffman, 1987) como as dos abrigos e lar de crianças; 
as acamadas em algum leito de hospital com doença terminal (hospital do 
câncer, por exemplo), sejam aquelas das escolas comuns públicas e priva-
das. É inevitável esse desejo prometeico, por mais que a crença já venha 
embutida na alma do futuro pesquisador.
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Hoje há uma miríade de pesquisas sobre essa retórica da brincadeira 
que se liga ao progresso intelectual das crianças nas escolas, mas há outros 
“progressos” (SUTTON-SMITH, 2017) que se podem testar com o uso dos 
brinquedos e das brincadeiras.  A exemplo do jogo com regras que invoca 
um sujeito moral com a aprendizagem do fair play e respeito ao outro e 
à liturgia do jogo. Há jogos específicos em que se pode tratar dessa tarefa. 

Os trabalhos do Grupo têm demonstrado que durante muito tempo, 
no interior das escolas, (Cleomar, um dos autores deste capítulo, viveu  isso 
quando menino), a maioria dos jogos e brincadeiras – as atividades lúdicas 
– eram sistematicamente organizadas para gastos de energia e uma catarse 
psicológica. Não se viam ou não queriam ou não precisavam ver o trabalho 
com a afetividade dos alunos nos jogos de cooperação, de compartilha de 
conhecimento e de ação. Não se prestava muita ou pouca atenção aos sim-
bolismos que encerram esses jogos, quando os alunos trazem para a arena 
do jogo a companhia dalgum personagem infantil, sugerido por sua “fantas-
magoria” (BATESON, 1977), ainda mais patente quando vestido a caráter o 
seu ídolo favorito: Superman, Batman, Homem-aranha. O texto de Raquel 
Firmino Barbosa é prenhe dessa produtividade.

Nunca prestamos muita atenção à ideologia de gênero? Separávamos as 
crianças por sexo, para facilitar a organização didática, ao invés de pensar em 
preferências: as meninas, em sua maioria, vão sempre preferir brincar com as 
meninas, e não importam essa ou aquela cultura, essa ou aquela sociedade, 
os meninos também vão se agrupar com os meninos. Não é uma camisa de 
força da cultura. Não se trata de uma novidade cultural, essa preferência 
tem outros determinantes psíquicos, motores, simbólicos, morais. Razões 
muito simples justificam essa divisão: é muito mais fácil brincar de bonecas 
e de casinhas entre as meninas, assim como é muito menos trabalhoso os 
jogos de correr, as brincadeiras de carrinho e as disputas frenéticas com os 
meninos. As teses de Renata Mizusaki sobre cirandas (2020) e a de Moacir 
Juliani (2019) sobre o Recreio mostram isso, que estão nas relações de teses 
apresentadas pelo Grupo (p. 7, deste texto).

Assim o Grupo tem andado, com essas duas pernas: numa investigação 
sobre a corporeidade para ver o corpo de crianças abrigadas, acamadas, de 
jovens escolarizando, de velhos em seu estado de “melhor idade”. Com outra 
perna as pesquisas, em sua maioria, mostram as atividades lúdicas e suas 
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implicações com as linguagens num estado de aprendizagem: intelectivas, 
afetivas, motoras, simbólicas e morais. As dissertações de Eva Laura Carva-
lho, Leilane Rohleder e Wagner Alexandre Azeredo podem mostrar isso. 

Dos temas de eleição

Optamos por privilegiar a corporeidade e a ludicidade. A primeira por 
dizer de uma expressão, considerando que todo evento experimentado 
pelos sentidos deixa no corpo as marcas que são expressas por uma lingua-
gem, que se traduz em movimentos. A segunda por considerar como uma 
expressão autotélica num primeiro momento, quando as crianças sobrema-
neira estão livres para brincar, depois como ferramenta didática para olhar 
esse corpo no seu estado de aprendizagens. Daí se perguntados, quando 
falamos de corpo, acompanhamo-nos de Denise Najmanovich (2001), para 
quem todas as nossas mais primitivas experiências revelam um “corpo de 
um sujeito encarnado”. A metáfora da “carne” aparece com pujança na obra 
Carne e Pedra de Richard Sennett (2008).

O termo Corporeidade é noção que tomamos de empréstimo aos lin-
guistas e etnólogos para dizer de expressão não-verbal do corpo, e do uso 
que o corpo faz no espaço e no tempo, conforme Edward Hall (2005), de 
sua “Proxêmica”. Pode ser de dalguma ajuda, acerca do termo, a superação 
do dualismo cartesiano, como corporeidade significando “uma organização 
viva e pensante, suporte de todas as manifestações possíveis do ser huma-
no”: se é um corpo ou se tem um corpo? 

O termo Ludicidade utilizado por Gomes (2016), ancora-se em diferentes 
autores, sobretudo nos de abordagens socioantropológicas e pedagógicas, 
empregado para dizer da expressão de um estado de alegria ou de prazer, 
humor e espontaneidade, como é cara a noção para Rosamilha (1979).

A indicação dos olhares ou limites de sentido para “socioantropológi-
cas” e “pedagógicas” serve-nos, aqui, para esclarecer que são abordagens 
tomadas como norteadoras, à guisa de suportes teóricos para a construção 
inicial da análise. Não é uma exigência do Grupo, mas os trabalhos acabam 
por eleger como método, quando também indicamos o alcance provisório 
dessas abordagens que podem mostrar outras, conforme os aprofundamen-
tos a que possamos produzir.
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Pesquisas em andamento

1. Brinquedos e brincadeiras – construção de artefatos lúdicos e 
práticas escolares com a Educação Infantil. 

2. Aspectos da rotina diária e da ludicidade da criança e adolescente 
em período de distanciamento social. Essa pesquisa conta com 
a parceria das Professoras doutoras: Tatiane Lebre Dias e Rosân-
gela Kátia Sanches M. Ribeiro. Link: https://drive.google.com/
file/d/1ccHcS92EQQJH81HGxFq_e_VT7ftRPjBE/view?usp=shsring.

Produtos terminados pelo Grupo: Somam-se até o momento 30 
Monografias de Especialização, 32 dissertações de Mestrado e 8 teses de 
Doutoramento.

Dissertações de mestrado – Defendidas 

1. Janaina de Morais Pereira. Brincadeiras sonoras na constru-
ção do eu-professor de música: um estudo de suas memórias 
lúdicas. 2021.

2. Elisa Barcellos da Cunha e Silva. Teatro e cultura corporal de 
movimento: possibilidades pedagógicas para a educação física 
escolar. 2020.

3. Thais Caroline de Pinho Alvarenga. A importância das brin-
cadeiras na educação infantil: um estudo etnográfico de suas 
implicações lúdicas. 2019.

4. Viviane Salarolli de Souza Silva. Whatsapp: um estudo sobre 
a cultura digital e as possibilidades do dispositivo na prática 
pedagógica. 2018.

5. Dandara de Freitas Rodrigues. A escola pela ótica de Calvin, 
Mafalda e Chico Bento – um estudo das experiências cotidianas 
dos personagens de histórias em quadrinhos. 2018.

6. Elisama Santos da Silva. Dança circular sagrada: um estudo 
sobre as representações corporais do grupo roda do mato. 2016.

7. Rita de Cassia Alves Barros. Mulheres no cárcere: um estudo 
sobre os símbolos e imagens produzidos a partir de suas iden-
tidades corporais. 2016.
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8. Jéssika Barbosa Belém. O movimento na educação infantil – 
um estudo sobre crianças em processos interativos. 2015.

9. Erica Jaqueline Pizzapio Teixeira. Brinquedos e brincadei-
ras nas telas de Portinari: um estudo sobre a infância lúdica 
contemporânea. 2015.

10. Paula Pereira Alves. O papel do jogo nos processos de apren-
dizagem de crianças hospitalizadas. 2015.

11. Jaqueline Mendes da Silva. As práticas e as concepções de corpo 
no Centro de Educação de Jovens e Adultos Licínio Monteiro 
da Silva. 2013.

12. Josiane Rodrigues. As brincadeiras violentas: um estudo etno-
gráfico das linguagens corporais agressivas. 2012.

13. Fabiana Cristina de Lima. A percepção do corpo para a criança 
nos momentos escolares: um estudo sobre o brincar e o estudar 
infantil. 2011.

14. Flavia Karolina Campos. A linguagem corporal em espaços 
acadêmicos: Um estudo sobre o comportamento etológico de 
licenciandos de Educação Física e de Pedagogia da UFMT. 2011.

15. Ilson Dias da Silva. Educação Física e Matemática: um estudo 
sobre a prática educativa interdisciplinar na rede municipal 
de Cuiabá. 2011.

16. Andresa Cristina Damaceno Liberali. É permitido brincar? Um 
estudo sobre o movimento lúdico no ensino fundamental. 2011.

17. Raquel Firmino Magalhães Barbosa. Influências brincantes: 
um estudo sobre a cultura lúdica infantil e desenho animado. 
2011.

18. França Alice Borges Santiago. Reflexões sobre ensino e apren-
dizado na EJA a partir do pensamento complexo. 2011. 

19. Larissa Beraldo Kawashima. Conteúdos de Educação Física 
para o Ensino Fundamental da rede municipal de Cuiabá: 
um estudo sobre a sua sistematização. 2010.

20. Eduardo Breviglieri. Aulas de Educação Básica: um estudo 
sobre a ludicidade como linguagem que motiva. 2010.

21. Luciane de Almeida Gomes. A educação física nas políticas 
de educação de Mato Grosso: um estudo sobre as orientações 
à construção da prática pedagógica. 2010.
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22. Simony Jin. O papel das emoções no processo cognitivo. 2009.
23. Lilian Aparecida Cenci Perboni. As implicações filosóficas 

nietzschianas sobre a educação. 2009.
24. Loise Rizzieri. O jogo como dono da bola e a regra como 

dona do jogo: Um estudo sobre a construção da moralidade 
infantil. 2008.

25. Claudia Cristina Ferreira Carvalho. Ser no brincar, o brincar 
de ser o grupo: um estudo sobre a noção de pertença numa 
comunidade negra do Mutuca em Nossa Senhora do Livra-
mento. 2008.

26. Donizeti Ferreira Barbosa Júnior. O brincar de crianças 
acometidas pelo câncer: efeitos e saberes. 2008.

27. Márcia Cristina Rodrigues da Silva Coffani. O lugar da Edu-
cação Física no Ensino Médio Noturno: aspectos socioculturais 
da linguagem do corpo aprendida na escola. 2008.

28. João Batista Franco Borges. Tempo de estudar, tempo de brin-
car: um estudo do lazer na formação do professor de educação 
física. 2007.

29. Lilian Ferreira Rodrigues Brait. Atividades rítmicas e lingua-
gem corporal na Educação Infantil. 2006.

30. Tomires Campos Lopes. Uma reflexão sobre a alegria nos 
espaços-tempo da escola. 2006.

31. Maria Auxiliadora Vasconcelos Peres Lima. Educação e en-
velhecimento: estudo sobre a sensibilização de acadêmicos de 
Educação Física em relação à velhice. 2006.

32. Sônia Cristina de Oliveira. Entre idas e vindas: estudo da 
ludicidade de um grupo de adolescentes em cumprimento de 
medida sócio educativa de internação. 2006. 

Dissertações de mestrado – Em andamento

1. Eva Laura Silva Fortes de Carvalho: A criança e a cultura 
lúdica: um estudo sobre a falta de recreio escolar. (Início: 2020)

2. Leilane dos Santos Rohleder: O espaço do brincar na prática 
pedagógica. (Início: 2020).

107



3. Wagner Alexandre Queiroz de Azeredo: Jogos e brincadeiras 
de alunos e pais da Agrovila PA-Bojuí: um estudo sobre suas 
possibilidades pedagógicas. (Início: 2021).

Teses de doutorado – Defendidas

1. Flora Lima Farias de Souza. O espaço do brincar na educação 
infantil: um estudo etnográfico. 2021.

2. Renata Aparecida Carbone Mizusaki: Ciranda de corpos: 
concepções das crianças acerca das relações de gênero na 
educação infantil. 2020. 

3. Josiane Rodrigues. Retóricas lúdicas na Educação Infantil. 
2019.

4. Moacir Juliani. As crianças e o recreio escolar: Um estudo et-
nográfico sobre a ludicidade na segunda infância. 2019. 

5. Cristina Rodrigues da Silva Coffani. O corpo no cotidiano 
da educação física do ensino médio: um estudo sobre suas 
reflexões pedagógico-curriculares. 2016.

6. Marlene Gonçalves de Oliveira. A brincadeira no espaço hos-
pitalar: um estudo etnográfico do efeito terapêutico à criança 
enferma. 2015. 

7. Sonia Cristina de Oliveira. Brincadeiras de crianças abriga-
das: um estudo etnográfico em instituição de acolhimento. 2014. 

8. Letícia Pontes. A empatia no processo de ensinar e aprender 
– um estudo com professores do curso de Enfermagem de uma 
universidade pública. 2013.

Teses de doutorado – em andamento

1. Eliane Souza Oliveira dos Santos: O corpo na pedagogia Wal-
dorf: entre o pensar, sentir e agir. (Início em 2018)

2. João Batista Franco Borges: Jogos on-line, entre o real e o 
virtual: um estudo sobre a gamificação contemporânea. (Início 
em 2019).

108



3. Lezi Aparecida da Silva: Aprendizagens corpóreas na infância: 
da educação infantil ao ensino fundamental – para além da 
cabeça, ombro, joelho e pé. (Início em 2020).

Relações extensionistas 

O grupo participa ativamente com trabalhos de formação na moda-
lidade de palestras e workshops às comunidades mais carentes, onde se 
encontram os CEMEIs e as Creches de Educação Infantil, no município de 
Cuiabá e Várzea Grande.

Projetos futuros 

O Grupo tem firmado um convênio com as secretarias de Educação 
dos municípios do estado de Mato Grosso que se interessarem por forma-
ções afetas aos estudos da corporeidade e da ludicidade. Mas por causa da 
pandemia do Corona Vírus, demos uma pausa nesse trabalho.

Produções	bibliográficas	GEPCOL	com	trabalhos	completos	
publicados em anais de congresso

Essas produções têm como relevo as temáticas em destaque: Jogos, 
Brincadeiras e Brincar, Corpo, Ludicidade e Prática Docente. Com 10 traba-
lhos em nível regional, 98 Nacional e 26 trabalhos em nível internacional. 
Dessa produção 59 são dos estudantes e 75 do líder, o que mostra certo 
equilíbrio de parceria intelectual.

Resumos expandidos publicados em anais de congresso para 
as seguintes temáticas em destaque: Jogos brincadeiras e brincar, Lu-
dicidade e Educação Física.

Artigos completos publicados em periódicos somam-se 31 do 
Grupo e 10 em carreira solo do líder. Os assuntos em destaques são os se-
guintes: Jogos, Brincadeiras e Brincar, Corpo, Ludicidade e Prática Docente. 
Os capítulos de livros somam-se 29, sendo 15 produções do Grupo e 14 
produtos de autoria solo do Líder.
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Dissertações e Teses

Das dissertações e teses defendidas, essas são as palavras-chave que 
sobressaem no cômputo dos trabalhos investigados: Cultura Lúdica. Re-
creio Escolar. Distanciamento. Infância. Educação infantil. Corporeidade. 
Ludicidade. Prática pedagógica. Jogos. Brincadeiras. Educação Física. Im-
plicações lúdicas. Cultura digital. WhatsApp. Professor reflexivo. Educação. 
Gêneros textuais. HQs. Educação Escolar. Cultura penitenciária. Portinari. 
Contemporaneidade. Atemporalidade. Jogo. Classe Hospitalar. Processos 
de aprendizagem. Percepção do Corpo. EJA. Escola. Criança. Lúdico. In-
terdisciplinaridade. Projetos educacionais. Práticas Docentes. Infância. Sala 
de aula. Brincar. Lazer. Ócio. Brincadeira. Imaginário. Dança. Formação 
Profissional. IFMT. História. Infâncias. Educação com crianças. Cirandas. 
Identidades de gênero e Paidias. Aprendizagem. Recreio Escolar. Relações. 
Corpo. Educação Física. Ensino Médio. Empatia. Professor. Ensino. Aprendi-
zado. Crianças abrigadas. Brinquedos. Brincadeira hospitalar. Brinquedoteca. 
Ensino Médio. Pesquisa-ação. Prática Pedagógica. Professores em Início de 
Carreira. Pesquisa-ação crítica. Abordagem Colaborativa. Formação Inicial 
e Continuada. Encarceramento Feminino.

É hora de concluir

Supomos que seria importante relevar a pertinência da natureza das 
pesquisas a que meus alunos se submetem, melhor dizendo, se aventu-
ram. Essas investigações têm um traço coerente, tanto com o corolário do 
Grupo – GEPCOL –, quanto com a Linha do Programa: “Culturas Escolares 
e Linguagens”. Dizendo de outro modo é como se nessas pesquisas sub-
sumisse uma “metáfora obsessiva” que faz ecoar, num lócus privilegiado, 
as implicações lúdicas, seja no tinido das “retóricas das brincadeiras” de 
Sutton-Smith (2017), seja nos ritos dalguma “ciranda de corpos” (MIZUSAKI, 
2020) dos pátios de escolas de algum lugar.

Não sem importância também são outras palavras-chave que habitam, 
tornam e retornam nas pesquisas dos alunos, desde os trabalhos de con-
clusão dos cursos indo até as proposições de teses de doutoramento. São 
palavras que mitificam uma “ordem compartilhada” (HARARI, 2018). 
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Há uma recorrência sobre uma Educação Infantil e seus jogos, brinque-
dos e brincadeiras; sobre um Ensino Fundamental com suas dinâmicas de 
lazeres, recreação, uma “ludicidade agressiva” na força do Homo violens 
(DAUDUN, 1998) ou uma ambiguidade natural (SUTTON-SMITH, 2017) 
presente nas muitas modalidades de brincar: no hospital, na escola, na rua, 
nos pátios. 

Há nos jovens uma busca pelo prazer, pelos jogos de vertigens, pelas 
condutas de risco (LE BRETON, 2009) com expressões corporais e sua cor-
poreidade, corpos em busca de alegria, um corpo e seu comportamento 
etológico. Há um cotidiano revelado por etnografias de crianças, de infân-
cias vividas ou refreadas em abrigos e lares de crianças, de aprendizagens 
realizadas e de um lúdico que se estende ou se interdita até o recreio... 

Sozinhas podem não dizer muita coisa, mas acompanhadas de um 
propósito investigativo no seio da formação de pessoas: alunos e professo-
res, elas mais que revelam o veio de pesquisa que não cessa de retinir nos 
pátios, nos intramuros, nas salas, nas quadras, no solo paradigmático da 
ludicidade em que meus alunos gostam tanto de relevar e de se revelarem, 
quando hidratam as suas teses e dissertações.

Afinal em todas as áreas do conhecimento humano há um nicho de 
pesquisa sobre esse tema: com suas retóricas, com sua importância no 
desenvolvimento de crianças em fase escolar, com seus critérios para os 
níveis de disposição (PIAGET, 1978), com suas rubricas e suas formas de 
apresentação (CAILLOIS, 2017), com seus mecanismos de processos civili-
zatórios: (ELIAS, 1994) e (HUIZINGA, 1990).

Nesta seção julgo importante, naquilo que revelam, salvo outros juízos, 
todo o crescimento intelectual do Grupo que coincide com a carreira do 
magistério superior, com o esforço natural e afetivo de nossa ligação com 
os estudos e pesquisas que acabam por se resumir em ideias e “quase” 
teorias que vão sendo talhadas na lide de ser professor-pesquisador dos 
membros do Grupo. 

Não há nenhuma obra, ou capítulo de livro, nem um artigo se quer que 
tenha sido produzido por elucubrações de uma tentativa romântica de como 
nos enxergamos nesses tempos, a partir do papel da educação na formação 
de pessoas. Se no passado nos esforçamos em constituir uma civilização 
que se reconhecia pela “sociedade de contabilidade” (CAILLOIS, 2017), há 
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hoje um esforço em produzir uma civilização, ao nosso julgo que se esfor-
ce pela qualificação de seus indivíduos. A retórica do Self de Sutton-Smith 
(2017) mostra melhor o que queremos dizer. Dizendo de outro modo, é 
bem possível que o mundo se melhore, se pudermos trocar a igualdade pela 
diversidade, a fraternidade pela identidade e a liberdade pela qualidade.

Zygmunt Bauman em “Modernidade Líquida” (2007) chama a atenção 
para esse problema, dizendo que no passado, isto é, na modernidade, nos 
faltava liberdade e nos sobrava segurança prometida pelo Estado, sobrema-
neira. Hoje, se adotarmos o conceito de pós-modernidade ou modernidade 
líquida como prefere o pensador, nos sobra liberdade, mas nos falta segu-
rança. Em todas as instituições humanas, a segurança passou a ser um artigo 
de luxo. É com essa mentalidade que temos nos empenhado em publicar 
trabalhos que escoam das investigações que fazemos, tendo como “metáfora 
obsessiva” essa ideia de qualidade no discurso, baseados em pressupostos 
teóricos, como o resultado das leituras juntando às investigações feitas com 
nossos alunos. Não nos sentimos bem para falar sozinhos, para sonhar so-
zinhos. Sempre há um parceiro signatário dos trabalhos do Grupo, embora 
alguns egressos esqueçam de mencioná-lo.

Memoriar um trajeto, com a permissão do étimo – “ação de marcar 
os acontecimentos com comemoração” – é um estímulo para mostrar em 
episódios toda a carreira, aqui num corte temporal, que eleito fora, desde 
a sua criação em 2004.

Com efeito, uma carreira de professor-pesquisador, o caso aqui na sua 
adjetivação, se pauta pela labuta diária nos envolvimentos que se trifurcam 
1) na seara do ensino, nos contatos corpo a corpo com alunos e orientan-
dos; 2) na faina da investigação, como uma atividade atávica que o Homo 
sapiens inventou para descobrir as coisas e dar as respostas às perguntas 
feitas com ciência e; 3) na extensão que se escoa desse investimento, na 
forma dalguma produção ou informação à sociedade que nos assiste. Voilà! 
Eis a razão de existir uma Universidade. 

Julgamos importante dizer que boa parte desses, especialistas, mestres 
e doutores, formados no interior do GEPCOL, hoje ocupam postos de tra-
balho em Secretarias de educação, universidades públicas, privadas e em 
institutos federais de educação. Esse, ao nosso julgo, é um dos esforços 
que vale a pena, por proeminente que é, na lide de ser formador. Suspei-
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tamos que a formação de pessoas, para além das atividades na graduação, 
descentraliza a ação do conhecimento, que como extensão se materializa 
numa metaformação, isto é, na formação de formadores, objeto de desejo, 
relevado por qualquer programa de pós-graduação. 

Encerramos, agradecendo a todas as instituições e pessoas que direta 
ou indiretamente participaram do processo que constituiu de criação do 
Grupo, o que nos trouxe até onde chegamos, sobremaneira, aos nossos 
alunos por fazerem de nós professores, pesquisadores, formadores, escri-
tores, e oxalá, educadores. É o tanto que temos para registrar, é o tanto que 
temos para memoriar.
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PIAGET. Jean. A Formação do Símbolo na Criança. Imitação, jogo e sonho, imagem e re-
presentação. Rio de Janeiro: Guanabara, 1978.

ROSAMILHA, Nélson. Psicologia do jogo e aprendizagem infantil. São Paulo: Pioneira, 1979.

SENNETT, Richard. Carne e pedra: o corpo e a cidade na civilização ocidental. Rio de Janeiro: 
Edições BestBolso, 2008.

SUTTON-SMITH, Brian. The ambiguity of play. London, Harvard University Press, 2017.

WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Martins Clarete. 2015.

114



Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e 
Formação Docente (GEPFORDOC)

Filomena M. de Arruda Monteiro

Introdução 

Este artigo busca reunir as atividades que estão sendo desenvolvi-
das pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Formação Docente 
(GEPForDoc) vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Porém, em seu conteúdo o 
leitor encontrará, além das atividades do grupo, algumas reflexões teóricas 
tecidas a partir da perspectiva teórico-metodológica adotada pelo grupo.

O grupo criado no CNPq em 2004, atualmente apresenta a seguinte 
composição: cinco professoras doutoras da universidade (UFMT), sendo 
uma delas a coordenadora do grupo, dois professores doutores do Instituto 
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFMT), uma professora mestre 
do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, dois doutores da 
Secretaria de Educação do Estado, mestres em educação egressos do pro-
grama, mestrandos, doutorandos e professores em estágio de pós-doutorado 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE). Conta ainda com a 
colaboração de três doutores estrangeiros. A perspectiva de colaboração se 
materializa nas contribuições que cada pesquisador compartilha no desen-
volvimento das pesquisas, bem como nas reflexões e ampliações dos cami-
nhos a serem percorridos. Defendemos que a colaboração é um processo 
que pode ajudar na compreensão da complexidade do trabalho docente, 
dando respostas às questões problemáticas da prática. Os pesquisadores 
além de evidenciarem as aprendizagens profissionais construídas através 
de uma co-construção de sentidos em contexto colaborativo, empreendem, 
também, um processo de teorização da própria experiência. 

 Desse modo, o grupo está constituído por três subgrupos, com inves-
tigações em Políticas e formação de professores em exercício na educação 
infantil, na educação fundamental e na educação superior, cujas pesquisas 
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focam duas grandes problematizações. A primeira, com o propósito de 
compreender o desenvolvimento profissional de docentes que atuam na 
educação infantil e no ensino fundamental da rede municipal de Cuiabá/
MT, visa identificar aprendizagens individuais e coletivas narradas pelos 
professores e que implicam mudanças e inovações. A segunda, tomando 
como foco a docência na educação superior, tem como indagações que 
orientam o estudo: Como os docentes narram a constituição da docência na 
educação superior através das experiências que vivenciam nos processos 
identitários? Que dilemas / desafios são experienciados pelos docentes na 
educação superior durante os processos de desenvolvimento profissional? 
Como as aprendizagens potencializam a construção de saberes? 

Ao mencionarmos a docência na educação superior, estamos nos 
referindo a um “campo polissêmico, de construção e aplicação dos conhe-
cimentos pedagógicos na Educação Superior” (CUNHA; 2016), que vem se 
expandido por todas as IES. Cunha destaca que a Pedagogia Universitária 
envolve conhecimentos no âmbito do currículo e da prática pedagógica que 
incluem as formas de ensinar e aprender. Articula as dimensões do ensino 
da pesquisa nos lugares e espaços de formação. Assim, consideramos a 
docência na educação superior como um campo em constante movimento, 
sendo uma ação complexa que exige uma compreensão profunda e escla-
recedora do seu real significado, principalmente por ela não possuir uma 
única face, ou seja, não se pode analisá-la sob um único ângulo porque 
nela existem contradições, fragilidades, e também êxito e potencialidades. 

O referido Grupo de Pesquisa em diálogo com pesquisadores de outros 
grupos vem constituindo-se teoricamente em torno da temática da Formação 
de professores e da aprendizagem da docência a partir de um movimen-
to que compreende a docência em seus diversos níveis, como processo 
contínuo (MARCELO GARCIA, 2009; NÓVOA, 1995, 1999, 2008; ZEICHE-
NER, 1993, 2008, 2009 ; DAY, 2001; IMBERNÓN, 2007, 2009, 2010, 2011; 
ALARCÃO, 2001; CONTRERAS, 2002; MIZUKAMI et al., 2006;VAILLANT; 
MARCELO GARCIA, 2012; MONTEIRO, 2003, 2010). Esse movimento te-
órico compreende a importância essencial do docente para o processo 
formativo e pensa seu desenvolvimento profissional a partir de múltiplas 
dimensões: pessoal, profissional, organizacional, institucional, contextual, 
experiencial/narrativo. 
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Nesse sentido, ganham relevância as discussões que envolvem o pen-
samento do docente, seus saberes e aprendizagens profissionais ao longo da 
carreira, os contextos de aprendizagem e atuação profissional, os processos 
formativos e identitários; as relações estabelecidas nesses contextos, a for-
mação reflexiva e investigativa, as políticas que incidem sobre sua carreira, 
a cultura institucional profissional, etc.

Essa compreensão levou a equipe de pesquisadores a um percurso 
teórico-metodológico construído no interior das investigações realizadas 
a partir do ano de 2009 que ao priorizar o aprofundamento dos estudos, 
assumiu, no contexto do grupo, a perspectiva da Pesquisa Narrativa com-
preendida como método de pesquisa, com base nas proposições teóricas 
dos autores canadenses Clandinin e Connelly (2011). Sendo assim, o 
GEPForDoc ancora-se na perspectiva epistemológico-metodológica da 
Pesquisa Narrativa como método de investigação, cuja centralidade se 
encontra na compreensão da singularidade da experiência (CLANDI-
NIN; CONNELY, 2011), tecida na tridimensionalidade narrativa que envolve 
relações, tempos e lugares. Esse movimento entrelaçou os pressupostos 
teóricos do campo da Pesquisa Narrativa com o campo da formação de 
professores, compreendendo os processos identitários enquanto um dos 
momentos do Desenvolvimento Profissional Docente, que demarca, pre-
cisamente, a construção teórica trilhada historicamente pelo GEPForDoc. 
A opção pela pesquisa narrativa foi se construindo à medida da compre-
ensão de uma base epistemológica com centralidade na singularidade da 
experiência, capaz de proporcionar a “aproximação” entre a perspectiva 
metodológica e a compreensão sobre a formação de professores e os 
contextos de desenvolvimento profissional docente. Como Clandinin e 
Connelly (2015), apoiamos-nos em Jhon Dewey, o proeminente pensador 
educacional, que conduziu questões que vemos como centrais em nossos 
trabalhos. Os escritos de Dewey sobre a natureza da Experiência é nossa 
referência criativa para nos lembrar de que, em nosso trabalho, a resposta 
para a pergunta “por que narrativa?” é “por causa da experiência”. Assu-
mimos que compreender a experiência de outrem implica colocar-se ao 
lado desta pessoa, dialogando com ela, para que, por meio da indagação 
narrativa, seja possível dar a ela o lugar apropriado em um contexto de 
ressignificação (MONTEIRO, 2017). 
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As narrativas enquanto método de investigação, compreendidas pela 
epistemologia da singularidade, representam um processo ontológico; 
segundo Galvão (2005, p. 330), isso se deve “porque nós somos, pelo 
menos parcialmente, constituídos pelas histórias que contamos aos outros 
e a nós mesmos acerca das experiências que vamos tendo.” A autora con-
tinua dizendo que este contar sobre si não é simplesmente uma exposição 
do “eu” mas sim um narrar com caráter de “partilha de experiências de 
reconstrução de identidade, de comunidade, de tradição, mesmo que 
temporariamente.”

Outro aspecto a destacar é o que diz respeito ao nosso papel de 
pesquisadores desenvolvendo uma investigação narrativa. Os autores 
mencionados ao escrever sobre potenciais e possibilidades para a pesquisa 
narrativa afirmam que nós, como pesquisadores, precisamos prestar aten-
ção em quem somos na pesquisa e entender que nós próprios fazemos 
parte das paisagens historiadas. Nós não somos pesquisadores objetivos, 
por isso assumimos este lugar de pesquisadores envolvidos com o fazer 
pesquisa. Principalmente por entendermos, que a pesquisa narrativa é 
o estudo de pessoas em relação estudando as experiências de pessoas 
em relação. Como pesquisadores de narrativa, nossas histórias vividas e 
contadas estão sempre em relação com aquelas de nossos participantes. 
Sempre trabalhamos para entender pessoas, lugares e eventos como um 
processo, estando sempre em transição. Assim compreendemos que adotar 
a investigação narrativa é também trabalhar conosco mesmos, conside-
rando inclusive que nossas próprias histórias vividas e contadas também 
devem ser consideradas na investigação, pois como investigadores não 
poderemos ficar “silenciosos ou apresentar um self perfeito, idealizado, 
investigativo, moralizante.”(CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 98). No 
movimento de pensar com os outros, construímos outros modos de viver, 
narrar, pesquisar e reviver.

Atendendo aos princípios éticos em pesquisa narrativa como temos 
assumido, a ética relacional é muito mais que um termo de consentimento 
assinado para utilização dos nomes pessoais de cada participante, pois 
ao construir os sentidos das experiências juntos, assume-se a autoria das 
histórias narradas, o protagonismo da prática e o compartilhamento das 
experiências. Corroborando com os autores acima mencionados, entende-
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mos que o estudo das experiências está comprometido com uma ontologia 
relacional, uma vez que assuntos éticos precisam ser narrados ao longo 
de todo processo de pesquisa narrativa. Para os autores não existe uma 
padronização a ser seguida, no entanto, assumir a ética relacional envolve 
refletir e decidir sobre a melhor forma de proteger aqueles que participam 
nos estudos. 

Assim, as questões éticas permeiam todo percurso desta investigação, 
contemplando as negociações com os participantes na co-composição dos 
textos finais. Ou seja, as histórias vividas e contadas vão dando forma à 
natureza dos textos. E narrar sobre a própria experiência é também um 
momento para refletir sobre esta e produzir conhecimentos em movimento 
que potencializam a experiência vivenciada como processo formativo.

Projetos de Pesquisa e Extensão 

No âmbito da pesquisa “Desenvolvimento Profissional da Do-
cência nos anos iniciais: ressignificando aprendizagens”, buscou-se 
compreender o desenvolvimento profissional docente de um grupo de 
professores que atuavam nos anos iniciais. A investigação contou com 
financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) via edital apoio a Projetos de Pesquisa/ MCTI/CNPQ/
Universal 14/2014 e se desenvolveu ao longo de quatro anos. O projeto 
envolveu todos os membros do grupo de Estudos e Pesquisa em Política e 
Formação Docente (bolsistas pibic, mestrandos e doutorandos). O objetivo 
principal foi compreender como e em que situações eles aprendem e de 
que lançam mão como necessário e imprescindível à ressignificação de 
sua prática para garantir um ensino voltado à aprendizagem, bem como 
quais mudanças e inovações podem subsidiar a formação de professores 
e contribuir para a melhoria da qualidade da educação pública. Proce-
demos a caracterização do quadro docente das escolas municipais que 
atendiam ao primeiro ciclo do ensino fundamental em Cuiabá-MT, com 
vistas a compreender quem era o profissional que atuava nesse nível de 
ensino, sua formação inicial, vínculo empregatício e tempo de experiên-
cia na docência. As escolas pesquisadas foram três escolas que atendiam 
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ao primeiro ciclo. Foram realizados 36 encontros, sendo 12 encontro em 
cada uma das escolas. Foram filmadas 06 salas de aulas, sendo duas de 
cada escola e realizada gravação em áudio de 22 entrevistas. Temos um 
extenso material no arquivo do projeto no que refere às transcrições dos 
vídeos, bem como dos áudios com transcrições das narrativas dos profes-
sores decorrentes das entrevistas. 

A partir dessa pesquisa entendemos o desenvolvimento profissional 
intimamente entrelaçado ao movimento de significações e ressignificações 
atribuídos à dinâmica profissional num contexto situado. Temos clareza 
que os professores aprendem muito compartilhando sua profissão, seus 
dilemas, em um trabalho reflexivo, sendo que é nesse exercício reflexivo 
que de fato o professor produz sua profissionalidade. As dificuldades, 
os desafios e as descobertas presentes nos contexos em que atuam os 
professores carregam elementos reveladores potencialmente ligados à 
processos históricos, culturais, ideológicos e pedagógicos do trabalho 
docente. Percebemos avanços nos discursos pedagógicos, mas sem uma 
continuidade nas políticas, para que os professores possam se apropriar 
dos conhecimentos e incorporá-los à sua prática, logo os efeitos positivos 
se perdem. No entanto, os professores se vêem diante de constate cer-
ceamento das suas ações, precarização, intensificação e desvalorização 
do seu trabalho. Torna-se, então, essencial desenvolver estratégias para 
aprender com os outros, a partir dos outros e para com os outros, pois, 
quando a profissão docente é respeitada e os professores apoiados na sua 
aprendizagem profissional, é mais provável que ocorra uma melhoria na 
qualidade da aprendizagem dos alunos.

Nesse viés, o desenvolvimento profissional docente pode assumir as 
características de um processo emancipatório, apostando no fortalecimento 
do professor, seus saberes e práticas, como aspecto fundamental que con-
tribui para a inserção docente crítica e criativa. Ademais, compreendemos 
que os contextos das escolas se configuram sempre provisoriamente como 
lugar híbrido marcado pelas negociações, tensões, contradições, interações 
e significações advindas do exercício da docência. 

Recebemos o convite para apresentar os dados finais desse relatório no 
Seminário Práticas Pedagógicas no Ensino Superior realizado pela Coorde-
nadora-Geral da CGEGP/DIFES/SESu, no Auditório do Conselho Nacional 
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de Educação – CNE, SGAS 607 – Brasília – DF no período de 13 e 14 de 
novembro de 2017, com o objetivo de promover o debate e compartilhar 
experiências realizadas pelas Universidades Públicas.

 O resultado dessa investigação propiciou espaço de socialização de 
várias produções acadêmicas, possibilitando construção de uma rede de 
cooperação entre pesquisadores nacionais e internacionais. Cabe destacar 
que essa rede de cooperação se materializou na organização e publicação 
do segundo livro do grupo “Pesquisa, Formação e Docência”, no ano de 
2018 em articulação com pesquisadores da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro-UERJ, do Institutito Federal de Ciência e Tecnologia do Estado 
de Mato Grosso- IFMT e das Universidades de Santo Tomas em Bogotá e 
da Antioquia em Medellin, ambas instituições da Colômbia. Tal articulação 
potencializou o aprofundamento de questões epistemo-metodológicas so-
bre a temática do desenvolvimento profissional docente que impulsionou 
o delineamento de nova investigação envolvendo um acordo Internacional 
ente as universidades UFMT/ Brasil e UdeA/Colômbia para realização de 
pesquisas conjuntamente. Ainda, a relevância da temática para as institui-
ções universitárias envolvidas propiciou fortalecer as discussões a partir da 
constituição de intercâmbios entre grupos de estudos e pesquisas por meio 
de rede colaborativa no contexto da América Latina, envolvendo desde a 
realização de pesquisas comuns até a criação de espaços de diálogos e 
formação de novos pesquisadores.

Nesse contexto de ressignificação da experiência vivida pela pes-
quisa anteriormente mencionada, surge a investigação que se encon-
tra em desenvolvimento voltada à educação superior “Narrativas de 
experiências sobre o Desenvolvimento Profissional Docente na 
Educação Superior: Diálogo entre UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO (UFMT-BRASIL) e a UNIVERSIDADE DE ANTIO-
QUIA (UdeA/COLÔMBIA), com o propósito de ampliação do conceito 
sobre docência universitária, envolvendo os contextos das experiências 
das duas instituições, ou seja, a Universidade Federal de Mato Grosso 
(Brasil) e a Universidade de Antioquia (UdeA/Colômbia) pelas parcerias 
estabelecidas entre os grupos GEPForDoc/UFMT e PiEnCias y Formaph, 
ambos da Facultad de Educación UdeA. O projeto busca aprofundar 
reflexões sobre as experiências formativas no processo de desenvol-
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vimento profissional dos docentes da educação superior das áreas de 
ciências humanas e sociais pertencentes às universidades envolvidas 
na investigação. Assim, a proposta de pesquisa faz parte do Acordo de 
cooperação e intercâmbio acadêmico, científico e cultural (181/2018) 
que celebram a Universidade Federal de Mato Grosso e Uuniversidade 
de Antioquia, em que ambas buscam compartilhar experiências, instau-
rando uma nova linha de pesquisa, com destaque para a possibilidade 
de aprofundamento da temática.

No entanto, não se trata de projetos comparativos e sim de propostas 
com um mesmo objeto de estudo, que possibilitam debates coletivos durante 
os processos de investigação com respeito aos ritmos e contextos de cada 
grupo de pesquisa, bem como das duas universidades envolvidas. Vale 
destacar a dinamicidade do espaço interativo coletivamente vivenciado, 
assumido como de importância fundamental ao avanço da formação ao 
longo da execução dos projetos de investigação. Ao buscarmos compre-
ender as narrativas das experiências dos docentes da educação superior 
defendemos que estas se constituem na qualidade formativa necessária 
para impactar seus processos de desenvolvimento profissional uma vez 
que, ao serem narradas, de algum modo, passam por processos reflexivos 
e se tornam significativas para os docentes. Também acreditamos, pautando 
nos pressupostos da Pesquisa Narrativa (CLANDININ; CONNELLY, 2011) 
que o exercício narrativo poderá desencadear novos processos reflexivos, 
tornando-se, assim, um processo formativo.

Com o objetivo de encontrar as produções que têm sido realizadas 
em torno dos temas que envolvem a Docência Universitária, realizamos 
uma busca no repositório de Teses e Dissertações da Fundação de Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
utilizando como recorte temporal os últimos 10 anos de produção de 
2008 a 2018, considerando como grande área as Ciências Humanas, para 
a área de conhecimento, avaliação e concentração optamos por selecio-
nar o termo Educação, considerando ainda durante essa busca, os temas: 
Educação e Formação, Educação Escolar e profissão docente, educação 
profissional, ensino e aprendizagem, formação de professores, formação 
docente planejamento e avaliação educacional e os processos de ensino 
e aprendizagem.
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Em se tratando de projetos de extensão, além do curso de Especiali-
zação e Aperfeiçoamento em Docência na Educação Infantil (2010 a 2016) 
em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e articulado aos outros 
grupos do PPGE que tinham como objeto de investigação as práticas 
educativas e as políticas para a educação infantil em suas múltiplas dimen-
sões, o grupo vem elaborando e coordenando vários projetos de eventos 
desde 2010 como Seminário Educação - SEMIEDU/2010, cuja temática: 
Educação, Formação de Professores e suas dimensões sócio-históricas: 
convergências e tensões aprovados pela FAPEMAT, CAPES e CNPq. Esse 
evento acontece a cada ano sob coordenação de um grupo e/ou linha do 
Programa de Pós-Graduação em Educação. Cito, a seguir, outros projetos 
de extensão que desenvolvemos: 

1. CAPES CHAMADA Nº 03/2016 - LINHA 1 e Chamada ARC 2016/
CNPq- Eventos nacionais ou internacionais: VII Congresso Inter-
nacional de Pesquisa (Auto)biográfica. 

2. Edital CNPq CHAMADA Nº 03/2016 - LINHA 1 - Eventos nacionais 
ou internacionais. VII Congresso Internacional de Pesquisa 
(Auto)biográfica. 

3. Edital CAPES nº 09/2018- Programa de apoio a eventos no país 
(PAEP): Seminário de Educação: 30 anos do Programa de Pós-
-graduação em Educação- “Diálogos entre Políticas Públicas, 
Formação de Professores e Educação Básica (SEMIEDU/2018). 

4. Edital 006/2018 Extensão (FAPEMAT). Seminário de Educação: 
30 anos do Programa de Pós-graduação em Educação- “Diálo-
gos entre Políticas Públicas, Formação de Professores e Educação 
Básica (SEMIEDU/2018). 

O VII Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)biográfica - VII 
CIPA, realizado em 2016 sob minha coordenação configura-se como ação 
conjunta entre a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Asso-
ciação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica (BIOgraph) em colaboração 
com os Programas de Pós-Graduação em Educação de grandes universi-
dades brasileiras. A exemplo das edições anteriores, permitiu aprofundar 
o estreitamento de laços entre instituições e profissionais de diferentes 
tradições disciplinares e abordagens distintas. Esse evento surge de uma 
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iniciativa acadêmica que reuniu, ao longo de suas edições, um conjunto 
significativo de pesquisadores, redes de investigadores, associações cien-
tíficas e universidades brasileiras e estrangeiras, interessados na pesquisa 
(auto)biográfica. O evento, considerado como espaço privilegiado de 
socialização de pesquisas e de cooperação internacional no domínio dos 
estudos (contou com a participação de trinta e dois países), pesquisas e 
práticas de formação têm nas narrativas sua centralidade e nas biografias 
e (auto)biografias disposições materiais, objetivas e subjetivas de seu 
campo de inserção e atuação.

Parcerias Internacionais e redes de pesquisas

Considerando que o conceito de internalização é ainda muito recente 
na educação superior e especificamente para alguns programas de pós-
-graduação, no entanto, vivenciando esse processo temos buscado de-
senvolver uma concepção mais ampla ao falarmos sobre as estratégias de 
acordos de internacionalização, a fim de que estas possibilitem contextos 
plurais e socialmente justos. As parcerias em redes de pesquisa são estraté-
gias de ações de apoio à internacionalização na pós-graduação, visando o 
aprimoramento da qualidade da produção acadêmica da educação colabo-
rativamente, envolvendo relações entre culturas e entre o global e o local. 
Cada vez mais precisamos compreender como determinada temática está 
sendo pensada no mundo globalizado e como ela é percebida a partir da 
perspectiva intercultural. Nesse sentido, o GEPForDoc vem nos últimos anos, 
ampliando diálogo com pesquisadores brasileiros e de outras nacionalidades 
através da participação em rede nacional e internacional de pesquisa. Na 
sequência apresentamos alguns acordos, parcerias, programas e projetos 
em desenvolvimento:

1. Rede de pesquisa com o Grupo Perspectivas de Investigación en 
Educación en Ciencias – PiEnCias- Facultad de Educación del Pro-
grama de Desarrollo Docente e o Grupo Formaph da Universidad 
de Antioquia, que parte do Acordo de cooperação e intercâmbio 
acadêmico, científico e cultural (181/2018 até 2023) que cele-
bram a Universidade Federal de Mato Grosso e Universidad de 
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Antioquia. Como atividades da parceria partipamos do: I Colóquio 
de Internacionalização sobre docência Universitária- Formación 
y Profisionalidad, 2019 realizado na Universidade de Antioquia/
Colombia; I Encuentro Internacional de Experiencias formativas 
en tiempo de emergencia, 2020 pela Plataforma virtual- youtube.

2.  Parceria de internacionalização do Acordo de cooperação e in-
tercâmbio acadêmico, científico e cultural (225/2018 até 2023) 
destinada a estabelecer, na medida das possibilidades e de meios 
financeiros disponíveis, uma colaboração nos domínios de interes-
ses comuns, tanto na área de ensino e pesquisa com a universidade 
L’Université de Sherbrooke/ Canadá. Como atividades da parceria 
participamos na I Université d`été francophone sur les inégalités 
scolaires em 2018 com publicação.

3. Rede de pesquisadores em parceria com a Associação Brasileira de 
Pesquisa (Auto)biográfica (BIOGRAPH) que tem como objetivos: 
congregar os profissionais brasileiros que pesquisam (auto)biogra-
fias, memória, histórias de vida e práticas de formação; promover 
e coordenar estudos e pesquisas, eventos e ensino no âmbito da 
pesquisa (auto)biográfica, memória, histórias de vida e práticas 
de formação; dialogar com associações congêneres, especialistas 
nacionais e internacionais e desenvolver ações interdisciplinares 
no campo de pesquisa-ensino; estimular a divulgação e informa-
ção das produções na área de pesquisa (auto)biográfica, memória, 
histórias de vida e práticas de formação. 

Como atividades da rede de pesquisadores além de ser representante 
da região Centro-Oeste na BIOGRAPH, temos participado na organização 
dos eventos do Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica - CIPA 
que ocorre de dois em dois anos. Outro evento proposto por essa rede de 
pesquisadores neste ano foi o Webinário no Youtube denominado Vidas 
em Pandemia, em que além da participação da Comissão Organizadora 
das cinco propostas temáticas, participo como palestrante da última temática 
juntamente com outros dois colegas.

• Webinário Vidas em pandemia: contextos políticos, sociais e 
educacionais, promovido por Associação Brasileira de Pesquisa 

125



(Auto) Biográfica (BIOGRAPH) e Grupo Interinstitucional de Pes-
quisa formação Polifonia GEPEC/Unicamp, em 03 de Setembro de 
2020, no Youtube.

• Webnário Vidas em pandemia: narrativas outras num mundo 
possível, promovido por BIOgraph - Associação Brasileira de Pesqui-
sa (Auto)Biográfica e Grupo Interinstitucional de Pesquisa formação 
Polifonia – GEPEC (FE/Unicamp) e Grupo Vozes (FFP-UERJ), em 23 
de setembro de 2020, no Youtube.

• Webinário Vidas em pandemia: memórias, migrações e biogra-
fias, promovido por BIOgraph - Associação Brasileira de Pesquisa 
(Auto)Biográfica e Grupo Interinstitucional de Pesquisaformação 
Polifonia – GEPEC (FE/Unicamp) e Grupo Vozes (FFP/UERJ), em 
02 de outubro de 2020, no Youtube.

• Webnário Vidas em pandemia: narrativas de infâncias, promovi-
do por BIOgraph - Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica 
e Grupo Interinstitucional de Pesquisaformação Polifonia – GEPEC 
(FE/Unicamp) e Grupo Vozes (FFP-UERJ), em 09 de novembro de 
2020, no Google Meets e Youtube.

• Webinário Vidas em pandemia: narrativas em saúde e educação, 
promovido por Associação Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica 
(BIOgraph), Grupo Interinstitucional de Pesquisaformação Polifonia 
– GEPEC/Unicamp e Grupo Vozes/FFP-UERJ, em 04 de dezembro 
de 2020, no Youtube.

4. Projeto institucional de Doutorado Sanduíche no exterior (PDSE) 
atualmente com a Universidad de Sevilla Espanha. Grupo de Pesqui-
sadores sobre Bases Filosóficas y Antropológicas de la Educación 
Corrientes Contemporáneas de la Educación. Implicaciones en la 
Etapa Infantil.

5. Programa de Alianças para la Educación y Capacitación- PAEC OEA-
-GCUB, em que se oferece oportunidades de bolsas para estudos 
acadêmicos com o apoio de suas instituições sociais nas Américas 
e ao redor do mundo. Desse programa recebemos um estudante 
estrangeiro de mestrado para orientação.
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Orientações concluídas:
Doutorado: 11 defesas, 
Doutorado Sanduíche exterior: 01, 
Supervisão de pós-doutorado: 02, 
Mestrado: 30 defesas, 
Iniciação Científica: 06

Na sequência apresentamos apenas as temáticas das teses defendidas 
no grupo:

• Rosemeire Dias de Camargo. Narrativas de Formadores de 
Professores dos CEFAPROs de Mato Grosso: Políticas e práticas 
de Formação Continuada. 2021.

• Carlos Alberto Caetano. Políticas educacionais da diversidade: 
narrativas de experiências dos docentes-ativistas por uma peda-
gogia do multiculturalismo. 2020.

• Eliane das Neves Moura. Desenvolvimento profissional docente: 
Narrativas de professoras dos anos iniciais sobre experiências 
de leitura e contação de histórias. 2019.

• Lineuza Leite Moreira. Multiculturalidade no ensino de Ciên-
cias em uma escola do município de Vila Bela da Santíssima 
Trindade - MT. 2019

• Deusodete Rita da Silva Aimi. Desenvolvimento profissional de 
professores iniciantes: narrativas de experiências no contexto 
da escola pública. 2019.

• Sandra Pavoeiro Tavares Carvalho. Narrativas sobre inclusão 
de crianças com Necessidades Educacionais Especiais em uma 
Escola Municipal de Educação Básica de Cuiabá-MT. 2017. 

• Edson Gomes Evangelista. Narrativas de professores de Língua 
Portuguesa e Língua Espanhola em processo inicial do tornar-se 
docente em contextos institucionais. 2017.

• Fabio Mariani. Os processos formativos de licenciandos em física 
do IFMT. 2016

• Magda de Mattos. A formação dos professores enfermeiros: per-
cursos e trajetórias. 2015.
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• Lilian Auxiliadora Maciel Cardoso. O processo de aprender a ser 
professor no programa de iniciação à docência da UFMT. 2014.

• Rosely Ribeiro Lima. Práticas educativas de língua portuguesa: 
representações sociais de professoras. 2011
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Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 
Matemática – GRUEPEM

Marta Maria Pontin Darsie
Gladys Denise Wielewski
Rute Cristina Domingos da Palma

Introdução

Iniciamos este texto buscando na memória temas, ações, fatos que 
acreditamos ser uma apresentação do potencial de nosso grupo de pesquisa 
GRUEPEM. Ao buscarmos no tempo a nossa história, fez-se selecionar e 
eleger o que comporia este texto, já que 21 anos de constituição do grupo 
não são possíveis de serem contados no limite imposto pelo número de 
páginas permitido nessa obra. 

O primeiro destaque a ser feito, antes de apresentar alguns caminhos 
trilhados. é o da importância dos grupos de pesquisa na produção e divul-
gação dos conhecimentos produzidos no âmbito da Pós-graduação e do 
próprio grupo. O GRUEPEM promove estudos sobre temáticas relevantes 
a Educação matemática nos chamados Grupos de Estudo e desenvolve 
pesquisa na área com foco em ensino e aprendizagem, englobando todos 
os níveis de ensino onde a Matemática se faz necessária e presente. Dele 
fazem parte docentes, mestrandos, doutorandos, egressos da pós-graduação 
e professores das redes estadual e municipal de Ensino.

Um Grupo consolidado promove a integração e a produção coletiva 
além de fornecer a solidariedade necessária aos que desempenham suas 
tarefas de docência e pesquisa. Aglutina temáticas evitando a dispersão de 
produção sem ferir os estilos e interesses individuais. Possibilita a pertença 
acadêmica e experiência acompanhada pelos pares. É desta maneira que 
vemos o que vivenciamos no GRUEPEM em anos de trabalho colaborativo 
e cooperativo. A seguir um breve relato de nossas experiências. 
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Sobre o GRUEPEM

O GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
– GRUEPEM foi criado em 2000 como um grupo vinculado à Linha de Pes-
quisa Educação em Ciências e Matemática do Programa de Pós-Graduação 
em Educação do Instituto de Educação da Universidade Federal de Mato 
Grosso. Integram este grupo docentes doutores pesquisadores em Educação 
Matemática, mestrandos, mestrandos egressos do programa e docentes da 
rede Pública de ensino. Este grupo tem como objetivo estudar temáticas 
relevantes e desenvolver pesquisa na área da educação Matemática em 
todos os níveis de ensino. O GRUEPEM tem seu registro no CNPq desde 
2004 e tem como pesquisadores principais as profas. Dras. Gladys Denise 
Wielewski, Rute Cristina Domingos da Palma e Marta Maria Darsie, sendo 
esta última a líder do Grupo. 

O grupo tem uma sala de estudo e pesquisa, compartilhada com o grupo 
Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química de Mato Grosso - LAbPEQ, 
mobiliada e equipada, localizada no Instituto de Educação, que possibilita 
a realização de reuniões, orientação das pesquisas, realização de bancas de 
qualificação e estudo dos pós-graduandos.

Envolvidos nas Linhas de pesquisa, contamos com um número apro-
ximado de 04 doutorandos, 09 mestrandos, 12 egressos do programa e 07 
docentes da rede pública.

Nossas linhas de pesquisa 

a) Formação de professores e conhecimentos profissionais para a 
docência em Educação Matemática

Esta linha busca compreender o processo de formação de professores 
que atuam na área de matemática da educação básica, tendo como foco os 
processos de construção dos conhecimentos profissionais que compõem 
o rol de conhecimentos adquiridos em seus processos de formação inicial 
e continuada. Visa ainda levantar a natureza epistemológicas com que as 
concepções de ensino, aprendizagem e matemática e sua influência sobre 
o pensar e o fazer dos professores.
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b) Avaliação da aprendizagem e do ensino na Educação Matemática
Investiga as concepções e práticas avaliativas de professores de ma-

temática e suas implicações no processo de aprendizagem; compreender 
a origem das dificuldades na aprendizagem matemática e o papel do erro 
no processo de construção dos conhecimentos pelos alunos; compreender 
como os professores de matemática concebem a qualidade do processo 
ensino aprendizagem a partir dos resultados da avaliação da Prova Brasil e 
dos resultados do processo avaliativo realizado pela escola.

c) Ensino Médio: Formação inicial e continuada e suas contribuições 
a prática docente

Esta linha busca investigar, nas diferentes modalidades de Ensino Mé-
dio, que aprendizagens os professores que ensinam matemática atribuem 
a sua formação inicial e continuada como contribuições para sua prática 
em sala de aula.

d) Matemática na Educação de Jovens e Adultos
A presente linha de pesquisa incide sobre a problemática das con-

cepções Matemática, conceções e práticas de ensino, de aprendizagem, 
resolução de problemas matemáticos e de avaliação de professores de Ma-
temática que atuam na Educação de Jovens e Adultos. Tem como universo 
de investigação, escolas públicas de Mato Grosso, voltadas exclusivamente 
ao atendimento da modalidade EJA e como participantes os professores 
licenciados em Matemática.

e) A atuação de ex-alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciên-
cias e Matemática PPGECEM/REAMEC: um olhar para o impacto 
da formação da Pós-Graduação na Educação Básica e Superior 

Procura-se analisar o impacto do Programa de Pós-Graduação em 
Educação em Ciências e Matemática na região da Amazônia Legal Brasileira 
na Educação Básica e Superior a partir da atuação dos doutores egressos.

f) Panorama da Formação Inicial de Professores de Matemática na 
Região da Amazônia Legal Brasileira

Este projeto tem por objetivo realizar uma pesquisa ampla e atual sobre 
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a formação inicial de professores de Matemática na região da Amazônia 
Legal Brasileira, desdobrando-se em subprojetos diretamente relacionados 
à sua temática principal. Para tanto, é realizada a identificação e a análise 
de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) presenciais de Licenciatura em 
Matemática oferecidos por Instituições de Ensino Superior dessa região do 
país.

g) A educação matemática na Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental. 

As pesquisas têm por objetivo analisar a formação inicial e continuada 
de professores para ensinar matemática na educação infantil e anos iniciais, 
compreender as práticas pedagógicas, analisar propostas de intervenção e 
formação, bem como investigar a aprendizagem matemática. Participam 
das pesquisas professores em formação, egressos do curso de Pedagogia, 
professores em exercício da docência, alunos da Educação Básica. 

Ações relevantes do GRUEPEM

1.	Programa	de	qualificação	interinstitucional	–	PQI

O Programa de Qualificação Interinstitucional – PQI, criado pela CA-
PES, em 2002, tinha por objetivo promover o desenvolvimento institucional 
por meio da qualificação de docentes e, excepcionalmente, de técnicos, no 
âmbito de projetos de pesquisa em cooperação científica.

Aderiu-se ao PQI neste mesmo ano. Para a UFMT o PQI tinha como 
objetivos: Consolidar a Linha de Pesquisa em Ensino de Ciências/Educação 
Matemática através da Qualificação/Capacitação de Doutores para inserção 
de novos membros pesquisadores/orientadores na Linha; e com o aumento 
de participantes na Linha de Pesquisa, fomentar as pesquisas, produção, 
publicação e orientação de dissertações, contribuindo assim, para o forta-
lecimento do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT. É nesse 
contexto que o Departamento de Matemática/ICET, o Departamento de 
Pedagogia/CUR, em conjunto com o PPGE/IE da UFMT propuseram um 
intercâmbio com a PUC-SP, UNICAMP E USP para a qualificação de 7 Do-
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centes em nível doutoral, a fim de fortalecer a linha de pesquisa e contribuir 
para as atividades de formação que envolvessem a pesquisa, o ensino e a 
extensão dos respectivos Programas e Departamentos. Dos 07 candidatos 
ao doutorado interinstitucional na PUC/SP, quatro foram aprovados e outros 
optaram por aguardar um doutorado no PPGE em Cuiabá.

Para atingir os objetivos, o grupo se organizou através de programas e 
participações interinstitucionais que contemplavam tanto missões de estudo 
dos doutorandos junto ao Programa de doutorado da PUC/SP, bem como 
o desenvolvimento conjunto e/ou intercâmbio nas pesquisas em educação 
matemática, missões de trabalho, que se davam em Cuiabá, com cursos e 
encontros de estudo, sob a responsabilidade dos docentes da PUC, envol-
vendo a equipe do GRUEPEM e outros mestrandos.

Como resultados de pesquisa/impacto deste Programa, podemos citar:
• Atuação imediata dos doutorandos como pesquisadores e orientado-

res no Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE/IE/ UFMT;
• Com a realização de uma cooperação interinstitucional tornou-se 

evidente um ganho em termos de qualidade nas discussões e suporte 
teórico/filosófico à nossa Linha de Pesquisa, com a ampliação de par-
ticipantes e troca de experiências proporcionadas através das missões 
de estudos e de trabalhos a serem realizadas entre as Instituições.

• Uma ampliação significativa no que se refere ao número de vagas 
para a Pós-Graduação, na produção científica para o PPGE da UFMT 
e evidentemente para o Estado de Mato Grosso.

Ao final do Programa, dos doutores que concluíram o doutorado, um 
se credenciou no Programa de Pós-graduação em Educação do Campus 
de Rondonópolis e três no Programa de Pós-graduação em Educação/IE, 
fortalecendo assim, as ações da Linha de Pesquisa e o GRUEPEM. 

2. Projeto Observatório da Educação - OBEDUC

 O GRUEPEM, em 2011, assume o Projeto OBSERVATÓRIO DA EDU-
CAÇÃO como forma de consolidar-se na pesquisa e inserir-se nas escolas 
da rede pública. 

O Programa Observatório da Educação (OBEDUC), resultado da parce-
ria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 
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(CAPES), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) e a Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), foi 
instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com 
o objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação que utilizassem a 
infraestrutura disponível das Instituições de Educação Superior ( IES) e as 
bases de dados existentes no INEP. 

O Projeto Observatório da Educação com foco em Matemática e 
Iniciação às Ciências, aprovado pelo Edital CAPES nº 038/2010, entre os 
anos de 2011 e 2014, no qual participaram três Universidades, sendo elas 
a Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Ilha 
Solteira-SP), a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/Cuiabá-MT) 
e a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT/Barra do Bugres-
-MT), em cada uma dessas universidades ocorreu a constituição de um 
polo de atuação cabendo a estes as ações de estruturação, planejamento, 
organização para estudos e pesquisa e intervenções didáticas. O polo 
UFMT representado pelo GRUPEPEM responsabilizou-se pelas ações junto 
às 06 escolas de Cuiabá/MT. 

O OBEDUC UNESP/UNEMAT/UFMT, em seu projeto, assumiu como 
eixos de atuação: a Avaliação em Larga Escala (ALE), Formação de Profes-
sores pela constituição de Grupos de Estudos e Pesquisas nas Escolas (FP) 
e Questões Sociocientíficas (QSC).

O polo UFMT pautou suas ações no objetivo geral do projeto e, no 
primeiro ano de atuação, buscou diagnosticar as dificuldades em matemática 
dos alunos da educação básica das escolas das redes públicas de ensino, 
bem como coordenar as propostas e intervenções dos participantes por meio 
de recorrentes apresentações e discussões em diferentes fóruns (locais e 
gerais), visando enfrentar a problemática educativa relacionada ao processo 
de ensino-aprendizagem em Matemática encontrada nos locus selecionados. 
Assim, no seu primeiro ano, a abrangência maior esteve focada no eixo de 
Formação de Professores e Avaliação em Larga Escala. A partir do segundo 
ano ampliamos nossa atuação para a iniciação às ciências, buscando intro-
duzir a abordagem de questões Sociocientíficas.

As equipes, em seus respectivos polos, eram constituídas por um pro-
fessor doutor, coordenador das ações nos respectivos polos, de bolsistas 
doutorandos, mestrandos, graduandos e professores de escolas da rede 
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pública de ensino, além de outros participantes que atuaram de modo 
colaborativo.

No polo UFMT/GRUEPEM a ambiência para constituição de grupos de 
estudo e pesquisa assumiu duas dimensões: uma mais geral, denominada 
“Grande Grupo de Estudo e Pesquisa” (GGEP), que acontecia semanalmente 
na UFMT, e outra mais específica denominada “Pequenos Grupos de Estudo 
e Pesquisa” (PGEP) que tratavam de encontros quinzenais nas respectivas 
unidades escolares.

No polo OBEDUC/UFMT, o GGEP se configurou como o espaço central 
e desencadeador de todas as ações a serem desenvolvidas e implementa-
das, tratando-se de um espaço do qual emergiam e convergiam todas as 
reflexões. O GGEP consolidou-se como o “coração” do polo UFMT que por 
sua vez consolidou as ações do GRUEPEM.

3. Doutorado em Educação em Ciências e Matemática: uma ação 
que teve seu início na UFMT no GRUEPEM/IE. 
 
O Programa de Pós-Graduação Doutorando em Educação em Ciên-

cias e Matemática é uma ASSOCIAÇÃO EM REDE (AR) de Instituições de 
Ensino Superior da Região Amazônica Legal Brasileira, denominada REDE 
AMAZÔNICA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA – REAMEC, 
abrangendo os Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 

Para a comissão de elaboração da proposta do Programa a Universi-
dade Federal de Mato Grosso indicou a Profa. Dra. Marta Maria Darsie do 
GRUEPEM (atual coordenadora da Rede), que contou com a colaboração da 
professora Gladys Denise Wielewski (atual Coordenadora de Polo UFMT), 
ambas pesquisadoras do GRUEPEM. 

O Programa foi aprovado pela CAPES, em fevereiro de 2010, e visa à 
formação de pesquisadores e formadores de professores na área de Edu-
cação, Ensino de Ciências e Matemática, com o propósito de fortalecer esta 
área na Região Amazônica, especialmente no âmbito das licenciaturas em 
Física, Química, Biologia, Matemática e Pedagogia. 

O objetivo do PPGECEM/REAMEC é formar doutores para atuar na 
pesquisa e na produção de novos conhecimentos nas áreas de Educação 
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em Ciências e de Educação Matemática, contribuindo para o desenvolvi-
mento sustentável da Região Amazônica. O Programa se estrutura em uma 
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: Educação em Ciências e Matemática e duas 
Linhas de Pesquisa: Formação de Professores para a Educação em Ciências 
e Matemáticas; Fundamentos e Metodologias para a Educação em Ciências 
e Matemática. Nesta Linhas de pesquisa atuam todos os docentes da Linha 
Educação em Ciências e Matemática do PPGE/IE e os doutorandos da Edu-
cação Matemática da REAMEC integram o GRUEPEM.

O programa conta com TRÊS POLOS ACADÊMICOS para o desen-
volvimento de suas atividades: - Universidade Estadual do Amazonas; - 
Universidade Federal de Mato Grosso; - Universidade Federal do Pará, e 
têm como SEDE a Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT. Há uma 
integração em ações de pesquisas em Educação Matemática nas Linhas 
de pesquisas dos dois programas que se encontram no GRUEPEM, já que 
as três pesquisadoras do grupo fazem parte do quadro docente do PPGE 
e do PPGECEM. 

4. Formação continuada em parceria com a Sociedade Brasileira 
de Educação Matemática (SBEM)- Regional MT

Ao longo de duas décadas o grupo desenvolveu diversas ações de 
formação continuada com os professores da Educação Básica, vinculadas 
aos projetos de pesquisa, e por convite das Secretarias de Educação e de 
equipe de gestores de unidades escolares de municípios de Mato Grosso, 
assumindo o compromisso com a melhoria do ensino da matemática. 

Recentemente, em 2020, o projeto de formação “Geometria na Educa-
ção Infantil e Anos Iniciais”, sob a coordenação da Profa. Rute Cristina D. 
da Palma foi aprovado no edital SBEM-DNE 01/2020. A formação com carga 
horária de 65h, proposta aos professores em exercício, visa problematizar 
o processo de ensino e aprendizagem da geometria na educação infantil e 
anos iniciais, permeado por estudo sociocultural do desenvolvimento do 
pensamento geométrico na humanidade e sobre o indivíduo no processo de 
aprendizagem, contemplando neste último, aspectos da dimensão cognitiva 
e afetiva; estabelecer um diálogo entre estudos teóricos e metodológicos e 
a prática docente, de modo que o professor se reconheça como um sujeito 
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reflexivo e ativo na ação formativa; promover o planejamento, desen-
volvimento e avaliação de atividades de ensino que envolvam conceitos 
geométricos ampliando o repertório de práticas pedagógicas e possibilitar 
a socialização, o registro e a discussão das práticas pedagógicas realizadas 
no decorrer do processo formativo. 

No desenvolvimento desse projeto, assim como daqueles que antece-
deram, contamos com a colaboração de mestrandos e egressos do curso de 
Mestrado, promovendo um processo formativo para todos os envolvidos.

5. As dissertações defendidas no GRUEPEM 

O GRUEPEM, em 2020, registra a octogésima sétima dissertação defen-
dida. Os resultados de pesquisa têm sido socializados em eventos nacionais 
e internacionais e publicados em periódicos científicos na área do ensino, da 
interdisciplinaridade e da educação. A seguir relacionamos as dissertações 
de mestrado defendidas no período de 1999 a 2020.

5.1 Dissertações de Mestrado - Orientadora: Marta Maria Pontin Darsie
REGIANE CARVALHO DE CASTRO BORGES. A Educação de Jovens e Adultos na Formação Inicial de 
Professores: uma análise dos projetos dos cursos em licenciatura em Matemática do Mato Grosso, 2019.

SIRLEI JANNER. Concepções de avaliação da aprendizagem presente nos projetos pedagógicos dos 
cursos de licenciatura em matemática das instituições públicas de ensino superior do Estado de Mato 
Grosso-MT, 2019.

LUCENILDO ELIAS DA SILVA. A formação continuada de professores de matemática que atuam no ensino 
médio integrado à educação profissional (EMIEP) em Barra de Garças-MT, 2018.

ELISETE MATINS SOARES. Questões Sociocientíficas no ensino de Ciências: contribuições para a apren-
dizagem científica crítica, 2018.

MARIANA FIGUEIRA SECAFIM. Metacognição no Ensino-Aprendizagem de Porcentagem na Educação de 
Jovens e Adultos, 2018.

LUCIANE REICHERT COSTA. O uso de estratégias metacognitivas na resolução de problemas matemáticos 
por alunos do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública de MT, 2018.

OSKAR ORLANDO HOYOS. As Tecnologias de informação e comunicação como mediadoras na apren-
dizagem significativa do conceito de função numa escola da Colômbia, 2018.

DANIELA MARIA DE ALMEIDA. O Atendimento a alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 
situação de Dificuldade de Aprendizagem Em Matemática: Concepções e Práticas de Professores Articula-
dores de Escolas Estaduais de Cuiabá-MT, 2017.

continua...
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FABIANE PASSARINI MARQUES PIZANESCHI. Concepções e práticas de professoras sobre o Erro e a 
Dificuldades de Aprendizagem em Matemática de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental: encontros e 
desencontros, 2017.

SANDRO LUIZ LESEUX. Os desafios da aprendizagem matemática no ensino médio: um reflexo da apren-
dizagem matemática do ensino fundamental, 2017.

MARTA ANDREIA ESTANCARE PINHEIRO. Implicações dos resultados da Prova Brasil na organização do sis-
tema escolar para a melhoria do processo ensino aprendizagem da matemática no ensino fundamental, 2016.

BRÍGIDA COUTO. O professor articulador e o atendimento dos alunos em situação de dificuldade de 
aprendizagem Matemática em escolas estaduais de Cuiabá, 2016.

LILIAN LEANDRO DA FONSECA. A compreensão das dificuldades de aprendizagem em matemática a 
partir da teoria sócio-cultural, 2015.

HELIETE MARTINS CASTILHO MORENO. A matemática no curso de Pedagogia a distância do acordo 
Brasil-Japão: conhecimentos para a docência mobilizados na formação inicial, 2015.

ENDRIGO ANTUNES MARTINS. A influência da matematização na aprendizagem de Ciências Naturais: um 
estudo sobre a aprendizagem da cinemática no 9º ano do Ensino Fundamental, 2014.

DANIELA BONFIM DE CASTRO. Concepções de professores sobre o ensino e aprendizagem da Geometria 
Plana na Educação de Jovens e Adultos dos CEJAs de Cuiabá-MT, 2014.

MARFA MAGALI ROEHRS. Licenciatura em Ciências Biológicas: uma análise dos saberes de referência e 
pedagógicos na formação de professores para os anos finais do ensino fundamental, 2013.

MARIA DO SOCORRO LUCINO DA CRUZ. Concepções e práticas de professores do ensino fundamental 
sobre o ensino de frações: um estudo em escolas de Cuiabá, 2013.

JANÍBIA FERNANDA DA COSTA. Concepções e práticas dos professores pedagogos em relação às difi-
culdades de aprendizagem em Matemática dos alunos dos 4 anos do Ensino Fundamental, 2013.

ROGÉRIO GROTTI. O projeto observatório da educação com foco em matemática e iniciação às ciências: 
possíveis contribuições para a aprendizagem da docência e perspectiva de configurar-se como alternativa 
de atividades complementares na formação inicial (licenciatura em matemática), 2013.

OSINEIA ALBINA BRUNELLI. Concepções de EJA, de ensino e de aprendizagem de matemática de formado-
res de professores e suas implicações na oferta de formação continuada para docentes de matemática, 2012.

LETÍCIA VANIN. Educação Matemática na EJA: O quê e o como os professores trabalham a matemática 
no 1º segmento da Educação de Jovens e Adultos, 2012.

EUGUIDSON JORGE CAMARGO. A matemática e a construção da cidadania na Educação de jovens e 
adultos: concepções de professores que atuam no ensino médio em Cuiabá e Várzea Grande – MT, 2012.

DALTRON MAURÍCIO RICALDES. Os resultados da Prova Brasil e a relação com o processo de ensino e 
aprendizagem em ensino e a aprendizagem em Matemática: depoimento de professores de escolas públicas 
de Cáceres-MT, 2011.

MARIA ISABEL LOPES. Concepções de Matemática expressas nas Propostas Curriculares para a Educação 
de Jovens e Adultos: possíveis avanços e retrocessos, 2011.

ELIANA ALVES PEREIRA LEITE. Estratégias Metacognitivas e a Resolução de Problemas na Educação de 
Jovens e Adultos, 2011.

continua...
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AFONSO HENRIQUE SOUZA NOGUEIRA. O tratamento dado aos conhecimentos prévios dos estu-
dantes da Educação de Jovens e Adultos na Resolução de Problemas Matemáticos: Concepções e Práticas 
dos Professores, 2010.

JACQUELINE BORGES DE PAULA. A avaliação em matemática: Concepções de ensino de aprendizagem 
e de avaliação dos professores e presentes nos relatórios descritivos avaliativos da aprendizagem dos seus 
alunos, 2010.

WALDINEY TRUJILLO. A formação inicial e os conhecimentos do o que e do como ensinar Matemática 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental: Encontros e Desencontros, 2009.

MARIA JOSÉ DA SILVA. Concepções, de matemática e de avaliação, expressas nos relatórios avaliativos 
de professores, 2008.

VERA LÚCIA FERNANDES ARAGÃO TANUS. O tratamento dado ao erro no processo ensino-aprendizagem 
da matemática, por professores do ensino fundamental: encontros e desencontros entre concepções e 
práticas, 2008.

EMERSON DA SILVA RIBEIRO. Concepções de professores em avaliação, Educação Matemática e Educação 
de jovens e Adultos: buscando interfaces, 2007.

EDINA COLETA SANTIAGO. A avaliação como conteúdo da formação de professores do curso de licen-
ciatura de Matemática, 2007.

EVANIL DE ALMEIDA CARDOSO. A trajetória de construção dos conhecimentos e de superação de 
crenças negativas sobre o ensino e a aprendizagem da aritmética: a reflexão de acadêmicos professores 
em curso de formação inicial, 2006.

LAURA ISABEL MARQUES VASCONCELOS DE ALMEIDA. Concepções de professores em avaliação e 
educação matemática, 2006.

LORIEGE PESSÔA BITENCOURT. Aprendizagem da docência do professor formador de educadores 
matemáticos, 2006.

REBECA MOREIRA SENA. Informática educativa e educação matemática: evolução das concepções de 
professores a partir de um curso de capacitação, 2005.

MILTON LUIZ NERI PEREIRA. História da matemática e educação matemática: como os professores 
concebem o uso da história da geometria no ensino, 2005.

ANA ELIAS CARDOSO PEREIRA. Processos avaliativos em classes de pré-escola da rede municipal de 
Cuiabá: uma análise dos relatórios individuais de avaliação dos alunos, 2004.

GUACIRA ARAÚJO CONÇALVES CAMPOS SILVA. Ocaso no percurso dos trabalhadores de ensino: a 
Síndrome de Burnout, 2004.

JACIRENE LIMA PIRES DOS SANTOS. Registro reflexivo sobre a prática de sala de aula: seu desenvolvi-
mento e seus resultados, 2004.

MAIDI LEONICE DICKMAN. Concepções e práticas de avaliação em música, 2003.

JOSIMAR DE SOUZA. História da Matemática e seu Discurso para a Formação de Professores, 2003.

MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN. Os conhecimentos profissionais dos professores de Matemática 
egressos do Campus universitário de Rondonópolis – UFMT, 2002.

NEUZA YOSHICO KAWAHARA. Avaliação do Processo e Ensino de Aprendizagem, 2002.

continua...
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ANNA FANNY BENZI DE O BASTOS. Metacognição e a resolução de Problemas Matemáticos na Formação 
de Professores das séries iniciais, 2002.

DENISE GARCIA D’ÁVILA. Avaliação da aprendizagem na representação dos professores -estudantes do 
Curso de Pedagogia na UFMT – Sede, 2002.

EDSON PEREIRA BARBOSA. Significados e Sentidos do Conceito de Função: A Negociação na Sala de 
Aula, 2002.

ANTONINHO GUMIERO. A história da matemática na organização do ensino dos números racionais, 2002.

RUTE CRISTINA DOMINGOS DA PALMA. As Concepções de Professores em Resolução de Problemas 
Matemáticos, 1999.

5.2. Dissertações de Mestrado – Orientadora: Gladys Denise Wielewski
ELISLENE MENDES. Panorama histórico da Licenciatura em Matemática da UFMT-Cuiabá no período de 
1960 a 2018: um percurso traçado por meio dos PPC,  2020.

RAQUEL DE LIMA SILVA. Licenciaturas em Matemática de instituições públicas de educação superior no 
Estado de Mato Grosso: um estudo sobre os conhecimentos de como ensinar presentes nos Projetos 
Pedagógicos de Cursos, 2020.

CRISTINE MORAES DOS ANJOS. Didática ativa e as sequências didáticas em dissertações de um programa 
de mestrado profissional em ensino de matemática, 2019

ROSILDA DA SILVA FONSECA. A formação do pedagogo e o ensino da matemática no 6º ano: que conhe-
cimentos e experiências formativas o professor pedagogo precisa saber? 2018.

BENEDITO EDUARDO DA SILVA. Educação matemática no contexto do ensino médio inovador em Mato 
Grosso: uma análise sobre práticas pedagógicas, 2018.

DIANA CLAUDIA NAMAN. Apropriações e representações do processo avaliativo no Ciclo de Formação 
Humana por parte de professores de Matemática de uma escola estadual de Mato Grosso, 2017.

IRENE CÉLIA BIANCHINI PÉRIGO. Concepções de Ensino e Aprendizagem de matemática e os projetos 
pedagógicos no Ensino Médio Inovador, 2017.

LEANDRO HENRIQUE FERREIRA. Contextualização da matemática: perspectivas de ação no primeiro 
ano do ensino médio, 2017.

MARGARIDA CÉLIA PATROCÍNIO. A constituição da Aritmética para as escolas primárias de Mato Grosso 
(1910-1946) na perspectiva dos documentos oficiais, 2016.

ROSALINA PIVA. Leitura e interpretação: alunos do 5º ano do Ensino Fundamental na resolução de situ-
ações problema, 2014.

SIMONE SIMIONATO DOS SANTOS LAIER. A formação inicial e continuada de professores para a 
Educação Matemática: perfil dos docentes de Sinop e região frente a possibilidades de profissionalização 
existentes, 2014.

NEURAIDES RIBEIRO SILVA FERREIRA. As práticas de ensino da resolução de problema desenvolvidas 
pelas professoras do 1 ciclo do Ensino Fundamental da rede municipal de educação do município de Cuiabá 
e os impactos na aprendizagem dos alunos, 2014.

HANDUS SILVA FREITAS. Expressões numéricas e suas abordagens em livros didáticos de matemática do 
6º ano do ensino fundamental, 2014.

continua...

141



ALOISIO JOÃO BISERRA. Contextualização: possíveis relações entre o olhar de professores de matemática 
e os livros didáticos, 2013.

GRESIELA RAMOS DE CARVALHO SOUZA. Conceito de números racionais presente em livros de 
Matemática, 2013.

PETERSON DA PAZ. Concepções de professores e o livro didático: o ensino de divisão nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, 2013.

MICHELLE CRISTINE PINTO TYSZKA MARTINEZ. Um olhar para o conteúdo de divisão de números 
naturais em livros didáticos de matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 2012.

ELIANE APARECIDA MARTINS DE ALMEIDA. Progressões aritméticas e geométricas: praxeologias em 
livros didáticos, 2012.

IZOLDA STRENTZKE. Inajá, homem-natureza, tucum e geração: uma análise da proposta pedagógica, 2011.

GILVANE ALVES DE OLIVEIRA. O conceito de contextualização presente nos PCNEM na área de Ciências 
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, 2011.

LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS. Aspectos do raciocínio proporcional presentes em alguns 
livros didáticos de matemática produzidos para a educação de jovens e adultos na primeira década dos 
anos 2000, 2011.

ODACIR ELIAS VIEIRA MARQUES. Primórdios do ensino de Matemática no município de Sinop-Mato 
Grosso: memórias de alguns professores que lecionaram Matemática na década de 1970, 2010.

IVO PEREIRA DA SILVA. Matemática escolar da década de 1970: Esquecimento, abandono, gestação ou 
nascimento? 2009.

5.3. Dissertações de Mestrado – Orientadora: Rute Cristina Domingos Da Palma

ALESSANDRA SILVA DE SOUZA. PROBLEMAS DE SUBTRAÇÃO: análise da produção escrita de alunos 
do 5º ano do Ensino Fundamental, 2020. 

MARIANA HONÓRIO DE ALENCASTRO TELES. Sentidos atribuídos à sala de apoio e às dificuldades 
de aprendizagem da matemática por alunos do 5° ano do ensino fundamental em escolas municipais de 
Cuiabá-MT, 2020. 

CAMILE DE ARAUJO AGUIAR. O espaço como elemento potencializador da mobilização e manifestação 
de noções matemáticas na educação infantil, 2019. 

ALVARINA DE FÁTIMA DOS SANTOS. Vozes dos professores do primeiro ciclo sobre o ensino de ciências 
em uma escola municipal de Cuiabá-MT, 2019.

LENIR TOMAZELI. Formação continuada de professores que ensinam matemática no primeiro ciclo: análise 
do projeto de estudos e intervenções pedagógicas em uma escola pública de Cáceres-MT, 2018.

MARCELA BONET BECHER SCHAVAREN. O projeto de estudo e intervenção pedagógica (PEIP): o que 
dizem professores de matemática do ensino médio de uma escola estadual do estado de Mato Grosso, 2018. 

IEDA MARIA VALLE MONTEIRO CALLEJAS. Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC): 
as vozes de professoras sobre A formação continuada e as práticas Escolares em matemática, 2017. 

continua...
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JAQUELINE FREIRE BISPO. A matemática nas salas ambiências em escolas de educação infantil no município 
de Cuiabá, 2017. 

LEZI APARECIDA DASILVA. Matemática na escola: narrativas de professoras sobre o processo de transição 
da educação infantil para o ensino fundamental, 2016. 

SUELENE DE REZENDE E SILVA. As brincadeiras e as noções espaciais na educação infantil, 2016.

ELENIR HONÓRIO DO AMARAL. Sistema de numeração decimal: conhecimentos profissionais e práticas 
escolares de professores do 2º e 3º ano do 1º ciclo do Ensino Fundamental, 2015. 

VANI TERESINHA SIEBERT. Estudo e ensino de frações: aprendizagens e dificuldades docentes no processo 
de formação continuada, 2015.

LYSANIA FRISSÉLLI FERREIRA DOS SANTOS SCHAIDA. Educação Infantil e a Matemática: concepções e 
conhecimentos de professoras que atuam na pré-escola, 2014.

ANNE HARUMI MIZUGUCHI NAKAZAWA. Práticas escolares de matemática no 1º ano do 1º ciclo do 
Ensino Fundamental, 2014.

Para concluir 

O GRUEPEM tem assumido seu compromisso com o processo de for-
mação de professores pesquisadores na área da educação matemática. Os 
mestrandos egressos e membros deste grupo atuam como: formadores do 
Centro de Formação continuada de professores – CEFAPRO em 13 muni-
cípios diferentes de Mato Grosso; na coordenação e equipes na Secretaria 
de Municipal de Educação; na docência na Educação Básica promovendo 
amplas discussões e desenvolvendo ações para a melhoria da qualidade de 
ensino da matemática sempre contanto com o apoio do GRUEPEM.

Egressos do mestrado e que continuaram a sua formação na REAMEC, 
e em outros programas de pós-graduação, estão inseridos no ensino supe-
rior de instituições públicas e privadas, atuando na graduação nos cursos 
de Pedagogia e Matemática. Muitos egressos que passaram ou estão no 
GRUEPEM já atuam em programas de pós-graduação como: no Programa de 
pós-graduação em Educação PPGE/UFMT; no Programa de Pós-Graduação 
Educação Matemática, da Universidade de Rondônia, UNIR- campus de Ji-
-Paraná ; no Programa de Pós-Graduação em Educação - na Universidade de 
Estadual de Mato Grosso -UNEMAT, campus de Cáceres/MT; no Programa 
de Pós Graduação Mestrado Profissional /UFMT – Campus Sinop/MT; no 
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Mestrado em Ensino da Universidade de Cuiabá-UNIC; no Mestrado em 
Ciências da Natureza da UFMT. 

Este texto registra, fragmentos da história de um grupo de estudos e 
pesquisas, em busca de ‘formar e forma-se’ a partir de ações de pesquisa, 
ensino e extensão, mediadas pelas relações com outros grupos de pesquisa 
e com os professores da Educação Básica, que se pautam no respeito, na 
colaboração, na inclusão, na diversidade e na ética. 
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De Corpos e Culturas: saberes para a  
Educação Intercultural

Beleni Saléte Grando

Introdução

Ao apresentar os caminhos traçados no caminhar de dezesseis anos 
do Grupo de Pesquisa Corpo, Educação e Cultura (Coeduc/CNPq), ob-
jetivo explicitar os referenciais da práxis acadêmica e cultural na qual 
nos identificamos como grupo-pesquisador, pois todas as pessoas que 
adentram e permanecem no grupo são mobilizadas e co-responsabilizadas 
com esses princípios da ação problematizada com os diferentes contextos 
socioculturais nos quais tecemos o diálogo intercultural de forma confli-
tiva e afetada ética e politicamente com pessoas e suas tramas afetivas, 
cognitivas e sociais.

O texto atende a provocação do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFMT, para do nosso lugar/grupo de pesquisa visibilizar as 
contribuições para a linha de pesquisa Movimentos Sociais, Avaliação e 
Educação Popular. O desafio instigante é um exercício metodológico do 
olhar antropológico do afastamento/estranhamento da cultura e das práticas 
sociais vividas no e pelo grupo de pesquisa, a fim de trazer para o diálogo 
a própria história e os princípios que orientam a práxis do Coeduc.

O tempo é propício, é fundamental reconhecer na sociedade a pre-
sença e a força dos grupos sociais com os quais trabalhamos e nos identifi-
camos – povos indígenas e grupos populares, pessoas marginalizadas por 
relações autoritárias, racistas e machistas (genocidas, feminicidas, infanti-
cidas). Com e por eles, tecemos nosso lugar de fala como possibilidades 
para o Esperançar das lutas e reexistências frente à colonialidade que 
mata cotidianamente mais de mil pessoas pelo descaso e manutenção de 
políticos incapazes de reconhecer seu papel na sociedade e o direito dos 
cidadãos, como expressam os números alarmantes da morte “justificada” 

145



pelo Covid 19. São mais de 12 meses sem política de enfrentamento a um 
problema que é global, mas que expressa nas particularidades de cada 
local, na gestão genocida do estado brasileiro que insiste em prolongar 
a morte ao povo56.

Ao caminhar pela trajetória do Coeduc, traçamos nossa compreensão 
como pessoas que se colocam permanentemente amalgamadas – corpos 
em relações – com processos do viver no calor e na dor, nas alegrias e nas 
tristezas, somos o que fazemos e o que fazemos nos faz: 

Não sei quantas almas tenho.

Cada momento mudei.

Continuamente me estranho.

Nunca me vi nem acabei.

De tanto ser, só tenho alma.

Quem tem alma não tem calma.

Quem vê é só o que vê,

Quem sente não é quem é,

Atento ao que sou e vejo,

Torno-me eles e não eu [...].

Fernando Pessoa - Não sei quantas almas tenho (fragmentos)

Nessa nossa postura de escuta atenta, próxima e igual, compartilha-
mos as preocupações de Kohan (2019) ao trazer Paulo Freire para discutir 
o papel do educador ter uma postura de respeito ao outro; ninguém é 
superior ao outro: 

[...] ‘aceitar e respeitar a diferença’ é uma das condições para a escuta de outras e 

outros, pois quem [...] pensa que a gramática dominante é a única aceitável, não 

escuta o outro, mas antes o despreza ou destrata. [...] a humildade é uma virtude 

principal do educador [...] (2019, p.3).

56 Na coordenação do Projeto “Ação Saberes Indígenas na Escola – Rede UFMT-Unemat-UFR” temos acompa-
nhado as lutas dos povos com os quais desenvolvemos desde 2016 formação contínua para os professores, 
a fim de contribuir para os processos de alfabetização e produção de materiais específicos. Na chegada da 
doença invisível, veio à luz a rede solidária a partir dos vínculos por eles estabelecidos, enquanto o estado se 
justificava na burocracia para não cuidar das vidas. Com estratégias próprias de luta e resistência, sobrevivem 
como podem. Neste momento, vemos as “relações estabelecidas com religiosos aliados da presidência” que 
fazem campanhas contra a vacina que, enfim, está chegando até as aldeias. 
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Esse cuidado ontológico do educar é um dos princípios que orientam 
o trabalho da Educação Intercultural que recorremos, pautados nos estudos 
e proposições de José Marin (2009), interlocutor fundamental da práxis do 
Coeduc:

Construirmos nossas vidas a partir de nós mesmos, de nossa própria autoestima, 

valorizando o que somos como condição primeira para crescermos em nossas 

possibilidades, a partir de nossa realidade [...], nossa dignidade, que é fundamental 

para crescermos e projetarmos nós mesmos. (2009, p. 19).

Uma educação que expressa o compromisso com a dignidade de 
cada pessoa. Kohan (2019) nos ensina sobre aprender a ouvir e estar com 
o outro da relação pedagógica, numa na relação com “uma escuta atenta”, 
disponível ao outro para com ele aprender, o que Freire (2017) chama de: 

[...] qualidades ou virtudes como amorosidade, respeito aos outros, tolerância, 

humildade, gosto da alegria, gosto da vida, abertura ao novo, disponibilidade à 

mudança, persistência na luta, recusa aos fatalismos, identificação com a espe-

rança, abertura à justiça. (2017, p.118, Apud KOHAN, 2019, p. 3).

Com essa sensibilidade no corpo que somos, que nos encontramos 
neste momento, mais próximas dos autores latino-americanos que se orien-
tam pelos tensionamentos descolonizadores da herança da colonialidade, 
percebemo-nos aprendizes e amadurecemos em cada experiência com um 
novo grupo de parceiros/colaboradores para afirmar que reconhecemos no 
Coeduc, pela práxis do comprometimento ético com os grupos indígenas 
e populares em Mato Grosso, a: 

[...] ‘opção decolonial’ – epistêmica, teórica e política – para compreender e atuar 

no mundo, marcado pela permanência da colonialidade global nos diferentes 

níveis da vida pessoal e coletiva. (BALLESTRIN, 2013, p.1). 

Na perspectiva decolonial, destaca-se a compreensão da globalização, 
cuja aparência de “[...] grande abertura [...] é, na verdade, uma ameaça de 
uniformização cultural, que põe em perigo a preservação da diversidade 
cultural [...]” geradora de “[...] conflitos e recolhimentos identitários e na-
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cionais, facilitando, assim, a emergência das inevitáveis consequências da 
intolerância e do racismo”. (MARÍN, 2009, p. 14). 

A massificação cultural materializa-se nos processos de educação do 
corpo que são também sistematicamente reforçados na escola. A opção 
por descolonizar as histórias e a reconhecer outras formas de pensar, falar, 
vestir-se, alimentar-se, relacionar-se com o outro, caminha na direção oposta. 
Nossa opção é pela pesquisa, contrapor-se a essa colonialidade do poder 
e do saber, pedagogizando outras histórias e pedagogias, promotoras de 
Educação Intercultural.

Há uma longa história de valorização e desvalorização dos conhecimentos, que 

marcou a relação entre as culturas dominantes e as dominadas [...] reproduzidos 

pelos sistemas educativos por meio do mecanismo da imposição de uma política 

educacional oficial, desde a época da dominação colonial e pós-colonial. [...]. 

Com a intenção de repensar as alternativas para imaginar um futuro diferente, 

centramos nossas esperanças na educação em suas diferentes formas, como 

sendo o lugar no qual podem se iniciar a descolonização de nosso imaginário e 

a revalorização de nossos saberes. (MARIN, 2009, p.9).

Com aprendizagens próximas, sensíveis de escuta, buscamos nas 
pesquisas articular ações efetivas com os parceiros de trabalho, leitura e 
resposta às questões do mundo compartilhado com étnica e reciprocidade. 
Em dezesseis anos de Coeduc tecemos a história como grupo-pesquisador 
fomentando conflitos afetivos e cognitivos que possibilitasse-nos ver, ouvir 
e escrever com os parceiros da caminhada, outras histórias veladas nos do-
cumentos oficiais e desvelar as lutas dos povos indígenas, dos professores e 
professoras, das escolas que não ensinam e das pessoas que querem apren-
der, para propormos uma metodologia formativa da qual participamos como 
aprendentes enquanto ensinamos e pesquisamos. A opção metodológica 
desencadeia processos de pesquisa-ação no e como grupo-pesquisador – 
em grupo levantamos os problemas e a eles respondemos amalgamados 
com as formações de professores com os quais aprendemos em diferentes 
contextos –, voltando-nos a reconhecer as experiências exitosas, avaliar os 
processos e criarmos metodologias capazes de mobilizar os princípios da 
“Educação Intercultural Crítica” (WALSH, 2012).
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Compreende-se que a Educação Intercultural Crítica57 se estabelece 
intencionalmente e cuidadosamente como proposta de diálogo e por isso, 
potencializa uma outra cultura da relação professor-estudante e das apren-
dizagens. Especialmente porque não se limita a uma cultura congelada 
num padrão hegemônico, mas aprende outras e muitas, potencializando 
processos de educação humanizantes nos quais as diferentes idades, gê-
nero (e orientação sexual), etnia-raça, nível de aprendizagem ou escolar, 
condições socioeconômicas, religião e outras referências identitárias, não 
são elementos que hierarquizam as relações e as aprendizagens em grupo, 
mesmo que mediado pela figura de um professor.

Como afirma Marin (2009, p.19), tomar “[...] consciência histórica é 
fundamental para compreender o presente e imaginar o futuro”. No grupo 
com os tensionamentos entre e com as pessoas/pesquisadoras envolvidas, na 
escuta dos problemas vivenciais, constroem-se caminhos que se entrelaçam 
aos objetivos do Coeduc que têm como parâmetro os contextos sociocultu-
rais comprometidos com as lutas pela justiça e direitos sociais. O cuidado 
metodológico da construção com o grupo-pesquisador implica a postura 
colaborativa anterior aos cenários escolhidos com os quais se constroem 
problemáticas atravessadas por princípios decoloniais e interculturais. A 
pesquisa-ação é uma postura diante do processo de problematização coletiva 
e em permanente tensionamentos entre o que se quer e com quem, para 
desvelar novos saberes e práticas que possam impactar a nós próprios e 
fomentar o compromisso com os grupos sociais com os quais reconhecemo-
-nos nas relações étnico-raciais na sociedade brasileira.

Para o Coeduc é cara a compreensão de que essas relações colocam 
os corpos-pessoas em fronteiras nas quais os conflitos emergem perma-
nentemente e potencializam, ao mesmo tempo que relações autoritárias e 
de desvalorização ou invisibilidade do outro, criações estratégicas de re-
-existências nestes contextos criando diálogos interculturais e interétnicos: 

57 O conceito de Educação Intercultural para o Coeduc nasce da relação direta com as lutas dos povos indígenas 
(1995) para uma educação específica e diferenciada em Mato Grosso, que reconheça e valorize tanto a língua 
originária (ou matriarcal, conforme os contextos históricos vividos por cada povo), quanto a cultura que os 
consolidam cotidianamente e pelos rituais a compreensão de si no mundo. A partir de 1999, vinculo-me ao 
Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Educação Intercultural (MOVER/UFSC) e aos referenciais de Reinaldo 
Matias Fleuri (2002; 2003) e de autores com os quais dialogamos, como José Marin (2009) que nos fala a partir 
da vivência em contextos ameríndios, e para pensar a educação não indígena o importante diálogo com Vera 
Candau (2009). 
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[...] Superar a perda da autoestima é uma conquista que está na relação direta 

com a aceitação da valorização de nossos saberes e percepções, considerados 

como inferiores ou subdesenvolvidos. (MARIN, 2009, p.19-20)

Neste cenário e com esses pressupostos, produz-se outras referências de 
saberes e poderes nas práticas sociais, outras epistemologias que orientam 
e sustentam a vida coletiva na qual emergem novas práticas educativas que 
alimentam as identidades e/nas diferenças, como humanização e valorização 
de si e do outro.

Como pesquisadora da Educação Intercultural a partir do diálogo com 
a realidade indígena brasileira, desde 2003 tenho o privilégio do diálogo 
conflitivo intercultural com José Marin, que contribui para a validação dos 
saberes e práticas no Coeduc. São muitas as suas presenças na conversa ami-
ga, nos textos e conferências e na colaboração de leitura dos nossos escritos. 
Assim, neste texto busco atender sua mais recente provocação decolonial 
como colaborador crítico do que faremos. Solicita-nos escrevermos a partir 
do “Cuarto Saber: Que es la experiencia valiosa de tu práctica del terreno, de 
tus valiosos contactos con los actores directos y concretos de la REALIDAD 
historica.” (JOSÉ MARIN, 13 de marc. 2021 – 13:16). Assim, optamos por: 
“Refletir sobre a relação dos conhecimentos locais com os conhecimentos glo-
bais num contexto determinado [...]” donde, pela pesquisa-ação-intercultural, 
nos “[...] levamos a estudar a história das relações de poder entre as culturas 
dominantes e as culturas dominadas.” (MARÍN, 2009, p.8-9).

As tramas da/na práxis Coeduc

Sou minha própria paisagem,

Assisto à minha passagem,

Diverso, móbil e só,

Não sei sentir-me onde estou. [...]

Fernando Pessoa - Não sei quantas almas tenho (fragmentos).

Para sentir-me, ver-me, situar-me no mundo, reflito sobre os caminhos 
da paisagem do caminho feito com outros, no Grupo de Pesquisa Corpo, 
Educação e Cultura, o Coeduc. Num tempo-espaços entrelaçado com pes-
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soas diversas, temos acumulado saberes e práticas, ou seja, conhecimento 
enraizado porque reflexivo e conflituado a partir de si e com o outro, que 
nos possibilitam experienciar proposições metodológicas a fim de mobi-
lizar corpos-pessoas em formação, como nós, para novas possibilidades 
de reconhecimento do outro (colegas professores e estudantes) e de suas 
culturas, a fim de promovermos experiências educativas imbricada política 
e eticamente com processos decoloniais.

O caminhar na pesquisa foi atrelado à extensão e ao ensino em todos 
os momentos da experiência de ser professora em universidade que traz 
consigo as referências da Educação Básica para reconhecer o ensino como 
um gargalo pelo qual atravessam os problemas das aprendizagens no outro-
-estudante e não do educador ou na escola. No Coeduc, constituem o grupo-
-pesquisador, necessariamente, estudantes da graduação e da pós-graduação 
com os quais se estranha a própria prática docente, especialmente porque 
também no grupo, desde seu início, egressos que são professoras das redes 
públicas de diferentes municípios compõem semanalmente o espaço-tempo 
da nossa práxis. 

É relevante compreender que o corpo (todos) é para nós a materialidade 
da pessoa, portanto, histórico-social, orgânico-físico, psicoativo, cultural. 
Lócus no qual se inscreve a educação mediada pela cultura, inclusive a 
acadêmica. O outro é nesta dimensão da centralidade do corpo, sempre 
presente, mesmo que na memória afetiva (positiva ou pejorativamente) e 
cuja relação possibilita o reconhecimento de si no mundo e com o qual 
se vincula a diferença fundante da natureza humana. Se o corpo é único 
organicamente o é também em todas as outras dimensões afetivas, cogni-
tivas e sociais.

Essa compreensão se consolidou a partir da primeira pesquisa com os 
Bororo de Meruri sobre “Corpo e educação”, que levaram compreendidos 
com referenciais antropológicos, históricos e educacionais como interfase 
nas relações interculturais e interétnicas expressas e reconhecidas nas prá-
ticas corporais do Povo Bororo. Nesses estudos compreende-se os proces-
sos de educação como experiência do corpo produtor de discursos sociais 
específicos e polissémicos. (GRANDO, 2004).

Daí a relevância destes estudos para a educação de todas as pessoas 
num país que é multiétnico e multicultural, o corpo como produção social, 

151



como “práxis, a prática concreta” de uma sociedade específica, só pode ser 
“compreendida a partir das categorias coletivas”. (SEEGER; DA MATTA; VI-
VEIROS DE CASTRO,1987, p.15). A educação do corpo é assim, a educação 
que traz consigo, de forma explicita ou velada, categorias de igualdade e 
diferença, ao mesmo tempo, referenciadas nas orientações étnicas e estéti-
cas determinantes ou reconhecidas como padrão idealizado da sociedade. 
A educação se estabelece com prescrições de técnicas e estéticas corporais 
passíveis de ser identificadas pelo grupo e também confrontadas nas relações 
de fronteiras, como são as escolas – espaços nos quais transitam diferentes 
padrões culturais/identitários.

Tendo por referências os estudos da antropologia, sociologia e histó-
ria do corpo, e das vivências próprias nas educações dos corpos-crianças, 
jovens e adultos com os quais me tornei professora, posso afirmar que ao 
tomarmos a corporalidade como sendo a noção de pessoa, reconhece-se que 
é pela experiência vivida no corpo que se é – social/afetiva, física/orgânica 
e cosmológica (espiritual/intelectual) – , ou seja, “[...] matriz de símbolos e 
um objeto de pensamento. [...] o corpo assume uma posição central orga-
nizadora [...]” na qual se organizam e se estabelecem as relações humanas. 
(SEEGER; DA MATTA; VIVEIROS DE CASTRO,1987, p.20). 

A pesquisa com os Bororo sustenta os pilares do Coeduc: corpo, educa-
ção e cultura, assim como o conceito de fronteira (GRANDO, 2004). Nascido 
o grupo de pesquisa na fronteira geopolítica Brasil-Bolívia, o entendimento 
é das fronteiras como espaços de relações fluidas e pulsantes interétnicas e 
interculturais; espaços-tempos dos corpos que vivem o tensionamento das 
identidades fluidas, cuja aparente fluidez não possibilita necessariamente a 
sustentação de si, reconhece-se sua constituição polissêmica e intercultural, 
onde se entrelaçam concepções próprias de identidade e epistemologia que 
se caracterizam como saberes e poderes decoloniais:

Como franjas de uma cortina que se tocam quando balançadas pelo vento, cada 

cultura mantém-se presa a sua parte, seu grupo, ao mesmo tempo em que é tocada 

pelo contato com outro grupo étnico. Como franjas que, ao sabor do vento, se 

aproximam, se distanciam, se entrelaçam, as culturas dependendo do contexto 

histórico, interpenetram-se, entrelaçam-se, aproximando-se ou distanciando-se. 

(GRANDO, 2004, p.44).
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Neste conceito, reconhecemos que há “raízes” que mantém os corpos 
vinculados às identidades mesmo nos espaços fronteiriços, a questão, no 
entanto, se torna problema quando, desde muito pequena, a pessoa é levada 
a não se reconhecer com seu grupo familiar-social-comunitário para assumir 
um padrão mantido pela colonialidade do pensar e do ser. A escola como um 
espaço de fronteira no qual transitam muitos e diversos corpos, e que neste 
cenário podem se reconhecer nas diferenças sem serem subjugados, pois 
diferente de outros contextos sociais, a escola como educação libertadora, 
na perspectiva freiriana, deve garantir relações humanizadoras para que nos 
entrelaçamentos da metáfora da cortina, os corpos não sejam arrancados 
de suas referências sociais. Neste sentido, uma postura de escuta sensível 
da pessoa que será a educadora na escola pode potencializar a educação 
para o respeito ao outro em cada fase da vida do estudante. 

A relação com o outro é a possibilidade de nos reconhecermos e nos 
diferenciarmos, essa relação é materializada pela visão, pelo olfato, pelo 
toque, pela linguagem, pela fala. Se a cor da pele, a formação física ou 
quaisquer outras marcas da identidade do corpo não forem reconhecidas 
como expressas de humanidade, o preconceito e distinção social marcam 
o outro e essa marca se inscreve no corpo em todas as suas dimensões, 
inclusive nas aprendizagens sobre si e sobre quaisquer outros saberes e 
fazeres que tinham como foco a relação, inclusive na escola.

Da produção do conhecimento às proposições 
metodológicas do Coeduc

A opção pela cultura popular 

O primeiro projeto de pesquisa e ação do Coeduc teve como título: 
Corpo e Educação em relações de fronteiras étnicas e culturais em Mato 
Grosso (2004 a 2008). Os conceitos explicitados acima focalizam em Cáceres-
-MT, região de fronteira do Brasil com a Bolívia, presença marcante dos 
corpos-chiquitano (lá reconhecidos como estrangeiros – bolivianos), como 
contexto interétnico e intercultural propício para reconhecer as histórias 
das pessoas que produzem no cotidiano a cultura e a educação das novas 
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gerações, como alimento fundamental de sustentação dos grupos sociais – 
famílias ampliadas tecidas na fé e na esperança da vida comunitária.

O estudo da cultura local, com o estranhamento de quem chega de 
Cuiabá em Cáceres, é levado para o ensino com estudantes (3 homens e 33 
mulheres) do segundo semestre do curso de pedagogia da Unemat: consi-
derando as identidades das crianças e comunidades escolares, “quais são as 
danças tradicionais no município?”. Com isso, criamos na prática pedagógica 
uma investigação colaborativa trazida por estudantes de diferentes culturas e 
locais e em 1998 temos a primeira experiência de grupo-pesquisador com 36 
pessoas. O afastamento para pós-graduação potencializou o estranhamento 
sobre as pesquisas exploratórias e desse publicamos o livro “Cultura e Dança 
em Mato Grosso: Catira, Curussé, Folia de Reis, Siriri, Cururu, São Gonçalo, 
Rasqueado e Dança Cabocla na Região de Cáceres” (GRANDO, 2002).

Nestes estudos compreende-se que as identidades coletivas se inscre-
vem no tempo do corpo pela cultura nele vivida e ressignificada em cada 
contexto, revelando-se de forma sensível e própria desde o nascimento. Os 
cuidados do corpo que iniciam antes do nascimento, com ritos e rituais que 
o produzem – como a alimentação e educação dos pais – orientados pelas 
mulheres mais velhas, por exemplo, garantem ao corpo em formação pela 
cultura, suas estruturas fisiológicas-psíquicas, ser acolhido num lugar social 
no qual será construída sua corporalidade por muitas mãos, para que se 
reconheça e seja reconhecido na sociedade (dos vivos e dos mortos, pois 
ao humano cabe a capacidade de criar a sua resposta ao saber-se mortal). 
(MEDEIROS; GRANDO, 2019).

São egressas desta primeira experiência colaborativa de pesquisa no 
ensino, que fomentam o nascimento do Coeduc como um espaço para 
continuar estudando sobre as próprias demandas, professoras da Educa-
ção Básica em Cáceres e Porto Esperidião, que na Unemat vão tecendo as 
teias necessárias para rever práticas pedagógicas e promover a Educação 
Intercultural com a educação dos corpos-professoras e corpos-estudantes, 
fomentando histórias pessoais e identidades diversas para compor o primeiro 
grupo-pesquisador no Coeduc, com aprendizagens da práxis.

Na pesquisa mapeamos mais de 100 festas de santo ouvindo as lideran-
ças – diversas rezadeiras e festeiras e 56 cururueiros, autoridades culturais 
locais – com as quais reconhecemos as estratégias familiares e comunitárias 
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que consolidam identidades individuais e coletivas, alimentadas na fé ri-
tualística da vida que educam os corpos na reza, dança, comida e trabalho 
solidário presente na festa. Com esses corpos-autoridades de si (individual e 
coletiva), criamos espaços de aprender e ensinar a pedagogia da festa onde: 

[...] se realiza a mais elementar e fundamental transformação antropológica, a 

passagem de indivíduo a pessoa. (PESSOA, 2007, p.7 – grifo do autor).

Com os cururueiros nascem projetos de extensão articulando à pes-
quisa e ao ensino: com Senhor Joaquim Santana da Silva, o Projeto “Cultura 
e Dança no Campus”; com os Senhores Hemógenes da Silva Nunes (Seu 
Mogênio) e Lourenço da Guia Ferreira Mendes, organizamos o encontro 
com cururueiros e rezadeiras para ouvir o que de nós esperavam, donde 
encaminhamos muitas interações universidade-comunidade. 

Com os mestres cururueiros, rezadeiras e rainhas perpétuas, entre outras 
ações realizamos a Festa de Nossa Senhora da Conceição (8 de dezembro 
de 2006) no campus, a “Noite da Cultura Cacerense”, a Mostra do Coeduc58, 
a homenagem aos cururueiros no lançamento do livro com suas histórias 
e juntos tivemos a visibilidade política dos grupos com os quais tecemos 
nossas ações de pesquisa, extensão e ensino. 

[...] Cada meu sonho ou desejo

É do que nasce e não meu. [...]

Fernando Pessoa - Não sei quantas almas tenho (fragmentos).

O lançamento do livro “Corpo, Educação e Cultura: tradições e saberes 
da cultura mato-grossense” na Praça Duque de Caxias, para as autoridades 
culturais foi uma linda homenagem, depois elas se tornaram palestrantes 

58 O primeiro projeto, de set/2004 a set/2007, demandou a socialização dos saberes e práticas que pela pesquisa 
e extensão foram possibilitadas ao grupo-pesquisador. Como estratégia de avaliação social, de dar a conhecer 
os colaboradores – grupos sociais com os quais interagíamos nos projetos – criamos um espaço para ouvir 
outros parceiros sobre os referenciais teórico-metodológicos produzidos. Na I Mostra do Coeduc em 2005, 
tematizou-se as relações étnico-raciais e as educações, considerando a prática pedagógica como docente da 
primeira turma de cotistas na pedagogia e a coordenação do Projeto “Especialização em Relações Raciais, 
Educação e Escola” (Unemat/SEPIR/MEC). A segunda, foi a realizada com as autoridades culturais, que relata-
mos acima, que também envolveu estudantes de letras que aprenderam na pedagogia da festa que latim não 
era uma língua estranha, mas atravessa a história e a cultura de homens e mulheres do povo, seus próprios 
parentes. Em 2007 a III Mostra foi com o lançamento do livro e homenagem às autoridades culturais com as 
quais trabalhamos. Neste ano, com novo projeto recebemos recursos do Ministério de Esportes e viabilizamos 
livros e equipamentos e sala própria de trabalho onde ficamos até setembro de 2011, quando oficialmente 
integramos o quadro docente da FEF/UFMT. 
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na Mostra do Coeduc realizada no Centro Cultural de Cáceres, juntamente 
com outras autoridades acadêmicas. O livro com fotos, nomes e falas dos 
mestres da cultura pelas mãos do grupo-pesquisador Coeduc se transfor-
mou em um rico material didático de Educação Intercultural. As crianças 
os reconhecem e se tornam autoridades no ensino: 

Os alunos que têm as suas tradições culturais próprias reconhecidas e valorizadas 

no âmbito do processo de ensino encontram possibilidades de inserção mais ágil 

no cotidiano escolar (FLEURI, 2003, p. 30). 

Da práxis formativa do Coeduc podemos conhecer outras epistemo-
logias como as pedagogias da festa, assumidas por mulheres e homens 
cujos corpos ameríndios (em sua maioria) e afro-brasileiros, expressavam 
a história local e tinham incorporados saberes e práticas transmitidos que 
davam conta de responder à sustentabilidade social e econômica aos mais 
jovens, que nas lutas cotidianas da vida precisavam superar muitos desafios 
pela fé e pela solidariedade:

Segundo Freire (1982, p.70): 

[...] nem tudo o que compõe a cultura do silencio é pura reprodução ideológica 

da cultura dominante. Nela há também algo próprio aos oprimidos em que se 

amuralham [...] para defender-se, preservar-se, sobreviver. (CAMPOS, GRANDO, 

2007, p.46). 

Nesta perspectiva teórica e metodológica de ensinar no corpo para 
o reconhecimento do outro, levamos “Cultura e Dança” para formação de 
professores à várias cidades do interior de Mato Grosso a fim de provo-
carmos a descolonização do saber e do ser nos contextos “de origem ou 
colonização sulista”. Com o Siriri, adentramos aos saberes e práticas do ser 
mato-grossense e criamos novas pedagogias com professores e professoras 
que passaram a se identificar com a sua realidade mato-grossense. Dessas 
aprendizagens, criamos em 2017 um novo projeto de extensão, já na UFMT, 
em parceria com o Grupo Folclórico Flor Ribeirinha, o Projeto “BATARU: 
Cultura e Identidade”. O contexto e a parceria reconhecem em Cuiabá as 
raízes da ancestralidade do Povo Bororo como fundador da identidade 
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cuiabana, potencializando assim o reconhecimento de outra história não 
colonial do lugar e do corpo que se é.

A dignidade nos permite ocupar um lugar na sociedade, sustentada no reconhe-

cimento e no respeito de nossos direitos. Esse reconhecimento é a base sobre a 

qual se constroem nossas identidades, a partir das quais logramos dar um sentido 

à nossa existência. A educação tem uma grande tarefa na proteção e na preser-

vação da dignidade, desde o âmbito familiar até a escola. (MARÍN, 2009, p. 17).

Com a perspectiva de Marin (2009), mantemos-nos no movimento 
permanente da formação contínua de estudantes e professores como reco-
nhecimento de si na relação com o outro, articulando pesquisa e extensão. 
No Programa de Extensão: Corpos em formAÇÃO na/pela Educação Inter-
cultural: 1. Eidancce – Encontro Interescolar de Dança e Cultura da Cidade 
Educadora59; 2. Bataru – Cultura e Identidade60; 3. Ação Saberes Indígenas 
na Escola61; 4. Ciclos de Estudos sobre Corpo, Educação e Cultura62, rea-

59 Nesta ação colaborativa com a criadora do evento, profa. Ms. Sueli Xavier Ribeiro, da Escola Municipal Mare-
chal Rondon, pesquisadora do Coeduc, como ação anual no mês de novembro visa-se fomentar e valorizar a 
cultura e identidade negra em Cuiabá. O projeto dela, desde 2000, realiza o evento com a Secretaria Municipal 
de Educação de Cuiabá, em 2017 adentra o espaço do grupo-pesquisador e passa a ser foco de pesquisa e 
extensão, envolvendo estudantes da graduação e pós-graduação vinculados às atividades do Coeduc, rea-
lizando além da apresentação cultural das crianças e professores da Educação Básica, oficinas e cursos de 
formação contínua voltado aos estudos das relações étnico-raciais e a educação intercultural. São muitas as 
contribuições deste projeto para a formação política do Coeduc. 

60 Neste projeto realizamos apresentações culturais com estudantes e comunidade de São Gonçalo Beira Rio, 
em parceria com o Grupo Flor Ribeirinha, representando ora o grupo em eventos culturais em Cuiabá ou 
internacionais, nos quais os estudantes ganham a experiência de se reconhecer a partir de um lugar da cultura 
local, ora o grupo do Flor Ribeirinha nos representa como UFMT. Um grande momento desta parceria foi a 
realização em 31 de março de 2019 do Espetáculo Ikuia-Pá 300 anos, cujo foco foi contar outra história sobre 
os 300 anos da cidade, numa perspectiva do Coeduc, descolonizando os saberes e poderes dos discursos 
colonialistas da história. O espetáculo para 500 pessoas superlotou o Teatro da UFMT e, junto com outras ações 
formativas, contribuiu significativamente para o reconhecimento da história do Povo Bororo como referência 
para a cultura e para a língua cuiabana. Podemos reconhecer os resultados da Educação Intercultural Crítica 
como “giro decolonial” das identidades individuais e coletivas em Cuiabá-MT. 

61 O projeto financiado pela SECADI/MEC desde 2016 atende 115 professores indígenas de escolas nas aldeias de 
12 povos de Mato Grosso e integra professoras e professores da UFMT (Cuiabá, Barra do Garças e Rondonó-
polis/UFR), Unemat (Sinop e Juara) e IFMT (Cuiabá). Foram publicados 5 livros de alfabetização bilíngue em 
2019 pela Unemat e em 2020, pela Editora da UFMT, a Coleção Saberes Indígenas na Escola com 9 volumes 
(GRANDO; DUNCK-CINTRA; ZOIA, 2019).

62 Neste projeto articulamos estudantes e professores das IES parcerias de projetos de pesquisa e intercâmbio 
acadêmico que subsidiam as pesquisas no Coeduc e demais grupos. Durante a pandêmica realizamos quatro 
ações formativas com professores e estudantes do PPGEDUC/UFPA vinculado ao Procad-Amazônia UFMT-
-UFPA-UFAM e outros: PROFART/UFMA; PPGEEB/UFMA, PPGE/UFR, PPGE/UEMS; IFTO, IFMT, IFRO, UFPA, 
UFAM, Unemat, UFR, incluindo o SemiEdu, em 2020 e em 2021, o Ciclo “Diálogo Freiriano para a Educação 
Intercultural”. 
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lizamos ações de pesquisa no grupo-pesquisador analisando e discutindo 
dados das formações a fim de avaliar e socializar as produções de saberes 
e práticas; desses realizarmos eventos que mobilizamos criando espaços 
aos protagonistas que nos educam nos corpos o ouvir e respeitar para 
aprender a nos reconhecer com eles/neles. Esse movimento de interface 
da pesquisa, do ensino com a extensão, consolida uma política pedagó-
gica fundamental para o desenvolvimento da Educação Intercultural tanto 
nas nossas salas de aula quanto nas escolas, pois contaminados de outras 
epistemologias, ousamos descolonizar os poderes e os saberes da relação 
professor-estudante, escola-comunidade. 

A opção pela temática indígena 

No segundo projeto de pesquisa do Coeduc: “Corpo e Educação: 
Festas e Jogos como forma de mediações Interculturais em relações de 
fronteiras étnicas e culturais em Mato Grosso” (2007-2010) integrou-se 
o tema da cultura e história popular com a cultura e história indígena, a 
partir do convite do Ministério do Esporte para contribuir, a partir dos 
estudos do corpo e da educação indígena, com as políticas de esporte e 
lazer para os povos indígenas. Essa parceria financia o Coeduc e o integra 
como Núcleo de Estudos sobre Corpo, Educação e Cultura à Rede Cedes/
SNELIS/ME63.

Com apoio financeiro pela Rede Cedes desenvolvemos diferentes 
projetos na temática indígena, um deles demandou parceria com a UFMT 
e assim o Coeduc é acolhido pelo GPMSE/PPGE/UFMT e como docente 
colaborador do PPGE, firmamos o primeiro convênio do Coeduc com a 
Fundação Uniselva e o Ministério do Esporte. Nesta parceria, viabilizamos 
o III Simpósio Nacional Práticas Corporais e Povos Indígenas (2009) e 
publicamos dois livros voltados à inclusão da temática indígena na escola 

63 A Rede Cedes vincula os grupos de pesquisa e fomentou a pesquisa e a produção acadêmica e eventos cien-
tíficos, potencializou consolidar novas temáticas específicas para atender as políticas públicas para o esporte, 
o lazer e as ciências do esporte no Brasil. A democratização do acesso aos pesquisadores e pesquisadoras 
da Educação Física, distribuiu melhor recursos para as IES historicamente ignoradas no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste. O Coeduc ao participar deste momento político de re-existência, tomou consciência de si no 
mundo a partir do campo da educação intercultural crítica. 
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e da educação intercultural (GRANDO, 2010; GRANDO; PASSOS, 2010). 
Essas publicações colocam o Coeduc no campo da Educação Intercultural 
Crítica, atendendo aos preceitos da legislação brasileira (LDBEN) no que 
se refere à inclusão das histórias e culturas ameríndias (Lei 11.645/08) e 
afro-brasileiras (Lei 10.639/03). 

Em 2011, quando integro o quadro docente permanente da Faculdade 
de Educação Física, o Coeduc é institucionalizado na UFMT e outros pro-
jetos são realizados em parceria com o Ministério do Esporte articulando a 
pesquisa e extensão, dentro da Rede Cedes. O compromisso com a inclusão 
de outras pedagogias de referências epistemológicas indígenas na educação 
pública e nas políticas de esporte e lazer voltadas aos povos indígenas se 
tornam referência a partir de Mato Grosso. As proposições metodológicas 
inovadoras nos projetos, desde a coleta de dados, sistematização e discus-
são e publicação, e na realização de eventos em parceria com o ME foram 
sempre enraizadas na realidade compartilhada com os povos indígenas. 
(GRANDO, 2015).

Com a Rede Cedes participamos da elaboração de políticas específicas 
para os povos indígenas nos fóruns indígenas realizados durante os Jogos 
dos Povos Indígenas (2007; 2009), que resultou da pesquisa durante o 
evento em Recife. cuja foi sistematizada no grupo-pesquisador do Coeduc 
e publicada no livro “Brincar, Jogar, Viver: IX Jogos dos Povos Indígenas” 
(PINTO, GRANDO, 2010). Em 2013, na realização do evento em Cuiabá 
participamos da comissão organizadora pela UFMT e para que professores 
e estudantes da rede pública de ensino fossem melhor preparados para o 
encontro intercultural com mais de 40 povos do Brasil presentes no Jogos 
dos Povos Indígenas, realizamos a primeira formação de professores para 
a Lei 11.645/08 em Cuiabá.

Nesta formação em 2013 no CEFAPRO-Cuiabá/Seduc-MT, introduzi-
mos os estudos da Educação Intercultural com a conferência do Prof. José 
Marin, colaborador do Coeduc e do PPGE no SemiEdu. Dessa formação 
descolonizadora e intercultural cada escola preparou-se para conhecer um 
povo com o qual vivenciaria o encontro com o outro.

De 2014 até 2018 foram uma ação formativa ao ano voltado aos 
estudos da história e cultura do Povo Bororo em Cuiabá com os pro-
fessores da Rede Pública de Educação (Seduc-MT e SME-Cuiabá) para 
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a implementação da Lei 11.645/03. O recorte do povo faz referência à 
corporalidade local. Entre outras ações, realizamos projetos de formação 
contínua com professores indígenas e não indígenas, a saber: Ação Sa-
beres Indígenas na Escola; Semana dos Povos Indígenas, Contribuições 
para a implementação da Lei 11.645/08 nas disciplinas de Arte e Educa-
ção Física, nas escolas municipais de Cuiabá-MT (GRANDO et al, 2019), 
Ikuia-Pá, SemiEdu e outros.

Os últimos projetos com o Ministério do Esporte para os povos indíge-
nas, foram a realização em Cuiabá do I Fórum Nacional de Esporte e Lazer 
para os Povos Indígenas - FOPPELIN (GRANDO; PINHO; CAMPOS, 2016), 
em 2015, e a composição da Constituição da Comissão Nacional de Esporte 
e Lazer dos Povos Indígenas, com a participação durante as Olimpíadas do 
Rio de Janeiro com os povos indígenas, em 2016. Isso contribuiu para a ela-
boramos o material didático e um curso de formação do PELC com a UFMG 
e o Centro de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer/ME64.

Considerações

Das aprendizagens com o outro e no grupo-pesquisador Coeduc, trago 
no corpo as histórias e culturas, inclusive as acadêmicas tecidas nas relações 
com autoridades culturais tradicionais cujas ancestralidades são evidenciadas 
nos corpos não brancos como o meu, mas cujas culturas descendentes dos 
que na América chegaram para viver outras histórias deixaram suas marcas 
atravessadas nas práticas das festas de santos e na colonialidade impregnada 
de um poder sobre o saber que invisibilizam potencialidades de ser. Nestas 

64 As ações voltadas à produção do conhecimento iniciada em 2003 passa a fomentar a “pesquisa integrada ao 
Programa Brasil Potência Esportiva – ‘Estudos e pesquisas científicas e tecnológicas para o desenvolvimento 
do esporte”, que potencializou a produção por meio de editais, o desenvolvimento de “material técnico e 
científico relacionados ao esporte recreativo e de lazer” que se transformou na Rede Cedes, potencializada 
por programas específicos de fomento e desenvolvimento da perspectiva inclusiva de esporte e lazer a 
exemplo do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC, 2011). No desenvolvimento desta política foram 
também atendidas as comunidades tradicionais e a partir dessas os povos indígenas. A falta de conheci-
mentos sistematizados sobre essa realidade e a perspectiva crítica das ações de esporte e lazer para essa 
população. A partir das experiências do Coeduc, especialmente a partir da pesquisa de Grando (2004) 
que subsidiou outras pesquisas no campo da Educação Física (ALMEIDA, 2008; 2013; e SANETO, 2012; 
2016), o Coeduc passa a ser convidado como parceiro e tem acesso a recursos que subsidiam importantes 
projetos neste campo de intervenção e pesquisa. http://arquivo.esporte.gov.br/index.php/institucional/
esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/rede-cedes
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redes tecidas com tantas marcas que nos fazem plurais e polissêmicos em 
nossas práticas de pesquisa e ação, consolidamos uma práxis pela formação-
-ação-intercultural do Coeduc.

Não sei sentir-me onde estou.

Por isso, alheio, vou lendo

Como páginas, meu ser

O que segue não prevendo,

O que passou a esquecer.

Noto à margem do que li

O que julguei que senti.

Releio e digo: «Fui eu?»

Deus sabe, porque o escreveu.

Fernando Pessoa - Não sei quantas almas tenho (fragmentos).
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contribuições a partir do Fórum Nacional de Esporte e Lazer para os Povos Indígenas do Brasil. 
Cuiabá-MT: EdUFMT, 2016.

KOHAN, W. O. Paulo Freire e o valor da igualdade em educação. Revista Educação e Pesquisa, 
São Paulo, v. 45, 2019. (pp. 01-19)

MARIN, J. Interculturalidade e descolonização do saber: relações entre saber local e saber uni-
versal no contexto da globalização. Revista Espaço Pedagógico, v. 16, n. 1, Passo Fundo, p. 
7-26, jan./jun. 2009.

MEDEIROS, R. M. K.; GRANDO, B. S. A mulher bororo e o nascimento: um direito à diferença 
do cuidado ao corpo mulher na saúde indígena. In.: FERREIRA, W. A. de A. et al. (orgs.) Episte-
mologias do Sul - Mulheres e Identidades – Coleção Mulheres Territórios e Identidades – Vol. 
3. 1ed. – Curitiba-PR: Ed. CRV, 2019. (pp.64-82).

PESSOA, F. Não sei quantas almas tenho. Novas Poesias Inéditas. Fernando Pessoa. (Direc-
ção, recolha e notas de Maria do Rosário Marques Sabino e Adelaide Maria Monteiro Sereno.) 
Lisboa: Ática, 1973 (4ª ed. 1993). Disponível em: http://arquivopessoa.net/textos/277 Acesso 
em 10 março 2021.

PESSOA, J. de M. Lugar e pessoa na cultura popular. In.: GRANDO, B. S. (org.). Corpo, Educação 
e Cultura: tradições e saberes da cultura mato-grossense. Cáceres-MT: Ed. Unemat, 2007. (pp.5-9).

PINTO, L. M. S. M.; GRANDO, B. S. (orgs.). Brincar, Jogar, Viver: IX Jogos dos Povos Indígenas. 
Cuiabá: Central de Texto, 2010.

SEEGER, A.; DA MATTA, R.; VIVEIROS DE CASTRO, E. B. A construção da pessoa nas sociedades 
indígenas brasileiras. In: OLIVEIRA FILHO, J.P. de (org.). Sociedades Indígenas & indigenismo 
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Estudos de Filosofia e Formação:  
rastros, vivências e experimentações em  
pesquisa na Educação

Silas Borges Monteiro
Edilma de Souza
Eliane Maria de Jesus
Dionéia da Silva Trindade

Situar a escrileitura

Alicerçados por proposições, aqui epigrafadas, que podem disparar o 
pensamento, em peregrinações por aqui e por ali, por lá e acolá, adentramos 
um labirinto buscando situar escrileituras de um grupo de pesquisa; por 
desvios e vacilações, acertos e convicções encontramos autores e autoras, 
com seus ritmos e estilos, sobre os quais debruçamo-nos para tomar de em-
préstimo, ou por antropofagia, as epistemologias do fora-dentro, cunhadas 
na perspectiva da diferença.

Por entender que os autores vivem no momento em que os lemos, e 
que essa leitura nos leva a escrever sobre eles (DERRIDA, 2015), sobre a 
vida-morte do pensamento, que a leitura-escritura é a criação da autoria, 
como tarefa de tradução (BENJAMIN, 2018), constituindo, assim, marcos 
epistemológicos. Se ler o texto-pelo-texto traduz a máxima da técnica de 
leitura na filosofia, esses exercícios de leitura e experimentações de pen-
samento provocam deslocamentos, aqui designados por destinerrances 
– termo de inscrição derridiana para demonstrar os desvios dos endereça-
mentos, – que enleiam as pesquisas do Estudos de Filosofia e Formação 
(EFF) aos modos das filosofias da diferença. Assim, escriturar percursos e 
experimentações do grupo de pesquisa EFF na pós-graduação em Educação 
constitui o objetivo deste artigo. Para tanto, apresentamos um apanhado das 
ações pesquisadoras do EFF ao longo de seu tempo de ensino, pesquisa e 
extensão na universidade.
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A produção desta escrileitura de docência-pesquisa (CORAZZA, 2017) 
do grupo Estudos de Filosofia e Formação, tomou-se como arquivo docu-
mentos de trabalho, ensaios e artigos, publicados e inéditos, dissertações e 
teses produzidas por pessoas que, ao longo de 2005-2020, tiveram vínculo 
institucional com o grupo, em programas de iniciação científica, mestrado, 
doutorado, pós-doutorado e desenvolvendo pesquisas com registro no 
Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Ante a impossibilidade de usar 
todo o arquivo do grupo, por conta da finalidade e do formato desse livro, 
a atenção voltou-se aos resumos, palavras-chave, prólogos, capítulos refe-
rentes às metodologias, análises dos dados/fluxos, considerações últimas 
e as referências.

Labirinto	Otobiográfico

Abrigado no espectro da Educação Superior, mais detidamente no da 
pós-graduação stricto sensu em Educação da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), campus Cuiabá, o EFF se movimenta, ante seus anversos 
e reversos – coordenado pelo professor Silas Borges Monteiro –, acolhido 
na linha Memórias e Teorias em Educação e certificado pelo Diretório dos 
grupos de pesquisa no Brasil – Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), na plataforma Lattes. Composto por gra-
duandos (bolsistas e voluntários) vinculados pelo Programa de iniciação 
científica da universidade, mestrandos, doutorandos, estagiários e pesqui-
sadores, o grupo partilha vivências de hospitalidade e colaboração por 
seus projetos de pesquisa, estudos teóricos, seminários e eventos que mo-
bilizam criações, saberes, fazeres e devires, que potencializam o ambiente 
acadêmico-científico da pós-graduação.

É relevante dizer que o EFF opera enleando intersecções e diferenças 
como margens de agrupamentos conceituais das áreas de Educação, Filo-
sofia e Psicologia. Propõe-se a investigar fenômenos educativos a partir de 
questões relativas às vivências dentro ou fora das instituições; perscruta as 
dinâmicas da constituição de estilos de individuação (UFMT/EFF. Docu-
mento Memória de reunião, 2019). Nesse sentido, observam-se os seguintes 
focos de estudo, segundo as proposições do grupo:
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O grupo Estudos de Filosofia e Formação, como grupo pesquisador, cria intersec-

ções e diferenças como margens de conjuntos conceituais das áreas de educação, 

filosofia e psicologia. A partir de questões relativas às vivências dentro ou fora 

das instituições, sejam públicas ou privadas, investiga as dinâmicas da consti-

tuição de estilos de individuação. Por estarem vinculadas a três programas de 

pós-graduação (Programa de Pós-Graduação em Educação (IE/UFMT), Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia (ICHS/UFMT) e Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia (IE/UFMT), as investigações movimentam-se em três linhas de pesquisa: 

1) Constituição de estilos de individuação (PPGPsi/IE/UFMT); 

2) Experimentações em teorias e práticas educacionais (PPGE/IE/UFMT); 

3) Vivências de normatização, normalização e diferença (PPGF/ICHS/UFMT).65

O grupo foi inaugurado em 200566, primeiramente denominado Grupo 
de Estudos de Didática, Filosofia e Formação de Educadores (GEDFFE) 
com chancela do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, 
campus Cuiabá (UFMT/PPGE, 2005). Segundo a pesquisa realizada nos 
arquivos de documentos do Programa (UFMT/PPGE, 2007), a primeira 
defesa pública de mestrado no âmbito do grupo foi apresentada em 2007, 
com o título Análise filosófico-educacional sobre o conceito de professor 
reflexivo, de autoria de Keiko Carolina Moraes Sasak.

A partir de 2008, o grupo passou a se chamar Estudos de Filosofia 
e Formação (EFF) – como já observado em linhas atrás –, atuando em 
pesquisas que se desdobram em três motes: Vivências de normatização, 
normalização e diferença; Experimentações em teorias e práticas edu-
cacionais; e Constituição de estilos de individuação. 

Em 2013, foram defendidas publicamente as primeiras teses de dou-
torado pelas então doutorandas: Lilian Rose Aguiar Nascimento Garcia de 
Santana, com o título A docência como obra de arte. Um estudo com 
professores da Educação Superior; e Priscila de Oliveira Xavier Scudder, 
tematizando sobre A arte de viver em cubículos: um diagrama auto/
otobiográfico com Nietzsche e prisioneiros sobre a prisão.

65 Extraído do documento Repercussões dos trabalhos do grupo. Diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. 
Disponível em: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8410533993036958. Acesso em 05 fev. 2021.

66 Informação disponível nos arquivos do PPGE/UFMT e no Diretório dos grupos de pesquisa do CNPq http://
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8410533993036958. Acesso em: 05 fev. 2021.
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Desde sua fundação até os dias atuais, as produções do EFF já frutifi-
caram 24 dissertações de mestrado, oito teses de doutorado e a supervisão 
de três pós-doutoramentos. No respeitante a isso, no estudo realizado por 
Monteiro et al. (2019), intitulado Composições Filosóficas de Pesquisa 
em Educação do Grupo de Estudos Filosofia e Formação (EFF/PPGE/
UFMT/BRASIL), no qual os autores mapearam temáticas mobilizadas nas 
pesquisas de mestrado e doutorado produzidas por integrantes do EFF, 
no interstício 2007-2018, destacaram-se recorrentemente descritores como 
Formação, Políticas públicas, Otobiografia e Vivências que operam 
aos modos filosóficos de Nietzsche, Derrida e teóricos que se entrecru-
zam nas tessituras das filosofias da diferença. Segundo os autores, os 
movimentos das pesquisas problematizam realidades, produzem devires 
que potencializam as ciências no âmbito da Educação em diálogo com a 
filosofia da diferença.

No concernente ao mote Experimentações em teorias e práticas 
educacionais, este apresenta como principais descritores de busca online, 
ou palavras-chave: Formação; Estilos de individuação; e Educação. Seu 
foco é investigar os saberes básicos do campo educativo, compreendidos 
na confluência com a dimensão filosófica ou psicológica, vez que se vale 
de abordagens teóricas e metodológicas variadas, associadas às questões 
relacionadas aos processos de escolarização e às que tratam de práticas 
educacionais fora do contexto escolar, como consta de sua ementa:

As filosofias da diferença nos convidam a exercitar o pensamento no campo das 

teorias e políticas educacionais. A linha acolhe estudos e pesquisas que operam 

tensões no pensamento representacional instituído, a fim de jogar com outras 

lógicas. Os documentos das políticas e as teorias educacionais são tomados em 

sua performance declarativa, como gesto e escritura, tratados a partir de concei-

tos como assinatura e política do nome próprio, máquina de guerra e linhas de 

fuga, entre outros. (MONTEIRO. Documento Memória de reunião – grupo EFF, 

8 out. 2019, p. 11-12).

Orbitando pelos desdobramentos das filosofias da diferença, o EFF 
realiza pesquisas que se plasmam pelos arsenais teóricos principalmente 
de Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida, Gilles Deleuze e Félix Guattari, 
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Sandra Mara Corazza, Silas Monteiro, entre tantos outros a contemplarem 
as articulações que estão entre as estruturas a denotarem os conhecimentos 
marginais – o que está à margem, o inaudível, a abertura à singularidade, 
às potências criadoras, às experimentações, aos estilos de individuação, 
aos tensionamentos oriundos do pensamento representacional instituído. 
Nesta perspectiva, foram elaborados projetos cujas pesquisas já finalizadas 

possuem relatórios e publicações que divulgam seus resultados.

Projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos e em 
andamento

Na tessitura de produções científicas, o EFF vem criando projetos de 
pesquisa que coadunam com experiências e potências de encontros que 
possibilitam forçar o pensamento a reflexionar, por outros vieses, a vida, 
as aprendizagens, os ensinamentos, logo, a educação. Nesse movimento, 
desde o ano de 2005, o grupo pesquisador vem criando e perambulando 
pelos corredores da pós-graduação, com projetos de pesquisa que versam 
sobre sentir, ouvir e vivenciar a realidade.

No quadriênio 2004-2008, foi desenvolvido o projeto de pesquisa, 
com abrangência para além do Estado de Mato Grosso, denominado de 
A produção acadêmica sobre professores: estudo interinstitucional da 
região Centro-Oeste, o qual desenvolveu parcerias entre os programas de 
pós-graduação em Educação da região Centro Oeste brasileira, a saber: 
Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universida-
de Federal de Goiás (UFG) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 
sob a coordenação da professora Doutora Nilza de Oliveira Sguarezi e a 
participação de duas estudantes de graduação e três estudantes de mestrado 
acadêmico. O projeto versou sobre estudar as respectivas produções naquilo 
que tange ao mote professor, cujo propósito foi trazer à tona a discussão 
referente à fragmentação da produção dos trabalhos publicados no campo 
da Educação a respeito do tema.

Entre os anos de 2005-2008, foi realizado o projeto intitulado A pro-
dução do conhecimento em educação: filosofia, didática e formação 
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de professores. Com o propósito de avaliar a produção do conhecimento 
em educação, referente a três temáticas: filosofia, didática e formação de 
professores, a pesquisa englobou sete integrantes sob a coordenação do 
professor Doutor Silas Borges Monteiro. Nesse transitar pelas produções 
effianas, no interstício 2006-2008, o EFF realizou a pesquisa Conceito 
de Professor Reflexivo na literatura em Educação, a qual destinou-se 
a analisar o conceito de Professor reflexivo, sustentado a partir dos es-
tudos realizados no âmbito da Filosofia da Educação, particularmente 
nas esteiras do pensamento de Nietzsche. Sob a coordenação de Silas 
Borges Monteiro, o projeto foi desenvolvido com a composição de quatro 
integrantes.

Substancializado nos anos de 2009-2011, o projeto de pesquisa Quando 
Profissionais Tornam-se Professores visou compreender como profissionais 
de diversas áreas tornam-se professores do nível superior. A pesquisa con-
tou com oito participantes e mais o coordenador Silas Borges Monteiro. Em 
meio ao bloco de projetos já finalizados pelo grupo EFF, no transcorrer dos 
anos de 2009-2013, com quatro integrantes, outra pesquisa foi consolidada, 
qual seja: Constituição de estilos de individuação, a qual objetivou apoiar 
a construção das pesquisas de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, 
que tomassem por objeto de investigação a compreensão de processos de 
individuação e da composição de seus estilos.

Pensando a escola pública a partir das diferenças, sobreleve-se que 
entre os anos de 2011-2015, com a participação dos integrantes do grupo 
EFF, foi desenvolvido o projeto Escrileituras: um modo de ler-escrever 
em meio à vida, sob coordenação geral de professora Doutora Sandra 
Mara Corazza da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com 
financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 
Teixeira (INEP), pelo Programa Observatório da Educação.

O Projeto Escrileituras foi realizado com o estabelecimento de um 
convênio de cooperação técnica entre universidades e escolas estaduais, 
arregimentado por quatro núcleos: UFRGS; Universidade Federal de Pelotas 
(UFPEL), tendo como coordenadora a professora Doutora Carla Gonçalves 
Rodrigues; Universidade Federal de Mato Grosso, núcleo coordenado pelo 
professor Silas Borges Monteiro e Universidade Estadual do Oeste do Pa-
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raná (UNIOESTE), sob a coordenação da professora Doutora Ester Maria 
Dreher Heuser.

No núcleo UFMT, a cooperação técnica englobou duas escolas da 
rede estadual de Mato Grosso: a) Escola Estadual Dom José do Despraiado 
(Cuiabá-MT), e b) Escola Estadual Professora Paciana Torres de Santana 
(Cuiabá-MT). Por meio da realização de oficinas de transcriação ou ofici-
nas de escrileitura, a pesquisa buscou alternativas de compreensão e de 
superação dos resultados apontados pelo INEP, principalmente àqueles 
que sinalizavam as dificuldades de linguagem na escola, expressadas pela 
grande maioria dos alunos da Educação Básica por meio da avaliação da 
Prova Brasil.

Ainda no contexto dos projetos finalizados, concretizou-se, entre os 
anos de 2013-2016, a pesquisa intitulada Práticas de Educação e Saúde. 
Uma pesquisa-ação fundamentada nas potências de criação e au-
tocuidado. Foi uma proposta de pesquisa-ação, que contou com cinco 
integrantes, sob a coordenação do professor Silas Borges Monteiro, com 
o intuito de explorar as articulações entre o movimento do corpo, o au-
tocuidado e as possibilidades de estilização da própria vida, mediante a 
realização de atividades inspiradas nas oficinas desenvolvidas no âmbito 
do Projeto Escrileituras.

De 2014 a 2017, foi trabalhado o projeto A constituição de estilos do 
feminino: investigação do processo formativo de pedagogas e psicólo-
gas, o qual, também, configurou uma proposta de pesquisa-ação acerca 
da constituição dos estilos de individuação de estudantes do sexo feminino 
dos cursos de Psicologia e de Pedagogia da UFMT. A pesquisa contou com 
sete integrantes do grupo EFF. 

Em vigor, nos anos de 2017 a 2020, esse grupo pesquisador desen-
volveu o projeto de pesquisa Pode um filme-conceito ser um ato de 
educação? Criação de leitura e espectatura, texto e imagem, escritura 
e cinema, sob coordenação do professor Silas Borges Monteiro, o projeto 
interagiu com estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas 
do município de Cuiabá-MT, e estudantes do ensino superior, da UFMT, 
campus Cuiabá, e da UNIVAG, de Várzea Grande-MT. O projeto pesquisou 
como estudantes da educação básica e do ensino superior colocam-se em 
relação ao que chamamos de filmes-conceitos.
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 Nos dias atuais, a pesquisa em andamento, desenvolvida pelo grupo 
EFF, intitula-se Translatio videre videor: videoarte, educação, filosofia. 
Iniciado em 2019, o projeto toma como base os resultados da pesquisa an-
terior: Pode um filme-conceito ser um ato educativo? Criação de leitura 
e espectatura, texto e imagem, escritura e cinema (CNPq 2017-2019), e 
objetiva investigar o conceito de tradução, ao modo como concebe Jacques 
Derrida.

Panorama de teses e dissertações

As pesquisas do grupo EFF comprometem-se em buscar as produções 
implicadas com a realidade, ao modo como afirma Nietzsche: “[...] o arco 
ficou tenso e as flechas foram lançadas, cabe a nós agarrá-las e atirá-las 
para novos rumos, para alvos ainda mais distantes” (NIETZSCHE). Assim, 
o desejo de devir pesquisa que pulsa e fervilha nos pensamentos deste 
grupo pesquisador, anseia a abandonar as velhas e confortáveis lentes dos 
aparatos teóricos-metodológicos tradicionais e intenta o encontro com a 
brisura que pulula com a vida ordinária, na possibilidade de ouvir as vidas, 
as culturas, as vivências, os cotidianos. 

As feituras das pesquisas effianas comungam com as manifestações 
daquilo que escapa ao modo de produção de vida capitalística, o grupo 
busca pela criação, pelo caos, pela metamorfose, procura as diferenças que 
brotam em meio à repetição e produzem diferenciação. Dessa maneira, a 
diferença se faz presente e atuante no modo de pensar a pesquisa, pois ela 
faz um convite a ler a vida de uma outra maneira.

As dissertações e teses que foram produzidas pelos componentes do 
grupo compõem um arsenal de trabalhos que convida o leitor a vivenciar 
a experiência entendida como uma aventura em que

[...] pode se escutar o inaudito e em que se pode ler o não lido, isso é um convite 

para romper com os sistemas de educação que dão o mundo já interpretado, já 

configurado de uma determinada maneira, já lido e, portanto, ilegível. (LARROSA, 

2015, p. 11)
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Nesse sentido, as escrituras das dissertações e teses, envolvem os sa-
beres, fazeres, dizeres, sentires marginais, e ziguezagueiam sob os efeitos 
que as constituem, não oferecem um descanso à sombra dos pressupostos 
do pensamento metafísico; operam por movimentos informes e jogam o 
jogo da différance. Na perspectiva de Derrida (2001), o jogo da différance 
opera contínuos processos de diferimentos, que por sua vez, produzem 
reenvios sem fim dos significantes e produz a escritura.

As escrituras produzidas no grupo EFF trilham novas rotas entre apo-
rias e paradoxos com o objetivo de abalar o centro e ultrapassar nosso 
entendimento sobre as coisas, afinal, esse é o propósito em fazer ciência, 
desestruturar o conhecido, desterritorializar nosso sistema categórico de ver, 
ouvir, sentir e viver no mundo. As pesquisas são atravessadas principalmente 
pelas interlocuções dos autores Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida, Gilles 
Deleuze, Félix Guattari, Sandra Mara Corazza e Silas Borges Monteiro. As 
produções científicas assinadas pelo EFF corroboram que cada escritor e 
cada escritora carrega consigo suas individuações e estilos próprios assina-
dos em seus títulos de pesquisa, conforme Derrida (1995, p. 53), “[...] em 
toda assinatura humana ou divina, é preciso o nome”. Assim, observemos 
nos quadros seguintes as assinaturas que participaram, nesses 16 anos de 
fundação, do grupo EFF/PPGE/UFMT:

Quadro 1 -	Dissertações	defendidas	no	grupo	de	Estudos	de	Filosofia	e	Formação	(EFF)	

PPGE/UFMT - 2007-2020

Nº NOME TÍTULOS/DISSERTAÇÕES ANO

01 Keiko Carolina Moraes Sasak
Análise filosófico - educacional sobre o conceito de professor 
reflexivo

2007

02 Célia Cristina Muraro Da ordem do discurso ao discurso do ordenador 2008

03
Lílian Rose Aguiar Garcia 
Nascimento de Santana 

Quando engenheiros tornam-se professores 2008

04 Diva Maria Oliveira Mainardi 
A formação da mulher para se tornar policial militar em 
Mato Grosso

2009

05 Roberta Mello Leal Pimentel Prática Pedagógica crítico-reflexiva: possibilidades e limites 2009

06 Dayse Iara Ferreira de Oliveira Vivências Formativas que Encaminham à Docência 2009

07
Márcia Helena de Moraes 
Souza 

O plano de ações articuladas – PAR – das redes municipais 
de ensino de Mato Grosso

2010

08 Lucivan Augusto da Silva 
O Plano de Ações Articuladas - PAR: interface com a formação 
de professores nos municípios de Mato Grosso

2010

continua...
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Nº NOME TÍTULOS/DISSERTAÇÕES ANO

09 Eliete Borges Lopes
Otobiografias-escutas-estilos-escritas para a autobiografia 
e a autoformação

2010

10 Marlene Alves dos Santos
Ressonâncias dos Conceitos nas Dissertações Defendidas no 
PPGE no Período de 1994 a 2009

2011

11 Renato Almeida Molina A mente perdida na Educação 2001

12 Daniela de Freitas Coelho 
Eles não são como os outros: o que dizemos quando o diferente 
se torna especial?

2011

13 Reinaldo de Souza Marchesi 
Da educação do rebanho: reflexões nietzschianas sobre o 
ensino oferecido às massas

2011

14 Polyana Olini Escritura, vida e constituição de si a arte do estilo 2012

15 Weslley Alves Siqueira 
A política do nome próprio e as forças que constituem uma 
política pública em Educação

2012

16 Gracielle Gomes Soares A política do nome próprio no Plano de Ações Articuladas/MT 2012

17 Lídia Campos Soares - PPGE
A constituição de si: investigação otobiográfica com forma-
dores de professores

2012

18
Alessandra Christina Arantes 
Abdala Azevedo 

A voz acena: a presença da voz na cena da aula 2013

19 Fernanda Leonel Machado 
Tessitura da individuação: como o aluno a oficial da Academia 
de Polícia Militar Costa Verde se torna o que é

2016

20 Aline de Souza Campos A mulher que logo sou estilo, escritura e otobiografia 2016

21 Sandra Stockli de Vasconcelos 
Competências definidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Administração: suas traduções 
para os Planos de Ensino 

2017

22 Domingos Sávio Duarte Melo
Possibilidades formativas no PIBID-UFMT: investigando prá-
ticas transcriadoras na formação do professor de Filosofia

2017

23 Layane Machado Buosi
Desconstrução e didática da tradução: a escuta otobiográfica 
de um ato de tradução

2018

24 Eliane Maria de Jesus Cantinho do pensamento: vivências de crianças na creche 2020

Fontes: Biblioteca setorial do Instituto de Educação (IE/UFMT) e banco de Dissertações e Teses do PPGE/UFMT, 

e Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Em março de 2021.

Os estudos realizados nas tessituras das produções científicas, de-
senvolvidas por integrantes do EFF (quadro 1), ilustram que as temáticas 
mobilizadas nas produções, encontram ressonância, com maior recorrência 
nos descritores: formação, políticas públicas, Otobiografia e vivências 
que reiteradamente operam aos modos da filosofia de Nietzsche, assim 
como se alicerçam no pensamento de Derrida. Na sequência, o quadro 2 
apresenta o balanço das teses.
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Quadro 2 -	Teses	de	Doutorado	defendidas	no	grupo	de	Estudos,	Filosofia	e	Formação	

(EFF) PPGE/UFMT, no período de 2013-2018

Nº NOME/PPGE TÍTULOS/TESES ANO
01 Lilian Rose Aguiar Nascimento 

Garcia de Santana 
A docência como obra de arte. Um estudo com profes-
sores da Educação Superior

2013

02 Priscila de Oliveira Xavier 
Scudder 

A arte de viver em cubículos: um diagrama auto/otobiográ-
fico com Nietzsche e prisioneiros sobre a prisão

2013

03 Aristides José da Silva Junior Programa Saúde na escola: limites e possibilidades interse-
toriais para o desenvolvimento do autocuidado.

2014

04 Maria Auxiliadora Maciel de 
Moraes

Educação em saúde: A Individuação e a formação estética 
à vida

2014

05 Emília Carvalho Leitão Biato Oficinas de escrileituras possibilidades de transcriação em 
práticas de Saúde, Educação e Filosofia

2015

06 Márcia Helena de Morais 
Souza

Da adesão à assinatura, a política do nome próprio no 
plano de ações articuladas – par – em Mato Grosso

2015

07 Rubia Helena Naspolini Coe-
lho Yatsugafu

Investigação otobiográfica: composição de pesquisa em 
educação

2017

08 Elisabet Aguirre Educação transcriadora: ações didáticas que constituem a 
aula no Ensino Superior

2018

Fontes: Biblioteca setorial do Instituto de Educação (IE/UFMT) e banco de Dissertações e Teses do PPGE/UFMT 

e Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Em março de 2021.

As teses relacionadas no quadro 2 apresentam proximidades entre-
meadas pelos descritores formação, políticas públicas e otobiografia. 
São motes que se entrecruzam por seus atravessamentos epistemológicos 
e metodológicos, e que também acabam por formar núcleos temáticos de 
estudo nos trabalhos de dissertação (quadro 1). 

Concebendo a vinculação de semelhanças e diferenças entre os des-
critores, ou as relações de implicações diversas entre as teses e dissertações 
analisadas, pinçamos temáticas de estudo que reiteram discussões que 
traduzem a potência da vida em suas diferentes manifestações. No descri-
tor da Formação, as pesquisas abordam estudos que expressam a consti-
tuição das subjetividades, em torno da indagação nietzschiana como nos 
tornamos o que somos? Sobre o descritor Políticas públicas, as pesquisas 
viabilizam discussões em relação às políticas de setores públicos que atu-
am e se atualizam na vida no intuito de fazer provocações e experimentar 
outras possibilidades. No descritor Otobiografia, os estudos dialogam com 
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o método otobiográfico cunhado por Monteiro (2013), no que tange às 
discussões acerca de sua aplicabilidade e por considerá-lo como inovação 
metodológica nas pesquisas em Educação. No descritor Vivências, as pes-
quisas se desenvolvem na tessitura de textos que visibilizem experiências, 
acontecimentos, singularidades e diferenças. Entre esses descritores, as 
pesquisas vão trilhando caminhos no grupo EFF em vias de composição 
de experiências, vivências, experimentações e sentidos outros na pesquisa 
em Educação.

Abordagens metodológicas:  
a	otobiografia	nas	pesquisas	do	EFF

O primeiro uso da otobiografia como método, foi realizado por Silas 
Borges Monteiro no ano de 2004, resultado de sua tese de doutoramento, 
da qual nasceu o livro Quando a pedagogia forma professores. Uma 
investigação otobiográfica, publicado no ano de 2013 pela Editora da 
Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT). Na apresentação da obra, 
Selma Garrido Pimenta (2013, p. 7) pontua que o encontro promovido por 
Monteiro entre didática e filosofia “[...] lhe abre o caminho para propor e 
desenvolver um novo conceito-método de pesquisa que denomina otobio-
grafia, ou escuta das vivências”.

A construção do conceito de otobiografia, que Monteiro apreende de 
Derrida, aparece no livro Otobiographies de Jacques Derrida a partir da 
leitura que ele faz de Nietzsche. Para Monteiro a obra citada “[...] traduz esse 
ato filosófico de operar a vida, o nome, a escritura de si como dynamis do 
pensamento” (2020, p. 551). Movimento que reverbera nas produções que 
em meio às construções da filosofia da diferença, operam com o método 
otobiográfico no trajeto sinuoso da escuta das vivências.

Escuta essa que é movimento próprio da otobiografia, caracterizada por 
Monteiro (2013, p. 15) como “[...] o empenho em dar ouvido às vivências 
que tomam a palavra nas expressões humanas”. Tal empenho é evidenciado 
nas produções do grupo, que ao se voltar para essa escuta inserem um estilo 
próprio de escrita que rompe com o modo tradicional de se fazer pesquisa, 
especialmente no que concerne à metodologia adotada.

174



Assim, com o método otobiográfico se torna possível ouvir as vivências, 
ao se aventurar pelo labirinto constituído pelas e nas experiências humanas, 
seja em sua escrita ou em sua autobiografia. “Como estilo filosófico e literá-
rio, a escuta das vivências sempre é um ato autobiográfico; as pesquisas 
produzidas tornam-se também confissões” (MONTEIRO, 2021, p. 1). Gesto 
que conta vivências que ecoam no âmbito educacional, por trajetos errantes; 
entre suas escolas, políticas públicas e formação de professores.

Em suma, a otobiografia se apresenta enquanto aposta metodológi-
ca inovadora que possibilita e potencializa a pesquisa em Educação ao 
propor modos outros de lidar com o vivenciado. O método otobiográfico 
constitui-se assim enquanto teoria capaz de suscitar e responder questões 
no campo da Educação, num jogo de significados em que os conceitos 
operam como martelo que rompe com as normas existentes produzindo 
novos agenciamentos.

Relevância para a regionalização

O grupo EFF está ativamente envolvido com as diversas atividades 
formativas educacionais tanto no âmbito do PPGE quanto em programas 
de outras universidades, desenvolvendo e participando de eventos locais, 
regionais e nacionais onde são partilhadas experiências e inovações teórico-
-metodológicas experimentadas no âmbito das pesquisas realizadas pelo 
grupo e em suas reuniões de estudo. Entre os eventos coordenados, cabe 
destacar a organização do XVIII Encontro Nacional de Didática e Práticas 
de Ensino - ENDIPE (2016), sediado na UFMT.

A atuação do EFF se estende para a comunidade escolar, onde por 
meio da pesquisa: Pode um filme-conceito ser um ato educativo? Cria-
ção de leitura e espectatura, texto e imagem, escritura e cinema; foram 
realizadas OfiCines com estudantes concluintes do Ensino Médio de duas 
escolas, uma pública e outra privada confessional de Cuiabá-MT. Com o 
intuito de ouvir os estudantes, apostou-se na ideia de que 

[...] por meio de exibições de curta-metragens com narrativas não lineares, no-

meados filmes-conceito, em OfiCines, serão oferecidos aos estudantes espaços 
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para criação de sentidos próprios, podendo constituir-se como ato educativo. 

(MONTEIRO, et al., 2019, p. 853).

Sinalização de internacionalização

Nesse quesito, o grupo EFF tem apresentado desdobramentos quanto 
à participação de alguns de seus integrantes em parcerias e convênios 
com universidades situadas no exterior. Por exemplo, no percurso de 
doutoramento da pesquisadora Márcia Helena de Moraes Souza, entre 
os anos de 2011-2015, ela realizou um período de internacionalização na 
Universidade do Porto - Portugal, sob a orientação do professor Doutor 
Adalberto Dias de Carvalho. Também a estudante do curso de Psicologia 
e bolsista de Iniciação Científica Iris Clemente de Oliveira Bellato, que 
durante um semestre participou de um intercâmbio acadêmico na Univer-
sidad Nacional de Córdoba na Argentina. Iris Bellato cursou matérias com 
enfoque psicanalítico na Facultad de Psicologia e Filosofia da Linguagem 
na Facultad de Lenguas. E o estudante de Psicologia Matheus Bassan 
Alvino Brombrim, bolsista de Iniciação Científica, que também realizou 
intercâmbio acadêmico na Universidade de Quindío na Colômbia, no ano 
de 2018. O grupo EFF vem ao longo de suas pesquisas estabelecendo 
contato com instituições internacionais, prezando por ampliar o repertó-
rio de experimentações e vivências acadêmicas, como também conhecer 
outras realidades que possam contribuir com o horizonte das pesquisas 
desenvolvidas pelo grupo. 
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Movimento Coletivo de Desenvolvimento da  
Pós-Graduação: percursos construídos  
por um grupo de pesquisa

Ozerina Victor de Oliveira
Shirley Claudia da Silva e Souza
Delvânia Aparecida Góes dos Santos

Introdução

Ao registrarmos a inscrição histórica do GT Currículo no XII Encontro 
de Pesquisa em Educação da Região Centro-Oeste – Reunião Científica Re-
gional da ANPEd, ocorrido em Goiânia, em outubro de 2014 (EPECO, 2014), 
procurarmos os motivos da diferença quantitativa de trabalhos advindos das 
unidades federativas da região e compreendemos que

[...] a diferença em relação à quantidade de trabalhos de um estado para outro 

pode estar relacionada à quantidade de programas de pós-graduação em educação 

em cada estado, ao tempo de funcionamento desses programas e à existência e 

tradição de grupos de pesquisa em currículo nas Instituições de Ensino 

Superior (IES) presentes em cada estado. (OLIVEIRA; SILVA, 2016, p. 110 

grifos nossos)

Esta conclusão de pesquisa veio confirmar o que já nos chamava a aten-
ção empiricamente, que a existência e a atuação de um grupo de pesquisa 
institucionalmente constituído são decisivas para a produção científica, o 
que, ao longo do tempo, nos fez investir sistematicamente no trabalho do 
Grupo de Estudos em Políticas Contemporâneas de Currículo e Formação 
Docente GEPLICC-For.

O GEPLICC-For foi certificado no ano de 2009, na base de dados 
do Diretório de Grupos de Pesquisa, Plataforma Lattes, do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a partir 
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do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal 
de Mato Grosso (PPGE/UFMT), campus Cuiabá, sendo composto por 
uma líder de grupo, professora credenciada no quadro permanente do 
PPGE/UFMT, à época somente no curso de mestrado, e seus respectivos 
orientandos/as de mestrado. Na UFMT, o Diretório do Grupo de Pesquisa 
é gerenciado pela Pró-reitoria de Pesquisa/UFMT e, embora o nome do 
Grupo não tenha mudado, a sigla GEPLICC-For veio com a maturidade, 
no ano de 2020. Também registramos que houve um interstício de dois 
meses, entre outubro e dezembro de 2019, em que o GEPLICC-For ficou 
sem certificação, motivado por problemas técnicos na plataforma de re-
gistro e por prazos de recadastramento.

Passada uma década de início da certificação do Grupo e de intensa 
atuação no âmbito da pós-graduação em universidade pública brasileira, já 
aprendemos algumas lições, seja tomando colegas pesquisadores/as como 
referência (BACKES; PAVAN, 2011) ou as próprias experiências. Entre estas 
lições está a atitude necessária a quem desenvolve pesquisa, em especial 
na educação e no campo do currículo: a de dirigir o olhar para aquilo que 
nos consubstancia enquanto pesquisadores/as, para as pesquisas que con-
figuram nosso trabalho ao longo do tempo, no sentido de tomá-las como 
objeto de estudo e indagar sobre o que temos aprendido com elas. Como 
tais indagações não são de ordem do pessoal, precisamos de uma inscrição 
na ordem do social e, oportunamente, as dirigimos ao GEPLICC-For: o que 
a década de existência deste Grupo de Pesquisa nos diz? Quais recortes 
de pesquisa têm sido desenvolvidos? Qual sua relação com o PPGE e a 
UFMT, com as redes de pesquisa, de formação e de ensino na educação, 
e com os eventos do campo da educação? Ou seja, qual a inserção social 
e científica do Grupo? O que tem potencializado o crescimento qualitativo 
do GEPLICC-For?

O objetivo que orienta a condução da pesquisa é o exercício de reco-
nhecimento ou empoderamento, de se perguntar onde se encontra social 
e institucionalmente, indagar sobre esse lugar, sobre a força propulsora 
da movimentação do Grupo e se o lugar em que ele se encontra é o lugar 
pretendido pelo coletivo de pesquisadores/as que o compõem. É objetivo 
também o registro e a publicação da trajetória histórica de um grupo de 
pesquisa, na esperança que sejam inspiradores para outros/as pesquisado-
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ras/res, tanto naquilo que torna-se bom repetir quanto naquilo que se torna 
perda de tempo fazer.

A materialização da pesquisa requer um método. Frente a esta condi-
ção e em coerência com objetivos e a tradição do GEPLICC-For, optamos 
por uma abordagem qualitativa e dedutiva, que prioriza a coleta de dados 
significativos e aceita a condução da análise pelos sentidos abstraídos na 
recolha de dados e a partir destes, sem preocupação em definir categorias 
de antemão, nas quais enquadrar os dados. 

Plataformas de acesso público, tais como a Plataforma Lattes, o próprio 
Diretório de Grupos de Pesquisa e o Escavador, foram nossas fontes ini-
ciais. Os dados coletados nestas plataformas, em comparação entre elas ou 
mesmo separadamente, apresentaram inconsistências, tais como ausência 
ou duplicação de pesquisas. Para sanar esta limitação encontrada na coleta 
de dados, recorremos ao banco de dados do próprio Grupo e à memória 
dos/as pesquisadores/as que compõem o grupo, que passaram a 
ser nossos/as colaboradores/as. 

Sob este aspecto, entendemos a memória do grupo como sendo cole-
tiva, fonte histórica em uma perspectiva de empoderamento. Nas palavras 
do próprio Le Goff (2003, p 471) “a memória, na qual cresce a história, que 
por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente 
e ao futuro. Devemos trabalhar para que a memória coletiva sirva para a 
liberação e não para a servidão dos homens.” Enfatizamos este recurso à 
memória coletiva do Grupo por entendê-la enquanto lugar seguro de aces-
so à produção e à expressão da história e da identidade do GEPLICC-For. 
Novamente recorremos à Le Goff (2003, p. 469), para quem este recurso 
é “um elemento essencial do que se costuma chamar de identidade, cuja 
busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades 
de hoje, na febre e na angústia.”

Tomadas as decisões centrais de uma pesquisa, realizamos a análise 
que segue exposta nas próximas seções, a trajetória do GEPLICC-For, os 
elementos propulsores de seu crescimento qualitativo e as conclusões a que 
chegamos, com destaque para o movimento cíclico percorrido pelo Grupo 
e para a sua inserção social e científica.
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Trajetória histórica do Grupo de Estudo Política 
Contemporânea de Currículo e Formação Docente

A trajetória do GEPLICC-For tem seu registro inicial em 2009, mas a 
sua inscrição histórica antecede esta data ao tempo em que se encontra 
vinculado ao próprio desenvolvimento profissional da pesquisadora líder 
do Grupo, desde sua formação no doutorado da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), uma vez que, desta formação é configurada a 
identidade teórico-metodológica condutora das pesquisas que vieram a 
ser desenvolvidas no Grupo. Outro antecedente é o credenciamento da 
referida pesquisadora no PPGE/UFMT, pois a política de credenciamento 
deste Programa passou a requerer a composição de Grupo de Pesquisa 
com certificação pelo CNPq, envolvendo registro no Diretório de Grupos 
de Pesquisa.

O vínculo com a instituição de formação no doutorado não é gerado 
pela criação de séquitos, mas pelo fato da nova geração de pesquisadores 
agregar habilidades de pesquisa, passando, por exemplo, a ter potencial 
de concorrer a editais públicos de pesquisa e a compor projetos interins-
titucionais. Logo após a conclusão do seu doutorado, antes mesmo da 
criação do Grupo, a hoje líder do mesmo foi contemplada ao concorrer o 
Edital Primeiros Projetos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de 
Mato Grosso (FAPEMAT), direcionado a recém doutores. Paralelo a seu 
credenciamento no PPGE, a líder do GEPLICC-For coordenou localmente o 
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD), fomentado pela 
CAPES, juntamente com o Programa de Pós-graduação da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e do Programa de Pós-graduação em Educação 
da UERJ, do qual a líder do Grupo é egressa. Programa este que já havia 
alçado patamares de excelência (estrato 7) na avaliação da CAPES. Em se-
guida ao término deste PROCAD, a líder do GEPLICC-For concorreu com 
sucesso a um Edital Universal do CNPq e, na sequência do término deste, 
realizou estágio pós-doutoral pelo Programa Nacional de Pós-doutorado, 
fomentado pela CAPES, no Programa de Pós-graduação em Educação da 
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT).

A infraestrutura e redes de pesquisa geradas pelos projetos e programas 
relatados no parágrafo anterior foram de fundamental importância para ge-

181



ração da materialidade do GEPLICC-For, para o desenvolvimento do PPGE 
e para a inserção social e científica de ambos.

A identidade teórico-metodológica, o fomento e o credenciamento em 
um programa de pós-graduação, em seu conjunto, remetem, necessaria-
mente, ao desenvolvimento de mais pesquisas, a participação em eventos 
científicos ainda mais especializados e qualificados, a publicação de artigos 
em veículos de estratos superiores, compondo um ciclo interdependente. 
Temos assim, a emergência do GEPLICC-For interligada à configuração de 
uma infraestrutura de pesquisa, advinda, por sua vez, de órgãos de fomento 
e do que se convencionou nomear de campo científico, no caso, o campo 
do currículo.

No que tange a este campo, há décadas a sua existência, ou não, 
entrou em pauta na comunidade acadêmica brasileira da área de edu-
cação (MOREIRA, 1997; SILVA, 1999), gerando a compreensão de que a 
existência deste campo científico implica a materialidade da infraestrutura 
de pesquisa, tais como um conjunto de especialistas sobre o assunto; 
a realização de eventos científicos com comunicação de pesquisas e 
debates que tomem o currículo como objeto de estudo; a alocação de 
disciplinas acadêmicas que incluam os conhecimentos gerados pelas 
pesquisas na formação de novas gerações de profissionais da área da 
educação; a criação de veículos de comunicação que tornem públicas as 
produções científicas especializadas daquele campo; e, entre outros, a 
institucionalização de setores da burocracia estatal que tomem decisões 
a respeito de currículos.

Inserido no campo do currículo, o GEPLICC-For já ultrapassou a casa 
decimal no desenvolvimento de dissertações de mestrado e avança na 
produção de teses, conforme quantidades e recortes de pesquisa expostos 
nos gráficos I e II.

A quantidade de dissertações defendidas é maior que a quantidade 
de teses não só pelo tempo de produção de cada uma, respectivamente 
dois e quatro anos, mas também pelo fato da líder do GEPLICC-For ter se 
credenciado no quadro docente do curso de doutorado do PPGE no ano 
de 2014, com suas primeiras vagas de doutorado sendo abertas em 2015 e 
2016 e primeiras defesas de doutorado ocorrendo em 2019 e 2020.
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Este quantitativo não é ilustrativo; ele configura a maturidade do Gru-
po, avançando em indicadores de qualidade tais como produção científica, 
geração de redes de pesquisa e de internacionalização.

Gráfico I - Quantidade de teses e dissertações desenvolvidas no GEPLICC-For

Fonte: Dados coletados pelas autoras em plataformas de acesso público

A entrada de doutorandos, pesquisadores já iniciados, potencializa 
a produção científica do grupo, uma vez que gera mais participação em 
eventos de modo qualificado, com comunicação de resultados das pesqui-
sas já desenvolvidas ou em desenvolvimento e participação em mesas de 
discussão. A presença dos doutorandos também potencializa a produção 
científica dos mestrandos, uma vez que estes não dependem mais exclusiva-
mente da líder do Grupo e orientadora, podendo contar com a experiência 
em pesquisa e parceria dos primeiros. Tais parcerias também proporcionam 
maior acompanhamento, porque coletivas, das pesquisas em desenvolvi-
mento, evitando-se ultrapassar o tempo mínimo de integralização tanto no 
mestrado quanto no doutorado.

No que diz respeito às redes de pesquisa, a participação efetiva e qua-
lificada nos eventos, assim como a realização dos exames de qualificação e 
de defesas, com a necessária presença de membros externos – uma prática 
consolidada no PPGE –, geram, por sua vez, ligações com pesquisadores 
e grupos de pesquisa de outras instituições brasileiras. Estas redes podem 
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ser ilustradas com a presença de pesquisadores de outras instituições em 
eventos organizados a partir do PPGE e participação de membros do grupo 
em eventos organizados por outras instituições. Também ilustra estas redes 
a realização de doutorado por egressos do GEPLICC-For em programas de 
pós-graduação de outras instituições, principalmente na etapa que antecede 
a criação do curso de doutorado no PPGE.

Compondo a entrada de pesquisadores experientes no Grupo e a for-
mação de redes de pesquisa, temos a presença de uma egressa do PPGE/
UFMT e do PPGEdu/UERJ, hoje docente da UFMT, que compõe regularmen-
te o Grupo, inclusive fazendo parte de bancas examinadoras de mestrado 
e doutorado, com potencial para agregar ao quadro docente permanente 
do PPGE/UFMT e sanar a fragilidade de haver apenas uma orientadora de 
mestrado e doutorado no GEPLICC-For. Ainda na perspectiva de agregar 
valor ao Grupo, destacamos a atuação de uma bolsista PNPD/CAPES, que 
ao realizar estágio pós-doutoral neste Grupo por um ano, regularizou a 
periodicidade das reuniões, co-orientou projetos de mestrado e doutora-
do, compôs bancas examinadoras no Programa e aumentou a produção 
científica do Grupo. 

Destacamos aqui não só o desenvolvimento e maturidade do GE-
PLICC-For, mas também do próprio Programa de Pós-graduação em 
Educação, que na última década conseguiu não só consolidar o curso de 
mestrado, criando o curso de doutorado, como também consolidar seu 
curso de doutorado na segunda avaliação quadrienal deste, atingindo, em 
2017, o estrato 5 na avaliação quadrienal da CAPES. Temos então um ciclo 
estabelecido: a infraestrutura de pesquisa do programa de pós-graduação 
potencializa o grupo de pesquisa, que, por sua vez, potencializa o pro-
grama, que volta a fortalecer o grupo, em um movimento contínuo de 
crescimento coletivo.

Em relação à internacionalização do Grupo em questão, esta só foi de-
sencadeada a partir de redes de pesquisa nacional, estabelecida com outro 
programa de pós-graduação de universidade brasileira, que criou possibi-
lidades de intercâmbio com pesquisadores e instituições internacionais e a 
partir da concorrência bem-sucedida de uma doutoranda do GEPLICC-For a 
uma bolsa do Programa de Doutorado Sanduíche PDSE/CAPES. Esta mesma 
doutoranda, hoje egressa do PPGE e colaboradora no Grupo, já se encontra 
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em estágio pós-doutoral no Programa de Pós-graduação da Universidade 
Federal de Pelotas, UFPEL, no mesmo grupo de pesquisa que articulou 
seu doutorado sanduíche no exterior. Novamente nos deparamos com a 
potência de um ciclo contínuo de formação e pesquisa.

Os dados expostos no Gráfico II agregam as teses e dissertações em 
temas desenvolvidos a partir do GEPLICC-For. A identidade inicial do Gru-
po estava vinculada aos temas de pesquisa já desenvolvidas pela líder do 
grupo: políticas de currículo em uma perspectiva crítica, organização cur-
ricular por ciclos de formação humana e currículo e relações étnico-raciais. 
Tais pesquisas levaram à orientação de projetos atravessados pela noção 
de diferença, de formação e de inclusão, desdobrando-se nas temáticas de 
gênero, Educação de Jovens e Adultos, formação de professores, inclusão 
de deficientes físicos e intelectuais nos processos de escolarização e em 
educação do campo. 

Gráfico II – Temas de pesquisa em currículo abordados nas teses e dissertações

Fonte: Dados coletados pelas autoras na Plataforma Lattes

Se houve um leque de abertura para diferentes temáticas afins no 
percurso do Grupo em questão, após sua primeira década o GEPLICC-For 
caminha, juntamente com o PPGE/UFMT, para um patamar de excelência 
na produção de conhecimento, carecendo de fechamento do leque em 
temáticas que continuarão voltadas ao desenvolvimento humano de modo 
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integral, aos projetos e educação e de sociedade justas, portanto, acolhedoras 
da diferença e orientadas para a valorização da vida em todos os reinos. 
Referido fechamento se encontra em direção às seguintes temáticas: orga-
nização curricular por ciclos de formação humana, políticas de currículo 
em educação do campo, políticas de ações afirmativas e currículo, políticas 
de formação de professores e currículo e pesquisas das próprias pesquisas, 
sejam do Grupo ou do campo do currículo em diferentes âmbitos (local, 
regional, nacional ou globais).

Também exercitamos a caraterização das pesquisas desenvolvidas no 
GEPLICC-For por meio da identificação dos/as pesquisadores/as do campo 
do currículo mais citados. Entre aqueles de origem nacional encontramos: 
Antônio Flávio Moreira, Tomaz Tadeu da Silva, Marisa Vorraber Costa, 
Vera Candau, Miguel Arroyo, Nilda Alves, Jeffersom Mainardes, Álvaro Luiz 
Moreira Hypólito, Ruth Pavan, José Licínio Backes Alice Lopes e Elizabeth 
Macedo. Entre os estrangeiros do campo do currículo encontramos: Michael 
Apple, José Gimeno Sacristán, Henry Giroux, José Pacheco, Jurjo Torres 
Santomé, Stephen Ball e Ivor Goodson.

Outros autores estrangeiros, que não se situam ou não são situados no 
campo do currículo, também se fazem presentes no referencial das pesqui-
sas desenvolvidas no Grupo. Estes estão ligados ao referencial teórico que 
orientam as pesquisas, tais como o pós-estruturalismo, a teoria do discurso, 
os estudos culturais (pós-colonialismo), estudos decoloniais e os estudos 
feministas. Entre os autores mais citados encontramos: Lev Semenovitch 
Vygotsky, Stuart Hall, Homi Bhabha, Judith Butler, Ernesto Laclau, Chantal 
Moufe, Catherine Walsh, Walter Mignolo, Gaston Pineau, Antônio Nóvoa, 
Boaventura de Souza Santos, Maurice Tardif e Aníbal Quijano.

As temáticas e autores remetem ao desenvolvimento teórico e metodo-
lógico do GEPLICC-For. A maioria de suas pesquisas se encontra orientada 
pela noção de ciclo político (BALL; BOWE, 1992), que compreende as 
políticas como não definidas de modo vertical ou direcionadas exclusi-
vamente pelo Estado, mas configuradas por diferentes textos, contextos 
e efeitos, em movimento cíclico não linear. Desse modo referidas pes-
quisas procuram mais compreender o movimento político dos currículos 
analisados e não investem esforços na crença em que as políticas possam 
ser implementadas.
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Uma ancoragem teórica decisiva assumida nas pesquisas do Grupo é 
a noção de currículo. Acompanhando o movimento de reconceptualização 
(SILVA, 1999) do campo, as pesquisas compreendem currículo fundamen-
tando-se principalmente em Lopes e Macedo (2011, p. 186-187). Estas 
pesquisadoras, a partir da compreensão da cultura não como produto ou 
artefato cultural, mas como um conjunto de sistemas de significação, optam 
por “[...] pensar o currículo na incerteza do mundo contemporâneo, como 
prática de atribuição de sentido ou como enunciação. [...] Ele é, portanto, 
uma prática cultural.” Assim, o GEPLICC-For assume a política de currículo 
como uma política cultural.

As inscrições temáticas e teórico-metodológicas do GEPLICC-For pa-
recem acompanhar o próprio campo do currículo indicando, assim, a sua 
inserção científica. Ao compararmos com a pesquisa de Oliveira e Silva 
(2016), os recortes de pesquisa se aproximam.

Outro indicativo da inserção científica é a comunicação dos resultados 
das pesquisas em eventos do campo da educação, de um modo geral, e 
do currículo em específico. A partir da Plataforma Lattes, observamos que 
o Grupo se faz presente comunicando trabalhos e organizando o próprio 
evento no Seminário de Educação, realizado anualmente pelo PPGE/UFMT; 
nos Encontros de Pesquisa em Educação do Centro-Oeste, organizados 
bienalmente por associados da ANPED, onde o Grupo participou efetiva-
mente da criação do GT Currículo no ano 2014 (OLIVEIRA; SILVA 2016); 
nos Colóquios Internacionais de Currículo, organizados pela UFPB; no Coló-
quio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, organizado bienalmente 
por grupos de pesquisa de IES dos três países envolvidos; do Encontro 
Nacional de Didática e Práticas de Ensino, organizado bienalmente por 
pesquisadores da educação no Brasil; e nas reuniões nacionais da ANPED, 
onde se situa o GT Currículo, também de realização bienal.

Considerações Finais

O GEPLICC-For se encontra entre a materialidade das políticas curri-
culares, a infraestrutura de pesquisa de um campo de conhecimento – em 
especial programas de pós-graduação stritco sensu, periódicos científicos 
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e os eventos da área da Educação –, e as questões epistemológicas deste 
campo, com seus desdobramentos teórico-metodológicos. 

O campo do currículo em específico se encontra marcado por belige-
rância discursiva em torno do significado de currículo, das teorias válidas 
para fundamentar as pesquisas nesse campo e pelas próprias disputas de 
significados e de projetos das políticas públicas em currículo, sejam elas 
locais, regionais, nacionais e mundo afora. O efeito desses confrontos 
epistemológicos e políticos reverberam no Grupo com a presença tanto 
de referencial crítico quanto de referencial pós-crítico, mais no sentido de 
agregar elementos favoráveis destes referenciais em torno de um objeto de 
estudo do que de confrontá-los. 

As pesquisas desenvolvidas pelo Grupo fazem seus recortes em cur-
rículo recorrendo às abordagens qualitativas de pesquisa e aos autores 
academicamente reconhecidos como tendo pertencimento ao seu campo 
científico, configurando um leque de temáticas que são abordadas, com 
diversidade de referenciais teóricos e de procedimentos metodológicos. 
Embora aos olhos de alguns pareça dispersão, nessa análise reconhece-
mos como um exercício de coerência com o atendimento das demandas 
advindas das redes de ensino e de formação e com o acolhimento da 
diferença.

Considerando os postos de trabalho onde se encontram os egressos, 
podemos celebrar a inserção social do GEPLICC-For. Todos os egressos 
deste Grupo atuam em instituições da educação, na docência da Educação 
Básica e/ou da Educação Superior e em postos de direção na gestão muni-
cipal e estadual da educação.

Com inspiração em Freire (1987), entendemos a inserção social en-
quanto um movimento que se inicia com o reconhecimento de problemá-
ticas em que nos encontramos envoltos, passa pelo nosso deslocamento 
para uma posição externa de distanciamento, observação, contemplação 
e entendimento, e retorna ao ponto inicial de modo intencional, indutivo, 
científico e politicamente orientado, direcionando nossa ação profissional 
e toda nossa tomada de decisão. Sendo assim, concluímos que há inserção 
social e científica do Grupo em questão como um movimento da ordem do 
social, pois todo seu percurso se encontra, necessariamente, gerado pelo 
coletivo, atravessado pelo institucional e endereçado a ambos.
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Nessa perspectiva, a própria atuação da líder do grupo como editora de 
um periódico científico da área da educação, como diretora do Instituto de 
Educação e como Pró-reitora de Ensino de Pós-graduação são entendidos 
como inserção social, pois estas diferentes instâncias configuram lugares 
privilegiados para a tomada de decisão e de direcionamento político ins-
titucional da educação e em especial, da pesquisa e pós-graduação em 
âmbito institucional.

Se por um lado a inserção social pode diminuir o quantitativo de pro-
dutos científicos, pois com atuação em cargos dirigentes e na docência há a 
diminuição da frequência dos/as pesquisadores/as nos estudos do Grupo, da 
realização de pesquisas, da participação em eventos e, consequentemente, 
da comunicação de seus resultados de pesquisa e de artigos publicados, 
por outro lado ganha-se em qualidade, uma vez que as demandas do local 
de trabalho funcionam ao modo de front de batalha, tensionam recortes de 
pesquisa (im)pertinentes, fazendo chegar os resultados delas advindos nas 
decisões cotidianas do trabalho de cada pesquisador/a do Grupo.

Em suma, vemos o desenvolvimento qualitativo do GEPLICC em 
um movimento não linear de crescimento avante e além, mas sim em 
um movimento cíclico retrodutivo, no vai e vem de um círculo virtuoso, 
acrescentando a si mesmo e às várias instâncias institucionais que atra-
vessa. Nesse movimento, o próprio Grupo impulsiona e é impulsionado 
pelo PPGE, pela UFMT, pela realidade das redes da Educação Básica, 
pelo próprio campo do currículo e por eventos científicos do campo 
da educação. Movimento contínuo e indissociável de coletividades que 
habitam e constroem as várias instâncias da ordem do social, de modo 
que foge ao nosso poder de discernimento a indicação de onde começa 
e onde termina esse movimento.
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Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química de 
Mato Grosso: história, desafios e perspectivas

Elane Chaveiro Soares 
Irene Cristina de Mello 

Introdução

O Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química (LabPEQ) é um setor 
do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas e da Terra da 
Universidade Federal de Mato Grosso, que congrega professores pesqui-
sadores e estudantes de graduação e pós-graduação. Tem como objetivo 
geral promover o aperfeiçoamento teórico-metodológico da pesquisa em 
ensino de Química e Ciências Naturais, mediante atividades de natureza 
científica, articulando a indissociável natureza da universidade que é o 
ensino, a pesquisa e a extensão.

No espaço LabPEQ são desenvolvidos diversos projetos de pesquisa e 
extensão, interagindo de forma sistêmica universidade e sociedade. Além 
de atividades de pesquisa, o grupo apoia com sua infraestrutura os estudos 
e trabalhos monográficos de estudantes de graduação na área de Ensino de 
Química e realiza regularmente projetos de extensão, cursos, formações de 
professores, eventos científicos dentre outras atividades.

Ao se dedicar ao estudo de questões relacionadas ao ensino de Quí-
mica e Ciências, o grupo insere-se de forma ativa a uma comunidade de 
pesquisadores da área existe no Brasil e no cenário internacional (Didática 
das Ciências), que possui uma história consideravelmente recente. No 
LabPEQ privilegiamos o estudo e a contextualização das práticas teóricas, 
experimentais e técnicas mediante as quais ocorre a produção na educação 
em Ciência e sua difusão.

Há o entendimento no grupo de que a investigação em Educação 
em Ciências e Educação Química não é apenas um amontoado de resulta-
dos, mas antes o desenvolvimento de uma produção intelectual capaz de 
transformar pessoas, formar pesquisadores e contribuir para a melhoria 
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do ensino e aprendizagem dos conteúdos científicos. Investigar o ensino 
de Química a partir dessa perspectiva implica questionar também fatores 
políticos, econômicos e marcadores sociais que influenciam a produção e 
dinâmica das Ciências Naturais.

Os projetos dos pesquisadores do LabPEQ contemplam linhas de 
pesquisa inerentes ao ensino de Química/Ciências em temporalidades 
diferentes, são elas:

• Formação de Professores, sobretudo no que tange a análise de pro-
gramas e políticas de formação de professores; avaliação de modelos 
e práticas de formação de professores para diferentes níveis e mo-
dalidades de escolaridade; desenvolvimento profissional e saberes 
docentes; estágio supervisionado etc.

• Alfabetização científica e tecnológica, abordagens CTS/CTSA, pre-
ponderantemente estudos sobre as questões sociocientíficas e abor-
dagens temáticas no ensino de química e as relações entre ciência, 
tecnologia, sociedade e ambiente.

• Ensino e aprendizagem de conceitos científicos, nesta linha são 
realizadas pesquisas sobre ensino por investigação, aprendizagem 
colaborativa e aspectos cognitivos envolvidos no ensino e na apren-
dizagem de conceitos químicos. 

• Educação em espaços não-formais e divulgação científica, na qual 
são priorizadas as investigações sobre as práticas de divulgação 
científica e educação em feiras e espaços não formais de Educação 
em Ciências/Química.

• Currículos de Química/Ciências, os estudos abordam em geral as 
reformas curriculares, conhecimentos escolares e história das dis-
ciplinas científicas e currículos em perspectivas disciplinares e in-
terdisciplinares.

• Avaliação no ensino de química/Ciências, são feitas análises de di-
ferentes tipos de avaliações externas e de larga escala (PISA, ENEM, 
ENADE e outros) e investigação sobre processos e instrumentos de 
avaliação no ensino de Química e ciências.

• Diferença, multiculturalismo, interculturalidade: relações entre Edu-
cação e Ensino de Química e temas como inclusão, religião e edu-
cação do campo.
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• Processos, recursos e materiais didáticos, dentre as abordagens desta 
linha, o grupo dedica-se ao estudo de sequências didáticas; ativida-
des lúdicas e diversificados recursos didáticos, como livros didáticos 
e paradidáticos para o ensino e aprendizagem de química.

• Tecnologias Digitais no Ensino de Química, as investigações que 
abordam o desenvolvimento de aplicativos digitais suportados em 
teorias de aprendizagem e voltados para o ensino e aprendizagem 
de química; investigações sobre o uso de redes sociais, vídeos e in-
ternet; problematização e análise de metodologias ativas e processos 
virtuais de ensino e aprendizagem.

• A experimentação no ensino e aprendizagem de química, estudos 
relacionados ao papel da experimentação no ensino e aprendizagem 
de conceitos e temas químicos, o desenvolvimento de atividades 
experimentais, experimentos investigativos e experimentos ilustra-
tivos e estudos sobre experimentos propostos no desenvolvimento 
histórico de conceitos e ideias.

• Políticas educacionais, análise e avaliação de políticas públicas em 
diferentes níveis e modalidades de ensino; legislação educacional; 
políticas de formação de pesquisadores; estudos comparativos in-
ternacionais relacionados à Educação e Ensino de Química.

• Questões teóricas e metodológicas da pesquisa, identificação de 
tendências e perspectivas teóricas e metodológicas na pesquisa em 
Educação e Ensino de Química.

No que concerne aos interesses investigativos do grupo LabPEQ, são 
objetos de estudos os processos relativos à docência e formação em Quí-
mica/Ciências, tanto no âmbito da formação inicial e continuada, tanto em 
níveis da educação básica quanto do ensino superior. São também enfoque 
de pesquisas a história e filosofia da ciência, o currículo e a difusão científica, 
como dimensão da prática educativa. 

O LabPEQ desenvolve atividades em redes sociais como forma de 
divulgação de suas atividades e aproximação com estudantes e professo-
res, sobretudo da educação básica de Mato Grosso. O grupo possui uma 
logomarca muito conhecida na área de Ensino de Química (figura 01), que 
bem retrata o entendimento em relação a indissociabilidade ensino, pesqui-
sa e extensão, em um desenho significativo em formato de uma molécula, 
unidade representacional da química formadora de substâncias.
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Figura 01 – Logo do LabPEQ

Fonte: Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química - UFMT

História do Grupo

O Laboratório de Ensino do Departamento de Química da Universi-
dade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá, fisicamente existe desde a 
criação do curso de Licenciatura em Química, na década de 1972. Foi criado 
dois anos depois da fundação da própria instituição, tendo como primeira 
coordenadora a professora Lydia Parente. 

Ao ser criado, o curso de Licenciatura Plena em Química possuía uma 
estrutura curricular do tipo 3+1, um primeiro ciclo de disciplinas da área 
de referência, seguido de um ciclo profissional de apenas um ano, o que 
deixava o curso sem identidade para a docência. Nesse aspecto, o Labo-
ratório de Ensino exercia um importante papel no campo profissional dos 
licenciandos em Química, incentivando-os à docência, em um contexto 
em que o incentivo era preponderantemente para o exercício da química 
como área técnica.

Nesse período, o ensino de graduação e a extensão eram o motor do 
grupo. Não existia nenhum doutor ou mestre na área de Educação, aliás 
somente em 1996 foram formados mestres para o grupo, inclusive a própria 
professora Lydia Parente.
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O Laboratório de Ensino estava estabelecido em uma área distante dos 
demais laboratórios do Departamento de Química, sendo que o espaço foi 
durante muitos anos motivo de desavença entre os cursos de Engenharias 
e o Departamento de Química. O impasse sobre este espaço encerrou-se 
somente em 2006, mediante documento que estabelecia acordo entre os 
dois institutos. Assim, além de pouca importância para o Departamento de 
Química – expressa inclusive no distanciamento físico –, a área de Ensino 
de Química ficava isolada, com pouco reconhecimento e como inquilinos 
de um espaço que pertencia a todos menos ao grupo. Esse foi um dos 
aspectos que dificultaram a consolidação do grupo, pois o espaço físico é 
uma referência importante para comunidade.

O curso de licenciatura em Química passou por modificações curricu-
lares ao longo do tempo e por um processo de amadurecimento no enten-
dimento sobre a formação de professores para educação básica, processo 
este que resultou na dissertação de mestrado da professora Lydia Parente, 
em 1996, intitulado “Avaliação Emancipatória do Curso de Licenciatura 
Plena em Química da UFMT”.

Em todas as alterações curriculares pela qual passou o curso de Licen-
ciatura em Química, o Laboratório de Ensino esteve presente e com papel 
determinante, seja nos estudos sobre o currículo, seja nas necessárias atua-
lizações em relação ao que acontecia na área de Educação no Brasil e, por 
consequência, nos cursos de licenciaturas. Foram diversos eventos científicos 
(Encontro Nacional de Ensino de Química - ENEQ, Encontro Centro Oeste 
de Debates sobre Ensino de Química - ECODEQ), seminários, reuniões e 
estudos em grupo para que o currículo do curso ganhasse identidade de 
formação de professores.

O último processo de reformulação curricular permitia aos licen-
ciandos um contato longitudinal com as disciplinas pedagógicas do curso 
desde os primeiros semestres, passando a construir este conhecimento 
na dinâmica das disciplinas que vão aprofundando a epistemologia da 
ciência e da prática pedagógica até a chegada aos estágios obrigatórios, 
oportunizando a práxis pedagógica significativa (UFMT, 2009). Em ou-
tros termos, o grupo do Laboratório de Ensino foi determinante para a 
reestruturação curricular do curso que Química da UFMT em vigência e 
de todas as anteriores.
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No ensino de graduação, além das contribuições ao curso de Licencia-
tura em Química, o grupo participou da elaboração, implantação e avaliação 
do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática (LCNM), que 
foi uma das experiências mais inovadoras em formação de professores de 
Ciências no Brasil. Nessa licenciatura, a proposta era a formação de pro-
fessores pesquisadores com currículo centrado na pesquisa com princípio 
formativo e constitutiva do e na prática docente, tendo como eixos norte-
adores a história da ciência e a interdisciplinaridade.

Após a experiência presencial o grupo participou da mesma versão 
do curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática, ofertado no 
âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB) na modalidade a distância, 
no contexto da política nacional para formação dos profissionais do magis-
tério, instituída pelo Decreto 6.755/2009.

Além de forte atuação no ensino de graduação, o Laboratório de En-
sino exercia intensamente a extensão universitária. Dois projetos devem 
ser destacados, são eles: Ciência vai à Escola e Química para o Ensino 
Fundamental. O projeto Ciência vai à Escola foi um projeto de extensão 
que teve grande repercussão na década de 1990 e envolvia professores do 
Departamento de Química de várias áreas (Bioquímica, Orgânica, Inorgâni-
ca). Nele, o grupo visitava escolas e levava experimentos para sala de aula, 
sobretudo no ensino fundamental.

No período de 1996 a 2006 outro projeto foi desenvolvido e tratava da 
formação de professores para trabalhar Química no Ensino Fundamental. 
Essa temática à época era pouco explorada e a discussão aproximou o 
Laboratório de Ensino de Química com o Núcleo de educação a distância 
da UFMT (NEAD), no curso de Pedagogia. Desde então, o Laboratório de 
Ensino – posteriormente nomeado de LabPEQ –, participa frequentemente 
de ações junto ao curso de Pedagogia a distância, inclusive no projeto de 
formação de pedagogos no Japão. Realiza trabalhos para a UFMT Online 
e junto ao curso de Pedagogia a Distância, com atividades de estágio su-
pervisionado e disciplinas na área de Ciências Naturais.

Em que pese as muitas contribuições do Laboratório de Ensino, a pesqui-
sa e a pós-graduação eram praticamente inexistentes. Até 2003, as atividades 
desenvolvidas pelo grupo consistiam basicamente no âmbito do ensino e da 
extensão. Assim, a partir do ano supracitado foi necessário alterar o nome do 

196



laboratório, pois a pesquisa passou a ser um dos eixos fortes de atividades do 
grupo, haja vista que uma docente, professora Irene Mello havia retornado 
do doutorado em Educação – ênfase em Educação em Ciências/Ensino de 
Química – e institui o grupo de pesquisa, que a partir de 2008, já consolida-
do, passa a ter registro no CNPq. Assim, nascia o Laboratório de Pesquisa e 
Ensino de Química (LabPEQ) como é conhecido em tempos atuais.

A natureza do Laboratório de Ensino continuou fortemente marcado 
no LabPEQ, que permaneceu com as atividades de ensino e extensão, mas 
a pesquisa e a pós-graduação foram definitivamente incorporadas, sendo 
atualmente o foco principal do grupo.

De 2003 a 2012 o grupo pouco cresceu em termos de recursos humanos 
(professores do quadro regular da UFMT), estando constituído basicamente 
de professores mestres e uma professora doutora. Em 2012, outra professora 
membro nata do grupo retorna do doutorado em Educação, professora Elane 
Soares (PUC-RS) e em 2016 mais um professor, que já integrava o grupo, 
professor Marcel Ribeiro, retorna com o doutorado pela Rede Amazônica 
de Ensino de Ciências e Matemática (REAMEC). Desde que iniciou suas 
atividades, outros docentes contribuíram com o LabPEQ com passagens 
significativas no grupo, como as professoras Mauricéa Nunes, Angela De-
nardi, Mariuce Moraes, Larissa Dantas, Claudia Magnani etc.

O LabPEQ vem contribuindo na formação docente e participa ati-
vamente desde a primeira edição de programas da Capes, como o Pibid, 
Novos Talentos, Prodocência e Residência Pedagógica. Muitas atividades 
desenvolvidas nesses projetos transformaram-se em pesquisas educacionais 
na graduação e pós-graduação. 

O grupo participou da comissão avaliadora e coordenadora no Progra-
ma Nacional de Livros Didáticos (PNLEM/PNLD) do Ministério da Educação 
nas edições de 2007, 2012, 2015 e 2018. Decorreram dessas participações 
muitos estudos e publicações. Ainda, no âmbito do Ministério da Educação/
INEP, os membros da equipe participaram como avaliadores de cursos de 
Química no Brasil.

No estado de Mato Grosso, o LabPEQ contribuiu na discussão e elabo-
ração do texto das Orientações Curriculares e de frequentes formações de 
professores mediante o Centro de Formação de Professores de Mato Grosso 
(CEFRAPO) e outras instituições.
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No campo de gestão, toda a equipe contribui com atividades admi-

nistrativas na UFMT, seja na coordenação de cursos de graduação e pós-

-graduação, em coordenações institucionais de projetos e na administração 

superior. A gestão também é para o LabPEQ uma rica fonte de objetos de 

estudos e com uma vasta produção científica (livros e artigos) do grupo.

Membro do LabPEQ participa em representação em Sociedade Cien-

títica (SBEnQ) e editoriais de revistas, tais como Revista da Sociedade 

Brasileira de Ensino de Química e Revista REAMEC. Além disso, todos os 

pesquisadores titulares do grupo contribuem em comitês de diversas revistas 

científicas brasileiras, dentre elas: Ensaio, Química Nova, Química Nova na 

Escola, REAMEC, Actio, ReSBEnQ.

Projetos de Pesquisa e Extensão 

Ao longo de dezoito anos foram muitos os projetos de pesquisa e 

extensão realizados pelo Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química, 

contudo o mais importante por sua continuidade e alcance da comunida-

de é a Semana de Minicursos das Práticas de Ensino de Química da 
UFMT, que se apresenta como foco de ensino, pesquisa e extensão, por isso 

dar-se-á visibilidade a este projeto neste texto. Criado em 2003, o projeto 

SemiPEQ aflorou da necessidade de articular as ações do LabPEQ com a 

comunidade externa à UFMT. 

O projeto iniciou com a perspectiva de oportunizar aos licenciandos 

em Química a articulação com a educação básica, na oferta de cursos que 

pudessem ser criativos e atrativos para os estudantes. Com o passar do 

tempo, a SemiPEQ ficou conhecida nas escolas e em muitas edições as 

inscrições se encerravam em poucos dias. Em algumas edições fechávamos 

acordo com determinadas escolas. Aos poucos tivemos o envolvimento dos 

professores e com isso criamos espaços para que os mestrandos pudessem 

atuar na formação desses professores. Assim, enquanto os licenciandos 

estavam em atividades com os alunos, concomitantemente os mestrandos 

ministravam atividades para os docentes da escola básica, em um processo 

de formação cruzada ou uma tríade de formação.
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O projeto SemiPEQ foi objeto de pesquisa de trabalho de conclusão 
de curso da Licenciatura e Química da UFMT. O estudo demonstrou a 
eficiência e importância deste projeto de extensão do grupo LabPEQ no 
desenvolvimento profissional docente (MORAES, 2018).

Produções: teses e dissertações

O grupo LabPEQ atua em três programas de Pós-Graduação: Programa 
de Pós-Graduação em Educação (desde 2003, nota 5), Programa de Pós-
-Graduação em Ensino de Ciências (Mestrado Profissional, desde 2010, 
nota 4) e Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências da Rede 
Amazônica em Educação em Ciências e Matemática (doutorado, desde 2010, 
nota 5). Nesses dois últimos programas, o grupo participou da elaboração 
do projeto e implantação dos mesmos na UFMT. 

Desde a primeira defesa de dissertação de mestrado em 2006 até os 
dias atuais, o LabPEQ contabiliza mais de 40 dissertações de mestrado, 
cinco teses de doutorado e mais de oitenta monografias na área de Ensino 
de Química. No quadro abaixo é possível verificar os títulos das pesquisas 
e o ano de desenvolvimento (stricto sensu):

TEMA DE PESQUISA ANO NÍVEL

Química forense para o Ensino de Química: uma abordagem lúdica e experimental a 
partir de um livro paradidático

2020 Mestrado

Internacionalização do Ensino Superior: o movimento na Licenciatura em Química 
da Universidade Federal de Mato Grosso

2020 Mestrado

Internacionalização na Universidade Federal de Mato Grosso: estudo de caso da Rede 
Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. 

2019 Mestrado

O desenvolvimento profissional docente e o diálogo entre ciência e religião 2019 Mestrado

Ciências Naturais no Ensino Fundamental: o Pantanal Mato-Grossense como ambiente 
de ensino e aprendizagem. 

2019 Mestrado

A internacionalização no Ensino Superior: estudo de caso nos cursos de Ciências 
Naturais e Matemática. 

2019 Mestrado

Docência no Ensino Superior: contribuições do curso docência no ensino superior 
aos professores da área de ensino de ciências naturais da UFMT.

2019 Mestrado

Paradidático como estratégia pedagógica para o Ensino de Química: aprendendo com 
uma planta chamada cana-cana-de-açúcar. 

2019 Mestrado

continua...
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TEMA DE PESQUISA ANO NÍVEL

Os quatro elementos: Terra, Água, Ar e Fogo - um tetramorfo envolvido em um tênue 
limite entre o sagrado e profano. 

2019 Doutorado

Saberes Científicos e Pedagógicos de Conteúdos em Ciências Naturais expressos 
por Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

2019 Mestrado

Estratégias de Ensino por meio de Analogias: Uma proposta de Guia Didático para 
Professores de Química.

2019 Mestrado

Tema Sociocientífico em Ciências Naturais: Uma proposta de paradidático para o 
Estudo dos Agrotóxicos. 

2019 Mestrado

Saberes Científicos e Pedagógicos de Conteúdo em Biologia Expressos por Professores 
da Educação de Jovens e Adultos em Santo Antônio do Leverger-MT. 

2019 Mestrado

Saberes Científicos e Pedagógicos de Conteúdo em Ciências Naturais Expressos por 
Pedagogos no Ensino Fundamental. 

2018 Mestrado

Ensino de Química em Destaque: Proposta de Sequência Didática para o Estudo de 
Soluções. 

2018 Mestrado

Epistemologia e Ensino de Ciências: Uma Proposta de Formação para Professores 
de Química e Ciências Naturais. 

2018 Mestrado

Conservação de alimentos: uma sequência didática interativa na perspectiva CTSA 2018 Mestrado

O papel da Aula de Campo na formação de professores de Biologia da Universidade 
Federal de Mato Grosso. 

2018 Mestrado

O Programa Nacional do Livro Didático como produto de interesses políticos, eco-
nômicos e pedagógicos: um estudo sobre os livros digitais de Química. 

2018 Doutorado

O Programa de Pós-Graduação da Rede Amazônica de Educação em Ciências e 
Matemática: estudo da trajetória profissional de egressos. 

2018 Doutorado

Uma proposta de Sequência Didática para o ensino de Eletrólise na Educação Básica 2017 Mestrado

Extração de óleos essenciais por arraste a vapor: sequência didática para proporcionar 
aprendizagem de conceitos de química.

2017 Mestrado

O Ambiente Virtual de Aprendizagem e sua incorporação nas atividades acadêmicas 
dos cursos de graduação. 

2017 Mestrado

A Química do Canjinjim: na interface entre a cultura e o Ensino de Ciências. 2017 Mestrado

Docência no Ensino Superior: A construção da identidade docente em um curso de 
formação por área do conhecimento.

2017 Doutorado

A Influência do PNLD na (Re)Elaboração dos Livros Didáticos do Ensino Médio: um 
estudo de caso na produção de um livro didático de Química. 

2016 Mestrado

LabHort@: uma Perspectiva de Espaço Interdisciplinar no Ensino de Ciências Naturais. 2016 Mestrado

Experiment@: Guia Didático com Abordagem Investigativa no Ensino Experimental 
de Química.

2016 Mestrado

continua...
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TEMA DE PESQUISA ANO NÍVEL
ESPIA LÁ - Aplicativo educacional em dispositivo móvel que organiza e facilita o 
acesso a produtos educacionais.

2015 Mestrado

Na trilha da Aventura: contribuições do Roleplaying Game (RPG) como um Guia 
Didático para o Ensino de Química.

2015 Mestrado

A Sua Majestade a Soja: um paradigmático como estratégia pedagógica ao ensino de 
Química em Mato Grosso. 

2015 Mestrado

A produção de materiais didáticos no ensino de Ligações Químicas. 2014 Mestrado

As contribuições do Programa Monitoria para Iniciação à Docência no Ensino Superior. 2014 Mestrado

QuimiGui@: orientações para produção de materiais didáticos para o Ensino de 
Química. 

2014 Mestrado

Um estudo sobre o Ensino Médio Inovador em Mato Grosso. 2014 Mestrado

Dispositivos Móveis no Ensino de Química: o professor formado, o profissional de 
informática e os diálogos possíveis. 

2014 Doutorado

O PIBID e a iniciação à Docência no curso de Licenciatura Plena em Química da UFMT. 2013 Mestrado

Educação do campo na Amazônia Legal de Mato Grosso: o perfil do estudante egresso 
em relação à aprendizagem de Química. 

2012 Mestrado

Ensino de Ciências na Escola do Campo em Alternância: o caso de uma escola do 
município de Terra Nova do Norte em Mato Grosso. 

2012 Mestrado

Equimídi@: uma hipermídia como estratégia pedagógica no ensino de equilíbrio 
químico.

2012 Mestrado

Contribuições do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais e Matemática 
com Habilitação em Química da Universidade Federal de Mato Grosso, na Trajetória 
Profissional de seus Egressos.

2011 Mestrado

Trajetória Acadêmico - Profissional de Egressos do Curso de Bacharelado em Química 
da Universidade Federal de Mato Grosso.

2011 Mestrado

Rompendo o silêncio de trinta anos: as trajetórias escolar e profissional dos egressos 
do Curso de Licenciatura Plena em Química da UFMT. 

2010 Mestrado

O ensino de Química via Internet: uma experiência com a Metodologia da WebQuest. 2010 Mestrado

Hipermídia Termoquim: uma estratégia pedagógica para o ensino de química. 2010 Mestrado

Jovens na Educação de Jovens e Adultos e sua Interação com o Ensino de Química. 2009 Mestrado

Aula-Obra: uma prática pedagógica e busca da competência. 2008 Mestrado

A Química no Ensino Fundamental e os Conhecimentos dos Professores das Escolas 
Municipais da Cidade de Várzea Grande-MT. 

2008 Mestrado

As Histórias em Quadrinhos aplicados ao Ensino de Química. 2008 Mestrado

A trajetória pessoal e profissional dos egressos do curso de Bacharelado em Química 
da UFMT. 

2008 Mestrado

A Química Orgânica no Ensino Médio: no livro didático e na sala de aula. 2007 Mestrado

As Práticas de Informática e Telemática dos Docentes e Discentes do Curso de 
Licenciatura Plena em Química da UFMT.

2006 Mestrado

Fonte: Laboratório de Pesquisa e Ensino de Química – LabPEQ-UFMT
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Como perspectiva futura na pós-graduação, o grupo se prepara para ini-
ciar a orientação de teses de doutoramento no Programa de Pós-Graduação 
em Educação a partir de 2022, na linha de Educação em Ciências.

Relevância para a regionalização e sinalização de 
internacionalização

Durante décadas o LabPEQ consagra-se como referência e suporte a 
outros grupos de Educação Química no Estado de Mato Grosso. A formação 
de licenciandos em química com foco para pesquisa, mestres e doutores tem 
sido a perspectiva de trabalho do grupo. Muitos profissionais que integraram 
o LabPEQ como mestrandos e doutorandos encontram-se em trabalho em 
escolas públicas de Mato Grosso e em muitas instituições federais de ensi-
no superior como pesquisadores, tais como: UFMT-Cuiabá, UFMT-Sinop, 
UFMT-Barra do Garças, Universidade Federal do Acre, Universidade Federal 
de Juiz de Fora, Universidade Federal de Rondônia, Instituto Federal de 
Mato Grosso. 

Em décadas anteriores, a obtenção do título de mestre em educação/
ensino de Química no estado era pouco frequente e o doutorado inexistente, 
sendo necessária a saída dos profissionais para outros Estados. Com o tra-
balho realizado pelo LabPEQ em conjunto com outros grupos de pesquisa 
da UFMT e também de outras universidades foi possível proporcionar a 
formação de pesquisadores em Mato Grosso.

No que tange à internacionalização, o grupo possui ações, atividades de 
pesquisas e produção em parceria com a Universidade de Genebra (Suiça) 
e Universidade de Sevilha (Espanha), bem como orientações de estudantes 
do mestrado junto ao Programa PAEC-OEA-GCUB. Há no grupo o profícuo 
desenvolvimento de estudos sobre a internacionalização no ensino superior 
na área de educação em Ciências, temática pouco explorada no âmbito da 
área de Ensino de Química e Ciências no Brasil.

O grupo esteve representado no Comitê Assessor do Grupo Coimbra 
de Universidades Brasileiras (2017-2020), integra a Cátedra UNESCO Ética e 
Sociedade na Educação Superior desde 2017 e atua como em consultoria ao 
Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras desde 2020.
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Considerações Finais

No estado de Mato Grosso, assim como em grande parte do Brasil 
os cursos de licenciaturas são menos atrativos e geralmente possuem alto 
índice evasão.

Existe em Mato Grosso um grande déficit de professores com formação acadêmica 

adequada e a Universidade Federal de Mato Grosso é a principal responsável 

por parte considerável da formação inicial de professores para atuar nas áreas 

de Pedagogia, Códigos e Linguagens, Ciências Sociais e Ciências Naturais e 

Matemática. Associam-se a esses aspectos outros que contribuem para tornar o 

ensino no Estado deficitário, tais como baixa remuneração do corpo docente, 

insuficiência de formação continuada aos professores; condições escolares des-

favoráveis; problemas de gestão escolar, a violência, a desvalorização da escola 

e do professor perante os alunos e suas famílias e, consequentemente, um baixo 

nível de aprendizagem (MELLO et al., 2012, p.15).

Diante de questão tão desafiadora, sobretudo para as licenciaturas da 
área de Educação e Ciências e Matemática, onde uma parcela muito pequena 
de jovens almeja ser professores de Química, os grupos de pesquisas que 
tratam da área educação são fundamentais para a formação da identidade 
docente e para divulgação da licenciatura. No caso do LabPEQ, desde a sua 
criação, o mesmo tem sido espaço referenciado de acolhimento, divulgação 
científica, estudos sobre a formação docente e de temas relacionados ao 
ensino de Química e Ciência. Muitos jovens optaram pela docência somente 
após participar de ações junto ao LabPEQ e outros se tornaram pesquisado-
res e defensores da área de ensino de Ciências após a realização dos seus 
mestrados e doutorados no grupo de pesquisa. 

Em que pese a importância de toda contribuição da produção científica 
e participação no cenário nacional da pesquisa em ensino de Química e 
Ciências, o grupo LabPEQ apresenta-se na sua mais valiosa forma ao con-
tribuir fortemente com a formação de professores e pesquisadores. Foi a 
partir dessas formações que se pode afirmar que o LabPEQ foi consolidado, 
fornecendo professores e investigadores da área de Ciências Naturais para 
Mato Grosso e para o Brasil.
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Os resultados obtidos a partir do trabalho realizado pelo grupo evi-
dencia que o incentivo à docência e o fortalecimento da articulação entre 
a UFMT e escola de educação básica, são necessárias. Nesse aspecto, o 
LabPEQ tem cumprido seu papel social como grupo de pesquisa e ensino 
de Química/Ciências em Mato Grosso. Afinal, os desafios de uma sólida 
formação não se resumem a dicotomia teoria e prática, mas a todos os 
conhecimentos necessários para o exercício profissional. Nesse aspecto, a 
pesquisa é fundamental.

A concepção do grupo LabPEQ de que o ensino, pesquisa e extensão 
são atividades complexas e multifacetadas permite perceber que a formação 
de professores e pesquisadores perpassa fundamentalmente pela pesquisa 
e pela extensão. 

Com um trabalho centrado em uma epistemologia da prática pro-
fissional, com vista a proposições de abordagens críticas, o LabPEQ tem 
possibilitado, sobretudo pela perspectiva da investigação científica e nas 
atividades de ensino e extensão, maior contato com as singularidades da 
escola básica e no enfrentamento crítico de situações complexas e desafios 
inerentes à educação brasileira e especificamente ao ensino de Química.
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O Grupo de Pesquisa Laboratório de Estudos sobre 
as Tecnologias da Informação e Comunicação na 
Educação – LÊTECE – ou de Percursos Reflexivos 
sobre Outras e Novas Possibilidades de 
Investigação

Katia Morosov Alonso
Cristiano Maciel

Algumas histórias 

Todo e qualquer grupo de pesquisa tem, independentemente da área de 
pesquisa, objetos de investigação ou número de participantes, precedendo a 
sua criação, percursos que tornaram possível a sua existência. Dificilmente, 
um grupo de pesquisa nasce de “geração espontânea”. Com o denominado 
LêTECE não foi diferente, há memórias e percursos anteriores que sustenta-
ram a sua criação, desenvolvimento e consolidação. Então, antes de alguns 
“balanços” significativos sobre a constituição, produção e inserção do grupo, 
é relevante trazer as suas origens. É, pois, com esse intuito que trazemos 
à tona um resgate do trajeto no sentido de que o/a leitor/a compreenda o 
momento vivido pelos seus participantes.

Antes de dar início ao já mencionado, o presente texto está, além desta 
parte introdutória, composto por mais quatro seções: uma dedicada aos 
projetos de pesquisa desenvolvidos e em desenvolvimento; a segunda que 
apresenta suscintamente um balanço da produção do grupo, considerando 
os relatórios de pesquisa que fecharam cada um dos respectivos projetos; 
a terceira que discute/debate reflexões postas pelas pesquisas realizadas; 
e, por último, considerações sobre um devir para os estudos do grupo em 
pauta.

O LêTECE tem suas origens no desenvolvimento dos trabalhos reali-
zados pelo Núcleo de Educação Aberta e a Distância (Nead) do Instituto 
de Educação.
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A UFMT instituiu, em março de 1993, um Núcleo de Educação Aberta 
e a Distância, com o propósito de oferecer, pela primeira vez no Brasil, 
um curso de licenciatura a distância, quando ainda não existia legislação 
que tratasse do Ensino/Educação a Distância. Se persistem, ainda, fortes 
resistências no interior das universidades públicas em relação aos cursos a 
distância, é possível imaginar a excitação que tal ação trouxe às universi-
dades federias à época. 

Historicamente, cada instituição cria as suas condições de atuação e 
intervenção. A UFMT, fundada em 1970, no bojo do projeto desenvolvi-
mentista da ditadura para as chamadas áreas de fronteiras, denominada 
Uniselva, buscava marcar processos de interiorização de suas ações, desta-
cando seu papel regional, tendo como tripé pesquisa-ensino-extensão. A 
pesquisa compunha um elemento fomentador e gerador de conhecimento 
sobre a região. 

Com o ideário de uma universidade regional, em 1979, a Coordena-
ção de Assistência ao Ensino (Coden) elaborou o projeto Interiorização da 
UFMT para ofertar, até 1985, 11 cursos, entre eles os de Pedagogia, Letras 
e Ciências, formando 330 professores em exercício. A partir de 1984 até 
o ano de 1990, o Departamento de Educação passou a oferecer o curso 
de Pedagogia em quatro municípios sede, formando 249 professores em 
exercício. Esses cursos, desenvolvidos durante o período de férias nos 
municípios mais interioranos, eram chamados de licenciaturas parceladas, 
impregnando práticas de formação de parte significativa de professores da 
UFMT. A experiência na formação de professores em serviço habilitava os 
profissionais das licenciaturas e, particularmente, do antes denominado 
Departamento de Educação a participarem ativamente das discussões na-
cionais sobre a profissionalização docente e formação dos professores em 
exercício bem como os instigava a atuarem intensivamente na construção 
de uma política estadual de qualificação junto à Secretaria de Estado de 
Educação, contando também com a participação da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (UNEMAT), dos Municípios (por meio da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação UNDIME - MT) e do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação Pública (SINTEP).

Ao longo do movimento interno das licenciaturas na UFMT, para 
estruturarem um Programa de Formação do Educador, os professores 
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desses cursos se envolveram na construção de uma política de Estado 
para a formação dos professores, que se consolidou por meio do Pro-
grama Interinstitucional de Qualificação Docente (1994, mas lançado 
oficialmente em junho de 1995), que objetivava qualificar, até 2006, os 
professores em exercício das séries inicias e, até 2011, os demais da rede 
pública de Ensino. Essas condições e práticas justificaram a criação do 
Nead. Em agosto de 1994, pelo Conselho Diretor da UFMT – Resolução 
CD n. 88 – 02/08/94, é criado o curso Licenciatura Plena em Educação 
Básica: 1ª a 4ª série do 1º grau – através da Metodologia de Educação a 
Distância, tendo como sujeitos de sua ação professores em exercício das 
redes estadual e municipal de ensino.

Em 1992, com a reestruturação da UFMT, o Departamento se transforma 
em Instituto de Educação (com diferentes departamentos), no documento 
Política de Pesquisa e Ensino do Instituto de Educação, é explicitada a 
opção epistemológica e metodológica, o público-alvo a ser atendido prio-
ritariamente (os professores em exercício das séries iniciais, sem formação 
superior) e são acenados três formatos ou estratégias de atendimento: 
presencial, parcelada e a distância. A ideia de realizar a formação de pro-
fessores a distância surgiu durante uma viagem institucional do governador 
do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado de Educação e do reitor 
da UFMT ao Canadá. Ao visitarem a Télé-Université du Québec (TÉLUQ), 
em dezembro de 1991, vislumbraram a possibilidade de realizar a formação 
de professores a distância.

Foi, então, solicitada uma missão da Unesco, que veio a Mato Grosso 
para reunião com docentes das licenciaturas da UFMT e técnicos da SEDUC, 
visando dar início a esta possibilidade. O desafio posto foi o de pensarmos 
em como realizar a formação dos professores, além daquela oferecida pre-
sencialmente, durante o ano acadêmico ou no período de férias escolares 
e, ao mesmo tempo, elaborarmos o projeto para que se pudesse fazer 
surgir uma rede de formação de professores no âmbito das universidades 
da Amazônia Legal. Para tanto, foi criado um Grupo de Trabalho (GT) in-
terinstitucional e interdepartamental, composto por mais de 40 professores 
de todos os cursos de licenciatura das duas universidades públicas, técnicos 
da Secretaria de Educação e representantes das prefeituras e do sindicato 
dos professores. O objetivo era debater também a possibilidade de oferecer 
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aos professores formação a distância e elaborar um Projeto de um curso de 
licenciatura a distância.

Durante o ano de 1992, o GT fez uma avaliação do Programa de In-
teriorização, levantou dados e trabalhos sobre a formação dos professores 
da rede pública, realizou estudos sobre Educação a Distância e visitou 
instituições brasileiras com experiência em EaD, no intuito de melhor de-
finir o tipo de ação a ser implementada em relação à proposta curricular 
e à dinâmica do curso. Em agosto do mesmo ano, o Diretor de Ensino 
e Pesquisa da TÉLUQ esteve em Cuiabá para conversar com a equipe e 
verificar as possibilidades concretas de um projeto de EaD para o Estado. 
O resultado dessa visita foi a oferta de um curso de formação a distância 
sobre EaD para a equipe (por meio de vídeos e audioconferências) e a 
vinda posterior de um professor da Téluq para residir em Cuiabá e asses-
sorar a equipe na elaboração do projeto.

Até esse momento, a formação do GT tinha sido uma iniciativa da 
reitoria da UFMT. Ela intermediava os contatos com a Téle-universitédu 
Québec, com a Unesco, com o Cread (Consortium - Rede de Educación 
a Distancia para Américas y Caribe) e a Uned (Universidad Nacional de 
Espanha e Costa Rica), para viabilizar a formação do grupo, por meio de 
visitas e estágios em instituições internacionais de EaD. Porém, quando se 
decidiu definir, como lócus institucional da construção da proposta e da 
consolidação do grupo, não mais a reitoria, mas o Instituto de Educação 
(IE), encaminhou-se o pedido de sua criação à Congregação do IE e daí 
nasceu o Nead. Ao longo dos anos de 1993-1994, a equipe do Núcleo foi 
elaborando o projeto, discutindo com docentes, por área de conhecimen-
to, a elaboração do material didático do curso, organizando reuniões com 
prefeitos e secretários de educação dos municípios que fariam parte do 
polo onde o curso seria oferecido e realizando a formação dos orientadores 
acadêmicos. Assim, denominamos a ação daqueles a quem tradicionalmente 
a EaD tem chamado de tutores, pois, seguindo a proposta do projeto peda-
gógico, seriam pessoas que atuariam de maneira intensa e colaborativa nas 
atividades de docência do curso e nos processos de avaliação e orientação 
dos estudantes nos aspectos metacognitivos e cognitivos.

Em agosto de 1994, o curso foi criado pelo Conselho Diretor da UFMT 
(Resolução CD n° 088 em 2/08/1994) e, em dezembro do mesmo ano, 
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realizou-se o primeiro Vestibular Especial para selecionar os 350 professo-
res que participariam do curso em sua fase experimental. Em fevereiro de 
1995, com a aula inaugural, o Nead iniciava a primeira experiência no País 
de um curso de graduação a distância.

O Núcleo foi instituído por um Convênio Tripartite, assinado pelos 
dirigentes da UFMT, Fesmat (UNEMAT) e Seduc (22/12/1992). Na sequên-
cia, o núcleo estabelece uma série de parcerias com outras universidades 
federais para o desenvolvimento de projetos/programas de EaD, bem como 
parcerias internacionais. 

Dentre essas outras frentes de trabalho da equipe do Nead, podem 
ser citadas:

• a implantação da Cátedra UNESCO de Educação a Distância (1996 
a 2010), que possibilitou ao Programa de Mestrado em Educação da 
UFMT introduzir uma área de pesquisa em EaD;

• a participação de programas internacionais na formação em EaD, 
como o do Centro de Aplicação, Estudos e Recursos em Aprendiza-
gem a Distância (CAERENAD, 1999-2004)67; 

• a construção da primeira oferta do curso de especialização on-line 
em Educação Ambiental e Gestão de Recursos Naturais, sob a coor-
denação da Télé-Université du Québec68;

• a oferta de cursos de educação continuada em EaD e de quatro 
cursos de especialização a distância: Gestão em Educação Pública, 
Educação em Ciências Naturais para o Ensino Fundamental, Meto-
dologias para o Ensino Fundamental e Formação de Orientadores 
Acadêmicos para a EaD;

• em parceria com a PUC do Chile e a Universidade Nacional de Educa-
ção a Distância de Costa Rica, a implementação do curso Aplicações 
Educativas da Internet para professores da rede pública de ensino; 

• ser o Polo de Assessoria Pedagógica da Universidade Virtual Pública 
do Brasil (UniRede, 2000-2002); 

67 Faziam parte do Programa, além da UFMT: Télé-Université du Québec (TELUQ), Pontifícia Universidad Católica 
de Chile (PUC/TELEDUC), a Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), Université du Senegal 
(UCAD) e Université de Maurice (UoM).

68 Foi utilizado o ambiente de software na Web – AulaNet – desenvolvido no Laboratório de Engenharia de 
Software do Departamento de Informática da PUC-Rio. Participavam as universidades do Programa Centro de 
Aplicação, Estudos e Pesquisa em Educação a Distância – CAERENAD. O curso foi oferecido posteriormente, 
nas outras instituições do Centro.
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• participar da elaboração do Programa ProDocência (com 21 uni-
versidades) e do documento Formação de Professores das quatro 
primeiras séries do Ensino Fundamental: princípios norteadores para 
elaboração de cursos de Licenciatura, na modalidade a distância no 
âmbito da UniRede (dezembro de 2001);

• participar na oferta do Programa TV na Escola e os desafios de 
hoje, pela UniRede, sob a coordenação da UnB, atendendo a mais 
de 6 mil professores de Mato Grosso, até o ano de 2004;

• pela UniRede, a elaboração de material didático – sobre EaD e a 
oferta de um curso de especialização para formação na modalidade 
das equipes de 16 universidades públicas;

• ter participado da primeira tentativa, por parte das universidades 
públicas, e sob a coordenação da UnB, de criação de uma rede para 
oferta de cursos a Distância: o BRASILEAD (1996);

• produção do material didático multimídia para as áreas do curso de 
Licenciatura Plena em Educação Básica com a Universidade Mondra-
gón (Países Bascos – Espanha) e com financiamento da Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP, 1998-2000);

• entre os anos de 2009 e 2013, coordenar a formação de professores 
brasileiros no curso de Pedagogia Acordo Brasil/Japão69.

Em 2006, com a instituição do Programa Sistema Universidade Aberta do 
Brasil pelo governo federal, o Nead entra numa nova fase de sua atividade, 
estabelecendo diálogo com a Secretaria de Educação (Seed) do Ministério 
da Educação, extinta em janeiro de 2011, e depois com a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC). O IE/UFMT 
teve participação muito ativa e reconhecida na Anfope (Associação Nacio-
nal pela Formação de Profissionais da Educação) e na Anped (Associação 
Nacional de Pesquisa em Educação), por meio de seus GT de Formação de 
Professores e Educação e Comunicação, considerando os trabalhos sobre 
a formação de professores.

A pergunta que fica após o breve histórico estabelecido seria: mas o 
que todas essas ações e atividades teriam a ver com a criação de um grupo 
de pesquisa?

69 Em acordo firmado entre o MEC/UFMT e Universidade Tokai.
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A resposta está diretamente ligada ao que seria o gérmen do desenvol-
vimento de projetos, ações e reflexões que fizeram emergir outros processos 
e procedimentos de formação de professores, incluindo a EaD, materiais 
didáticos, uso mais intenso das tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) e do trabalho em rede. Elementos que deram fundamento ao modus 
operandi que, inexoravelmente, estão integrados à pesquisa.

Como mencionado, em 1996, com a criação da Cátedra UNESCO de 
Educação a Distância, o professor Roger Bédard da Tèlé- Université du 
Quebéc atuou no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 
UFMT na condição de professor visitante, permanecendo entre os anos 
de 1996 e 2000. Nesse período foi criada uma linha de pesquisa, abrigan-
do a investigação sobre esse campo. No ano de 2002, houve dificuldade 
em compor um grupo que desse continuidade às pesquisas em EaD, ao 
mesmo tempo em que vários professores integrantes do Nead saíram para 
formação no nível de doutorado, retornando em anos posteriores. Com 
a reformulação curricular do programa e com vistas à criação do curso 
de doutorado, a referida linha, criada na ocasião da atuação do professor 
visitante, foi extinta. 

No ano de 2005, houve credenciamento de uma professora vinculada 
à Linha de Pesquisa em Movimentos Sociais que retomou pesquisas sobre 
a EaD e as TIC. Em 2008, com nova recomposição do programa, o grupo 
de pesquisa LêTECE se vincularia, então, à Linha de Organização Escolar, 
Formação e Práticas Pedagógicas, na qual permanece até o momento.

De toda maneira, a formação em pesquisa, a produção acadêmica dos 
professores envolvidos com as investigações nas áreas supracitadas, têm 
contato, sem dúvida, com o desenvolvimento do Nead. 

Um panorama da produção do grupo

Ao logo dos anos de existência do LêTECE, diversas foram as ações, 
projetos e pesquisas que sustentam a produção acadêmico-científica e as 
cooperações estabelecidas, as quais serão sumarizadas nesta seção. Impor-
tante ressaltar que o grupo tem projeto estabelecido no Diretório de Grupos 
de Pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) desde e o ano de 
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2005, sendo homologado pelo Conselho e certificado pela Pró-Reitoria de 
Pesquisa (PROPeq) da UFMT70.

O primeiro projeto de pesquisa devidamente registrado no CNPq e na 
PROPeq se intitulava “O Programa de Formação da UFMT na Modalidade a 
Distância: caminhos, definições e impactos no sistema público de ensino”. 
O objetivo foi o de resgatar, registar e compreender a trajetória do Nead, 
em investigações com caráter “arqueológico”. Muito havia a ser feito nesse 
sentido, considerando todos os projetos, ações, formações e propostas com 
origem no Núcleo. Esse projeto teve início em 2005 com vigência até 2008. 
Das investigações nele fundadas, temos a seguinte produção: três disserta-
ções de mestrado; 21 artigos em revistas nacionais e 6 em internacionais; 
9 Resumos em Congressos/Seminários Nacionais e 4 em Internacionais; 3 
Capítulos de livros por outras instituições; 3 Livros publicados por outras 
editoras; 8 Livros publicados pelo Nead ou em coedição. 

Já no ano de 1996, o Nead criou a Coleção Educação a Distância, com 
selo da EdUFMT (Editora da UFMT), tendo publicado 16 obras até o ano de 
2020. Parte do que foi aí publicado tem como origem as pesquisas realizadas 
no âmbito do LêTECE, sendo que, atualmente, a coleção é de responsabi-
lidade de membros deste grupo. As obras podem ser encontradas no site 
da Editora, muitos com acesso gratuito em e-book71.

O segundo projeto de pesquisa, intitulado “As tecnologias da Informa-
ção e comunicação: possibilidades e limites de uso”, foi trabalhado entre 
os anos de 2008 e 2013, cujo objetivo era o de compreender os modos 
pelos quais o uso das TIC se dava nos sistemas públicos de ensino, as 
investigações foram dirigidas às instituições educativas, às políticas que 
sustentavam projetos e programas nessa área, bem como os financiamen-
tos relacionados. 

Por meio da Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível 
Superior (Capes), o projeto contou com financiamento de bolsistas oriundos 
do curso de mestrado/doutorado do PPGE e dos mestrandos e doutorandos 
do Pró-Ensino de Saúde, cujo objetivo era capacitar pesquisadores para 
implementarem as políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

70 dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9580115194719226 (acesso em 12/03/2021)

71 https://www.edufmt.com.br/product-page/educa%C3%A7%C3%A3o-a-dist%C3%A2ncia-pesquisas-e-
-cen%C3%A1rios-sobre-a-rela%C3%A7%C3%A3o-educa%C3%A7%C3%A3o-tecnologias
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O projeto apresentou relatórios semestrais à PROPeq e, conforme re-
latório final de pesquisa encaminhado a esta Pró-Reitoria, teve os seguintes 
resultados: 

• 5 dissertações de mestrado;
• 4 teses de doutorado (incluindo as que fizeram parte do denominado 

Programa Pró-Saúde);
• 32 artigos em revistas nacionais e 11 em internacionais;
• 22 resumos em congressos/seminários nacionais e 8 em interna-

cionais;
• 12 capítulos de livros por outras instituições;
• 4 livros publicados por outras editoras;
• 6 livros publicados pelo Nead ou em coedição.
Importante destacar que, no ano de 2009, houve credenciamento de 

mais 1 professor para compor o grupo de pesquisa LêTECE, o qual passou 
a ser o vice coordenador do laboratório.

Do ano de 2013 ao de 2018, o projeto denominado “Aprender a ensinar 
com as TDIC: sobre tendências, dilemas e perspectivas”, bastante extenso 
em seus objetivos, envolvia os trabalhos/pesquisas que fundamentavam as 
ações do denominado Grupo de Pesquisas LêTECE, constituindo-se, portan-
to, como um projeto “guarda –chuva” para tal grupo. Por se tratar de estudos 
com diferentes naturezas – dissertações, teses, artigos científicos, trabalhos 
de conclusão de curso, entre outros – na época em que foi registrado na 
PROPEq/UFMT, justificou-se o prazo de cinco anos para consolidação de 
produção que tinha por objeto o uso intensificado das Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (TDIC) nos processos educativos/formativos. 
Como dimensões e objetivos de pesquisas/estudos, o projeto apresentava: 

• Na dimensão das políticas públicas: Compor o “estado da arte” das 
políticas públicas em âmbito nacional e regional para uso educa-
cional das TIC; Analisar e identificar a implementação de políticas 
públicas para uso educacional das TIC, com resultados e impactos; 
Analisar os financiamento de programas/projetos para uso educa-
cional das TIC, captando resultados e impactos; Promover estudos 
comparativos sobre o uso educacional das TIC, levando em conta 
políticas públicas e financiamento; Analisar as formas e maneiras 
pelas quais eram formados os formadores para uso das TIC.
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• Na dimensão metodológica: Analisar elementos e aspectos que con-
siderassem o uso das TIC nas e pelas escolas e seus desdobramentos 
pedagógicos em sala de aula; Analisar práticas pedagógicas que 
tivessem em sua base o uso das TIC; Analisar processos de formação 
mediados por artefatos tecnológicos/comunicacionais; Identificar e 
analisar conteúdos escolares disseminados por meio das TIC; Analisar 
projetos/programas que se utilizassem das TIC, considerando seus 
objetivos de formação; Identificar projetos/programas que tivessem 
êxito educacional com o uso das TIC; Analisar a forma pelas quais 
se constituíam “culturas” e práticas de formação para o uso das TIC; 
Analisar projetos/programas de inclusão digital. 

• Na dimensão das linguagens: Identificar o uso de linguagens ema-
nadas do uso das TIC nos processos de escolarização; Compreender 
os meios e processos pelos quais eram incorporadas novas lingua-
gens e códigos disseminados pelas TIC durante a escolarização; 
Identificar os modos e formas pelos quais se dava a “transferência” 
de saberes apreendidos nos ambientes tecnologizados/comunica-
cionais para os da escolarização formal e vice-versa; Compreender 
como os jogos, games e acesso à internet eram apropriados por 
crianças e jovens. 

Como pode ser observado, o projeto em questão se desdobrava em 
diferentes aspectos e facetas que compunham, e compõem, a compreensão 
de como os processos educativos são afetados pelo uso intensificado das 
TIC. Assim como o anterior, esse projeto teve financiamento da CAPEs, por 
meio de bolsistas e do Grupo Coimbra, com mestrandas financiadas por 
meio de bolsa da Organização dos Estados Americanos.

Nesse ínterim de desenvolvimento das pesquisas, mais 4 professores 
foram credenciados na linha/grupo, fomentando mais pesquisas e produção 
acadêmica. 

Foram realizados relatórios anuais à PROPeq e o final apontou o resul-
tado de produções: 13 dissertações, 6 teses, 37 capítulos de livros, 2 livros, 
54 artigos em periódicos, 9 livros organizados e 103 trabalhos em eventos 
(Anais), totalizando 224 diferentes publicações. 

No ano de 2018, um novo projeto foi formulado para dar sustenta-
ção ao grupo, denominado “Cultura Digital, Tecnologias da Informação e 
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Comunicação e Educação: entre outros e novos conhecimentos e práticas 
pedagógicas”. A vigência do projeto segue até o ano de 2023, aprovada 
pela PROPeq, cujo objetivo é: investigar a cultura digital e educação/prá-
ticas escolares, considerando o amplo espectro que tal objeto abrange na 
atualidade. 

A intenção foi a de prover ao Grupo de Pesquisa LêTECE um projeto 
que desse base aos vários estudos desenvolvidos pelo grupo. Diante das 
complexidades do campo educacional frente ao uso intensificado das 
TIC e da necessidade de constituição de conhecimentos nesse âmbito, 
fundamentou-se a existência do grupo de pesquisa do qual tratamos. Sendo 
assim, o projeto se estende por dimensões como as das políticas públicas, 
metodológicas, linguagens, interações e mediações, multiletramentos e gê-
nero, inerentes aos estudos da cultura digital. É, pois, com o entendimento 
da multiplicidade de objetos e objetivos relacionados à cultura digital, mais 
especificamente ao campo educacional/educativo nesse contexto, que o 
presente projeto, em desenvolvimento, inscreve-se. 

Atualmente, entre professores, pesquisadores da UFMT e de outras 
instituições, pós-graduandos e técnicos, o grupo tem a participação de 16 
pessoas com diferentes formações e interesses de pesquisa. Em relatório 
enviado à PROPeq no ano de 2020 havia a defesa de 5 dissertações, 3 teses, 
publicados 23 artigos em periódicos, 5 livros, e 87 trabalhos publicados em 
eventos científicos. 

No ano de 2019 mais um projeto de pesquisa foi registrado junto ao 
grupo LêTECE: “Políticas de Expansão da Educação a Distância (EaD) no 
Brasil: Regulação, Qualidade e Inovação em Questão”. Esta pesquisa é um 
desdobramento de pesquisa anterior realizada entre 2015-2018 com o tema 
“Institucionalização da Educação Superior a Distância nas Universidades 
Federais da Região Centro-Oeste: Processos, Organização e Práticas?”, cujo 
resultado demonstrou que todas as universidades federais da região ainda 
se encontram em processo de institucionalização da EaD, ou numa fase 
anterior a ela. Assim, esta pesquisa tem como tema a qualidade e inovação 
na oferta da EaD, com foco na região Centro-Oeste, de modo que se amplia 
o campo de estudo, que agora compreende além das instituições federais 
de educação superior, institutos federais e universidades privadas confes-
sionais e sem fins lucrativos. 
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Seu objetivo geral é analisar as concepções, dimensões e mecanismos 
de qualidade e inovação presentes na oferta e expansão da educação a 
distância, considerando suas mudanças de trajetória, regulamentação, 
presença e estratégias de atuação de atores que atuam e lidam com a 
modalidade. A pesquisa, também em andamento, tem abordagem quali-
tativa de coleta de dados, do tipo bibliográfica, documental, de estudos 
de casos múltiplos de natureza empírica para comparação das percep-
ções de diversos atores envolvidos com a EaD e possível retrato desse 
processo na região Centro-Oeste com vistas a elaborar um Referencial 
de Qualidade para oferta da EaD inovadora. A coleta e análise de dados 
privilegia três fases: 

a) levantamento bibliográfico e documental acerca da EaD e suas 
relações com a qualidade e inovação;

b) levantamento dos dados em cada instituição participante e repre-
sentante dos estados que compõem a região Centro-Oeste; 

c) compreensão e articulação dos dados e resultados das percepções 
sobre qualidade, inovação e EaD, ancoradas pelos referenciais 
teóricos construídos. 

Os resultados permitirão construir referencial teórico de subsídio nas 
questões que envolvem EaD, qualidade e inovação, além de compreender 
e articular os dados e resultados dos casos analisados, o que proporcionará 
a construção de um mapeamento de concepções de diversos atores sobre 
as temáticas envolvidas na região Centro-Oeste, além de finalizar com a 
construção de um Referencial de Qualidade para oferta da EaD inovadora 
na Região Centro-Oeste.

A pesquisa “Políticas de Expansão da Educação a Distância (EaD) no 
Brasil: Regulação, Qualidade e Inovação em Questão” é interinstitucional, 
constituindo uma rede composta pelas seguintes instituições: Universidade 
Federal de Goiás, que abriga a coordenação do projeto; e como partici-
pantes: Universidade de Brasília, Universidade Federal de Mato Grosso, 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Universidade Federal da 
Grande Dourados, Universidade Católica Dom Bosco, Pontifícia Univer-
sidade Católica de Goiás, Instituto Federal de Goiás, Instituto Federal 
Goiano e Instituto Federal de Brasília. São 52 pesquisadores envolvidos 
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entre professores e pós-graduandos. Há financiamento do CNPq72. A co-
ordenação geral é da Professora Doutora Daniela da Costa Britto Pereira 
Lima, da UFG, e cada uma das instituições parceiras na rede de pesquisa 
conta com coordenações locais. Na UFMT, a coordenação se dá por meio 
do grupo LêTECE.

Até o momento foram produzidos 2 relatórios parciais da pesquisa, 
dissertações e teses defendidas considerando o seu objeto. Entre os dias 09 e 
12/11/2020 foi realizado o III Seminário de Educação a Distância “Diálogos 
sobre a EaD e uso das TDIC na educação” na UnB com apresentação de 
resultados parciais da pesquisa.

Além dos projetos aqui elencados, os professores que compõem o 
grupo desenvolvem outros projetos de seu interesse, todos vinculados aos 
objetivos mais gerais do registrado atualmente na PROPeq. Cabe ressaltar, 
ainda, que alguns pós-graduandos do LêTECE contaram com o apoio, na 
forma de bolsa, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato 
Grosso (Fapemat).

O grupo é também responsável pelo GT Educação e Tecnologias da 
Informação e Comunicação do Seminário de Educação – SemiEdu – orga-
nizado anualmente pelas linhas/grupos de pesquisa do PPGE. No ano de 
2015, foi responsável por organizar o evento científico SemiEdu/2015, cujo 
tema foi “Educação e seus sentidos no mundo digital”, com participação 
de mais de 3.000 inscritos. Cabe registrar também que membros do grupo 
participam de grupos de trabalho na ANPED e na ANPED-Centro-Oeste, 
com interfaces e diálogos com pesquisadores de outras instituições.

Ainda, ao longo dos anos, o grupo foi responsável pela organização 
de diversos seminários temáticos, construídos geralmente com base em 
palestras e oficinas, ofertados aos estudantes do PPGE e à comunidade 
externa. É mister ressaltar a diversidade e atualidade dos temas escolhidos 
para as discussões nestes eventos, nos diferentes anos de realização. Em 
alguns anos, tivemos mais de uma edição do evento:

• 2009 - Tecnologias, Mídias e Educação. 

72 Processo: 428301/2018-5 - Título do Projeto: Políticas de Expansão da Educação a Distância (EaD) no Brasil: 
Regulação, Qualidade e Inovação em Questão Instituição de Vínculo: Universidade Federal de Goiás/UFG-
-GO CNPJ: 01567601000143 Instituição de Execução: Universidade Federal de Goiás CNPJ: 01567601000143 
Chamada: Chamada MCTIC/CNPq Nº 28/2018.
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• 2010 - Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação - 
Cenários Possíveis. 

• 2011 - Tecnologias da Informação e Comunicação: Redes, diálogos 
e conectividade.

• 2012 - Aprendizagens e Ambientes Virtuais: Diálogos e Interação
• 2014 - Cultura digital e transformações socioculturais.
• 2015 - Produções e apropriações dos povos indígenas em Tecno-

logias e Mídias
• 2016 - Letramentos, Literacia Digital e Outros Contextos na Educação 
• 2017 - Políticas Para o Uso de Tecnologias e Educação a Distância: 

Dilemas e Perspectivas
• 2017 - Ensino Médio em Foco: Limites e Possibilidades das Políticas 

Públicas
• 2018 - Ensino Médio: São Paulo e Mato Grosso - Recursos Educa-

cionais Abertos
• 2018 - Multiculturalidade, Gestão e Formação Online
• 2018 - Cultura Digital e as Pesquisas em Educação
• 2019 - Pesquisa em Educação a distância e tecnologias: dados e 

qualidade em questão
• 2020 - A Educação na Covid-19: TIC, Formação e Trabalho Docen-

tes - Desigualdades em Tempos de Pandemia
Ao longo dos anos, o LêTECE ganhou alguns prêmios, em especial 

por artigos de destaque em eventos nacionais e internacionais. Ainda, em 
2013, uma dissertação de mestrado do grupo ganhou menção honrosa no 
Concurso de Teses, Dissertações e Trabalhos de Graduações do II Congresso 
Brasileiro de Informática na Educação e, em 2020, uma tese de doutorado 
ficou em 3º Lugar no Concurso Alexandre Direne de Teses, Dissertações e 
Trabalhos de Conclusão de Curso em Informática na Educação, o mesmo 
concurso, mas com um novo nome. Ainda, um bolsista de iniciação cientí-
fica 2019-2020, ligado ao projeto do grupo, foi indicado para concorrer ao 
18º Prêmio Destaque na Iniciação Científica do CNPq como representante 
da UFMT, na grande área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes. 
Cabe destacar que, em 2018, os coordenadores do LêTECE receberam ho-
menagem pela significativa contribuição ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação, em celebração aos 30 anos deste.

218



Outra contribuição dos pesquisadores, em nível nacional, foi a par-
ticipação no livro didático de Computação e Sociedade, obra que possui 
3 volumes73, editado pela EdUFMT e lançado durante o 40º Congresso 
da Sociedade Brasileira de Computação, evento esse que possui sub-
-eventos que tratam de questões educacionais e que também contou com 
a participação de membros do LêTECE na organização e na publicação 
de artigos.

Porém, mais relevante que destacar a produção, é fundamental destacar 
que a trajetória de pesquisas do grupo enseja conhecimentos, parcerias, tro-
cas e intercâmbios, que enriquecem não apenas aqueles que o congregam, 
mas a sociedade de maneira geral, por meio das reflexões sobre cultura 
digital, as TIC como uma de suas “pontas” e os processos educativos.

Do ponto de vista internacional, além de parcerias supracitadas, o 
grupo possui cooperações com universidades da Argentina, Chile, Portugal, 
Espanha e Moçambique. A cooperação tem se dado por intercâmbio de 
alunos, visitas técnicas, estágios doutorais, publicações em parceria e na 
realização de evento. Em especial, cita-se a parceria com a Universidade de 
Salamanca, por meio do Grupo de Investigação MITA (Multiculturalidad 
Innovación y Tecnologías Aplicadas - diarium.usal.es/mita). Em conjunto 
com membros do LêTECE, está sendo organizado o I Congreso Interna-
cional em INterculturalidad, INCLUsión Y Equidad en Educación, a se 
realizar de forma on-line em 2021. 

Cabe deixar registrado também que, com alegria, afeto e espírito de 
equipe, os membros do LêTECE criam momentos de socialização dos seus 
membros e entretenimento, seja nos lanches do grupo, nas festas juninas, 
nos encontros informais ou memoráveis festas de final de ano. Esses mo-
mentos são muito especiais e caros para o grupo. 

Sob o ponto de vista da comunicação do grupo com a sociedade, essa 
se dá através de canais como o site do grupo74, páginas em redes sociais 

73 MACIEL, C.; VITERBO, J. (Org.). Computação e Sociedade: a Profissão - volume 1. 1. ed. Cuiabá: EdUFMT - 
Editora da Universidade Federal de Mato Grosso, 2020. 272p. <disponível em: https://bit.ly/2IQC6Hv>

 MACIEL, C.; VITERBO, J. (Org.). Computação e Sociedade: a Sociedade - volume 2. 1. ed. Cuiabá: EdUFMT 
- Editora da Universidade Federal de Mato Grosso, 2020. 271p. <disponível em: https://bit.ly/38UTTIp >

 MACIEL, C.; VITERBO, J. (Org.). Computação e Sociedade: a Tecnologia - volume 3. 1. ed. Cuiabá: EdUFMT 
- Editora da Universidade Federal de Mato Grosso, 2020. 269p. <disponível em: https://bit.ly/2Hdx5YT>

74 https://sites.ufmt.br/letece/
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e, entre seus participantes, via grupos de WhatsApp. O LêTECE possui lo-
gomarca própria, utilizada em materiais diversos e estilizada para ocasiões 
especiais.

Das pesquisas realizadas e seus possíveis aprendizados

Ao observar a trajetória do grupo de estudos LêTECE, percebemos 
uma bela trajetória de trabalhos/pesquisas que se acumulam e integram 
na perspectiva de compreensão dos processos educativos/formativos que 
considerem aquilo que se põe para além da sala de aula como a conhecemos 
desde Comenius. Há quase 450 anos nós, educadores e pesquisadores no 
campo da educação, nos perguntamos sobre a possibilidade de constituir 
uma escola outra (em todos os seus níveis) mais solidária, menos excludente 
e que, de fato, deite suas raízes em processos cada vez mais democráticos 
e de qualidade, que fomentem cidadãos presentes e participativos. Por 
mais que tais ideais tenham sido banalizados, ultimamente esquecidos 
ou silenciados, a busca de todo e qualquer grupo de pesquisa no campo 
social, especialmente o da Educação, necessita valorizar, ressignificar e 
atuar, militantemente, em caminhos que façam diminuir as desigualdades 
educacionais em nosso país. 

O LêTECE, não diferente de muitos outros grupos de pesquisa, teve 
sua origem na proposição/reflexão de processos de formação que eviden-
ciassem a valorização e promoção da formação de qualidade. 

Depois de muitos anos de caminhada assusta-nos implicar a EaD e 
as TIC, por exemplo, àquilo que seria a promoção de valores liberais/
neoliberais no âmbito educacional. As pesquisas nos tocam no sentido 
de reconhecer a necessidade de uma escola plural, com uso de diferentes 
recursos que cheguem o mais próximo possível até os estudantes, naquilo 
que lhes toca conhecer como mundo e suas significações.

Vejam que a trajetória do grupo de pesquisa tem a ver com a EaD e, em 
movimentos de aproximação, com o uso mais intenso das TIC na educação, 
chegando à tentativa de compreensão da cultura digital, concebendo-a como 
transformação que nos afeta como humanidade, pessoas, os valores que 
congregamos e, sim, as relações pedagógicas estabelecidas. 
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O que as pesquisas nos fizeram aprender é a necessidade de com-
preender a escola no contexto da cultura digital, com seus praticantes e 
as TIC como artefatos nesse contexto. Não à toa, o último projeto de pes-
quisa registrado na PROPeq/UFMT implica justamente a “cultura digital” 
na perspectiva do cotidiano em que vivem crianças, adolescentes, jovens 
e adultos, isto é, pessoas de todas as idades. O esforço de compreensão 
dessas relações entre a cultura digital, as TIC e processos do aprender e 
ensinar nos colocam desafios nunca dantes imaginados. A pandemia da 
Covid- 19 é bem representativa desse contexto. Discutir, refletir, proble-
matizar, questionar, mas também propor alternativas é o enorme desafio 
que o grupo LêTECE enfrenta. Temos aprendido que a instituição escolar 
hoje requer um outro olhar e compreensão, uma vez que o que era en-
torno (as TIC) hoje é dia a dia, está conosco e nos faz pensar o mundo 
de outra maneira. 

É esse mote de pesquisa atualmente do nosso grupo, constituído pelos 
professores doutores abaixo relacionados e demais membros, estudantes 
da pós-graduação, alunos especiais e ouvintes, com igual e fundamental 
importância:

PESQUISADOR(A) ENDEREÇO LATTES NÚMERO ORCID

Kátia Morosov Alonso 
(coordenadora atual)

http://lattes.cnpq.br/3326858103129656 0000-0002-7125-664X

Cristiano Maciel 
(vice-coordenador atual)

http://lattes.cnpq.br/5234437367053668 0000-0002-2431-8457

Terezinha Fernandes http://lattes.cnpq.br/4491000679954389 0000-0002-1040-424X

Danilo Garcia da Silva http://lattes.cnpq.br/9975642706035825 0000-0003-0477-3097

Alexandre Martins dos Anjos http://lattes.cnpq.br/0553455764192879 0000-0002-1702-5330

Ana Lara Casagrande http://lattes.cnpq.br/9987834719353996 0000-0002-6912-6424

Cristiane Koehler http://lattes.cnpq.br/9623032811941980 0000-0003-3685-0579

Nos currículos e/ou sistema ORCID dos pesquisadores listados acima é 
possível ter acesso às produções, cooperações e orientações destes, muitas 
das quais ligadas aos trabalhos do LêTECE.
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Considerações Finais

Certamente as pesquisas realizadas fomentam ações no escopo da 
educação, permitindo a ampliação do debate. As questões apresentadas em 
toda a produção do grupo instigam, mas é certo que não trazem respostas 
consensuais, fáceis ou definitivas. 

A educação é entendida como parte dos direitos sociais fundamentais 
e de cidadania, garantidos pela legislação nacional, de modo que deve ser 
assegurada aos estudantes que estão imersos na cultura digital enquanto 
sujeitos culturais, sociais e políticos. Essa relação evidencia a importância de 
as investigações científicas transcenderem uma única temática e passarem 
a dialogar em cooperação. O LêTECE abarca uma diversidade de pesqui-
sas, com engendramentos teórico-metodológicos e práticos em temas que 
tocam a educação, tratando, entre outros, da apropriação tecnológica pelas 
crianças, mediação tecnológica com jovens, redes sociais, Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem, gênero/raça, dados digitais pós-morte e organização/
gestão escolar. 

Entendemos que as conexões devem continuar e multiplicar-se em estu-
dos, teias especulativas e redes de pesquisa com bons estofos metodológicos, 
em um esforço investigativo do tamanho do maior país da América do Sul 
e o quinto do mundo em extensão territorial, do tamanho da contribuição 
que o LêTECE quer dar à educação brasileira e internacional.

Ao certo, a própria trajetória do LêTECE se confunde com a trajetória 
das pessoas que passaram por ele ou que fazem parte do grupo. Histórias 
de sucesso permeadas por conhecimentos sobre as TIC na Educação, que 
hoje chegam às instituições de ensino, órgãos governamentais, ao mercado 
de trabalho etc, e retroalimentam nossas pesquisas e práticas, em busca de 
uma sociedade digitalmente mais incluída e socialmente consciente. 
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Caminhos Percorridos e Partilhados pelo  
Grupo de Estudos e Pesquisas em  
Educação Física Escolar e Práticas Pedagógicas da 
Universidade Federal de Mato Grosso:  
o caminho é longo, mas continuamos em frente!

Evando Carlos Moreira

Introdução

Ao idealizar qualquer pesquisa, qualquer estudo, enfim, qualquer 
iniciativa que projete a realização de algo que tenha um impacto positivo 
(sim, positivo, pois não posso crer que pesquisas sejam realizadas com outro 
propósito que não o de geração de um impacto positivo) na comunidade 
acadêmica e na sociedade de forma geral, faz-se necessário contar com o 
apoio de outras pessoas, estudantes de graduação, pós-graduação, profes-
sores e, todos os que de algum forma possam contribuir com a apresentação 
de evidências acadêmicas e científicas ao propósito estabelecido.

Quando idealizamos a formação de um grupo de pesquisa, de certa 
forma, projetamos constituir uma rede de colaboração entre pessoas com 
afinidades, com visões de humanidade e sociedade convergentes e conec-
tadas pela estudo e pelo rigor acadêmico científico.

O primeiro passo parece sempre ser o mais feliz e acertado, mas 
sabemos que a partida sempre é dada com muitos “membros”, mas con-
forme a caminhada começa, muitos desistem no caminho, seja porque não 
foram contemplados em seus objetivos, seja porque não estão dispostos 
a abrir mão de suas convicções, ou ainda, porque, de fato, fizeram a es-
colha equivocada.

De qualquer forma, o primeiro passo precisa ser o mais corajoso, pois 
sabe-se das intempéries do caminho, das partidas e das chegadas no trajeto.

Dessa forma, o presente texto tem como objetivo apresentar excertos 
históricos de mais de uma década de pesquisas realizadas pelo Grupo de 
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Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar e Práticas Pedagógicas – 
GEEFE da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT e como o referido 
grupo contribuiu para a formação de profissionais que atuam na Educação 
Básica e Ensino Superior mato-grossense.

O Ponto de Partida!

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar e Práticas 
Pedagógicas – GEEFE da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT 
teve sua certificação aprovada na universidade e no Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq no ano de 2008.

A partir de então, o GEEFE iniciou as atividades de estudo e formação 
com alunos de graduação e, a partir de 2010, com a integração de estudantes 
de pós-graduação em nível de mestrado, os trabalhos do grupo começam 
a ganhar corpo e espaço no cenário acadêmico da UFMT.

Outro fator potencializador no desenvolvimento das ações do GEEFE 
foi a realização da primeira pesquisa do grupo e que abarcou vários projetos 
em nível de Trabalho de Conclusão de Curso e Iniciação Científica, bem 
como gerou inúmeras publicações, intitulada “Perfil e atuação profissional 
dos professores de educação física da rede municipal de ensino de Cuiabá: 
estudo, análise e proposições para formação continuada”, que foi apresen-
tada à Secretaria de Educação de Cuiabá, com tratativas iniciadas em abril 
de 2009 e início efetivo em junho de 2009, diretamente com os professores 
de Educação Física da rede municipal.

Cabe destacar que além das pesquisas realizadas, das produções inte-
lectuais publicadas, essa primeira pesquisa possibilitou a publicação de um 
livro intitulado “A educação física na rede municipal de ensino de Cuiabá: 
uma proposta de construção coletiva”, com a primeira edição publicada em 
2012 e a segunda edição, revisada e ampliada, publicada em 2016, ambas 
pela Editora da Universidade Federal de Mato Grosso.

Parte da obra foi doada para os professores de Educação Física da rede 
municipal de ensino, para que os professores pudessem fazer uso em suas 
aulas. Uso este, de um material que foi produzido conjuntamente entre 
professores da universidade e professores de escolas da rede municipal.
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Como se tratou de uma pesquisa que inaugura uma relação entre uni-
versidade e escola, cabe destacar quais foram seus objetivos: 

a) investigar o perfil profissional e a atuação dos professores de 
Educação Física da rede pública municipal de ensino de Cuiabá, 
Mato Grosso;

b) projetar possíveis soluções para suplantar as eventuais dificuldades 
encontradas por meio de formação continuada;

c) sistematizar uma proposta de intervenção pedagógica que atenda 
às necessidades da realidade escolar e amplie as possibilidades de 
atuação docente.

Para tanto, o referido trabalho foi conduzido pelos professores e es-
tudantes vinculados ao GEEFE e durante os dois anos que se seguiram do 
seu desenvolvimento, inúmeros estudos foram realizados e publicados pelo 
grupo em eventos acadêmicos da área, como destacado anteriormente.

A pesquisa envolveu mais de 150 professores de Educação Física e 
possibilitou que estes refletissem sobre as práticas pedagógicas realizadas, 
a partir de trocas e discussões coletivas, numa discussão que desmistificou 
o preconceito e a ideia de que existe um abismo (para outros um muro) 
que separa a escola da universidade.

Esse pontapé inicial foi de suma importância para que o GEEFE tivesse 
o impulso necessário para a construção de sua trajetória.

Ainda em 2009, a Faculdade de Educação Física da UFMT, unidade 
acadêmica de origem do GEEFE, contando com o apoio dos integrantes 
do grupo, realizou o I Congresso Brasileiro de Educação Física do Centro-
-Oeste, um evento acadêmico científico que reuniu mais de 500 pessoas 
e que contou com a participação de estudantes e profissionais da área de 
vários estados do país e deu mais vigor ainda às atividades de estudo e 
pesquisa do grupo.

Os Primeiros Caminhos Trilhados

Movidos pelo impulso jovial de todos, ingresso como docente colabo-
rador no Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE da UFMT em 
2010, assumindo a coorientação de dois acadêmicos, Elisangela Almeida 
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Barbosa e Rogério Marques de Almeida. Ambos os trabalhos tiveram como 
pano de fundo a Educação Física Escolar e foram concluídos em 2011.

A dissertação de mestrado da acadêmica Elisangela Almeida Barbosa, 
intitulada “A dança na formação de professores de educação física: saberes 
e conhecimentos na intervenção”, teve como objetivo geral “identificar 
quais saberes/conhecimentos permeiam o desenvolvimento da Dança 
no processo de formação do profissional de Educação Física nos cursos 
de graduação em Educação Física presentes no Estado de Mato Grosso, 
na visão dos professores responsáveis por esse conteúdo nas instituições 
de Ensino Superior”, inaugurando um ciclo de estudos sobre a formação 
professores de Educação Física no estado de Mato Grosso, fruto de um 
projeto de pesquisa macro, intitulado “A formação inicial de professores 
em questão: o caso da educação física no estado de Mato Grosso”, que 
tinha como objetivo primordial “Identificar como estão organizados os 
conhecimentos/ saberes da área da Educação Física nos cursos de Licen-
ciatura do Estado de Mato Grosso”, e que deu origem à outras dissertações 
de mestrado, como será apresentado mais adiante. Vale ressaltar que essa 
primeira pesquisa foi financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

Por sua vez, a dissertação de mestrado de Rogério Marques de Almeida, 
intitulada “Caminhos trilhados pela Educação Física no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Cuiabá - Octayde 
Jorge da Silva”, teve como objetivo “identificar e compreender os caminhos 
trilhados pela Educação Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva 
desde o ano de 1909 até 2002”. Esta pesquisa inaugura também, um ciclo 
de estudos no campo da história da Educação Física em Mato Grosso, parte 
integrante do projeto macro intitulado “Formação do Centro de Memória da 
Educação Física e do Esporte do Estado de Mato Grosso – CEMEFE”, que 
teve como objetivo “Constituir/ formar o Centro de Memória da Educação 
Física e do Esporte do Estado de Mato Grosso – CEMEFE”, que culminou com 
a constituição do “Centro de Memória da Educação Física e do Esporte de 
Mato Grosso” – CEMEFE, que tem suas instalações no ginásio poliesportivo 
da UFMT e, que posteriormente, gerou outro projeto de pesquisa, intitulado 
“Consolidação do Centro de Memória da Educação Física e do Esporte do 
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Estado de Mato Grosso – CEMEFE”, projeto este que recebeu financiamento 
da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso – FAPEMAT.

Estes primeiros estudos foram marcos referenciais para futuras pesqui-
sas em duas frentes, os estudos sobre formação de professores e os estudos 
históricos, mas sempre mantendo a Educação Física Escolar no horizonte, 
como elemento fundante das ações do grupo.

Após esse caminho inicial e, já na condição de docente permanente do 
PPGE/ UFMT, orientei os estudos de mestrado dos acadêmicos Claudemir 
Gomes da Cruz e Ronnie Fonseca Barbosa, concluídos respectivamente 
em 2012 e 2013.

Com a pesquisa do acadêmico Claudemir Gomes da Cruz, intitulada 
“Educação Física – Esportes da Escola Estadual Nilza de Oliveira Pipino entre 
1978-2010: 32 anos de Memória no Município de Sinop – MT”, o objetivo 
foi “investigar e registrar a história da Educação Física e Esportes da Escola 
Estadual Nilza de Oliveira Pipino no período compreendido entre 1978-2010, 
identificando os elementos que contribuíram para o processo de difusão da 
Educação Física-Esportes no município de Sinop, Mato Grosso buscando 
como operou e atuou no modo de representação coletiva e construção do 
imaginário da população”. Unindo-se ao estudo realizado pelo acadêmico 
Rogério, o referido estudo ampliou o olhar dos estudos históricos para a 
Educação Física mato-grossense, integrando e ampliando o acervo digital 
do CEMEFE, disponível em http://www.ufmt.br/cemefe.

Por sua vez, a pesquisa de Ronnie Fonseca Barbosa, intitulada “A 
interdição do corpo nas aulas de Educação Física: um estudo sobre os con-
frontos religiosos”, teve como objetivo “investigar os preceitos instituídos 
por religiões protestantes sobre o corpo, a prática da Educação Física e 
seus reflexos no comportamento dos estudantes no ambiente escolar”. Tal 
pesquisa, se debruçou em entender por que os corpos de crianças e jovens 
são interditados por religiões e não podem expressar sua existência de forma 
livre. Este estudo mergulhou num universo desafiador para o ensino da Edu-
cação Física, o trabalho docente e o confronto com os preceitos religiosos.

Ainda em 2012, com o advento do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física da UFMT, o GEEFE estende suas pesquisas, que já estavam 
em desenvolvimento no PPGE, potencializando ainda mais a área.

Dessa forma, entre 2012 e 2014, duas pesquisas foram realizadas, res-
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pectivamente por Cirlei da Aparecida Brandão e Tamara Suellen Dudeck.
A pesquisa “Cyberbullying no espaço escolar: uma interpretação dos 

fenômenos no âmbito da educação física”, idealizada por Cirlei da Aparecida 
Brandão, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso 
– FAPEMAT, teve como objetivo interpretar as situações de violência entre 
alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental na forma de bullying e cyber-
bullying no âmbito da Educação Física Escolar, com vistas a produzir dados 
que possam orientar futuros projetos de intervenção educativa na área”, 
mais uma vez o GEEFE visita o chão da escola para interpretar o fenômeno 
bullying e cyberbullying e sua ocorrência nas aulas de Educação Física.

Por sua vez, a pesquisa de Tamara Suellen Dudeck, intitulada “Educação 
física escolar na educação infantil: a formação em questão”, aprofunda-se 
no projeto macro “A formação inicial de professores em questão: o caso da 
educação física no estado de Mato Grosso”, iniciado anos antes e que foi 
mencionado no início do texto. Para tanto, o foco que outrora foi no ensino 
da dança, neste trabalho lançou seu olhar sobre a Educação Infantil, tendo 
como objetivo “identificar quais e como são planejados e organizados os 
conhecimentos/ saberes da Educação Física para a Educação Infantil pelos 
professores que atuam no ensino superior na formação dos futuros profes-
sores de Educação Física para a educação básica que terão como um dos 
possíveis campos de atuação a Educação Infantil”.

Cabe destacar que o trabalho Tamara Suellen Dudeck inaugura um 
novo ciclo de relações institucionais e, dessa vez, internacional, com a 
participação do examinador externo da dissertação, o Professor Doutor An-
tónio Camilo Teles Nascimento Cunha, da Universidade do Minho, parceria 
essa que permanece até os dias atuais, tendo o professor António Camilo 
Cunha participado de Seminários Temáticos e bancas de outras mestrado 
no PPGE, além de produções intelectuais que circulam hoje por livros e 
periódicos da área.

Posteriormente, concluí a orientação de Wanessa Rezende Sousa, aca-
dêmica com formação em Enfermagem, que fez parte do PPGE no período 
compreendido entre 2013 e 2015, num convênio com a Secretaria Estadual 
de Saúde de Mato Grosso, denominado Pró-Ensino em Saúde, com vagas 
disponibilizadas exclusivamente para qualificação de enfermeiros no âmbito 
da educação.
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Essa tarefa foi desafiadora, tendo em vista as finalidades e interesses 
do GEEFE e os objetivos da acadêmica no programa de pós-graduação. 
Contudo, encontramos um meio termo e a pesquisa intitulada “A formação 
acadêmica na graduação em enfermagem e o atendimento pré-hospitalar”, 
que teve como objetivo geral “Conhecer a percepção de enfermeiros e 
acadêmicos de enfermagem sobre a formação acadêmica para atuar no 
serviço de urgência e emergência, especificamente no Atendimento Pré-
-Hospitalar – APH”, foi realizada integrando os saberes do currículo, da 
formação profissional e atuação profissional, temáticas estas que já pes-
quisávamos no grupo.

Também em 2015 e não menos desafiador, foi concluído o mestrado 
de Anézio Martins Santana, com a dissertação intitulada “Linguagem cine-
matográfica e educação: uma relação pertinente”, que teve como objetivo 
“analisar o domínio de elementos fundamentais da Linguagem Cinemato-
gráfica, como a fotografia e seus ângulos, a importância da luz e recursos de 
montagem e, pela natureza da pesquisa que se insere no contexto escolar, 
a possibilidade de relacionar as atividades inerentemente vinculadas à pro-
dução audiovisual com conhecimentos mais amplos da formação humana”. 
Esta pesquisa contou com o financiamento da CAPES.

O fato do GEEFE estar vinculado à Linha de Pesquisa de Culturas 
Escolares e Linguagens, contribui para que os projetos de pesquisa a ela 
endereçados situem-se no campo das Linguagens. Trabalhos no campo da 
Arte, da Educação Física, da Língua Portuguesa, Língua Inglesa e até mes-
mo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS sempre são apresentados pelos 
candidatos e, dessa forma, me enveredei pela orientação da pesquisa do 
acadêmico Anézio Martins Santana, no campo da linguagem cinematográ-
fica e artística.

Ainda em 2015 concluí a orientação de outras duas dissertações de 
mestrado no PPGE. Estas voltadas a uma área de conforto e relacionadas 
com os estudos do próprio grupo.

A pesquisa da acadêmica Francisca Franciely Veloso de Almeida, 
intitulada “O estágio curricular na formação inicial de professores de edu-
cação física no estado de Mato Grosso” teve como objetivo “Conhecer a 
percepção docente e discente sobre a contribuição do Estágio Curricular 
de cursos de licenciatura em Educação Física no estado de Mato Grosso 
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para a formação do futuro professor, bem como são estruturadas e orga-
nizadas as disciplinas de Estágio Curricular dos referidos cursos”, trabalho 
este inserido no contexto da pesquisa macro citada anteriormente e que 
já havia conferido frutos em 2011 com a primeira orientação de mestrado 
de Elisangela Almeida Barbosa e com Tamara Suellen Dudeck em 2014 e, 
de certa forma, trouxe a madureza necessária para que as atividades do 
GEEFE pudessem alçar voos mais altos, como por exemplo, a vinculação 
ao doutorado.

E, a pesquisa de Danielle Batista, financiada pela CAPES, intitulada 
“Formação continuada de professores de educação física da rede municipal 
de ensino de Cuiabá, MT: entre o ideal e o vivido”, confirma o início de 
um novo ciclo de pesquisa no GEEFE, que desloca o olhar para a formação 
continuada, expandindo os estudos no campo da formação, que até então, 
estavam centrados na formação inicial. Dessa forma, a presente dissertação 
teve como objetivo “analisar como a Formação Continuada tem sido conce-
bida e utilizada pelos professores de Educação Física no desenvolvimento 
de suas práticas pedagógicas”.

Cabe destacar que a presente pesquisa se caracteriza como um desdo-
bramento do primeiro projeto de pesquisa do GEEFE, que teve como objeto 
a formação inicial, conforme mencionado anteriormente e que sustentou 
uma das primeiras dissertações defendidas pelos membros do grupo.

Isso se deu em função de projetos de formação continuada que foram 
oferecidos/ desenvolvidos junto aos professores da rede pública municipal 
de Cuiabá, MT, pois a demanda após o término no primeiro projeto de pes-
quisa manteve o desejo dos professores de Educação Física em continuar 
o estreitamento dos laços com a universidade. Dessa forma, a pesquisa de 
Danielle Batista referenda o trabalho de realizado de formação continuada 
que a universidade, por meio do GEEFE, ofereceu entre os anos de 2013 
e 2015.

Por fim, em 2015, concluí a orientação de mestrado em Educação Física 
da acadêmica Talita Ferreira, intitulada “A educação física e o esporte no 
estado de Mato Grosso: uma odisseia biográfica do professor João Batista 
Jaudy”, dissertação essa vinculada ao projeto macro “Consolidação do 
Centro de Memória da Educação Física e do Esporte do Estado de Mato 
Grosso – CEMEFE”.
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A referida pesquisa foi financiada pela CAPES e teve como objetivo 
“apresentar e analisar parte da trajetória do professor João Batista Jaudy 
(*1934 †2009) no contexto da Educação Física e do Esporte no estado de 
Mato Grosso, com vistas a destacar as ações empreendidas em prol da 
Educação Física e do Esporte, conferindo-lhe assim, o cognome “precursor” 
diante desse contexto”. Esta pesquisa perpetua uma veia de pesquisa do 
GEEFE, ou seja, os estudos no campo da história da Educação Física, sendo 
este o terceiro trabalho concluído em nível de mestrado, além de outros 
estudos realizados no âmbito da graduação.

A madureza acadêmica do GEEFE chega com o início do primeiro 
estudo em nível de doutorado, em 2015, da acadêmica Larissa Beraldo 
Kawashima, que durante um ano, dos quase quatro anos em que perma-
neceu no doutorado, mergulhou em sua prática pedagógica e realizou uma 
pesquisa-ação intitulada “Sentidos e significados da educação física para 
os alunos do IFMT - Campus São Vicente: a pesquisa-ação como forma de 
construção coletiva de conhecimentos”, tendo como objetivo de pesquisa 
“compreender como a experiência pedagógica em Educação Física no 
ensino médio integrado ao técnico em Agropecuária do IFMT – campus 
São Vicente contribui para apreensão e definição de sentidos e significados 
da Educação Física manifestados pelos alunos ao ensino do componente 
curricular neste contexto” e, a partir do referido estudo, oferece indicativos 
sobre como tratar os conteúdos da Educação Física como elementos mobi-
lizadores para transformação dos sentidos e significados desse componente 
curricular para os alunos.

Em 2016, duas pesquisas de mestrado em Educação Física foram con-
cluídas, ambas no campo da formação, sendo uma que tratou da formação 
continuada e outra da formação inicial.

A pesquisa de Ana Paula Vasconcelos da Silva, intitulada “Contribuições 
da formação continuada para a prática pedagógica do professor de educa-
ção física” teve como objetivo “organizar e desenvolver com professores de 
Educação Física da Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso uma proposta 
de formação continuada, apresentando assim, alternativas para melhoria de 
suas práticas pedagógicas na escola”.

A presente pesquisa não apenas se debruça sobre a formação conti-
nuada, como propõe um ciclo de encontros formativos para professores de 
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Educação Física do município de Barra do Garças, MT. Isto significa, que o 
GEEFE se embrenhou no campo do “fazer com” os professores e não mais 
de “falar de” professores, como bem destaca Bernard Charlot (2000; 2009).

A pesquisa de Katia Garcia Gelamo, intitulada “Formação inicial em 
educação física: o caso da disciplina de educação física adaptada”, amplia 
ainda mais o olhar do GEEFE sobre a formação inicial de professores de 
Educação Física em Mato Grosso e teve como objetivo “identificar quais 
e como são organizados os conhecimentos/ saberes da Educação Física 
para as Pessoas com Deficiência – PcD pelos professores que ministram a 
disciplina de Educação Física Adaptada – EFA nos cursos de Licenciatura 
em Educação Física no estado de Mato Grosso”, encerrando um ciclo de 
pesquisas sobre a Formação Inicial de professores de Educação Física em 
Mato Grosso.

Os anos de 2017 e 2018 são marcados por duas pesquisas que apro-
fundaram o olhar sobre a formação inicial e continuada de professores de 
Educação Física, indicando a vocação do GEEFE para esses estudos.

Dessa forma, Viviani Darolt Rabelo, concluí sua dissertação em 2017, no 
mestrado em Educação Física, sob o título “O desafio da educação infantil: 
um olhar sobre a formação continuada”, que teve como objetivo “organizar 
e desenvolver com professores de Educação Física da Rede Municipal de 
Ensino de Cuiabá uma proposta de formação continuada para a Educação 
Infantil, a partir dos conteúdos previstos na Matriz Curricular de Referência 
para a Educação Infantil (4 e 5 anos), buscando alternativas para melhoria 
das práticas pedagógicas escolares” e, planta de maneira fecunda a semente 
de relacionamento entre a universidade e as escolas.

A pesquisa de Viviane Darolt Rabelo encerra a vinculação de orienta-
dor e, por conseguinte do GEEFE, no Programa de Mestrado em Educação 
Física, mantendo sua atuação no PPGE e a partir de então, inicia nova tra-
jetória no Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede 
Nacional – PROEF, parte integrante do Programa de Mestrado Profissional 
para Professores da Educação Básica – PROEB e que tem como objetivo 
qualificar professores de educação básica da rede pública brasileira.

Em 2018, Elaine Cristina Silva, com a pesquisa desenvolvida no PPGE 
intitulada “Planejamento escolar na educação física: concepção de profes-
sores iniciantes ex-participantes do PIBID”, debruça-se a estudar uma das 
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políticas mais recentes de formação de professores no país, o Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, que potencializa 
a formação de professores estabelecendo uma conexão desde o início do 
curso de formação com a escola e suas rotinas. Isso posto, a referida pes-
quisa teve como objetivo “compreender como os professores de Educação 
Física em início de carreira que foram bolsistas do PIBID da Faculdade de 
Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso – PIBID/FEF/
UFMT, compreendem o papel do planejamento docente e como o aplicam 
na sua prática pedagógica nos anos iniciais do Ensino Fundamental em 
escolas da rede municipal de ensino de Cuiabá – MT”.

Vale destacar que a pesquisa da acadêmica Elaine Cristina Silva contou 
com o financiamento da CAPES.

Em 2019 duas pesquisas são concluídas, a dissertação de mestrado de 
Gislaine Lisboa Pondé, intitulada “A metodologia de projetos do Programa 
a União Faz a Vida na Educação Física: possibilidades de uma prática peda-
gógica”, que teve como objetivo “verificar as implicações da metodologia 
de projetos de trabalho do PUFV nas aulas de Educação Física das escolas 
públicas da área urbana de Nova Mutum, MT”, de forma a verificar como a 
metodologia de projetos idealizada há tantas décadas pode transformar a 
atuação de professores de Educação Física.

A pesquisa de doutorado de Luciane de Almeida Gomes, intitulada “Eu, 
o professor: um estudo sobre desenvolvimento profissional de professores 
de educação física em início de carreira”, amplia as conexões da universidade 
com a realidade de professores de Educação Física que atuam em escolas, 
indicando também a vocação do GEEFE para estudos que se preocupam 
em diminuir a distância entre universidade e escola.

A pesquisa teve como objetivo “compreender como os professores 
de Educação Física em início de carreira, transformam suas experiências 
formativas e tornam-se professores, em um percurso de desenvolvimento 
profissional” e inaugura o caminho dos estudos que adotam como pressu-
posto a pesquisa colaborativa.

Em 2020 três pesquisas findam-se. 
A pesquisa de doutorado do acadêmico Rodrigo Amâncio de Assis, 

intitulada “A educação física no Instituto Madre Marta Cerutti de Barra do 
Garças, MT: 1971-1985”, traz à baila mais um estudo histórico no campo 
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da Educação Física, agora na Região Leste do Estado, ainda não estudada 
sob esta perspectiva.

O trabalho teve como objetivo “investigar o processo de escolariza-
ção das práticas corporais no Instituto Madre Marta Cerutti na cidade de 
Barra do Garças/MT entre os anos de 1971 e 1985”, resgatando memórias 
da Educação Física Escolar até então distantes da comunidade acadêmica.

A pesquisa da aluna Patrícia Fernanda de Souza Germano, a primeira 
desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Edu-
cação Física em Rede Nacional – PROEF, teve como título “Metodologia 
da problematização: sua implementação nas aulas de educação física”, e 
objetivo “identificar possibilidades de implementação da metodologia da 
problematização com o Arco de Charlez Maguerez como orientadora dos 
procedimentos didáticos-pedagógicos para o processo de ensino e apren-
dizagem em aulas de Educação Física”, sendo desenvolvimento no “chão” 
da escola, em processos de intervenção direta com alunos nas aulas de 
Educação Física.

Por fim, porém não menos importante, ainda em 2020, o acadêmico 
Helvécio Pereira Lopes, desenvolveu uma pesquisa em larga escala com 
professores de educação básica da rede pública estadual de Mato Grosso, 
intitulada “Síndrome de Burnout: prevalência e fatores associados em pro-
fessores da rede pública estadual de Mato Grosso”, que teve como objetivo 
“aferir a prevalência e os fatores associados às dimensões da síndrome de 
Burnout em professores na rede pública de educação do estado de Mato 
Grosso”. Para tanto, inqueriu 3.717 professores, dos 141 municípios do 
estado de Mato Grosso, garantindo 99% de confiabilidade dos resultados 
estatísticos de um universo de 24.156 professores e uma margem de erro 
que não ultrapassou 2% e, constatou que aproximadamente 63% dos pro-
fessores positivaram em ao menos uma ou mais dimensões da síndrome, 
sendo encontrados os percentuais de 6,1% de professores adoecidos pela 
Síndrome de Burnout em sua fase inicial (nível 1) o que corresponde a 80 
municípios dos 141 possíveis no Estado e 2,7% em sua fase mais severa 
(nível 2) o que possibilita afirmar que 47 municípios do Estado apresentam 
professores adoecidos nessa severidade. Portanto, políticas públicas que 
combatam o adoecimento dos professores são fundamentais para manu-
tenção da saúde e da qualidade do trabalho docente.
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Ponderações do caminho

Os caminhos trilhados até o presente momento permitem que possamos 
reconhecer o quanto foi possível contribuir com as práticas de Educação 
Física, mas o quanto ainda temos por fazer.

O percurso é longo, por vezes difícil, mas com a ajuda dos membros do 
GEEFE, alunos de graduação e pós-graduação, professores da rede pública, 
professores da UFMT e de outras instituições parceiras, que nestes últimos 
anos captaram mais de um milhão de reais em projetos de ensino, pesquisa 
e extensão, com é o caso da Rede Cedes, Rede Fapemat, Academia e Fu-
tebol, com UNEMAT, IFMT e UNIVAG, permitiram produzir conhecimento 
e, acima de tudo, qualificar pessoal docente, tanto em nível superior, com 
as orientações de mestrado e doutorado, como de educação básica, com 
os projetos de formação e de pesquisa, realizados com os professores da 
rede pública de ensino.

De todos os egressos de pós-graduação do GEEFE, pelo menos 10 
atuam no Ensino Superior e 9 na Educação Básica, sendo que destes 17 são 
servidores públicos federais, estaduais ou municipais.

Tais números indicam uma ótima inserção no campo de trabalho com 
profissional qualificado, potencializando o desenvolvimento de suas práticas.

Continuando essa caminhada, enveredaremos o nosso olhar para a 
formação dos professores formadores, aqueles que atuam com a docência 
em nível superior, pois entendemos que há uma teia de relações entre a 
formação oferecida na universidade nos programas de pós-graduação, a 
atuação dos egressos da pós-graduação em cursos de formação de profes-
sores e, por conseguinte, na atuação com alunos de educação básica em 
aulas de Educação Física.

Entendemos que ao zelar por uma boa formação dos futuros forma-
dores, contribuiremos para melhoria da atuação e intervenção pedagógica 
no “chão” da escola e, dessa maneira, oportunizaremos experiências que 
permitam aos nossos alunos adentrar no universo das práticas corporais de 
forma consciente, crítica e participativa, quiçá, transformadora.

Continuamos no caminho, mas desvios e obstáculos existem e sempre 
existirão, mas mantendo foco nos objetivos determinados pelo GEEFE, 
conseguiremos manter a essência formativa para qual o grupo foi formado.
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Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância:  
a criança no centro do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão

Daniela Barros da Silva Freire Andrade

Introdução

O Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN), criado em 
março de 2010, mais especificamente por meio de sua linha de pesquisa 
Infância, representações e práticas educacionais define seu interesse 
pelos debates sobre os processos de significações que envolvem as cons-
tituições identitárias de crianças e adultos. Para tanto adota a perspectiva 
psicossocial estabelecendo diálogo entre a Teoria das Representações So-
ciais75 e a Teoria Histórico-Cultural.

A infância é compreendida como construção sociocultural cujos sig-
nificados regulam práticas sociais e educacionais frente às quais adultos e 
crianças interagem, incorporando-as, negando-as e mesmo ressignificando-
-as em uma dinâmica que envolve reprodução e criação. Deste modo, 
investigam-se os processos decorrentes da relação entre a criança e seu 
outro, estando este presente seja no campo da intersubjetividade imediata, 
seja no campo da intersubjetividade anônima. 

Especificamente o que está em questão é a noção de desenvolvimento 
como um fenômeno cultural, historicamente contextualizado, ao longo do 
qual as crianças assumem uma dupla condição, ora compreendidas como 
objetos de representação social dos adultos; ora como sujeitos que elaboram 
novos sentidos sobre a realidade.

Parte-se do princípio que tradicionalmente a criança é pensada no 
interior de uma cultura adultocêntrica na qual esta é representada a partir 

75 No âmbito dos estudos baseados na Teoria das Representações Sociais destacam-se os esforços pioneiros 
do Grupo de Pesquisa Educação e Psicologia (GPEP), coordenado pela Professora Doutora Eugênia Coelho 
Paredes, que possibilitaram o desenvolvimento das primeiras pesquisas ancoradas neste referencial teórico, 
no interior do PPGE/UFMT.
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de suas impossibilidades, os seus não saberes, aspecto que opera para a 
construção de universos de socialização orientados por estruturas de oportu-
nidade para a aprendizagem e desenvolvimento que favorecem a dimensão 
reprodutora e adaptativa da criança. Neste sentido, tem-se a criança como 
objeto de representação social dos adultos orientada para o atendimento 
das expectativas sociais a elas destinadas.

Em oposição a este entendimento e alinhados aos debates que anun-
ciam a unidade entre as dimensões reprodutora e criadora do desenvolvi-
mento humano, tal como formulada por Vigotski (2009), e posteriormente 
reafirmado pela noção de agência das crianças (TISDALL; PUNCH, 2012), 
os estudos desenvolvidos no GPPIN reconhecem a importância da visibi-
lidade social, cívica e científica das mesmas por meio das pesquisas com 
crianças, aquelas para as quais as crianças são consideradas informantes 
privilegiados sobre a realidade. 

Os esforços têm sido no sentido de pensar: 
1. a origem social das estruturas cognitivas de compreensão da reali-

dade, estabelecendo relações de causalidade entre a organização 
da sociedade, a cultura e os processos cognitivos; 

2. a coexistência de diferentes sistemas cognitivos (pensamento lógi-
co, mítico, ingênuo), anunciada mais como regra do que como ex-
ceção tendo em vista a ação da polifasia cognitiva, uma coexistência 
dinâmica de diferentes modalidades de saber correspondendo as 
relações específicas entre os atores sociais e seu contexto; 

3.  O encontro de diferentes formas de saber delineando, neste caso 
específico, o diálogo intergeracional orientado tanto pela dimensão 
reprodutora, quanto criadora do desenvolvimento humano.

Tais análises mostraram-se favoráveis ao debate sobre o estatuto social 
das crianças enquanto fonte de influência social, superando a ideia acerca do 
pensamento infantil como inferior, limitado e desprovido de organização lógica.

Nesta direção, o GPPIN tem mobilizado esforços investigativos em 
torno da seguinte questão:

Serão crianças capazes de influenciar processos de significação da realidade de 

forma a concorrer para a construção de representações sociais e exercer influência 

social? (ANDRADE, 2014, p. 145).
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Ao pensar o estatuto da criança como sujeito de representações sociais 
questiona-se: “em que medida os saberes infantis são assumidos na arena 
pública como saberes igualmente válidos que concorrem para a construção 
da realidade social”. (ANDRADE, SOUZA, SEIDMANN, 2019, p. 927)

Nos estudos desenvolvidos pelo GPPIN, o contexto passa a ser a base 
referencial para a análise das racionalidades em uma perspectiva dialética 
orientando-se pela pergunta: “que funções as diferentes racionalidades ou 
formas de saber exercem no interior de suas comunidades?” (ANDRADE, 
SOUZA, SEIDMANN, 2019, p. 942)

Estas questões norteadoras têm sido exploradas pelo GPPIN no âmbito 
do ensino, da pesquisa e da extensão observando a sua retroalimentação 
intrínseca. 

Neste particular destacam-se três publicações decorrentes do programa 
de pesquisa até o momento desenvolvido.

• Children multiple ordenations of reality and social representa-
tion: dialogues from Lévy-Bruhl (ANDRADE, 2021);

• As crianças em face de continuidade e a descontinuidade da 
mente: notas em psicologia social (ANDRADE, D.B.S.F., SOUSA, 
C.P.; SEIDMANN, S., 2019);

• A infância como objeto de representação e as crianças como 
sujeitas que elaboram novos sentidos sobre a realidade: sutilezas 
de um debate (ANDRADE, 2014).

As produções em diálogo perseguiram a construção de uma atmosfe-
ra propícia para a desconstrução de adjetivações do pensamento infantil 
orientadas pela ideia de inferioridade ou insuficiência. Para tanto, estraté-
gias metodológicas têm sido desenvolvidas observando os pressupostos da 
pesquisa com crianças. O resultado desses esforços têm sido a construção 
de ambientes de pensamento ou atmosferas sócio-cultural (MOSCOVICI, 
2010) favoráveis a representação da criança como ator social. 

Este capítulo dedica-se a caracterizar a trajetória de 10 anos de trabalho 
do Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância (GPPIN), suas pesquisas, 
práticas educativas com e para crianças no contexto da extensão universi-
tária e suas redes de colaboração científica.
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O GPPIN no âmbito do ensino

O GPPIN oferece oportunidades de aprofundamento teórico-metodoló-
gico em Psicologia Social – Teoria das Representações Sociais – e Psicologia 
da Aprendizagem e Desenvolvimento – Teoria Histórico-Cultural – em di-
ferentes contextos. Sua principal característica é congregar pós-graduandos 
(mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos), acadêmicos do Curso de 
Psicologia (extensionistas, PIBICs e estagiários do terceiro, nono e décimo 
semestre) nas disciplinas Seminário Avançado em Psicologia da Infância I 
e II (PPGE), nas orientações coletivas de projetos de pesquisa de mestrado, 
doutorado e iniciação científica, nas supervisões de estágio no âmbito do 
projeto de extensão76 (Curso de Psicologia) e nas práticas de estágio do-
cência. O grupo também recebe acadêmicos em Pedagogia nas atividades 
de extensão e iniciação científica.

Neste contexto, também se destaca a disciplina Seminário Temáti-
co ofertada anualmente pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE/UFMT) com a temática Seminário Crianças e Infâncias: a Edu-
cação Infantil como Espaço Narrativo. A referida disciplina é aberta para a 
comunidade e, ao longo do tempo, constituiu-se oportunidade de trocas 
acadêmicas com professores da rede pública especialmente da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental, vivências que promoveram a constituição 
do Coletivo Cribiás77 em 2016.

O GPPIN e a pesquisa sobre e com crianças

Ao longo de dez anos de atividade científica, o GPPIN desenvolveu, 
principalmente, dois projetos de pesquisa que congregaram subprojetos de 
mestrado, doutorado, pós-doutorado e iniciação científica. A análise dos 
mesmos deixa explícitas as intencionalidades do programa de pesquisa do 
grupo de pesquisa.

76 Rede de Apoio à Infância: interfaces com a Psicologia e Pedagogia (2009-atual).

77 Coletivo Cribiás caracteriza-se por seu um grupo formado por profissionais e acadêmicos que trabalham com 
crianças no âmbito da Educação Infantil e Ensino Fundamental, congregados a partir das vivências no interior 
da disciplina Seminário Temático: Crianças e Infâncias-Educação Infantil como espaço narrativo(PPGE/UFMT) 
em articulação com o projeto de extensão universitária intitulado Rede de Apoio à Infância: interfaces com a 
Psicologia e Pedagogia, ambos coordenados pelo Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância(GPPIN).
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O recorte deste texto privilegiará a descrição desses dois projetos tendo 
em vista que os mesmos são os que melhor caracterizam o intento.

Em ambas as proposições foram desenvolvidos estudos sobre questões 
anunciadas em três contextos: 

1. A relação da criança com a cultural educacional: Creches, Centros 
de Educação Infantil (CMEI) e Escolas (EMEB); 

2. A relação da criança com a cultura hospitalar: hospitais público e 
universitário; 

3. A relação da criança com o espaço urbano: eventos culturais em 
parceria com a Casa de Cultura Silva Freire.

No primeiro projeto foram desenvolvidos, prioritariamente, estudos 
sobre crianças a partir das representações sociais de adultos e no segundo 
pesquisas com crianças promovendo maior visibilidade científica desta 
população, como pode-se notar a seguir.

O potencial narrativo dos espaços da infância: estudo das 
significações	e	das	práticas	socioeducativas	destinadas	às	
crianças (2011-2016)

Trata-se de proposição do tipo guarda-chuva que objetiva compreen-
der, por meio de vários estudos, processos de significação sobre a relação 
estabelecida entre infância e os espaços a ela destinados na perspectiva de 
adultos e de crianças. O projeto foi organizado em torno de dois eixos, a saber:

• eixo I – Ser e estar de crianças em espaços institucionais de 
Educação Infantil e Saúde.

• eixo II – Significações de professores e futuros professores so-
bre objetos de representações sociais em contexto da Educação 
Infantil.

O procedimento metodológico adotado foram entrevistas, observações, 
videografia e produção de material iconográfico. Os dados foram analisados 
com auxílio de análise compreensiva e microgenética, além do exercício 
de identificação de núcleos de significação (AGUIAR, OZELLA, 2006), às 
vezes, contou-se com apoio de programa computacional para a realização 
de análise lexical.
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No âmbito deste projeto, a época, a então doutoranda Naiara Santos 
Neinow, atualmente professora efetiva da Universidade Federal de Rondô-
nia, realizou doutorado sanduiche na Universidade do Porto com a orien-
tação da Professora Doutora Manoela Ferreira.

A interlocução com a referida professora foi promovida por ocasião 
do convite para que esta realizasse a conferência de abertura do Seminário 
Educação 201278 cuja coordenação foi realizada pelo Grupo de Pesquisa 
em Psicologia da Infância (GPPIN) e Grupo de Estudo e Pesquisa sobre 
corporeidade e Ludicidade (GEPCOL).

Ao longo do desenvolvimento deste projeto destacam-se dois inter-
câmbios interinstitucionais: 

1. Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Sub-
jetividade79 (CIERS-Ed); 

2. Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância- GRUPEGI 
(CNPq/UFF) no âmbito do projeto PROCAD- Novas Fronteiras. 

A pesquisa desenvolvida junto ao CIERS-Ed se deu na parceria com as 
professoras Maria Helena Cordeiro (UFFS), Lenira Haddad (UFAL) e Célia 
Guimarães (UNESP/PPTE) e procurou explorar as representações sociais 
de acadêmicos do Curso de Pedagogia sobre o trabalho do professor na 
Educação Infantil. No interior desta articulação foram realizadas reuniões 
técnicas com participação de alunos do GPPIN, bancas de defesa de mes-
trado tanto na UFMT, quanto na UFAL. Por ocasião do Seminário Educação 
2010 realizou-se mesa redonda além dos trabalhos apresentados em sessão 
de comunicação oral em congressos internacionais e nacionais tais como: 
Conferência Internacional em Representações Sociais (CIERS) na Tunísia, e 
na European Early Childhood Education Research Association 
– ECEERA 2011 – na Suíça. 

78 O evento teve como temática: Das crianças nas instituições e das crianças invisíveis - entre a sujeição e as 
possibilidades criativas

79 Trata-se de rede de colaboração científica cujo objetivo concentra-se na realização de investigações científicas, 
nas quais assume particular relevo a perspectiva psicossocial das representações sociais, e a promoção do 
debate interdisciplinar, tanto no plano teórico como metodológico, sobre questões relacionadas ao campo 
educacional e aos fenômenos psicossociais a ele associados.

 O CIERS-Ed também tem suas ações orientadas pela Cátedra Franco-Brasileira Serge Moscovici que visa 
fortalecer o desenvolvimento de cooperações científicas já existentes, bem como apoiar novas parcerias 
entre o Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e Subjetividade – Educação (CIERS-ed) 
da Fundação Carlos Chagas (FCC/São Paulo, Brasil) juntamente com instituições de ensino e de pesquisa 
francesas.
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No artigo intitulado A criança nas entrelinhas dos discursos de aca-
dêmicos brasileiros sobre professor da Educação Infantil (ANDRADE, 
2013) foram apresentadas as análises decorrentes do Centro-Oeste.

Já a pesquisa desenvolvida em articulação com o GRUPEGI denomina-
-se – O ser e estar de Bebês em berçários: Estudos interinstitucionais. A 
elaboração do projeto se deu em novembro de 2010 por ocasião da visita 
do professor Jader Janer Moreira Lopes (UFF) quando proferiu palestra 
sobre a relação estabelecida entre espaço e infância no I Seminário te-
mático Infância na interface com a pesquisa e extensão realizado pelo 
GPPIN. Desta parceria cinco projetos de pesquisas de mestrandas foram 
diretamente associados sendo dois deles desenvolvidos no interior do curso 
de Pedagogia, campus Cuiabá, outros dois em berçários de creche pública 
de Cuiabá e um em brinquedoteca hospitalar no setor de Pediatria de um 
hospital universitário. 

Esta colaboração científica propiciou a publicação do livro Infâncias 
e Crianças: lugares em diálogo organizado por Daniela Freire Andrade 
(UFMT/GPPIN) e Jader Janer Lopes (GRUPEGI/UFF) em 2012.

Também foi profícua a colaboração acadêmica junto a professora Zoia 
Prestes (UFF) em suas articulações junto aos pesquisadores russos resul-
tando no evento científico VERESK. Na sua edição em Gomel, cidade natal 
de Vigotski, e em Niterói foram apresentados alguns trabalhos do GPPIN. 

No contexto deste projeto de pesquisa os principais estudos desen-
volvidos foram:

Doutorado
• A construção da imagem social da criança no diálogo com a avaliação 

nacional da alfabetização (NEINOW, 2016);
• Representações sociais de alunos acerca do que é ser estudante em 

uma Universidade Pública Federal (GONÇALVES DIAS, 2013).
Mestrado
• Representações sociais da cidade de Cuiabá: estudo com crianças 

em contexto de escolas particulares (POUBEL, 2016);
• Representações socioespaciais da cidade de Cuiabá segundo crian-

ças. (SILVA, 2014);
• Bebês, por entre vivências, afordâncias e territorialidades infantis: 

de como o berçário se transforma em lugar (ALVES, 2013);
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• Berçário como lugar: significações segundo profissionais de educa-
ção infantil das unidades de atendimento à criança de até três anos 
no município de Cuiabá. (SILVEIRA, 2013);

• O hospital daqui e o hospital de lá: fronteiras simbólicas do lugar, 
segundo significações de crianças hospitalizadas. (CARRIJO, 2013);

• O aluno bagunceiro: um estudo em representações sociais de futu-
ros professores do curso de pedagogia da UFMT, campus CUIABÁ. 
(ABDALLA, 2013);

• Criança e aluno: um estudo de representações sociais segundo li-
cenciandos de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso, 
campus Cuiabá. (LIMA, 2012);

• Dentro e fora da sala de aula: um estudo acerca das representações 
sociais dos licenciandos de Pedagogia da UFMT. (BRAGA, 2012);

• Representações sociais sobre ser professora de bebês segundo aca-
dêmicos de Pedagogia da UFMT, campus Cuiabá. (RAMOS, 2010);

• Representações sociais sobre o aprender do bebê, segundo acadê-
micos de Pedagogia da UFMT, campus Cuiabá. (CAVALLARI, 2010);

• Representações sociais sobre brincar e bagunçar, segundo acadêmi-
cos de pedagogia da UFMT, campus Cuiabá. (TEIBEL, 2010).

A Construção do Conhecimento Social por Crianças: Estudo 
sobre	Vivências	e	Significações	Infantis	(2016-atual)

 O referido projeto tem explorado a relação das crianças com o conhe-
cimento social compartilhado nos diferentes contextos aos quais a criança 
está inserida e que impactam a sua condição subjetiva e as colocam diante 
de um estranhamento possível de ser superado pela via da significação. Tal 
processo, ao mesmo tempo em que possibilita a criança compreender a 
dinâmica do pensamento social, também permite que, em certas condições, 
possa exercer influência social propondo novas significações – reelabora-
ção criativa (VIGOTSKI, 2009). Neste sentido, o projeto apoia-se na Teoria 
Histórico-Cultural e na Teoria das Representações Sociais em sua abordagem 
ontogenética. Além disso, estabelece diálogos com estudos sobre narrativa 
e espaço. O escopo do projeto prevê quatro eixos de pesquisa nos quais 
estão inseridos sub-projetos, a saber: 
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1. as crianças nos processos educacionais e de escolarização (insti-
tuições escolares e de educação infantil); 

2. as crianças nos processos de hospitalização e tratamento de do-
enças crônicas; 

3. as crianças e sua relação com o espaço urbano, seu patrimônio 
material e imaterial e as crianças representadas nos discursos mi-
diáticos. 

As estratégias metodológicas adotadas orientam-se pela abordagem 
do tipo etnográfica (análise documental, observação participante, entre-
vista, mapas cognitivos, indução de narrativas) cujos dados são analisados 
por meio da identificação de núcleos de significação (AGUIAR; OZELLA, 
2006) podendo a mesma ser assistida pelo software de análise lexical 
Iramutec. 

Os processos de investigação apresentados estabelecem relação de 
retroalimentação com o projeto de extensão Rede de Apoio à Infância: 
interface com a Psicologia e Pedagogia em desenvolvimento desde 2009.

No interior deste projeto foi realizado, pela doutoranda Paula Figuei-
redo Poubel um estágio doutoral na Universidad Nacional Autónoma de 
México, sob a orientação da professora Fátima Flores Palacios e um estágio 
pós-doutoral pela doutora Érica Nayla H. Teibel, egressa do PPGE, ambas 
iniciativas apoiadas com o financiamento da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

A rede de colaboração científica que deu contorno às trocas acadêmi-
cas envolveu Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais 
e Subjetividade- Educação (CIERS-ED), o GT Representações Sociais da 
Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação de Psicologia80 e o 
GT20: Psicologia da Educação da ANPED Centro-Oeste.

No âmbito do CIERS-Ed destaca-se a publicação do artigo “As crian-
ças face a Continuidade e a Descontinuidade da mente: notas em Psico-
logia Social” produzido em coautoria com a Professora Clarilza S. Prado 
(PUCSP) e Susana Seidmann (Universidad de Belgrano-Argentina) em 
2019 e o capítulo de livro Concepções de sujeito e representações so-

80 GT Representações Sociais da ANPEPP: Grupo de trabalho que reuni pesquisadores nacionais cujas pesquisas 
são orientadas pela Teoria das Representações Sociais com ênfase na Educação, Saúde e na Psicologia Social. 
O GPPIN contribuiu na vice-coordenação ao longo de duas gestões.
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ciais em colaboração com Adelina Novaes da Fundação Carlos Chagas 
e Universidade da Cidade, Paulo Sant’anna da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri além de Suasana Seidmann da Univer-
sidade de Belgrano (Argentina). A publicação compôs a coletânea do 
livro Sistematizações e proposições para o campo da educação e das 
representações sociais publicado em 2019 na forma de análise crítica dos 
10 anos de atividade do CIERS-Ed.

As trocas acadêmicas com a Professora Clarilza S. Prado no âmbito 
de pós-doutorado também estão registradas no livro intitulado: Social 
Representation for the Antrhropocene: Latin American Perspectives, 
mas especificamente no capítulo, Children multiple ordenations of 
reality and social representation: dialogues from Lévy-Bruhl (AN-
DRADE, 2021).

Por sua vez o trabalho em parceria com o Grupegi se ampliou para o 
diálogo com a professora e pesquisadora mexicana Patrícia Medina Melga-
rejo da Universidad Pedagógica Nacional, incluindo também publicações 
coordenadas como o capítulo no livro intitulado: Cuiabá: A cidade “mo-
derna” de suas crianças no centro oeste brasileiro (ANDRADE; SILVA; 
POUBEL; CUNHA, 2018) que compôs a coletânea Diferentes geografías de 
la infancia: Experiencias y vivencias investigativas en Latiniamérica, 
publicado em 2018 em Bogotá.

No contexto da pandemia, o GPPIN tem atuado como grupo de pes-
quisa parceiro do projeto Interuniversidades81, coordenado pela professora 
Clarilza P. Sousa (PUCSP) cujo objetivo é ampliar as oportunidades para 
trocas acadêmicas em rede, considerando a diversidade de atividades pos-
síveis para pós-graduandos em Educação de diferentes PPGs, no ambiente 
remoto (reuniões técnicas, aulas com diferentes professores, seminários, 
grupo de estudo).

Até o momento os estudos desenvolvidos por este projeto são:

81 Compõem o projeto Interuniversidades: Adelina Novaes: PPGE/UNICID, Alcina Maria Testa Braz da Silva: 
PPGEN/IFRJ- CEFET/RJ, Clarilza Prado de Sousa: PED /FORMEP/PUC-SP, Claudia Davis: PED /FORMEP/
PUC-SP, Daniela Freire: PPGE /UFMT, Edna Chamon: PPGE/UNESA/UNITAU, Emília Cipriano Sanches: 
FAE/ FORMEP/ PUC-SP, Émina Santos: PPEB/UFPA, Fabrício Aarão Freire Carvalho: PPEB/UFPA, Ligia Elliot: 
Fundação Cesgranrio, Lucia Villas Boas: PPGE/UNICID, Magali Aparecida Silvestre: UNIFESP, Maria Isabel 
Antunes-Rocha: UFMG, Marili Moreira da Silva Vieira: Mackenzie, Nelson Gimenes: FORMEP/ PUC-SP, Rita 
Lima: PPGE/UNESA, Romilda Teodora Ens: PPGE/PUCPR, Sandra Lucia Ferreira: UNICID, Vera Lucia Trevisan 
de Souza: PUCCamp, Vera Placco PPGE/PUC-SP.
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Doutorado
• Isso é participação? Isso é boneco mandado: entre o prescritivo e o 

contractual e a participação na cena escolar. (ALVES, 2019).
• Educação infantil na rede pública de Cuiabá: análise da construção 

de um projeto cultural para as crianças de até 3 anos, ambiguidades 
do percurso. (LORENSINI,2018);

• Narrativa como mediadora de vivências infantis no contexto hospi-
talar: as representações sociais sobre o cuidado em uma enfermaria 
pediátrica, segundo equipe de saúde e as significações infantis. 
(TEIBEL,2017).

Mestrado
• “Projeto Cribiás – Crianças Sabidas”, por uma pedagogia da partici-

pação: representações sociais de profissionais da educação infantil 
envolvidos no projeto. (COSTA, 2020);

• Crianças na universidade: representações sociais de gestores da 
Universidade Federal de Mato Grosso. (GONÇALVES, 2019);

• Entre o hospital e a escola: significações de crianças com doença 
crônica sobre seus pertencimentos institucionais e implicações iden-
titárias. (DE TONI, 2018);

• Crianças anunciadas com queixa escolar: estudo sobre significações 
e implicações na representação de si. (SANTOS, 2018);

• Representações sociais sobre profissionais de saúde segundo crian-
ças: implicações identitárias no contexto da hospitalização pediátrica. 
(ASSUNÇÃO, 2018);

• Representações sociais de crianças sobre Cuiabá antes e depois da 
Copa do Mundo 2014. (CUNHA, 2017);

• “É mais ou menos muita coisa?: significações da dieta para crianças 
com diagnóstico de doença renal crônica em acompanhamento 
ambulatorial”. (CARVALHO, 2017);

Particularmente os estudos de Lorensini (2018) intitulado: Educação 
infantil na rede pública de Cuiabá: análise da construção de um 
projeto cultural para as crianças de até 3 anos, ambiguidades do per-
curso; Teibel (2017), Narrativa como mediadora de vivências infantis 
no contexto hospitalar: as representações sociais sobre o cuidado em 
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uma enfermaria pediátrica, segundo equipe de saúde e as significações 
infantis e Costa (2019) “Projeto Cribiás – Crianças Sabidas”, por uma 
pedagogia da participação: representações sociais de profissionais da 
educação infantil envolvidos no projeto traduzem mais explicitamente a 
organicidade entre ensino, pesquisa e extensão, orientadora da dinâmica 
de trabalho do GPPIN, uma vez que definiram como objetos de estudo 
práticas desenvolvidas no interior do projeto de extensão Rede de apoio à 
Infância: interfaces com a Psicologia e Pedagogia.

O diálogo com a sociedade:  
GPPIN no âmbito da Extensão Universitária

No âmbito da extensão o GPPIN tem articulado ações junto ao Curso 
de Psicologia e profissionais que atuam junto a Secretaria Municipal de 
Educação de Cuiabá-MT., por meio da qual realiza o projeto denomina-
do – Rede de Apoio à Infância: interfaces com a Psicologia e Pedagogia, 
desenvolvido desde 2009. As ações são desenvolvidas em creches, centros 
municipais de Educação Infantil (CMEI) e escolas municipais de Educação 
Básica (EMEB), bem como enfermaria pediátrica do Hospital Universitário 
Júlio Müller. Atuam nos projetos de extensão extensionistas, estagiárias e 
estagiários do terceiro e do décimo semestres do Curso de Psicologia, além 
de mestrandos e doutorandos. 

Coerente com a proposição de estudar a criança na sua relação com 
os espaços da cidade, o GPPIN também tem atuado nas últimas edições 
do Circuito Cultural Setembro Freire82 (2010, 2013, 2015) desenvolvendo 
oficinas com crianças, destinadas a estudar as significações das crianças 
atribuídas à cidade. Estas iniciativas são desenvolvidas em diálogo com o 
contexto educacional, sobretudo com as escolas públicas e privadas além 
do projeto de formação de professores Cribiás, crianças sabidas.

De forma geral, o projeto de extensão objetiva: 
1. difundir a representação da criança como sujeito produtor de cul-

tura, co-partícipe da construção social da realidade; 

82 Oficina Como Cosme e Damião: jornal experimental(2010), oficina Bate Bola na Mandioca: passeio no Centro 
Histórico de Cuiabá(2013), oficina UFMT das crianças: na rota de Wlademir Dias Pino (2015).
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2. potencializar processos de aprendizagem e desenvolvimento in-
fantil por meio de oficinas socioafetivas com crianças em creches, 
escolas, espaços urbanos e enfermarias pediátrica; 

3. contribuir para o processo de formação em serviço de profissionais 
da Educação Infantil, Ensino Fundamental bem como de profis-
sionais da saúde por meio de intercâmbio entre acadêmicos de 
cursos de graduação em Psicologia e Pós-Graduação em Educação 
da UFMT; 

4. desenvolver práticas sociais, de educação e cuidado, que privile-
giem a produção de narrativas infantis nos diferentes contextos 
educacionais; 

5. problematizar a realidade do atendimento às crianças nos contextos 
educacional, hospitalar e no espaço público de modo a contribuir 
para o delineamento de pesquisas no âmbito do Programa de Pós-
-Graduação em Educação e 

6. contribuir para a formação inicial de psicólogos.

Os subprojetos desenvolvidos no interior do projeto de extensão são 
assim nomeados:

• Binje: em busca de autorias infantis em contexto hospitalar 
Oficinas socioafetivas junto a crianças hospitalizadas e seus familiares 

de modo a promover estratégias de enfrentamento psicológico, grupal e 
individual, às vivências de adoecimento e hospitalização.

• Conversa com a Drª. Ana Tsuru (@dra.anatsuru)
Produção de conteúdo digital especializado em Psicologia da Apren-

dizagem e do Desenvolvimento, Psicologia Social e Sociologia da Infância 
com o objetivo de promover a espaços abertos o diálogo com as crianças, 
educadores e familiares no contexto da pandemia.

• Educação Infantil como Espaço Narrativo
Desenvolvimento de oficinas socioafetivas no interior de creches, 

CMEIs e EMEBs na modalidade de ação colaborativa junto às professoras 
e professores com o objetivo de promover as autorias infantis por meio de 
processos narrativos e potencializar o trabalho nas instituições a partir da 
perspectiva da Pedagogia em Participação.
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• Cribiás, crianças sabidas
Processo de formação de professores da Educação Básica, muitos dos 

quais atuam em unidades que recebem os(as) estagiários(as) do Curso de 
Psicologia, cujo objetivo é aprofundar nos estudos teórico-metodológico 
acerca da Teoria Histórico-Cultural, da Sociologia da Infância e da Peda-
gogia em Participação, buscando a construção de pressupostos que deli-
neiem um trabalho autoral para a educação infantil e ensino fundamental 
em Cuiabá. 

• Cuiabá das crianças 
Ações empreendidas no sentido de potencializar a presença do re-

pertório da cultural local como referência para a proposição de projetos 
pedagógicos na perspectiva de uma Educação Patrimonial com crianças 
orientada pela perspectiva participativa e dialógica. As ações são desenvol-
vidas em parceria com o Coletivo Cribiás e a Casa de Cultura Silva Freire.

Em 2020, o subprojeto Cuiabá das crianças possibilitou a formulação 
da proposta Cribiás 300+: Por uma Educação Patrimonial toda nossa, 
projeto contemplado pela lei Aldir Blanc, o que tornou possível publicar 
as experiências sobre Educação Patrimonial desenvolvidas pelo Coletivo 
Cribiás e apresentar proposta metodológica para um trabalho com crianças 
no Centro Histórico de Cuiabá, na forma de livro. Neste momento a publi-
cação encontra-se no prelo.

Produção com os egressos

Nos últimos anos, os egressos do GPPIN têm contribuído para o desen-
volvimento das atividades acadêmicas considerando: participação em mesas 
redondas, palestras e produção intelectual como se pode observa a seguir:

• Análise sociogenética do núcleo central das representações so-
ciais: investigações sobre o cuidado hospitalar de crianças (ANDRA-
DE.; TEIBEL; ASSUNCAO, 2020);

• Narrativas infantis sobre a queixa escolar: metodologia de investiga-
ção com crianças (ANDRADE; TEIBEL ; ASSUNCAO, 2020);

• Formação Docente como ambiente de pensamento: projeto repre-
sentacional e processos narrativos (ANDRADE; COSTA, 2020);
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• A produção do fracasso escolar como expressão da precarização 
do trabalho das Cuidadoras de Aluno com Deficiência (SANTOS; 
GONCALVES; LACERDA; ANDRADE, 2020);

• A tessitura de redes de diálogo e participação de crianças no cuidado 
hospitalar. (LIMA; ANDRADE; MACHADO,2020);

Redes de intercâmbio acadêmico têm sido estabelecido com a pro-
fessora Naiara Neinow (UNIR) e professora Iury L. Alves (UNIVAG), em 
especial, no âmbito do Seminário Temático 2020 - VII Seminário Educa-
ção Infantil como Espaço Narrativo cuja debate focalizou a Educação 
das crianças em tempo de pandemia: diálogos em representações 
sociais. Este seminário, no formato de evento paralelo do SEMIEDU 
2020 também contou com a participação de membros do projeto Inte-
runiversidades. Por sua vez, a professora Ângela Lisboa Costa, continua 
integrando o Coletivo Cribiás, lócus no qual atua como palestrante e 
uma das coordenadoras.

Em 2021, mobilizados pelos impactos da pandemia, o GPPIN também 
dialogará, no âmbito da extensão, com os profissionais das creches do 
município de Diamantino-MT. Essa iniciativa tem sido articulada junto a 
professora Carla Rossi Ramos (Secretaria Municipal de Educação de Dia-
mantino), e objetiva pensar estratégias, de atuação remota, que promovam 
a metodologia participativa no diálogo com pais e responsáveis de modo 
a favorecer os canais de comunicação, bem como promover o sentimento 
de pertencimento comunitário dissolvido em prol de medidas sanitárias 
que procederam o fechamento dos espaços das unidades educacionais. 
Os processos de aprendizagem e desenvolvimento serão priorizados com 
o objetivo de colaborar com a prática docente, potencializando seu alcance 
por meio dos meios de comunicação disponíveis.

Notas para concluir

Ao longo dos seus 10 anos de atividade, o GPPIN tem se constituído 
como um ambiente de pensamento, uma atmosfera social e cultural que, por 
meio de atividades de ensino, pesquisa e extensão, busca forjar narrativas 

252



científicas compartilhadas em contextos formativos. Assim como outras 
narrativas, tem contribuído para o anúncio de significados que circulam 
nas trocas sociais por meio das quais são compartilhados novos conteúdos 
representacionais sobre os saberes infantis, estes delineiam um projeto 
representacional objetivado na expressão Cribiás, crianças sabidas para 
se referir as autorias infantis e o potencial criativo das crianças, bem como 
sua capacidade de interpretar a realidade e exercer, em determinadas con-
dições, influência social. 

Neste cenário, o grupo de pesquisa tem atuado na formação de pro-
fessores e pesquisadores no campo da Educação, mais especificamente 
na sua interface com a Psicologia do Desenvolvimento e com a Psicologia 
Social, estabelecendo diálogos em diferentes contextos, problematizando 
o estatuto social da criança na sociedade contemporânea.
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Ao lado dos povos e comunidades tradicionais:  
o GEPTE e a Epistemologia do Bem Viver

Edson Caetano

Introdução

O Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação (GEPTE), 
do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), é composto por pesquisadores e pesqui-
sadoras das seguintes universidades: Universidade Federal de Mato Grosso, 
Universidade Federal de Tocantins e Universidade Estadual de Feira de 
Santana, bem como de doutorandos (as) e mestrandos (as) vinculados ao 
PPGE. O GEPTE foi criado em 2010 e está inserido na Linha de Pesquisa: 
Movimentos Sociais, Política e Educação Popular (PPGE) e o seu campo de 
estudos e pesquisas se situa no âmbito da relação existente entre Trabalho 
e Educação.

No sentido de questionar as premissas da economia capitalista, por um 
lado, e, por outro, a pedagogia da fábrica (KUENZER, 1986), as pesquisas 
realizadas no âmbito do GEPTE se ocupam da análise acerca dos vínculos 
entre trabalho, educação, economia e cultura, a partir da centralidade da 
produção da existência pautada em princípios do Bem Viver83. Fundamen-
tado no materialismo histórico (KOSIK, 1995), as pesquisas se nutrem do 
conhecimento acumulado pela área Trabalho e Educação e, em especial, 
no que tange aos processos educativos efetivados nos espaços cotidianos, 

83 El Sumak Kawsay (vida en armonía o Buen Vivir) en el mundo indígena, y de manera concreta, significa 
tener una tierra y un territorio sano y fértil; significa cultivar lo necesario y de forma diversificada; preservar, 
cuidar mantener limpios los ríos, los bosques, el aire, las montañas, etc.; significa tener un território manejado 
colectivamente, una educación en base a valores propios y uma comunicación constante; significa también 
regirse por un código de ética y el reconocimiento y respeto a los derechos de los demás; además implica 
decidir de manera colectiva las prioridades de cada pueblo o comunidade” (CHUJI, 2014, p.231).
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onde os seres humanos (povos e comunidades tradicionais84) produzem 
as suas existências.

Parte-se da premissa marxiana do trabalho como elemento da for-
mação humana (MARX, 1982 e, portanto, lócus de aquisição e produção 
de saberes (SAVIANI, 2007). Compreende-se que enquanto momento de 
reprodução espiritual e racional da realidade, as pesquisas que se ocu-
pam do Bem Viver e da produção associada85 contribuem para a análise 
das diversas dimensões das relações históricas entre trabalho e educação 
e, por conseguinte, dos processos de formação humana. Ademais, nos 
convida a adentrarmos nos diversos mundos do trabalho, tornando mais 
transparente a unidade do real.

O GEPTE se ocupa da reflexão acerca dos fundamentos econômicos, 
culturais e educativos que orientam os costumes e as normas de convivência 
nos espaços/territórios pautados no Bem Viver e no existir em comunida-
des, tendo em conta as expectativas de homens e mulheres (dos povos e 
comunidades tradicionais) no que concerne à produção da existência.

O objetivo norteador do GEPTE é o de reunir fundamentos teóricos e 
empíricos que substanciem a compreensão da produção da existência e 
da resistência dos povos e comunidades tradicionais em relação aos di-
tames do modo de produção capitalista, na tessitura das relações sociais 

84 As principais características dos povos e comunidades tradicionais segundo Diegues e Arruda (2001, p. 59) 
são: “dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos e os recursos naturais renováveis com os 
quais se constrói um modo de vida; conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete 
na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais, esse conhecimento é transferido de 
geração em geração por via oral; noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica 
e socialmente; moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que alguns membros individuais 
possam ter-se deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra dos seus antepassados; importância 
das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, 
o que implica uma relação com o mercado; reduzida acumulação de capital; importância dada a unidade 
familiar, doméstica ou comunal e às relações de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades 
econômicas, sociais e culturais; importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e ati-
vidades extrativistas; a tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio 
ambiente; há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, cujo produtor e sua 
família dominam todo o processo até o produto final; fraco poder político, que em geral reside nos grupos de 
poder dos centros urbanos; auto-identificação ou identificação por outros grupos de pertencer a uma cultura 
distinta”.

85 “A produção associada é uma das estratégias de que os trabalhadores e trabalhadoras pertencentes aos setores 
populares lançam mão, visando a garantia da reprodução ampliada da vida através de práticas econômico-
-sociais e culturais que se diferenciam da racionalidade da economia capitalista.

 A produção associada, como produto das condições históricas, é uma estratégia criada para organizar o 
trabalho e a vida que pode levar à emancipação do capital, a um novo projeto societário e à liberdade como 
sujeitos históricos. [...] A produção associada diz respeito à unidade básica do modo de produção dos produ-
tores livremente associados” (CAETANO, NEVES, 2014, p. 602).
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no contexto do Bem Viver, na produção associada, na medicina popular/
tradicional, na produção de alimentos agroecológicos, na construção e 
disseminação de saberes, na soberania alimentar e nas manifestações cul-
turais e religiosas que homens e mulheres lançam mão visando assegurar 
a produção da existência.

Assim sendo, o GEPTE tem enquanto campo empírico de pesquisa os 
povos e comunidades tradicionais, nos quais homens e mulheres, no atual 
contexto da acumulação flexível do capital (HARVEY, 1992), insistem em 
preservar e reafirmar a produção de suas existências pautadas nos laços de 
solidariedade, associatividade e igualdade. Nesse intento, busca-se na ação 
concreta da produção da existência, os fundamentos do processo educati-
vo, pois, em momentos de crise o ser humano aprende com a experiência, 
onde, a produção de saberes e tradições são revividas e realimentadas no 
fazer do trabalhador e da trabalhadora.

Caminhos, Atalhos e Encruzilhadas Trilhados

Em uma década e um ano de existência o GEPTE se empenhou na 
construção e desenvolvimento de projetos de pesquisas situados no campo 
trabalho e educação e que expressam enquanto preocupação central e fun-
dante o compromisso ético, científico e solidário através do questionamento 
dos ditames da sociedade neoliberal e concomitantemente apresentam 
possibilidades de existências outras, a partir do ser e existir manifesto pelos 
povos e comunidades tradicionais.

Em 2010 foi concebido o Projeto de Pesquisa “A(s) pedagogia(s) da 
produção associada: educação, cultura e trabalho e economia popular nas 
comunidades da baixada cuiabana”. O pressuposto do referido Projeto de 
Pesquisa asseverava que no Brasil, a partir da década de 1990, a estrutura-
ção da base técnica da produção – acompanhada de políticas econômico-
-sociais de cunho neoliberal – repercutiu na crise estrutural do emprego e 
na flexibilização das relações entre capital e trabalho. Nesse cenário, uma 
parcela da classe trabalhadora desenvolveu estratégias de trabalho e de 
sobrevivência buscando garantir a reprodução ampliada da vida. Nesse 
horizonte, o objetivo geral foi analisar as relações entre trabalho e educa-
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ção nos processos de produzir a vida associativamente, em especial nas 
chamadas “comunidades tradicionais” da baixada Cuiabana.

No ano de 2013 foi iniciado o Projeto de Pesquisa “Trabalho e educação: 
a produção associada como categoria histórica” com o propósito de refletir 
acerca dos nexos entre a economia e a cultura na composição das relações 
sociais não capitalistas, tomando como referência empírica, experiências 
de produção associada que se constituem e persistem no atual contexto da 
acumulação flexível. Fundamentada no materialismo histórico, a pesquisa 
se ocupou dos processos educativos nos espaços singulares em que são os 
trabalhadores/as os gestores do processo de trabalho – a partir da produção 
associada em comunidades e povos tradicionais.

Entre os anos de 2014 e 2017 – a partir da aprovação junto ao CNPq 
(MCTI/CNPQ/Universal 14/2014) – foi desenvolvido o Projeto de Pesquisa 
“Trabalho associado, cultura do trabalho e saberes da experiência: resistên-
cia e produção da vida em comunidades tradicionais de Mato Grosso” que 
versava sobre as relações entre trabalho, educação e produção associada. 
O Projeto de Pesquisa objetivava reunir fundamentos teóricos e empíricos 
que substanciassem a análise dos nexos existentes entre economia, cultura 
e saberes na tessitura das relações sociais. Compreendendo os processos 
de trabalho como processos educativos na constituição de culturas do 
trabalho inspiradas nos princípios da autogestão do trabalho e da vida 
social, partiu-se da premissa de que, como categoria histórica, a análise 
da produção associada requer a reconstrução das condições objetivas e 
subjetivas dos espaços/tempos em que ela se constitui e é constituída. O 
campo de pesquisa foi sobre as experiências associativas que se verificam 
nos territórios camponeses, ou seja, as comunidades tradicionais, indígenas, 
quilombolas, caiçaras, pantaneiras e assentamentos do MST no Estado de 
Mato Grosso, que são regiões férteis para a apreensão dos elementos eco-
nômicos e culturais que atravessam as práticas e saberes dos trabalhadores 
e trabalhadoras do campo.

O Projeto de Pesquisa “Cultura do trabalho, saberes da experiên-
cia e produção da vida material e imaterial: o trabalho associado em 
comunidades e povos tradicionais” teve início em 2018 e contava com 
o objetivo de refletir a respeito dos costumes e normas de convivência 
no trabalho associado e em âmbito comunitário, tendo em conta as ex-
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pectativas de homens e mulheres em relação à reprodução ampliada da 
vida no campo. Nesse sentido buscou-se identificar de que maneira os 
saberes (experiências) dos trabalhadores e trabalhadoras dos povos e 
comunidades tradicionais podem contribuir para a construção de novas 
práticas econômico-sociais. 

Por fim, o Projeto de Pesquisa “Trabalho, educação e cultura: múl-
tiplas determinações e dimensões da produção da existência dos povos 
e comunidades tradicionais” foi iniciado em 2021. O Projeto de Pesquisa 
objetiva a reflexão e compreensão da articulação entre trabalho, cultura 
e educação na constituição das relações sociais no âmbito do Bem Viver. 
As dimensões a serem consideradas no transcorrer do referido Projeto de 
Pesquisa são: perceber costumes e práticas de convivência como elementos 
da cultura presentes na vida em comunidade e no Bem Viver; identificar 
e salvaguardar as múltiplas dimensões que conformam a medicina popu-
lar/tradicional através das práticas de diferentes protagonistas, tais como: 
benzedeiras e benzedeiros, raizeiros e raizeiras, rezadoras e rezadores, 
parteiras, curandeiros e curandeiras, pais e mães-de-santo, pajés e pajoas, 
xamãs, entre outros; refletir sobre o binômio trabalho e educação, a partir 
do Bem Viver como categoria histórica, que vai se plasmando nos espaços/
tempos históricos nas comunidades e povos tradicionais; refletir sobre a 
importância da construção e disseminação de saberes entre os povos e 
comunidades tradicionais.

No que concerne à extensão, o GEPTE esteve à frente da coordenação 
da “Jornada Universitária em defesa da Reforma Agrária - JURA UFMT 2019” 
que se constitui em um evento que tem como propósito colocar em discus-
são o projeto de Reforma Agrária e os temas que a circundam, assumindo-a 
como necessária e fundamental para a democratização da estrutura agrária, 
social, econômica, política, cultural e educacional brasileira. A JURA teve 
início em 2014 com a participação de 40 Universidades e Institutos Federais. 
Atualmente, é realizada por mais de 60 Instituições de Ensino Superior do 
Brasil. Mais do que um evento, a JURA é um movimento de universidades 
de todo país em defesa da Reforma Agrária. A JURA UFMT 2019 contou 
com uma programação multidisciplinar, abordando temas que dizem res-
peito a terra, vida, saúde, educação, relações raciais, soberania alimentar, 
direitos dos povos indígenas e quilombolas, trabalho, meio ambiente, ação 
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imperialista e pacote tecnológico do agronegócio, agroecologia, dívida pú-
blica, atividades culturais, feira da reforma agrária, feira de livros, oficinas 
e vivências.

O Ser e o Fazer-Se enquanto Grupo de Pesquisas

As pesquisas empíricas efetivadas no interior do GEPTE sempre se 
ocuparam da reflexão sobre os elementos constitutivos da produção da 
existência, a partir de múltiplos olhares e dimensões, que marcam a com-
plexidade do ser e existir dos povos indígenas86, comunidades tradicionais87, 
quilombolas88 e assentamentos89.

No período de existência do GEPTE foram orientadas e defendidas treze 
Dissertações de Mestrado, sete Teses de Doutorado e duas Qualificações 
de Doutorado. Cumpre salientar que em 2019 uma Tese de Doutorado90 
orientada e defendida no interior do GEPTE foi selecionada pela Comissão 
do Prêmio Capes Tese do PPGE para concorrer à premiação nacional.

O total da participação do GEPTE em eventos científicos (local, regio-
nal, nacional e internacional) foi de cento e dezessete. Foram apresentados 
cento e vinte e três trabalhos em eventos científicos (local, regional, nacio-
nal e internacional), com noventa e sete trabalhos publicados em anais de 
eventos científicos. Foram publicados quarenta e oito artigos em revistas 
científicas na área da educação e ou ciências humanas e vinte e oito livros 
e ou capítulos de livros.

Os impactos da produção do GEPTE para o avanço do estado da arte 
acerca dos fundamentos teóricos e empíricos que substanciam a compreen-
são dos nexos existentes entre economia e cultura na tessitura das relações 
sociais no atual momento histórico, a partir de vivências concretas, levadas 
a cabo por homens e mulheres em comunidades e povos tradicionais foram 

86 Chiquitanos, Puruborá e Xavante.

87 Imbê, Nossa Senhora da Guia, Raizama e São Pedro de Joselândia.

88 Campina de Pedra, Capão Verde, Mata Cavalo e São Benedito.

89 14 de Agosto, Roseli Nunes, Santana do Taquaral e São José do Facão.

90 A produção associada do povo Puruborá, aldeia Aperoi – RO: “trabalho de ganhar”, “trabalho de viver”, 
educação, saberes e resistência, (RAMOS, 2019).
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exitosos. O debruçar-se sobre os elementos econômico-culturais na con-
formação de experiências de produção associada no campo, bem como, a 
importância da reflexão que se ocupou dos nexos entre trabalho, educação 
e saberes do trabalho associado que asseguram a vida material e imaterial 
nesses territórios contribuiu para dar visibilidade em termos de existência 
desses homens e mulheres.

O conjunto da produção científica (artigos científicos publicados e 
trabalhos completos publicados em anais de eventos) e as apresentações 
de trabalhos em eventos científicos (nacionais e internacionais) tratando por 
um lado, do trabalho associado/produção associada (no campo) enquanto 
categoria histórica e evidenciando por outro, a existência de culturas do 
trabalho que a revelia do modo de produção capitalista perduram entre 
os povos e comunidades tradicionais, contribuiu sobremaneira para que a 
existência da cultura camponesa (notadamente em Mato Grosso) adquirisse/
consolidasse visibilidade no meio acadêmico.

Conceitos/categorias como, por exemplo: produção associada, comu-
nidades e povos tradicionais, saberes da experiência, culturas do trabalho, 
trabalho e educação, educação popular, agroecologia, bem viver, autoges-
tão, trabalho coletivo e economia solidária estão presentes na produção 
científica e falas forjadas por integrantes do GEPTE e contribuíram para 
que se tenha uma percepção não excludente sobre as experiências de 
existência levadas a cabo por homens e mulheres dos povos e comuni-
dades tradicionais.

A presença/atuação do GEPTE possibilitou que professores e profes-
soras das Redes Púbicas dos ensinos fundamental e médio que atuam em 
escolas localizadas em comunidades e povos tradicionais tivessem acesso 
às discussões e concepções teóricas conceituais acerca de temáticas como, 
por exemplo: cultura do trabalho, cultura popular e ancestral, saberes da 
experiência, educação popular, produção associada e Bem Viver nesses 
territórios.

Os diálogos, as rodas de conversas e o compartilhamento das pes-
quisas empreendidas aprofundaram o conhecimento de vários parceiros 
(professores, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, assistentes sociais, 
voluntários ligados a ONGs e outros) envolvidos com a existência dos povos 
e comunidades tradicionais, quer sejam do setor público, ou de organiza-
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ções não governamentais, no que diz respeito à organização do processo 
de trabalho, à agroecologia e à produção associada. 

Possivelmente a contribuição mais significativa, em termos de produção 
de conhecimento resultante das experiências levadas a cabo pelo GEPTE 
e que esteja comprometida com a existência dos povos e comunidades 
tradicionais, seja a possibilidade de se replicar/difundir a construção de 
experiências efetivas de trabalho coletivo/autogestionário/solidário/asso-
ciado junto aos homens e mulheres dos povos e comunidades tradicionais, 
a partir do diálogo e do aprendizado coletivo que caracterizam as andanças 
do GEPTE pelos diferentes territórios. 

(Des)cerrando...

Mais significativo que o esforço de recuperação do que se fez, bem 
como do que não se fez, é a diligência no sentido de anunciar o que está 
ou deveria estar por vir em termos de pesquisas futuras. Para o Grupo de 
Estudos e Pesquisas sobre Trabalho e Educação é fundamental que se efe-
tivem mapeamentos e reflexões que nos possibilitem enxergar a dimensão 
da complexidade, diversidade e magnitude da existência dos povos e co-
munidades tradicionais. Sem isso, o contingente permanecerá invisível às 
políticas públicas e à academia. 

É imprescindível que o diagnóstico, a reflexão e a implementação 
de ações objetivando superar as mazelas características da existência dos 
povos e comunidades tradicionais sejam pautados pelo diálogo e pelo 
respeito. Isso implica necessariamente uma relação dialógica, onde esses 
seres humanos sejam protagonistas portadores de vontades, saberes e 
percepções. Sem isso os projetos e as respectivas ações não expressa-
rão relação com a transformação da realidade concreta, objetivando a 
construção de uma sociedade igualitária, justa, solidária e fraterna. Nesse 
sentido, o GEPTE ressalta que contribuir para a organização do trabalho 
autogerido nesses territórios é imperioso e que o trabalho coletivo/soli-
dário/associado é uma alternativa que resgata formas pretéritas de uma 
cultura de trabalho que marca a história dos homens e mulheres dos povos 
e comunidades tradicionais.
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Não se pode desconsiderar que o GEPTE faz parte do PPGE da UFMT, 
ou seja, que o mesmo existe e desenvolve pesquisas no estado de Mato 
Grosso, que encabeça a atividade agropecuária brasileira, como maior 
produtor de grãos, com um rebanho bovino considerável e personifica 
o agronegócio no Brasil. Se por um lado essas atividades garantem ao 
estado de Mato Grosso participação relevante no PIB nacional; por outro, 
causa danos ambientais, exclui os povos e comunidades tradicionais e 
procura impor hegemonicamente o culto da monocultura, devastando a 
natureza e menosprezando a cultura e os saberes dos povos e comuni-
dades tradicionais.

Justamente pelo exposto acima, o GEPTE é constituído por pesquisado-
res e pesquisadoras que adentram nos territórios dos povos e comunidades 
tradicionais, tentando compreender a realidade concreta da existência nesses 
múltiplos territórios. Construímos sonhos para “outro mundo possível” por 
meio de políticas públicas, aliando conceitos, teorias e campos epistemoló-
gicos; tateando na prática, criando métodos, errando e construindo práxis 
que no fundo buscam alicerçar a pesquisa a valores como a fé, a ideologia e 
a ética de quem não se acomoda frente a exploração, a miséria, a violência, 
a fome, a devastação da natureza, a intolerância etc.

Movida por uma lógica racionalista e hierarquizante, o pensamento 
moderno – ainda vigente na contemporaneidade –, promove a distinção 
entre o saber científico e os saberes populares, ancestrais, cotidianos, da 
experiência e tradicionais; procurando assim, assegurar o monopólio do 
saber científico. A esse respeito, Pantoja (2017, p. 74) assevera que 

Levar realmente à sério o que as coletividades locais dizem sobre si e o mundo em 

que vivem, fazendo “justiça de modo escrupuloso à [sua] imaginação conceitual”, 

pode ser a chance de abrir uma linha de fuga e escapar dos termos nos quais a 

sociedade moderna hegemônica tende a colocar a conversa e afirmar o que é, ou 

não, real. É uma oportunidade de revisitar nosso pensamento, e a nós mesmos.

Vislumbramos que a preponderância do saber científico, com a decor-
rente desconsideração das demais expressões de saberes, marca em grande 
medida as pesquisas realizadas no âmbito das Universidades Públicas. Cabe 
aqui uma pitada de Manoel de Barros (2013, p. 35, 36):
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Uma rã se achava importante

Porque o rio passava nas suas margens.

O rio não teria grande importância para a rã

Porque era o rio que estava ao pé dela.

Pois Pois.

Para um artista aquele ramo de luz sobre uma lata

desterrada no canto de uma rua, talvez para um

fotógrafo, aquele pingo de sol na lata seja mais

importante do que o esplendor do sol nos oceanos.

Pois Pois.

Em Roma, o que mais me chamou atenção foi um

prédio que ficava em frente das pombas.

O prédio era de estilo bizantino do século IX.

Colosso!

Mas eu achei as pombas mais importantes do que o

prédio.

Agora, hoje, eu vi um sabiá pousado na Cordilheira

dos Andes.

Achei o sabiá mais importante do que a Cordilheira

dos Andes.

O pessoal falou: seu olhar é distorcido.

Eu, por certo, não saberei medir a importância das 

coisas: alguém sabe?

Eu só queria construir nadeiras para botar nas 

minhas palavras. (Sobre Importâncias)

O que motiva o GEPTE a pesquisar justamente a fração que não des-
perta grande interesse – marginalizada do ponto de vista econômico e social 
–, é vislumbrarmos pulsar nesse universo expressões da produção da vida 
material e imaterial que se constituem como um denso arcabouço empírico 
de pesquisa, que pode contribuir não somente à compreensão da existência 
dos povos e comunidades tradicionais, como também, repensarmos a nossa 
própria existência. 

É preciso admitir, por fim, que o GEPTE não tem apenas uma pretensão 
científica, mas também, um compromisso com a superação da sociedade 
capitalista e, por conseguinte, com a construção do Bem Viver.
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Quando a História da Educação se tornou História, 
Educação, Instituições e Gênero: construção e 
consolidação do grupo de pesquisa e estudos 
em História da Educação, Instituições e Gênero – 
GPHEG (2014-2020)

Nilce Vieira Campos Ferreira
Joira Aparecida Leite de Oliveira Amorim Martins 

Há quem defenda que o caminho se faz ao andar. Não discordo, 

mas defendo: o caminho se faz no coletivo, na partilha, nos fazeres 

e saberes que construímos solidariamente vida a fora. Nilce Vieira 

Campos Ferreira

Primeiros Passos do GPHEG

O objetivo deste capítulo é contextualizar a constituição do Grupo 
de Pesquisa e Estudos em História da Educação, Instituições e Gênero 
– GPHEG, criado em 2014, certificado pelo Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico – CNPq91, devidamente registrado no 
Diretório de Grupos de Pesquisas no Brasil – DGP, bem como no Progra-
ma de Pós-graduação em Educação da UFMT - PPGE e na Pró-reitoria de 
Pesquisa – PROPEQ, na Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, 
campus Cuiabá, Brasil. 

O Grupo foi/é motivado por uma preocupação comum, manifestada 
tanto nos trabalhos de pesquisa, quanto nas atividades de ensino e de 
extensão que pesquisadoras, pesquisadores e extensionistas partícipes 
do GPHEG realizam com o intuito de propiciar fundamentos para estudos 
que se articulam às instituições escolares e suas formas de escolarização, 
considerando a educação ofertada a homens e mulheres, enfim, questões 
de gênero que influenciam as relações cotidianas.

91 O GPHEG pode ser consultado aqui: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9933722227517148

268

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9933722227517148


A contextualização que propomos resgata brevemente como organi-
zamos no GPHEG nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. No grupo, 
temos como missão mobilizar pessoas cujas atividades de pesquisa, de 
ensino e de extensão estejam vinculadas a sólidos princípios éticos, con-
gregando integrantes que militam no âmbito da história educacional nas 
regiões Centro-Oeste e Norte, de modo a privilegiar a interface e o diálogo 
com a história da educação dessas regiões com a América Latina (AL).

As pesquisas e estudos desenvolvidas no GPHEP englobam História 
da Educação; História do Ensino e das Instituições Educacionais Rurais e 
Urbanas no Período Republicano; História do Ensino Superior, da Educação 
feminina e das mulheres, na perspectiva da escolarização, da construção 
da identidade e das relações entre gêneros e entre escolarização e corpo. 
As pesquisas já defendidas e em desenvolvimento têm como foco princi-
pal, portanto, a História da Educação com ênfase nos campos das práticas 
educativas voltadas para a História da Educação e da escolarização das 
mulheres; estudos das relações entre gêneros no campo da História da Edu-
cação; História da formação docente rural; enfim, História das Instituições 
Educacionais e suas práticas, em qualquer dos níveis de ensino.

 A partir de 2015, algumas ideias centrais ao grupo foram se consoli-
dando. Integrantes GPHEG atuam na Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT); Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT); 
Instituto Federal de Mato Grosso (UFMT); Universidade Federal de Ron-
dônia (UNIR). 

Entre parceiros internacionais, citamos integrantes da Universidade 
Plurinacional de La Pátria Grande e Universidade de Quilmes (Argentina), 
Universidade de Cartagena (Colômbia), Universidade de Medellin (Co-
lômbia), Universidade de Córdoba (Colômbia); Universidade de Salvador 
(Argentina), Colégio San Luiz de Potosi (México), Universidade Autônoma 
de Chihuahua (México).

Congregando diversos grupos e pesquisadoras, pesquisadores e ex-
tensionistas em vários níveis, a logomarca do GPHEG demonstra essa di-
versidade na união de várias mãos que se somam e se articulam a fazeres 
e saberes, no sentido mais amplo já descrito pelo poeta quando nos diz
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[...] estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem 

grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão 

grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas [...]. 

(DRUMMOND, 2004, p.108). 

Nossa logo retrata nosso compromisso e remete à união das pessoas, 
ao nosso coletivo, pois somente mãos unidas podem vencer arbitrariedades, 
obscuridades, enfim, os silêncios daqueles que cercam nossas pesquisas. O 
poema “Mãos dadas” descreve nosso comprometimento com a sociedade, 
com a ética na pesquisa, e com as pessoas com as quais convivemos. Há nela 
o respeito às diversidades e o reconhecimento de pertença, de identidade, 
que cada qual carrega em si, em suma, demonstra nossa participação na 
causa política e social que nos move no ambiente acadêmico e em outros 
espaços.

Figura 1 – Logo GPHEG

Fonte: GPHEG (2021)92

O interesse do GPHEG, portanto, volta-se para as pesquisas relacio-
nadas às práticas de escolarização em torno de estudos advindos das ins-

92 https://www.ufmt.br/unidade/gpheg
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tituições escolares e suas práticas na formação do papel constitutivo dos 
sujeitos, sobre as formas de se conceber as singularidades desses sujeitos, 
sobre as práticas culturais, as atividades humanas advindas da escolarização, 
dentre outros, bem como sobre a exploração de referenciais metodológico-
-conceituais para a pesquisa em História da Educação, em específico, re-
ferenciais que nos foram apresentados a partir do movimento conhecido 
como Escola dos Annales. 

No GPHEG, portanto, privilegiamos a relação dialética e dialógica que 
se estabelece entre passado e presente e entre presente e futuro, buscando 
um movimento teórico e historiográfico na construção de histórias que 
analisam espaços de “[...] poder sob todos os seus aspectos, nem todos 
políticos, uma história que inclua notadamente o simbólico e o imaginá-
rio [...]”. (LE GOFF, 1998, p. 8). Buscamos evitar qualquer determinismo 
estrito, na busca de explicações plurais das relações estabelecidas entre 
as diversas instâncias do real, tentando esclarecer múltiplos códigos que 
regem a vida social. Além disso, buscamos avançar para “[...] além das 
mentalités, com o objetivo de questionar os métodos e objetivos da 
história em geral [...]” (HUNT, 1992, p. 13), e nos unirmos na busca pela 
compreensão de leis anônimas que regem as práticas coletivas desenvol-
vidas nas instituições escolares. 

Com isso, fundamentados nas fontes bibliográficas e documentais que 
coletamos, investigamos principalmente o que ficou em aberto, os desafios, 
as tensões que são erigidas no campo de pesquisa que adotamos. Nossas 
fontes são constituídas tanto pelos balanços feitos sobre pesquisas já reali-
zadas na área de educação, disponíveis em diversas plataformas, a exemplo, 
Plataforma Sucupira, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 
(BDTD) concebida e mantida pelo Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia (IBICT), Portal Brasileiro de Dados Aberto (PBDA) e 
Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES)93, entre outras, e também por testemu-
nhos coletados a partir da realização de entrevistas.

93 Plataforma Sucupira: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ ; BDTD: https://bdtd.ibict.br/vufind/, PBDA: 
https://dados.gov.br/ e Catálogo de Teses e Dissertações/CAPES: https://catalogodeteses.capes.gov.br/cata-
logo-teses/#!/ .
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Considerando as pesquisas já realizadas, apontamos que no GPHEG, o 
conteúdo das dissertações, artigos e teses, livros de autoria e/ou organizados 
refletem tanto o lugar de manifestação e apropriação da ciência, quanto de 
nossas relações políticas e sociais estabelecidas tanto entre as instituições 
parceiras quanto entre partícipes do grupo, cujos desafios emergem das 
reflexões na busca pela construção de um “campo científico” com carac-
terísticas próprias, cujos esforços podem influenciar o campo da pesquisa 
nas regiões nas quais atuamos.

[...] no domínio da pesquisa científica, os pesquisadores ou as pesquisas domi-

nantes definem o que é, num dado momento do tempo, o conjunto de objetos 

importantes, isto é, o conjunto das questões que importam para os pesquisadores, 

sobre as quais eles vão concentrar seus esforços e, se assim posso dizer, “com-

pensar”, determinando uma concentração de esforços de pesquisa. (BOURDIEU, 

2004, p.25). 

Aqui, podemos afirmar que nosso grupo busca trabalhar entre os fios 
do novelo, bordando, tecendo as próprias análises que em seu núcleo cons-
truímos, defendemos e divulgamos, a partir das reflexões de integrantes que 
ao GPHEG se somam. Ressaltamos que neste manuscrito não trazemos a 
totalidade da memória do grupo, mesmo porque demandaria fôlego, tempo 
e outro tipo de pesquisa. Aqui apontamos apenas os subsídios necessários 
para os estudos que compõem esta obra, ou seja, procedemos à análise da 
produção acadêmica e apresentamos agentes que configuram e constroem 
o GPHEG, na UFMT, Campus Cuiabá. 

Por entre as Investigações no GPHEG 

É possível delinear dentro do GHPEG duas correntes majoritárias, tanto 
se considerarmos a forma de perceberem o grupo e seu desenvolvimento 
quanto a relação entre temáticas que são abordadas: I) A história da edu-
cação feminina; II) A história das instituições e de suas práticas. 

Dito isso apresentamos breve síntese de dissertações, teses e artigos 
produzidos e em andamento no GPHEG.
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A primeira dissertação produzida no GPHEG foi defendida em 2017. 
Naquele primeiro momento que marcou efetivamente a concretude de uma 
pesquisa, a contribuição para o conhecimento e à ciência foi trazido por 
uma estudante estrangeira, mais ainda, uma estudante da América Latina, 
especificamente, uma mestranda de Cartagena, Colômbia, que ingressou 
no GPHEG apoiada pela bolsa de estudo da Capes, como destacamos na 
tabela a seguir, na qual apresentamos também as dissertações já defendidas 
no grupo. 

Tabela 1 – Dissertações Defendidas no GPHEG94

ANO 

DEFESA

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO E

 AUTORIA
PROPÓSITO DA INVESTIGAÇÃO

2017

Luta pela Formação de Professoras Normalis-
tas: Escola Normal de Institutoras de Bolívar 
(1874-1930).
Autoria: Yesica Paola Montes Geles.

A pesquisa analisa a primeira escola normal fe-
minina do Departamento de Bolívar, a ENIB, por 
meio da análise dos documentos históricos, bus-
cando entender como foi o processo de luta das 
mulheres em prol da formação e autuação como 
professoras primárias bolivarenses.

2017

Entre o evangelho e o Ensino Rural: Educação 
feminina no Instituto Nossa Senhora do Cal-
vário (Vale do Guaporé/Guajará-Mirim MT/
RO 1933-1976). 
Autoria: Cleicinéia Oliveira de Souza.

O estudo investiga a educação feminina que era 
ofertada às meninas pelo Instituto Nossa Senhora 
do Calvário, bem como mapeia as escolas cria-
das ao longo do Vale do Guaporé por Francisco 
Xavier Rey.

2017

Entre o oratório e a profissão: Formação de 
Professoras na Escola Normal Rural Nossa 
Senhora Auxiliadora em Porto Velho (1930-
1946). 
Autoria: Fernanda Batista do Prado.

A dissertação analisa a Escola Normal Rural 
Nossa Senhora Auxiliadora, Em Porto Velho e 
a formação que foi ofertada às mulheres para a 
atuação no meio rural.

2018

Trabalhos de Agulha e Prendas Domésticas: 
Educação feminina mato-grossense (1889-
1910)
Autoria: Sandra Jung de Matos

Esta pesquisa analisa, explora e mapeia as escolas 
de educação feminina em Mato Grosso, no início 
do período republicano (1889 a 1910).

2018

Treinamento em serviço”: Formação de Pro-

fessoras e Professores Não Titulados no Pro-
jeto Logos II em Alta Floresta, Mato Grosso 
(1980-1993).
Autoria: Rosemary da Luz.

O Projeto Logos II é objeto de estudo dessa 

dissertação que analisa a formação ofertada a 
professoras e professores sem habilitação espe-
cífica que atuavam nas salas de aula em escolas 
urbanas e rurais em Mato Grosso.

94 As dissertações podem ser consultadas no link: https://www.ufmt.br/unidade/gpheg/pagina/publicacoes/2780 
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ANO 

DEFESA

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO E

 AUTORIA
PROPÓSITO DA INVESTIGAÇÃO

2019

Professoras e Professores rurais em Mato 
Grosso: entre Várzea Grande e Ponta-Porã 
na Fronteira do estado (1940-1974). 
Autoria: Marilu Marqueto Rodrigues

A organização da Escola Normal Rural em Mato 
Grosso é a temática dessa dissertação que in-
vestiga como se deu a criação e a instalação da 
escola normal rural, também chamada de regional, 
no período de 1940 a 1974, em Mato Grosso.

2019

Escola Doméstica Maria Auxiliadora de Cuia-
bá: Escolarizar as mulheres para costurar, bor-
dar e cozer (1951 a 1965).
Autoria: Jane Cássia Barbosa.

Esta pesquisa analisa a educação feminina ofer-
tada na Escola Doméstica Maria Auxiliadora de 
Cuiabá, a EDMA, entre os anos de 1951 a 1965, 
cujo principal objetivo era formar moças para as 
atividades do lar.

2020

Faculdade Federal de Direito de Mato Grosso: 
Semente Fecunda da Grande Árvore Univer-
sitária (UFMT 1961-1976).
Autoria: Rodolfo de Carvalho Ancheschi.

Nesta pesquisa de cunho histórico, o objetivo é 
analisar o percurso da Universidade Federal de 
Mato Grosso em seus primórdios, cuja fundação 
tem origem na Faculdade de Direito de Cuiabá, 
cuja existência remonta a 1933 e que foi federa-
lizada a partir de 1961.

2021

“Grato mister que, quer queiram quer não, é o 
de ser dona de casa”: Educação das mulheres 
na Escola Doméstica Dona Júlia - Cuiabá-MT 
(1946-1949).
Autoria: Gabriella Moura da Silva

A pesquisa tem por objetivo investigar a origem 
da instituição escolar, de modo a investigar a 
Escola Doméstica Dona Júlia, em Cuiabá, ana-
lisando o processo de criação e fundação da 
instituição, bem como a formação doméstica 
ofertada para mulheres.

Fonte: GPHEG, 2021

Outras três dissertações estão em andamento, uma delas com previsão 
de defesa em 2021 e duas com previsão de defesa em 2022. A pesquisa 
prevista para defesa ainda em 2021 investiga a formação de Professoras 
Rurais em Bogotá – Colômbia entre os anos de 1950 e 1970 e é conduzida 
por uma estudante colombiana, oriunda de Bogotá, Nataly Ginnette Rojas 
Pinzon. Para 2022, estão em processo de escrita as dissertações de Junior 
Cézar Lopes dos Santos, que investiga as Escolas Cívico-Militares em Mato 
Grosso/Brasil e a de Karina Aparecida Geraldo que investiga a história da 
Escola Estadual Verena de Leite Brito, em Vila Bela de Santíssima Trindade, 
em Mato Grosso que atende 90% de estudantes quilombolas.
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No GPHEG ainda não há nenhuma tese de doutoramento defendida, 
mas estão em curso quatro pesquisas de doutorado. Cleicinéia Oliveira de 
Souza, com previsão de defesa de sua tese de doutoramento para 2022, 
investiga as Escolas Normais Regionais e Rurais e a formação de profes-
soras Regentes e normalistas rurais no Centro-Oeste e Norte Brasileiros, 
especificamente em Mato Grosso e Rondônia entre os anos de 1946 a 
1963. Joira Aparecida Leite de Oliveira Amorim Martins, com previsão de 
defesa em 2023, investiga mulheres e os processo de internacionalização 
desenvolvidos na UFMT (1970-2016), Carminha Aparecida Visquetti, tam-
bém com previsão de defesa em 2023, investiga os cursos normais rurais 
que foram ofertados nas escolas técnicas federais. Ingressante em 2021, 
Sandra Jung de Mattos se propõe a investigar a presença das mulheres na 
UFMT, cujo projeto ainda está em fase de delimitação.

Duas pesquisas de pós-doutoramento já foram desenvolvidas no 
GPHEG. Em 2017/2018, Silvia Maria dos Santos Stering desenvolveu sua 
pesquisa intitulada “Trabalho e Educação: Mulheres no Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- IFMT (1998-2018) 
em 2018/2019”. A investigação “História da educação rural, processos 
formativos para professoras e professores leigos e ações pedagógicas: 
Rondônia e Mato Grosso (1982 a 2016)” foi desenvolvida pelo Professor 
Dr. Josemir Almeida Barros, docente da Universidade Federal de Rondônia, 
sob supervisão da Profa. Dra. Nilce Vieira Campos Ferreira, coordenadora 
do GPHEG. 

A seguir, apresentamos os artigos publicados em periódicos qualifica-
dos no período de 2014 a 2020, pelos integrantes do GPHEG.

Tabela 2 – Artigos produzidos 

ANO TÍTULO DO ARTIGO E AUTORIA
PERIÓDICO/ENDEREÇO 

PARA ACESSO

2020

Formação de professoras normalistas rurais 
nos longínquos rincões do território federal 
do Guaporé, ao norte do Brasil, em Porto 
Velho/RO (1947 -1951). 
Autoria: Cleicinéia Oliveira de Souza.; Nilce 
Vieira Campos Ferreira.

Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação
https://doi.org/10.21723/riaee.v15i2.12596

Continua...
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ANO TÍTULO DO ARTIGO E AUTORIA
PERIÓDICO/ENDEREÇO 

PARA ACESSO

2020

Educação Rural: ações pedagógicas e infân-
cias.
Autoria: Josemir Almeida Barros.; Nilce Viei-
ra Campos Ferreira.

Revista Exitus
https://doi.org/10.24065/2237-9460.2020v10n0ID1265

2020

Uma formação intelectual e social conve-
nientes [...]: formação de professores rurais 
(Brasil, 1942-1963).
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; San-
dra Cristina Fagundes de Lima

Cadernos de História da Educação (Online)
http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/
view/56867

2020

Formação feminina na escola doméstica 
dona Júlia - Cuiabá-MT (1946-1949).
Autoria: Gabriella Moura da Silva; Nilce Viei-
ra Campos Ferreira.

Linhas Críticas (Online)
https://doi.org/10.26512/lc.v26.2020.31382 

2020

Comunidade acadêmica feminina e a inter-
nacionalização na Universidade Federal de 
Mato Grosso (1973-2016).
Autoria: Joira Aparecida Leite de Oliveira 
Amorim Martins.; Nilce Vieira Campos 
Ferreira.

Educação 
(Santa Maria. Online)
http://dx.doi.org/10.5902/19846444

2020

Escolas Normais Rurais Brasileiras: Forma-
ção para Professoras Normalistas Missio-
neiras (1952-1963).
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Car-
minha Aparecida Visquetti; Cleicinéia Olivei-
ra de Souza

Educa - Revista Multidisciplinar Em Educação
https://doi.org/10.26568/2359-2087.2020.5520

2020

Educação e Trabalho: As Tramas que envol-
vem a trajetória das mulheres no Instituto 
Federal de Mato Grosso (2008 A 2018). 
Autoria: Sílvia Maria dos Santos Stering; Nil-
ce Vieira Campos Ferreira.

Revista Prática Docente
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/
rpd/article/view/707

2019

La consolidación de la educación pública 
brasileña en el estado de Mato Grosso 
(1889-1908). 
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Yesica 
Paola Montes Geles. 

Revista De Historia de la Educacion Latinoamerica-
na – Doi:
10.19053/01227238.9804

Continua...
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ANO TÍTULO DO ARTIGO E AUTORIA
PERIÓDICO/ENDEREÇO 

PARA ACESSO

2019

Escolas Rurais Domésticas: ‘Moças se pre-
parem para sua função de donas de casa e 
diretoras de lares rurais...
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Neil 
Franco; Yesica Paola Montes Geles.

Cadernos de Pesquisa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/
cadernosdepesquisa/article/view/11896

2018

Origen de las escuelas normales: una breve 
mirada a las escuelas normales brasileñas y 
colombianas.
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Yesica 
Paola Montes Geles.

Revista de Educação Pública - Doi:
10.29286/rep.v27i65/1.6593

2018

Escuelas normales de mujeres en Colombia 
(1903-1914).
Autoria: Yesica Paola Montes Geles; Nilce 
Vieira Campos Ferreira

Cadernos de História da Educação (Online)
https://doi.org/10.14393/che-v17n1-2018-16

2018

Treinamento em Serviço: Formação de 
Professoras e Professores Não Titulados 
no Projeto Logos II em Alta Floresta, Mato 
Grosso (1980-1993).
Autoria: Rosemary da Luz; Nilce Vieira Cam-
pos Ferreira.

Revista Eletrônica Documento/Monumento
https://www.ufmt.br/ndihr/revista/revistas-anteriores/
revista-dm-24.pdf

2018

Nas páginas da revista Campanha Nacio-
nal de Educação Rural/CNER: ?professoras 
missioneiras?, entre a formação e a missão.
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Clei-
cinéia Oliveira de Souza

Revista Educação e Fronteiras On-Line
https://doi.org/10.30612/eduf.v8i24.10514

2018

Professoras missioneiras “pessoas de rara 
dedicação e boa vontade”: Campanha Nacio-
nal de Educação Rural no Brasil (1952-1963). 
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira

Anuário Mexicano de Historia De La Educación
http://www.rmhe.somehide.org/index.php/anuario/
article/view/248

2017

La educación en Colombia: mujeres en la 
escuela normal de institutoras de Bolívar 
(1903-1930). 
Autoria: Yesica Paola Montes Geles.; Nilce 
Vieira Campos Ferreira.

Educação (Santa Maria. Online) 
http://dx.doi.org/10.5902/1984644422326

2017

Escolas públicas matogrossenses no início da 
República brasileira (1889-1908).
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Yesica 
Paola Montes Geles.

Educa - Revista Multidisciplinar Em Educação
https://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/
article/view/2956/2137

Continua...
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ANO TÍTULO DO ARTIGO E AUTORIA
PERIÓDICO/ENDEREÇO 

PARA ACESSO

2017

Escritas de Si: Gênero e Sexualidades em 
Suspensão.
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Neil 
Franco

Teoria & Sociedade (Ufmg)
https://teoriaesociedade.fafich.ufmg.br/index.php/rts/
article/view/316

2016

Evolução da dança no contexto histórico: 
aproximações iniciais com o tema.
Autoria: Neil Franco; Nilce Vieira Campos 
Ferreira.

Repertório: Teatro & Dança (Online)
http://dx.doi.org/10.9771/r.v0i0.17476

2015

Expansão universitária brasileira: participa-
ção das mulheres na UFMT (1950-1978).
Autoria: Janaina da Costa Albuquerque; Gra-
zillene Gomes Faria Baranoski; Nilce Vieira 
Campos Ferreira

Revista Pedagogia
https://www.revistapedagogiaufmt.com/copia-v-5-n-1-
2018-atual-1

2015

Instrução pública no início da República: 
Mato Grosso e Minas Gerais no fim do sé-
culo XIX e início do século XX (1889-1906).
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Jose-
mir Almeida Barros.

Revista Eletrônica Documento/Monumento
https://www.ufmt.br/ndihr/revista/revistas-anteriores/
revista-dm-15.pdf

2015

Mobilizações em prol da Instrução Pública: 
Cuiabá/MT no início da República Brasileira.
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira; Caro-
line Stefany Martins de Barros; Daniella Jesus 
Fialho de Arruda; Thais Priscila Marques.

Educa - Revista Multidisciplinar Em Educação
https://doi.org/10.26568/2359-2087.2015.2302

2014

Vozes femininas na Escola de Economia Do-
méstica de Uberaba: caminhos e identidades 
(1953-1997).
Autoria: Nilce Vieira Campos Ferreira.

Revista Eletrônica Documento/Monumento
https://www.ufmt.br/ndihr/revista/revistas-anteriores/
revista-dm-11.pdf

Fonte: GPHEG, 2021

No grupo de pesquisa foram organizados e publicados 8 livros que 
resultaram da produção em rede, organizados por com pesquisadoras e 
pesquisadores integrantes de instituições de ensino superior das regiões 
Centro-Oeste e Norte brasileiras, contando com a participação de autores 
da América Latina, de modo a atender tanto a diretriz nacional de promoção 
da internacionalização das produções do grupo quanto aos propósitos de 
produção coletiva do GPHEG. 
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Tabela 3 – Obras Produzidas no GPHEG

ANO TÍTULO DO LIVRO E ORGANIZADORES95 

2021
História da Educação em Trilhas e Centelhas no Centro-Oeste e Norte Brasileiros. 
Organizadores: Josemir Almeida Barros; Sandra Cristina Fagundes de Lima; Carlos Edinei de Oliveira.

2021

História e Historiografia da Educação no Centro-Oeste e Norte Brasileiros: entre pesquisas, 
formação docente e práticas educativas. 
Organizadores: Nilce Vieira Campos Ferreira; Neil Franco; Paulo Sérgio Dutra.

2020
Educação Pública em debate no Centro-Oeste e Norte brasileiros: entre a Unidade e a Diversidade 
no Contexto Escolar Brasileiro.
Organizadores: Carlos Edinei de Oliveira; Erlando da Silva Rêses; Juracy Machado Pacífico

2020
Educação, diversidades e tecnologias: desafios históricos e contemporâneos nas regiões Centro-
-Oeste e Norte do Brasil.
Organizadores: Paulo Sérgio Dutra; Tatiane Lebre Dias; Suely Dulce de Castilho

2020
Tessituras históricas: entrelaçando fios da educação das regiões Centro-Oeste e Norte brasileiras.
Organizadores: Josemir Almeida Barros; Nádia Cuiabano Kunze; Sílvia Maria dos Santos Stering

2020
História da educação, ensino e itinerários formativos nas regiões Centro - Oeste e Norte brasileiras. 
Organizadores: Nilce Vieira Campos Ferreira; Neil Franco; Oresta López Pérez

2018
Entrelaços e Diálogos: Pesquisas em História da Educação e Ensino nas regiões Centro-Oeste e 
Norte do Brasil.
Organizadores :Josemir Almeida Barros; Marcelo Fronza; Suely Dulce de Castilho

2018
História da Educação e Ensino nas Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil. 
Organizadores: Nilce Vieira Campos Ferreira; Neil Franco; Renilson Rosa Ribeiro

Fonte: RECONAL-EDU, 2021

Outra obra, de autoria de Nilce Vieira Campos Ferreira, Cleicinéia 
Oliveira de Souza e Fernanda Batista do Prado, “História da Educação no 
Centro-Oeste e Norte Brasileiros entre o ofício e a missão: formação de 
professoras normalistas e missioneiras rurais”, publicada em 2019, resulta 
de pesquisas já defendidas no GPHEG. Ainda, Nilce Vieira Campos Ferreira 
publicou, em 2014, “Economia Doméstica: Ensino profissionalizante femi-
nino no Triângulo Mineiro, Uberaba/MG (1953 a 1997), obra resultado da 
pesquisa realizada no seu doutorado.

95 As produções estão disponíveis no link: https://www.ufmt.br/unidade/reconaledu/pagina/publicacoes/2094 
.
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Evidenciamos, assim, que apesar da jovem existência do GPHEG, 
apenas 8 anos, o grupo já apresenta produção de conteúdo consistente, 
promovendo boas práticas de pesquisa e evitando conduta antiética, além 
de impulsionar interfaces com a História da Educação no Centro-Oeste e 
Norte brasileiros com a América Latina, cujas atividades de pesquisa, ensi-
no e extensão estão intrinsecamente relacionadas, como demonstrado nas 
tabelas a seguir.

Tabela 4 – Projetos de Pesquisa

PERÍODO TÍTULO SÍNTESE

2018-Atual

Formação de Professoras Missioneiras 
nas Regiões Centro- Oeste e Norte: 
Mato Grosso e Rondônia/Brasil (1936-
1963)

Propomos analisar a formação de professoras 
rurais no período de 1936 a 1963, no âmbito 
das escolas normais rurais e regionais brasilei-
ras, de modo mais acurado em Mato Grosso 
e Rondônia. Projeto Financiado pelo CNPq 
– Chamada MCTIC/2018.

2017-Atual

Formação e Trabalho de Professoras e 
Professores Rurais no Brasil: PR, SP, MG, 
RJ, MS, MT, PE, PI, SE, PB, RO (décadas de 
40 a 70 do século XX)

A pesquisa objetiva analisar a profissionalização 
docente no Brasil buscando compreender as 
políticas públicas empreendidas em âmbito 
nacional e estadual para a formação do ma-
gistério rural e as formas de recrutamento, 
carreira, salários e condições de trabalho dos 
professores do campo.

2016-2019
Instrução Pública em Mato Grosso na 
República: Escolarização das Mulheres

Investigou a escolarização das mulheres mato-
-grossenses nos primeiros anos do século XX.

2016-2018
Escola Normal Rural Brasileira nos anos 
de 1942 -1963

Visou analisar onde e como os cursos normais 
rurais se organizaram em nosso país, no perí-
odo de 1950 a 1963.

2014-2016

Educação pública primária mato-gros-
sense no início da República: descen-
tralização do ensino e ação municipal 
(1889-1908)

O tema dessa pesquisa foi a descentralização 
do ensino mato-grossense no início da Repú-
blica durante os anos de 1889 a 1908.

Fonte: GPHEG, 2021
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Tabela 5 – Projetos de Extensão

PERÍODO TÍTULO SÍNTESE

2020
Encontro de Jovens Pesquisadores do 
Centro-Oeste e Norte do Brasil 2020

Evento interinstitucional e científico que propõe en-
contro, debates e divulgação das pesquisas realizadas 
em Educação e Ensino nas regiões Centro-oeste e 
Norte brasileiras.

2020

Mulheres e Comunidades Tradicio-
nais: Experiências Exitosas e Memó-
rias de Enfrentamento à Pandemia 
COVID-19

Atividades de extensão desenvolvidas com mulheres 
de comunidades tradicionais no enfrentamento da 
pandemia mundial, COVID-19.

2019-Atual
Laboratório de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão em Gênero, Interculturalidade 
e Direitos Humanos - LEGIDH

Laboratório que atua na interculturalidade, de gênero, 
de direitos humanos e metodologias de intervenção e 
de metodologias de intervenção colaborativa.

2017-2017
SemiEdu 2017: Educação, Diversida-
des Culturais, Sujeitos e Saberes

Evento do PPGE organizado pelo grupo em 2017.

2016-Atual
Ações educativas para o protagonis-
mo feminino - vozes das mulheres na 
UFMT/Cuiabá

Ações extensionistas voltadas para a educação das 
mulheres e das relações de gênero.

2016-Atual
Questões de Identidade e Gênero na 
Educação de Jovens e Adultos - EJA

Grupo de estudos, entrevistas com estudantes da EJA, 
reuniões gerais e registro desses dados, com o intuito 
de difundir a participação feminina na EJA

2016-Atual
Projeto Centro Memória Viva do Ins-
tituto de Educação - CMVIE

Ações extensionistas para a coleta, catalogação e 
disponibilização de documentos referentes a memória 
do Instituto de Educação/UFMT.

2015-2016
Memória Viva: identidade das mulhe-
res do EJA

Ações extensionistas junto a mulheres da EJA.

2015-2015
Mulheres no ensino superior: ques-
tões de gênero e diversidade

Ações extensionistas para difundir a participação 
feminina no ensino superior mato-grossense e nos 
espaços públicos.

2014-2014
Videodocumentário presença das mu-

lheres na UFMT (1970-1980)

Produção de um vídeo-documentário contendo infor-

mações sobre a atuação feminina na UFMT.

Fonte: GPHEG, 2021
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Rede de Pesquisa, Articulações e Legado do GPHEG

Em 2017, O GPHEG iniciou as tratativas para a criação da Rede de 
Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação nas regiões Centro-Oeste e Nor-
te do Brasil e na América Latina (RECONAL-Edu), de modo a estabelecer 
cooperação, via Protocolo de Intenções, entre as instituições: Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Universidade do Estado 
de Mato Grosso (UNEMAT), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-
logia de Mato Grosso(IFMT) e Universidad Plurinacional de La Patria Grande 

, um consórcio que une universidades, instituições educativas e organiza-
ções sociais da América Latina e está sediada em Quilmes, na Argentina. A 
rede foi instituída em 2021, conforme convênio que pode ser consultado 
na página da RECONAL-Edu.

Paralelamente, iniciou as tratativas para estabelecimento do plano de 
atuação e adesão de novos membros como: Universidade de Cartagena 
(Colômbia); Colégio de San Luis de Potosi (México), Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), entre outras.

A RECONAL-Edu congrega partícipes com objetivo de ampliar o cam-
po de estudos e pesquisas entre as regiões CO/N brasileiras, articuladas à 
América Latina, com principal objetivo de promover, divulgar e estimular 
a integração acadêmica entre os integrantes das instituições parceiras 
para propiciar condições de compartilhamento de conhecimentos e ex-
periências educacionais, além de incentivar a produção de conhecimen-
to, sistematizar, articular e desenvolver pesquisas conjuntas em prol da 
internacionalização da educação superior. Além da RECONAL-Edu, outra 
rede está estabelecida no GPHEG, o Centro Memória Viva do Instituto de 
Educação da UFMT, diretamente articulada ao Centro Memória Viva do 
Centro Oeste – CMV.

Motivados pelo intercâmbio com outros grupos de pesquisa, o GPHEG 
também desenvolve atividades junto a: Grupo de Trabajo de la AHILA, 
Trabajo intelectual, pensamiento y modernidad en América Latina, 
siglos XIX-XX (TIPMAL); Rede de investigacion Cultura, Sociedad y 
Política en el Caribe Colombiano adscrito al Instituto Internacional 
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de Estudios del Caribe; Grupo de Pesquisas em História do Ensino Rural 
– GPHER (UFU); Grupo de Estudos e Pesquisas Sobre Relações Raciais e 
Migração – GEPRAM (UNIR); Grupo de Pesquisa sobre Educação Quilom-
bola e do Campo – GPECQ (UFMT); Rede de estudos e Pesquisas Centro 
Memória Viva do Centro Oeste – CMV (UFMT/UFG/UNB/UFMS); Grupo 
de Pesquisa em Movimentos Sociais e Educação – GPMSE (UFMT); Grupo 
de pesquisa multidisciplinar em educação e infância – Educa (UNIR); Gru-
po de Pesquisa em Educação Profissional e Tecnológica – GPEPT (IFMT), 
Núcleo de Estudos de Educação e Diversidade (NEED), Grupo de Pesqui-
sa em Educação na Amazônia – GPEA, Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Educação Escolar (GEPEEI); Grupo de Estudos e Pesquisa: Corporeidade[s], 
Culturas e Diferença (GPCD); Laboratorio De Investigación: Género, 
Interculturalidad y Derechos Humanos LIGIDH de El Colegio de San 
Luis, Centro - CONACYT. 

Entre outras atividades que GPHEG desenvolve, podemos citar a 
interface com a Educação Básica, e o fato de nos movimentarmos como 
integrantes da Comissão da Política de Educação de Jovens e Adultos da 
rede Estadual de Mato Grosso; Comissão responsável pela formulação 
da Política de Educação de Jovens e Adultos da rede Estadual de Mato 
Grosso – Portaria n. 315/2017/GS/SEDUCMT, inclusive, parte dos pesqui-
sadores GPHEG contribuíram para a definição das linhas de pesquisa que 
foram propostas por esta comissão, e do Fórum da Educação de Jovens 
e Adultos o qual procuramos desenvolver projetos nas comunidades, a 
exemplo, o Fórum Metropolitano, em Cuiabá, e Fórum Estadual da EJA 
em Mato Grosso.

Destacamos ainda que, desde 2017, promovemos anualmente o En-
contro Jovens Pesquisadores da Educação do Centro-Oeste e Norte do 
Brasil – JOPEQAL, possibilitando a discussão e divulgação da produção 
acadêmica de pesquisadores e pesquisadoras dessas regiões.

Em suma, sintetizamos que o GPHEG tem buscado triangular as in-
terfaces do ensino, pesquisa e extensão como demonstrado no diagrama 
abaixo, mantendo foco nas temáticas sobre as quais propõe investigações 
articuladas às orientações nacionais e internacionais da pós-graduação.
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Figura 2 - Diagrama do GPHEG

 

 

Fonte: GPHEG, 2021

Ao	fim	e	ao	cabo,	a	pesquisa	e	o	GPHEG:	um	Caleidoscópio	

Principais repercussões do GPHEG se concretizam por meio da 
implementação de pesquisas e divulgação de resultados em eventos 
científicos na área de História da Educação; publicação de artigos e ca-
pítulos de livros; fortalecimento das linhas de pesquisas que englobam a 
história e memória das instituições, processos de escolarização, relações 
e identidade de gênero.

Professoras e professores integrantes do GPHEG incentivam e orientam 
pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, de iniciação científica; 
realizam seminários de pesquisa abertos à comunidade acadêmica; buscam 
sistematizar pesquisas sobre a História da Educação no âmbito da história 
educacional do Centro-Oeste e Norte do país, privilegiando a interface e 
diálogo com a História da Educação da América Latina e a internacionali-
zação de suas pesquisas, e as divulgam por meio da publicação de artigos, 
capítulos em periódicos e livros nacionais e estrangeiros, participação em 
congressos, conferências e outros.

Buscando inovar em tempos de pandemia que assolou o mundo, a 
COVID-19, doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2, cujos espectros 

História da Educação e das Instituiçòes Escolares

História da 

escolarização 

e formação das 

mulheres

História das Mulheres e da Educação nas regiões CO/N/Breasil e AL

Mulheres e Gênero
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clínicos variam de infecções assintomáticas a quadros graves, que provocou 
o isolamento social e distanciamento das pessoas como medida preventi-
va, o GPHEG criou a TV GPHEG, em agosto de 202096, na qual passou a 
divulgar projetos, realizar apresentações do grupo, promover palestras, 
realizar qualificações e defesas públicas e disponibilizar vídeos elaborados 
por integrantes do grupo. 

O GPHEG, portanto, compreendendo o desafio de construir reflexões 
no campo de sua atuação, buscou outros espaços nos quais pudessem estar 
presentes pesquisadoras, pesquisadores, estudantes e comunidade, além 
de fazer um chamamento para que a sociedade pudesse conhecer o que 
se faz em seu interior, o que constitui campo de pesquisa, de ensino e de 
extensão do grupo, tanto em sua forma quanto em conteúdo. 

Tecendo o fio de Ariadne, em teias e tramas, o GPHEG trabalha entre 
a própria análise que constrói e defende no campo das pesquisas realiza-
das e as articula às reflexões que foram surgindo entremeadas à pandemia 
COVID-19, o que exigiu um outro ordenamento para as relações sociais, 
para as atividades estudantis, acadêmicas, de pesquisa, de ensino e de ex-
tensão, tripé que orienta nossas ações, e que nos permitiu, a despeito de 
todos desafios, criar novos caminhos e outras pontes entre o conhecimento 
e a empiria.

No caleidoscópio das pesquisas que desenvolvemos, multiplicamos, 
quando possível, reflexões, registros e análises, outras pesquisas realizadas 
pelos nossos pares. Sondamos o não dito, escarafunchando os silêncios entre 
as fontes que coletamos, evidenciando histórias que não foram contadas, 
abordando instituições escolares, espaços de poder e a escolarização que 
foi ofertada a homens e mulheres.

Ao tentar ir além, nos estudos da história que registramos e analisamos, 
construímos uma maquinaria, um ferramental que nos permita outros meios 
de investigação, que nos assegure outras descobertas, e que por vezes, 
permitam outros saberes, fazeres, outros conhecimentos. 

96 A TV GPHEG pode ser acessada aqui: https://www.youtube.com/channel/UC_eaddcP6YIxQHCTBrIufoQ/
featured
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19 Ações e Intenções do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Quilombola -  
GEPEQ/PPGE/UFMT

Suely Dulce de Castilho 

Introdução

A colonização europeia, iniciada por volta do século XV, construiu 
inúmeras nações vítimas dessa condição. A escravização, sendo o seu 
principal pilar, provocou desumanização dos nativos, incluindo a expro-
priação de seus territórios, a exploração das suas riquezas e a negação 
de suas humanidades. Tal faticídio consta na historiografia como uma das 
mais cruéis violências praticadas pela humanidade. A raça/cor dos nativos, 
ou dos povos sequestrados do continente africano, esteve no epicentro 
do processo, e no Brasil não foi diferente. As consequências permanecem 
até hoje, e são reatualizadas por meio de processo do racismo/colonia-
lismo contemporâneo. Mbembe (2014) escreve, apropriadamente, que 
a crítica à modernidade necessita compreender e reconhecer que o seu 
advento está imbricado com a construção do princípio de raça/cor, com a 
submissão dos povos das colônias e com a lenta e rasteira transformação 
desse princípio em paradigma principal de exclusão, tanto ontem como 
hoje, para as estratégias e as técnicas de dominação. O corpo do outro, 
negro ou não branco é o alvo, assim como o campo de aplicação é sua 
vida, na sua generalidade.

Passada a era colonial clássica, já no século XIX em diante, esses 
mesmos povos-vítimas são confrontados com as novas estratégias do po-
der capitalista, branco e racista, muito mais expandidas e profundamente 
complexas. Novos ingredientes racistas/etnicistas, de exploração econômica, 
bem como de imposição cultural e simbólica têm sido acrescentados. No 
dizer de Quijano (2010), contemporaneamente, o centro de poder está, de 
certo modo, descentralizado, mas continua centrado nos estados-nações da 
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Europa, incluindo os Estados Unidos da América. E os povos subalterniza-
dos, inferiorizados, é importante salientar, continuam os mesmos, sendo 
massacrados pela colonialidade internacional e internas às nações, pelos 
estados, o que se estende às comunidades locais. Nessa reconfiguração, 
opera o colonialismo, compreendido como uma estrutura de dominação/
exploração, em que o controle ou conflito são articulados em torno dos 
meios de existência, tais como: da autoridade política, do trabalho e de 
seus produtos; da natureza e dos seus recursos de produção; do sexo e da 
reprodução das espécies; da subjetividade e dos seus produtos, incluindo 
o conhecimento; da autoridade e dos seus instrumentos de coerção para 
assegurar a reprodução desse padrão de relações sociais a fim de regular 
as mudanças sobre os povos subalternizados.

Diante da globalização capitalista EUA-eurocêntricos, em curso, os 
estados-nações e as comunidades tradicionais internas excluídas ou deles 
dependentes têm forjado, conforme escreve Stuart Hall (2002), diferentes 
modos de reação e resistência: fortalecendo suas identidades culturais locais, 
protegendo suas manifestações culturais, seus simbolismos e seus modos de 
vida, considerados inegociáveis. Posicionam-se defensivamente em resposta 
ao racismo estrutural, cultural, epistemológico, ambiental, educacional e à 
exclusão. Reivindicam o reconhecimento de suas epistemologias, dos seus 
saberes, fazeres, valores, e variedade cultural, identitária e estética. Ou ne-
gociam suas identidades culturais e o direito de participar do mundo com 
todas as benesses disponíveis, como uma questão de direito nato, ou como 
contribuinte histórico, ou até mesmo como revanche, a exemplo do que 
expressava o slogan da camiseta de um refugiado africano na Inglaterra: nós 
estamos aqui, porque vocês estiveram lá. Questionam, ainda, o estado de 
pobreza gerado por esses mesmos processos, tanto da colonização, quanto 
do colonialismo interno persistente, permanente e sedutor. 

É importante negritar que, ao mesmo tempo em que há atraentes 
tentativas de hegemonização cultural, advindas das bases de valores EUA-
-eurocêntricos, ou de seus descendentes intranacionais, há uma luta contra 
hegemônica advinda dos países vítimas e de grupos étnicos internos. Em 
termos locais, os movimentos sociais negros, quilombolas, indígenas e 
outros de comunidades tradicionais tentam negociar, ou resistir, ou trans-
gredir tais imposições, ou reivindicar seus direitos. No caso brasileiro e 
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mato-grossense, os referidos grupos somam-se aos grupos de estudos e 
pesquisas das universidades públicas afetos a colocar em pauta essas ques-
tões, pela descolonização das epistemologias, das histórias, das pedagogias, 
dos métodos de pesquisas e das mentes afetadas, para que consigam conter 
tais imposições e se libertarem das algemas calcificantes da submissão, da 
dominação e dos racismos.

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Quilombola (GEPEQ/
UFMT), em parceria com as escolas quilombolas, configura-se como um 
desses campos de resistência. Propõe-se a problematizar essas questões, e 
construir subsídios epistemológicos, empíricos, pedagógicos, curriculares 
e analíticos para a compreensão do colonialismo e seus artifícios de poder, 
de dominação, e de marginalização dos povos quilombolas. Denuncia os 
racismos e as desigualdades tanto externos quanto internos ao nosso país 
e ao nosso Estado e que afetam profundamente as comunidades. Mas, 
propõe, sobretudo, no âmbito da educação escolar quilombola, provocar a 
descolonização das mentes dos docentes e do currículo escolar, em termos 
de estimular práticas pedagógicas com base na valorização dos saberes e 
fazeres locais, como contribuições para recobrar a autoestima, a autoimagem 
e a autoconfiança destruídas pelo racismo. 

A partir dessas premissas, o presente texto tem como objetivo compar-
tilhar as experiências vividas no contexto da inserção nas lutas solidárias e 
companheiras que unem as comunidades, as escolas quilombolas e os/as 
pesquisadores/as integrantes do GEPEQ.

Trajetória do Grupo de Estudos e Pesquisas em  
Educação Escolar Quilombola/GEPEQ

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Escolar Quilombola 
(GEPEQ/UFMT) nasce informalmente, em 2013, como um sub-grupo, no 
âmbito do Grupo de Pesquisas em Movimentos Sociais e Educação (GPMSE), 
do Programa de Pós-Graduação em Educação, do Instituto de Educação, da 
Universidade Federal de Mato Grosso (PPGE/IE/UFMT). Foi instituciona-
lizado, ou seja, registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa da CAPES, 
em 2016, e desde então encontra-se sob a minha coordenação.
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O objetivo do Grupo é estudar e pesquisar os processos educativos que 
ocorrem em escolas quilombolas, em suas distintas dimensões e contextos, 
na inter-relação com as histórias, as culturas e as identidades dos povos 
habitantes das comunidades negras rurais quilombolas, com uma visão 
interdisciplinar que articula fundamentalmente categorias provenientes da 
sociologia, da ciência política, da antropologia e da educação, e abarca todas 
as disciplinas curriculares. Considera também os processos educativos que 
ocorrem nessas comunidades em uma dimensão holística capaz de observar, 
descrever e analisar todo o contexto no qual a escola e os estudantes estão 
inseridos: territorialidade – a luta pela garantia de seus territórios; condi-
ções sociais nas quais estão inseridos – empobrecimento, falta de moradia 
adequada, precárias condições de emprego e renda, precariedade em assis-
tência de saneamento básico, principalmente falta de água potável, precária 
distribuição de energia elétrica, falta de internet e financiamento rural; mas 
também registra as culturas próprias – as estruturas familiares, sistema de 
trocas-dádivas materiais e simbólicas; diferentes manifestações religiosas, 
dentre elas as de matriz africana; realização de festejos; disseminação de 
saberes e fazeres específicos, pela oralidade e pela prática; características 
identitárias negras, ligadas às suas histórias ancestrais com o tronco ligado 
ao processo de escravização, entre outros. Todas essas memórias, histórias 
e vivências são compreendidas como muito importantes para compreender 
a educação escolar e o currículo que são compartilhadas nessas comunida-
des, contemporaneamente. 

O interesse pelos estudos com essa população, começa com a pesquisa 
etnográfica para fins da elaboração da minha tese de doutorado, iniciada 
em 2004 e concluída em 2008. A pesquisa foi realizada com a comunidade 
quilombola Mata Cavalo, situada no município de Nossa Senhora do Livra-
mento/MT, a qual resultou no livro intitulado: Quilombo contemporâneo: 
educação, culturas e famílias (2011). Essa obra foi agraciada com o prêmio 
Melhor Obra do Ano, concedida pela Editora da Universidade Federal de 
Mato Grosso (EdUFMT). Desde então, percebi que esse ainda é um campo 
aberto, no estado de Mato Grosso, carente de pesquisas que possam melhor 
compreender as populações negras rurais quilombolas, e, sobretudo, contri-
buir para devolver-lhes o lugar de importância nos registros da história do 
povo brasileiro e mato-grossense e, principalmente, na área da educação. 
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A partir dos objetivos propostos pelo Grupo, temos desenvolvido 
pesquisas coletivas, financiadas por meio de editais, ou com recursos 
próprios e pesquisas individuais em nível de mestrado e doutorado. Os 
tipos de pesquisas, individuais e coletivas, metodologicamente, podem 
ser divididos em duas fases. No primeiro momento, de 2013 à 2016, as 
pesquisas, no geral, procuravam entender se e como a educação escolar 
quilombola, como modalidade de ensino, instituída pela Resolução n. 
08, de 2012, estaria sendo implementada no chão das escolas inseridas 
em territórios quilombolas ou em escolas que atendem essa população. 
O foco das pesquisas era observar e compreender in loco, por meio 
de pesquisas etnográficas, como as comunidades e as escolas, estariam 
efetivando, em termos de organização escolar e do currículo em ação, 
as políticas específicas para essas escolas. A pergunta que permeou as 
referidas pesquisas foram: como e/ou se as escolas de educação escolar 
quilombola contemplavam em seus fazeres pedagógicos as histórias, as 
culturas e as identidades presentes nesses territórios?

Os resultados das pesquisas realizadas em sete diferentes comunidades 
e escolas rurais quilombolas, somadas à pesquisa coletiva em cinco esco-
las, também de diferentes comunidades, demonstraram que, grande parte 
dos docentes não conhecia as legislações pertinentes à escola quilombola, 
dentre elas, a Resolução n. 08/2012, que define as Diretrizes Nacionais 
Curriculares para a Educação Quilombola, assim como desconhecia as 
Orientações Curriculares para a Educação Escolar Quilombola do Estado 
de Mato Grosso, publicada em 2010. Em entrevistas com docentes e gesto-
res, das escolas pesquisadas, queixaram-se de falta de curso de formação 
continuada docente, que os auxiliasse na construção de subsídios teóricos 
e pedagógicos para trabalharem na perspectiva da identidade e da cultura 
local, além de que foram uníssonos na reivindicação por materiais didáticos 
ou paradidáticos que viessem auxiliá-los no fazer pedagógico. Cenário que 
provocou o GEPEQ a redirecionar o foco das pesquisas tanto individuais 
quanto coletivas.

Entramos, então, no segundo momento de produção de pesquisas. A 
partir de 2017, passamos a elaborar projetos coletivos e reorientar os projetos 
individuais para pesquisa-ação etnográfica, como um modo de contribuir 
com os docentes, nos seus fazeres pedagógicos. A etnografia continuou e 
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continua sendo feita nas comunidades e na escola, mas o foco volta-se para 
a formação docente e para as práticas pedagógicas, nas quais docentes das 
escolas, as pesquisadoras e os pesquisadores do GEPEQ passam a estudar 
teorias pós-coloniais ou decoloniais e outras que ofereçam discussões 
conceituais e relato de experiências sugestivas de práticas pedagógicas as-
sentadas nos etnosaberes das comunidades; no segundo passo, professores 
e estudantes adentram à sua comunidade para pesquisar os saberes mais 
relevantes que mereçam constar no currículo escolar; no terceiro passo, 
preparam um planejamento pedagógico; e no quarto, aplicam esse planeja-
mento em sala de aula, de forma que o resultado é avaliado conjuntamente 
entre docentes e pesquisadores do GEPEQ.

Ações do GEPEQ

Nesta subção, apresento as principais ações desenvolvidas pelo GEPEQ, 
focando nos projetos de pesquisas coletivos desenvolvidos, e, em seguida, 
nas pesquisas individuais de teses e dissertações.

1 Pesquisas

Ao longo dos anos de funcionamento, o GEPEQ realizou três grandes 
pesquisas. Duas delas foram financiadas, uma pela Secretaria Nacional de 
Justiça (SEJUDH), com recursos da Organização das Nações Unidas (ONU), 
e outra pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (FAPEMAT), e 
a última, que se encontra em andamento, em 2021, está sem financiamento.

O primeiro projeto, intitulado Segurança Pública e População em 
situação Rua, teve como objetivo realizar pesquisa nas cidades de Cuiabá-
-Mato Grosso, Belém-Pará e São Luiz-Maranhão, por meio de levantamento 
documental, aplicação de questionários estruturados, entrevistas individuais 
e grupos focais. O objetivo principal da pesquisa foi compreender as per-
cepções da população em situação de rua em relação aos profissionais de 
segurança pública, em termos de apoio, orientação, tratamento e violência. 
E, com os agentes de segurança pública, o propósito foi conhecer como 
eles veem a população de rua e como são realizadas as abordagens, os 
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procedimentos de atendimento, as orientações e os encaminhamentos aos 
serviços sociais. A finalidade foi oferecer à SENASP um retrato das ações 
policiais e das condições das populações em situação de rua, para subsidiar 
políticas públicas de atendimento mais humanizado. 

O segundo projeto Saberes, fazeres e dizeres de docentes atuantes 
em escolas estaduais quilombolas do Estado de Mato Grosso, financiado 
pela FAPEMAT, teve como objetivo principal construir um mapa de sabe-
res dos educadores que atuam nas cinco escolas estaduais localizadas em 
comunidades quilombolas do estado de Mato Grosso. Especificamente, 
buscou, ainda, conhecer a percepção dos docentes em relação aos seus 
fazeres profissionais em termos de domínio de conteúdos e metodologias 
de ensino aplicadas nas suas respectivas disciplinas e áreas, bem como as 
lacunas existentes em suas formações. Por fim, conhecer como percebem 
a adequação entre a formação inicial e as exigências postas para o trabalho 
docente, mais especificamente em escolas quilombolas, ou seja, a finalida-
de foi conhecer as reais condições pedagógicas da escola para oferecer ao 
estado um diagnóstico que sirva de insumo para a elaboração de políticas 
públicas para a formação docente.

O terceiro projeto, Etnosaberes: perspectivas e desafios para for-
mação de professores atuantes em educação escolar quilombola, 
abarca cinco escolas estaduais quilombolas do estado de Mato Grosso. O 
objetivo fundamental é levantar, registrar e sistematizar os etnosaberes 
que perpassam as comunidades quilombolas nas quais as referidas esco-
las estão inseridas. A finalidade é que esses saberes, após sistematizados, 
sejam convertidos em atividades pedagógicas e posteriormente sirvam 
como insumos para a elaboração de materiais didáticos que subsidiem 
os/as docentes no trabalho com os saberes locais, mas sem obscurecer o 
papel da escola como via de acesso ao conhecimento mais abrangente. 
A pesquisa-ação etnográfica é o principal método. Os instrumentos para 
coletar os dados foram/são: o curso de extensão, questionário semiestrutu-
rado, a observação participante e a entrevista. Os/as pesquisadores/as do 
GEPEQ participam integralmente de todas as ações desenvolvidas, tanto 
nos projetos de extensão quanto nos projetos de pesquisa, nas reuniões 
do grupo e nas demais atividades.
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2 Extensão
Nesta subseção, apresento o quadro demonstrativo da abrangência dos 

cursos de extensão ofertados pelo GEPEQ, no interstício de 2017 a 2020. 
Como se pode perceber no quadro 1, a seguir, ao longo de quatro anos de 
oferecimento do curso participaram cinco escolas estaduais quilombolas, 
com profissionais de diferentes instituições, somados aos pesquisadores do 
GEPEQ; portanto, as ações de extensão alcançaram 433 docentes, e apro-
ximadamente 4 mil estudantes foram beneficiados, indiretamente. 

Quadro 1

PÚBLICO ATENDIDO 2017

Quantidade de escolas quilombolas 
Escolas quilombolas urbanas 1

Escolas quilombolas rurais 2

Profissionais da Educação de escola quilombola 131

Profissionais da Educação da rede municipal (não quilombola) --

Profissionais da Educação da rede estadual (não quilombola) --

Profissionais de outras Instituições de Ensino Superior (IES) 1 - UNEMAT

Pesquisadores do GEPEQ 10

Total de participantes 142

PÚBLICO ATENDIDO 2018

Quantidade de escolas quilombolas 
Escolas quilombolas urbanas ---

Escolas quilombolas rurais 01

Profissionais da Educação de escola quilombola 27

Profissionais da Educação da rede municipal (não quilombola) --

Profissionais da Educação da rede estadual (não quilombola) --

Profissionais de outras Instituições de Ensino Superior (IES) --

Pesquisadores do GEPEQ 8

Total de participantes 35

PÚBLICO ATENDIDO 2019

Quantidade de escolas quilombolas 
Escolas quilombolas urbanas --

Escolas quilombolas rurais 3

Profissionais da Educação de escola quilombola 96

Profissionais da Educação da rede municipal (não quilombola) --

Profissionais da Educação da rede estadual (não quilombola) 8

Profissionais de outras Instituições de Ensino Superior (IES) 3- IFMT/IBGE

Pesquisadores do GEPEQ 5

Total de participantes 112
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PÚBLICO ATENDIDO 2020

Quantidade de escolas quilombolas 
Escolas quilombolas urbanas 1

Escolas quilombolas rurais 5

Profissionais da Educação de escola quilombola 122

Profissionais da Educação da rede municipal (não quilombola) 2

Profissionais da Educação da rede estadual (não quilombola) 10

Profissionais de outras Instituições de Ensino Superior (IES) 1 - UNEMAT

Pesquisadores do GEPEQ 9

Total de participantes 144

Fonte: quadro elaborado pelos pesquisadores do GEPEQ (2021)

O curso de extensão, em suas diferentes etapas, abrangeu a totalidade 
dos profissionais da Educação das escolas participantes: docentes, gestores 
e técnicos das Escolas Estaduais Quilombolas. Nesse recorte, é importante 
observar que os cursos eram e continuam sendo realizados nas próprias 
escolas quilombolas, no horário da Sala do Educador – espaço-tempo re-
servado pela Secretaria do Estado de Educação (SEDUC) para capacitação 
de docentes. Em 2020, participaram de encontros remotos também alguns 
profissionais oriundos de escolas rurais quilombolas municipais. Participam 
dos encontros semanais, nas dependências da UFMT, outro grupo formado 
por pesquisadores do GEPEQ, outros grupos de pesquisa, os docentes das 
escolas urbanas não quilombolas, das Secretarias de Educação do Município 
e do Estado, os docentes e técnicos do Instituto Federal da Educação (IFMT) 
e da Universidade do Estado de Mato Grosso. 

Os resultados dessas ações de extensão evidenciam que passos impor-
tantes foram e estão sendo dados e novas alternativas estão sendo criadas 
para atender aos pressupostos da Educação Quilombola, levando em conta 
os saberes e fazeres locais. Outros códigos e espaços de construção e vi-
vência de saberes, a partir da memória da comunidade, estão sendo cons-
truídos, formando um tecido com características próprias. Esse movimento 
tem contribuído para a elevação da autoestima dos/as moradores/as e dos/
as estudantes e docentes. Além disso, tem contribuído para a criação de um 
modo próprio de conduzir os destinos de suas pedagogias. 
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Dissertações e teses elaboradas no âmbito do GEPEQ: 
2010-2020

Nesta seção, são apresentadas o quadro das dissertações e as teses 
concluídas e em andamento, elaboradas no âmbito do GEPEQ; em seguida, 
é feito um resumo dos principais resultados.

Quadro 2

AUTOR TÍTULO NÍVEL
ANO

DEFESA 
SITUAÇÃO

Neura Cézar
Bullying: Preconceito, estigmas e desafios da 
Educação para a Paz

Dissertação 2010 Concluída

Jamil Amorim de 
Queiróz

Práticas de Abordagens Operacionais no Con-
texto das Relações Etnicorraciais: Desafios para 
a Formação do Policial Militar

Dissertação 2015 Concluída

James Jácio 
Ferreira

A formação do policial militar: os desafios para 
a promoção dos direitos da população em si-
tuação de rua

Dissertação 2015 Concluída

Augusta Eulália 
Ferreira

Educação escolar quilombola: uma perspectiva 
identitária a partir da Escola Estadual Maria de 
Arruda Muller

Dissertação 2015 Concluída

Cleonice Pero-
toni

Relação entre professoras negras e brancas 
no interior do sistema educacional em Lucas 
do Rio Verde-MT

Dissertação 2016 Concluída

Francisca Edilza 
Barbosa de An-
drade Carvalho

Educação escolar Quilombola na Comunidade 
Baixio - Barra do Bugres/MT: avanços e desafios

Dissertação 2016 Concluída

Luciano da Silva 
Pereira

Trajetória de Vida, Estratégias de Resistência e 
Protagonismo de Professoras Quilombolas da 
Comunidade de Chumbo/Poconé/MT

Dissertação 2017 Concluída

Jocimar Jesus de 
Campos

As narrativas míticas da comunidade quilom-
bola de Morrinhos/Poconé/MT e os fazeres 
escolares

Dissertação 2017 Concluída

Bruna Maria de 
Oliveira

Práticas corporais e os fazeres pedagógicos: 
perspectivas da educação escolar quilombola

Dissertação 2017 Concluída

Silvana Alves dos 
Santos

Saberes e Fazeres dos Professores da Área de 
Linguagem, Códigos e Suas Tecnologias, em uma 
Escola do Quilombo Itambé/MT

Dissertação 2018 Concluída

continua...
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AUTOR TÍTULO NÍVEL
ANO

DEFESA 
SITUAÇÃO

Vanesa Alves de 
Morais

Educação escolar quilombola: saberes e fazeres 
docentes no contexto da Escola Verena Leite 
de Brito, Vila Bela-MT

Dissertação 2018 Concluída

Michele Correa 
de Franca

Identidades na Perspectiva da Educação Infantil 
da Escola Estadual Quilombola Maria de Arruda 
Muller – Quilombo Abolição/MT

Dissertação 2019 Concluída

Gonçalina Eva 
Almeida de 
Santana

Saberes e fazeres quilombolas: um olhar sobre 
as práticas Pedagógicas da área de ciências 
humanas da escola de Mata-Cavalo

Dissertação 2019 Concluída

Michelangelo 
Henrique Batista

Relações e interações raciais entre universitá-
rios negros e brancos no curso de pedagogia 
e direito da UFMT: (re) construção de identi-
dades na contemporaneidade

Tese 2019 Concluída

Rosangela de 
Campos Silva

Educação Escolar Quilombola: as contribui-
ções da abordagem da etnobotânica no para 
o ensino de Biologia a partir das reflexões 
dos docentes

Dissertação --
Em 

andamento

Samara Pereira 
de Souza

Etnoliteratura e as perspectivas para formação 
de docentes quilombolas

Dissertação --
Em 

andamento

Maria do So-
corro Licínio da 
Cruz Silva

Etnomatemática na Educação Escolar Quilom-
bola: contribuições ao ensino da matemática, a 
partir das reflexões dos professores.

Tese --
Em 

andamento

Márcio Henrique 
de Freitas Cavi-
chiolli

Educação Quilombola no estado de Mato 
Grosso: um olhar por meio do censo demo-
gráfico de 2022

Tese --
Em 

andamento

Francisca Edilza 
Barbosa de An-
drade Carvalho

Etnosociologia na formação docente na escola 
de Vão Grande/MT

Tese --
Em 

andamento

Luciana Gonçal-
ves de Lima

Políticas Afirmativas para ingresso e perma-
nência de estudantes quilombolas na educação 
superior em MT

Tese --
Em 

andamento

Bruna Maria de 
Oliveira

Etnoeducação física na Formação de Professo-
res atuantes da Escola Quilombola da Comu-
nidade do Chumbo, Poconé/MT

Tese --
Em 

andamento

Fonte: Quadro elaborado pelos pesquisadores do GEPEQ (2021)
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Os resultados das primeiras pesquisas etnográficas, tanto as dissertações 
de mestrado quanto os projetos coletivos realizados, foram importantes, 
considerando: 

a) que possibilitaram registrar o protagonismo de grupos da comuni-
dade, principalmente os mais velhos e as jovens lideranças, na luta 
pela reocupação e posse definitiva de seus territórios ancestrais; 

b) a implantação e manutenção das primeiras salas de aula e luta por 
construção das escolas; 

c) a construção de atitudes e valores por meio de narrativas orais às 
novas gerações; 

d) a pedagogia da solidariedade e das trocas-dádivas praticadas entre 
eles; 

e) a alegria, fé, e ação política de criação e manutenção de laços mani-
festos em suas festas religiosas, sejam católicas, sejam umbandistas. 

Foi possível conhecer e registrar a pluralidade dos saberes que per-
meiam as comunidades em termos de conhecimento de suas histórias 
ligadas à escravidão, aos conhecimentos relacionados à agroecologia, à 
farmacologia, às tecnologias sociais, à astronomia, à arquitetura, à culiná-
ria, ao artesanato, entre muitos outros. Muito importante também foi e tem 
sido o registro da atuação das mulheres, majoritárias no trabalho docente e 
nas associações nessas comunidades. Todos e todas são sujeitos históricos 
sociais, cujos feitos a história oficial, na sua colonialidade do saber, quase 
nunca registrou. Ao contrário, negou-lhes por muito tempo seus nomes, 
seus rostos, suas lutas, a riqueza de seus saberes e os contextos adversos 
em que heroicamente atuaram e atuam (CASTILHO, 2011).

Por outro lado, os resultados das nossas pesquisas têm sido fundamen-
tais para provocar discussões no âmbito público e para subsidiar elaborações 
de políticas públicas que atendam as comunidades, em termos gerais, e, 
em específico, na educação, pois temos registrado, por meio das falas dos 
membros das comunidades, as muitas faltas, carências ou esquecimentos 
que essa população tem sido vítima ao longo de suas histórias, em diversas 
dimensões de suas vidas, a maioria delas ligada: 

a) à ausência de políticas públicas de regularização de seus territórios 
por meio da posse definitiva e financiamento rural; 
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b) às políticas de saúde, de habitação/moradia, de saneamento, de 
mobilidade/transporte; 

c) à deficiência de energia elétrica e internet; 
d) às escolas estruturalmente inadequadas; 
e) à falta de materiais didáticos e contextualizados; e 
f) à formação docente que lhes capacite para implementar uma edu-

cação que esteja em sintonia com os seus contextos históricos e 
culturais, mas que também prepare a criança, jovem e ou adulta 
para viver com autonomia e dignidade na sociedade que lhes en-
volve, dentre tantas outras questões.

Na segunda fase das pesquisas, tendo como método a pesquisa-ação 
etnográfica, a qual está em curso no momento, temos presenciado im-
portantes avanços na pedagogia das escolas quilombolas com as quais 
temos trabalhado/pesquisado por meio de projetos. Dentre os resultados 
mais citados pelos professores quilombolas está a valorização dos saberes 
locais – etnosaberes – dentro do espaço escolar: tradições, manifestações 
culturais, fazeres ancestrais passados de geração a geração, aprendidos 
com a vida cotidiana e com a interação direta no meio que os cerca como 
forma de construir uma educação própria, sem perder de vistas os saberes 
mais amplos, advindos de outras culturas, inclusive a eurocêntrica. Esse 
redirecionamento pedagógico tem facilitado a aprendizagem dos estudan-
tes, diminuído a evasão e a repetência e melhorado o índice de interesse 
e aproveitamento dos estudantes, além de que os professores passaram a 
elaborar seus próprios materiais a partir da experiência de pesquisas em 
suas próprias comunidades. Sabe-se que a falta de recursos pedagógicos 
específicos desestimula a criatividade dos professores, o que torna o cur-
rículo educacional pobre, com conteúdo desconexo da realidade porque 
pautado em currículo eurocêntrico e urbanocêntrico (CASTILHO, 2011). 

Para além das pesquisas e ações de extensão, o GEPEQ participa e/ou 
atende variadas demandas reivindicadas pelos profissionais da educação 
destes territórios. É válido afirmar que temos abarcado muitas delas, con-
forme o nosso alcance. Sejam exemplos a realização de Seminários Temá-
ticos e Encontros de Educação Quilombola e outros eventos acadêmicos. 
Participamos de inúmeros outros movimentos de pressão política com as 
escolas e as comunidades, tais como: participação em mobilizações nas 

299



comunidades e reuniões no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA),Instituto de Terras de Mato Grosso (INTERMAT) e Minis-
tério Público para reivindicação de direitos ligados aos conflitos pela terra; 
reuniões e mobilização direcionada à SEDUC pela garantia das políticas 
públicas para a Educação Escolar Quilombola, entre outras. Estamos presen-
tes também nas feiras culturais, comemorações escolares, festas religiosas, 
formaturas, com participação em composição de mesas, com direito de 
participar de fala e representação institucional. Em tempo de pandemia do 
Covid-19, mediamos, com o Projeto Álcool em Gel da UFMT, a entrega de 
aproximadamente mil litros de álcool em gel, divididos em duas remessas, 
para as seis escolas e comunidades quilombolas com as quais pesquisamos.

É imprescindível mencionar o acolhimento que o GEPEQ tem recebido 
das comunidades. Construímos uma relação de confiança e de trocas-dádivas 
– dar, receber e retribuir, como considera Mauss (2003). Além do mais, a 
relevância das ações do Grupo se evidencia também na participação dos 
seus membros em eventos nacionais e internacionais com apresentação 
de comunicações orais, na produção científica, publicações de artigos em 
revistas qualificadas nacionais e internacionais; na área governamental, por 
meio de assessorias e consultorias no que se refere a políticas públicas para 
Educação Escolar Quilombola; no âmbito da sociedade civil organizada, 
em debates periódicos com representantes de movimentos sociais que 
representam o coletivo negro e quilombola.

Considerações	finais

É possível perceber que o GEPEQ tem cumprido o propósito que insti-
gou sua criação. Em suas pesquisas, grupos de estudos, ações extensionistas 
e demais participações científicas, políticas e nos movimentos culturais e 
sociais tem consolidado cada vez mais o Grupo como referência de pro-
duções e discussão no campo da educação quilombola, tanto no estado 
de Mato Grosso como nacionalmente. Por outro lado, as pesquisas têm 
possibilitado o empoderamento intelectual tanto dos pesquisados quanto 
dos pesquisadores, em um movimento crítico e de descolonização do saber, 
do poder e do ser.
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GEPLOLEI (2017-2021): a história de um voo 
(trans)formador na Alfabetização de crianças por 
professoras/es, em Mato Grosso

Bárbara Cortella Pereira

A minha criança inventadeira que eu era, iria achar engraçadíssimo 

uma palavra chamada GEPLOLEI, e é o nome do Grupo de Estudos 

e Pesquisas da Universidade. Eu já iria inventar uma história para 

GEPLOLEI. Eu já fiquei: GEPLOLEI que coisa sonora, brincante! 

Anna Claudia Ramos 

Introdução

O Grupo de Estudos e Pesquisa “Linguagem Oral, Leitura e Escrita na 
Infância (GEPLOLEI)” está vinculado à linha “Culturas escolares e lingua-
gens” do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT). Foi criado em 18 de abril de 2017 pela professora 
Dra. Bárbara Cortella Pereira e é liderado em parceria com os professores 
Dra. Nilza Cristina Gomes de Araújo e Dr. Rosemar Coenga. Essa é uma 
versão da história de criação97 do GEPLOLEI/UFMT – sua sigla como nos 
lembra a escritora na epígrafe de abertura deste artigo, é brincante e de 
adultos atípicos98, assim como temos buscado nos constituir nos caminhos 
da pesquisa e dos estudos, conforme nos indica a Figura 1.

Ancorados em uma perspectiva de desenvolvimento humano Histó-
rico-Cultural (VIGOTSKI, 2007; 2009/2017), na perspectiva discursiva da 
alfabetização, leitura e escrita para a infância99 (SMOLKA, 1988/2012/1017; 

97 Cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq em : http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/248564 

98 Ver esse conceito em Corsaro (2005).

99 Compreendemos em nossas pesquisas o tempo da Infância como o período do nascimento da criança até os 
12 anos.
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GERALDI, 1984/1996; MAGNANI/Mortatti, 1993; OLIVEIRA; OROFINO100, 
2019) pautados especialmente nos pressupostos de relações de ensino/
interação; produção de sentidos/significados (SMOLKA, 2010) e interlocu-
ção/dialogia por meio do trabalho com a literatura infantil necessidade de 
aprender a ler e a escrever. 

Figura 1: Logotipo101 comemorativo dos 4 anos do GEPLOLEI

Fonte: Mariana de Deus Ferreira (2021)

Nesses quatro anos de existência, consideramos que a partir de nossas 
ações de ensino/pesquisa e extensão contribuímos (presencialmente e vir-
tualmente a partir de 2020) para o fortalecimento da perspectiva discursiva 
no estado de Mato Grosso – nosso objetivo central – e de outros estados 
brasileiros por meio das Lives102 (promovidas pelo GEPLOLEI), proposta 
de criação do Círculo de Estudos da Perspectiva Discursiva na Alfabetiza-
ção – AlfaDisc), Cursos virtuais de formação (extensão em parceria com a 

100 Dossiê temático n.9 “ALFABETIZAÇÃO, LEITURA E ESCRITA COMO PROCESSO DISCURSIVO NA/PARA 
A INFÂNCIA”, organizado pelas Profas. Bárbara Cortella e Elizabeth Orofino Lucio. Disponível em: https://
revistaabalf.com.br/index.html/index.php/rabalf/issue/view/12

101 Logotipo criado pela Pedagoga, designer em formação e parceira do GEPLOLEI Ma. Mariana De Deus Ferreira, 
a quem agradeço a sensibilidade e generosidade.

102 Todas as Lives promovidas pelo GEPLOLEI estão disponíveis em: https://www.youtube.com/channel/
UChpohlhdRdfWWFhKaQauGMg?view_as=subscriber
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UNIFAL/Educateliê103) ampliando o conhecimento teórico-metodológico 
da alfabetização desses professores/as.

No entanto, não poderíamos deixar de mencionar dois fatos que produ-
ziram desdobramentos no contexto educacional e nos modos de pesquisar 
e ensinar-aprender a ler e a escrever: o contexto político antidemocrático 
brasileiro e a imposição da Política Nacional de Alfabetização104 (2019) 
e o contexto da pandemia do COVID 19. 

O primeiro reduziu a concepção teórico-metodológica da alfabetização 
ao nível da instrução fônica como se fosse a grande novidade do nosso 
século (MORTATTI, 2000; 2019); e o segundo trouxe além das inúmeras 
perdas de entes queridos e suas mazelas, impactos sociais, culturais e 
econômicos na vida de todos os cidadãos. Esse descaso com a saúde pú-
blica e a falta de eficácia nas medidas de controle efetivo da pandemia (o 
afastamento; o isolamento social; o auxílio emergencial irrisório; a vacina 
para todos) deixou o retorno às aulas presenciais cada vez mais fora dos 
horizontes; impactando a (re)organização do trabalho pedagógico e o pro-
cesso de compreender o redimensionamento necessário dos nossos modos 
de ensinar-aprender a leitura e a escrita na fase inicial da infância, dentro 
da perspectiva discursiva, de forma remota. 

 Diante desse contexto, não foram/são poucas as questões, anseios e 
horizontes que temos buscado compreender e alcançar com a parceria de 
cada professor/a e escolas por eles representadas/os, seja no Brasil, Mato 
Grosso, ou Colômbia: há espaço-tempo para o pensamento, a criação e 
imaginação de crianças e professoras/es no ensino-aprendizagem da língua 
materna? há espaço-tempo para a produção do encantamento da/para a 
linguagem escrita, do sentido, da sedução, da estética? há espaço-tempo 
para a documentação pedagógica das produções autorais das crianças e 
professoras/es? há espaço-tempo para o movimento, meninice, jogos e/ou 
brincadeiras com a linguagem nessas relações de ensino? há espaço-tempo 
para formação literária de leitoras/es? há espaço-tempo para formação de 

103  Os encontros desse Curso ministrado em parceria do GEPLOLEI com o Educateliê, liderado pela Dra. Vanessa 
Girotto Nery estão disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=Aj0wAVEz5L4&t=1190s

104 Dossiê especial da Revista Brasileira de Alfabetização “Política nacional de alfabetização em foco: olhares de 
professores e pesquisadores” organizado pelas Dra. Isabel Cristina Alves da Silva Frade e Dra. Sara Mourão 
Monteiro (2019). Disponível em: https://revistaabalf.com.br/index.html/index.php/rabalf/issue/view/17. 
Acesso em 20/2/2021.
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autoras/es e ilustradoras/es? há espaço para a coautoria entre crianças e 
professoras/es? há espaço-tempo para a interação e (con)vivência saboro-
sas com a língua entre crianças e professoras/es? Há espaço-tempo para a 
interação entre as professoras como produtoras/es, autoras/es e praticantes 
culturais? Há espaço-tempo para o diálogo, a interlocução e a enunciação 
entre crianças e professoras/es, professoras/es-professoras/es, professoras-
-gestoras, professoras-assessoras?

As pesquisas concluídas e em andamento desenvolvidas pelos inte-
grantes do GEPLOLEI e apresentadas sinteticamente neste artigo, devido 
os limites formais deste texto, respondem até o momento algumas dessas 
questões que nos provocam e nos inspiram a dar sequência ao nosso Projeto 
de pesquisa para (ago.2018/ago.2021), para o próximo triênio. 

A constituição do GEPLOLEI: voos de professoras/es em 
inter(ação)

Essa breve história de 4 anos de existência/resistência é representada 
na voz de muitos Outros que nos têm constituído enquanto seres humanos, 
professoras/es, pesquisadoras/es, em fase iniciantes e/ou experientes, em 
uma perspectiva colaborativa (DESGANÉ, 2007) a partir da narrativa das 
professoras/es o trabalho com narrativas (CLANDININ; CONNELLY, 2011; 
LIMA; GERALDI, 2015), em que buscamos uma relação horizontal nas re-
lações de ensino/pesquisa dentro do Grupo. 

É importante salientar que nossas reuniões de estudos têm uma par-
ticipação média de 40 participantes (mas nem todos são colaboradoras/es 
da pesquisa), acolhendo estudantes de graduação do Curso de Pedagogia 
– voluntários de Iniciação científica e/ou bolsistas, mestrandos do Brasil 
e da Colômbia, professoras/es e gestoras/es da rede pública (municipal 
e estadual) de Cuiabá, Diamantino, Primavera do Leste, Várzea Grande e 
cidades circunvizinhas, conforme Quadro 1. 

Em agosto de 2018, iniciamos o Projeto trienal de Pesquisa “guarda-
-chuva” intitulado “O processo discursivo no ensino inicial da leitura e da 
escrita para crianças de escolas municipais [e estaduais] da Cidade e do 
Campo, em Mato Grosso”. Um dos critérios para a seleção dos participantes 
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era a disponibilidade das/dos professoras/es virem, quinzenalmente, para 
as Reuniões do GEPLOLEI, a fim de estudarem a perspectiva discursiva da 
alfabetização e desenvolverem o planejamento de suas aulas a partir dessa 
perspectiva, em suas escolas.

Com exceção dos líderes do GEPLOLEI, cada integrante do grupo de 
pesquisa atua mais diretamente vinculado a uma das 6 linhas de investiga-
ção, apresentadas sinteticamente no Quadro 1.

Quadro 1 – As Linhas de pesquisa do GEPLOLEI

LINHA PESQUISADORAS/ES PALAVRAS-CHAVE

1) Alfabetização na 
perspectiva dis-
cursiva 

Dra.Bárbara
Dra.Nilza
Dra.Rosemar
Mestrando Rogério Bauer
Mestrando Roger C. Saldanha

Interação e relações de ensino
Interlocução/dialogia
Produção de sentidos/significação
Pesquisa colaborativa
Perspectiva discursiva

2) Linguagem oral e 
escrita na Educação 
Infantil

Dra. Bárbara Cortella
Ma. Johanna Andrea Arredondo Quiceno 
(concluída)

Infância
Cultura oral e escrita
Processo Discursivo
Pesquisa colaborativa

3) Formação de 
alfabetizadoras/es

Dra.Bárbara Cortella
Mestranda Rosirene B. Rocha

Modos de ensinar a ler e a escrever
Formação inicial e continuada de profes-
soras/es
Concepções e práticas de alfabetização

4) História da 
Alfabetização

Dra. Bárbara Cortella
Ma.Cristiane D.Silva (concluída)

Cartilhas
História dos manuais escolares
História dos métodos

5) Literatura infantil

Bárbara Cortella
Nilza Araújo
Rosemar E. Coenga
Mestranda Thaís R. Carlos

História da literatura infantil
Gêneros literários
Educação literária

6) Alfabetização no/
do campo

Dra. Nilza G. Araújo

Alfabetização no/do campo
Pesquisa colaborativa
Infância
Processo discursivo

Fonte: Projeto Trienal (2018)

Notamos que das seis Linhas de pesquisa, a Linha “alfabetização na 
perspectiva discursiva” é a linha de maior interesse dos integrantes, seguidas 
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da Linha “Literatura infantil”. É importante destacar também que a linha 6 
“Alfabetização no/do campo” está sob liderança da Profa. Nilza que têm 
desenvolvido seus estudos e pesquisa nessa área. Em 2018, em parceria, 
fomos Coordenadoras e Supervisoras do Curso de Especialização da Escola 
da Terra, em MT.

Segundo os participantes dessa pesquisa, constituir um Grupo de 
Estudo e Pesquisa contribui para o rompimento da prática de um pla-
nejamento solitário. As narrativas das alfabetizadoras nos indicam que 
o sentimento de pertencimento a um Grupo de Pesquisa da UFMT dá 
respaldo para vivenciarem outras formas de ensinar a leitura e a escrita, 
mesmo que a gestão da escola ou professoras mais experientes não com-
preendam tais práticas. 

Constatamos, que o desenvolvimento profissional dessas alfabeti-
zadoras/es e os horizontes se ampliaram ao se apropriarem de alguns 
conceitos importantes: desenvolvimento humano para Vigotski, gestos de 
ensino (SMOLKA, 1988/2012), espaços de elaboração e não-coincidências 
(SMOLKA, 2010) ao longo das reuniões de estudo para a defesa de suas 
práticas alfabetizadoras diante das famílias das crianças, da comunidade 
escolar e do entorno sociocultural.)

A Produção acadêmica105 do GEPLOLEI: a busca de voos com 
sentidos

Com meu ingresso, em julho de 2017, orientando pesquisas de Mestra-
do e de Iniciação Científica e o desenvolvimento do Projeto Trienal houve 
a publicação dos seguintes trabalhos que passamos a destacar a seguir: as 
produções acadêmicas do GEPLOLEI (listadas de forma completa nas refe-
rências) publicadas em periódicos da área, em capítulos de livros e textos 
completos em Anais de Eventos.

105 É importante ressaltar que essa produção apresenta apenas os resultados de pesquisas orientadas apenas 
pela Dra. Bárbara Cortella (PPGE/UFMT), sem levar em conta a produção da Linha de pesquisa 6, uma vez 
que não é seu campo específico de atuação. Dado os limites estruturais deste texto, não exploramos com 
profundidade os resultados das pesquisas que estão listadas ao final deste texto.
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Quadro 2: Produção acadêmica das linhas de pesquisa 1 a 5

ano/
tipo de 

produção

dissertações 
concluídas/
andamento

tcc artigos
livros ou 
capítulos

textos completos/
eventos

total

2017 - - -
1

(OLIVEIRA, 2017)
- 1

2018 -
1

(CARLOS, 2018)

2

(OLIVEIRA; 

ARAÚJO, 2018)

(OLIVEIRA, 

2018)

2

(MORTATTI, OLI-

VEIRA, 2018)

(OLIVEIRA, 

ARAÚJO, 2018)

3

(QUICENO, OLI-

VEIRA, 2018)

(DELMONDES; 

OLIVEIRA, 2018)

9

2019 -

3

(ARRUDA, 2019)

(FACCIO, 2019)

(MENDES, 2019)

2

(CARLOS; OLI-

VEIRA)

(DELMONDES; 

OLIVEIRA)

-

2

(CARLOS, 2019)

(DELMONDES, 

Oliveira, 2019)

2

2020

2

(QUICENO, 2020)

(DELMONDES, 

2020)

- - -

4

(CARLOS; OLIVEI-

RA, 2000) 

(BAUER; OLIVEI-

RA, 2000)

(BAUER, 2000)

(SOARES; SALDA-

NHA; OLIVEIRA, 

2000)

4

2021

2

(CARLOS, 2021)

(ROCHA, 2021)

-

1

(CARLOS; OLI-

VEIRA, 2021)

(QUICENO; 

PEREIRA; CO-

ENGA, 2021)

1

(PEREIRA, 2021) 

1

(CARLOS, 2021

(ROCHA, 2021)

6

Total 4 4 6 4 9 27

Fonte: Currículo lattes das/os pesquisadoras/es (2021)

Conforme o Quadro 2, dentre a produção acadêmica produzida até o 
momento, destacamos 2 dissertações defendidas em 2020; 2 defesas previstas 
para maio de 2021 decorrentes da dilação do prazo devido ao contexto da 
COVID 19 e 2 dissertações a serem defendidas entre 2022 e 2023.
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A dissertação de Cristiane Delmondes (2020; DELMONDES; OLIVEI-
RA, 2019) enfoca os princípios de interação, interlocução e produção de 
sentido/significação propostos pioneiramente por Smolka em sua tese 
de doutorado, mediante pesquisa documental centrada na abordagem da 
História Cultural analisou a Configuração Textual (Mortatti, 2000) da 13ª 
edição do livro A Criança na fase inicial da escrita: alfabetização como 
processo discursivo, a saber: os principais aspectos de sua vida e de sua 
obra, os aspectos temático-conteudísticos, os estruturais-formais do livro, 
o momento histórico de defesa da tese e a publicação da 1ª edição do livro 
e a circulação desses saberes no Brasil. 

A dissertação de Andrea Quiceno (2020; 2021) intitulada “Práticas de 
oralidade e escrita em crianças de 5 anos em uma escola pública em Antio-
quia – Côlombia: a vivência com gêneros literários de tradição oral.” enfoca 
a literatura oral, como: Contos clássicos, trava-línguas, adivinhas e cantigas 
de roda nessa instituição apresentando resultados em artigo (QUICENO; 
PEREIRA; COENGA, 2021).

Constatamos que embora nossa produção ainda seja inicial, para nós 
pesquisadoras/es, professoras/es e alfabetizadoras/es escrever não é ape-
nas um fato de “publicar ou perecer” em obediência a uma lógica um tanto 
perversa, mas constitui um ato de autoria da nossa condição humana e um 
voo (trans)formador como produtoras/es culturais.

Considerações Finais

Pensar em 4 anos de história do GEPLOLEI é rememorar e compreender 
tantos voos individuais e coletivos, processos de metamorfoses, desenvolvi-
mento social e intersubjetivo; um processo que envolve a (trans)formação 
de professoras/es, pesquisadoras/es brasileiros e estrangeiros, crianças em 
praticantes culturais, em parceiros de vida e de leitura, cantação e contação 
de muitas histórias com rigor estético e ético.

Essa parceria entre alfabetizadoras/es e pesquisadoras/es possibilitou 
potencializar o tempo de planejamento conjunto compreendendo esse 
Espaço/tempo como produtor de saberes e fazeres entre alfabetizadoras/
pesquisadoras/crianças na formação de leitoras/es e autoras/es de textos. 
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Mas, o desenvolvimento de um planejamento colaborativo na escola ainda 
é um grande desafio, pois exige uma sensibilidade de “Aprender a ser com 
um Outro”; necessita de um tempo-espaço de pesquisa para conhecer as 
crianças, suas condições materiais e familiares, levantamento de repertórios, 
vivências, acompanhamento e (auto)reflexão sobre o vivido. 

Histórias de mulheres e homens; professoras e professores que muitas 
vezes tiveram seus direitos à leitura (em especial à literária) privados, mas 
que ao ressignificar suas práticas lutam incansavelmente pelo direito à voos 
mais altos, mais justos e fraternos para todas/os que adentram e habitam 
o mundo da leitura e escrita, conforme metáfora representada pelo poema 
de fechamento deste texto.

O direito ao voo

Um aviãozinho de papel

Nas relações de ensino dialogadas,

Crianças destemidas

Que desde cedo são sabidas!

Os voos da Alfabetização, leitura e escrita

Num processo de Interação

Sonhos em Ação,

Com muita Imaginação e Criação!

Esse voo não tem limites e é para todos,

Quando se partilham sentidos e significados

Crianças são autoras,

Produtoras de Culturas!

São saberes saborosos

Essas peraltagens com as palavras,

Professoras e crianças brincantes

Metamorfoseando-se num voo incessante! 

(CORTELLA, 2021)
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A Política de Autoavaliação e Acompanhamento 
do PPGE: considerações iniciais

Candida Soares da Costa106

Cristiano Maciel
Elizaine Bagatelli Okde 
Fabio Mariani 
Marisa Costa Voltarelli
Rute Cristina Domingos da Palma

As discussões que envolvem a autoavaliação no contexto da pós-
-graduação no Brasil têm se ampliado substancialmente nos últimos anos, 
impulsionadas, em grande medida, pelas novas proposições da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre os 
processos de avaliação dos Programas de Pós-Graduação (PPGs). Partindo 
de amplo debate sobre a configuração histórica dos referidos processos 
avaliativos no país, de sua complexidade advinda do aumento do número 
de programas, suas especificidades e diversidades, bem como observando 
a experiência de outros países, a CAPES sinaliza, então, para a necessidade 
de se avançar de uma perspectiva que privilegiava mais os resultados – 
avaliação post-facto – para uma proposta que também se preocupe com 
os processos, isto como condição para um olhar avaliativo com contornos 
mais qualitativos sobre a pós-graduação, respeitando-se as especificidades, 
as diversidades regionais e os sujeitos envolvidos (BRASIL, 2018). 

Com esse intuito, a CAPES, por meio da proposição de um novo “mo-
delo multidimensional de avaliação” (BRASIL, 2018; TREVISOL e PINTO, 
2020; AUDY, 2020), incluiu a autoavaliação como dimensão essencial dos 
seus processos avaliativos e se propôs a fomentar discussões, sistematização 
e implementação de políticas de autoavaliação nos PPGs, evidenciando 
que, para além dos padrões básicos garantidos pela avaliação externa – tão 
importantes e que garantiram à pós-graduação brasileira o reconhecimento 

106  Membros da Comissão de Autoavaliação e Acompanhamento do PPGE/UFMT, constituída em 2019, registrada 
na Decisão n.001/2020- PPGE/IE.
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nacional e internacional –, a dimensão do papel formativo, que está na 
essência da autoavaliação, seja potencializada (BRASIL, 2019). 

Ao se voltar o olhar para a compreensão de que a grande finalidade 
dos programas de pós-graduação está na formação das pessoas e não só 
na produção bibliográfica, inverte-se a lógica avaliativa focada no produto 
final e compreende-se que a produção científica não pode esgotar-se em 
si mesma, mas precisa ser concebida como fruto de um processo formativo 
consistente, dinâmico e heterogêneo e que, portanto, os processos avaliati-
vos precisam envolver os atores implicados, chamando-os para a condição 
de protagonistas desse processo. Sendo assim, ao considerar imprescindível 
a participação do avaliado nos processos avaliativos, “[...] a autoavaliação 
favorece a construção da identidade, heterogeneidade e envolvimento 
dos programas avaliados, para além dos padrões mínimos garantidos pela 
avaliação externa” (BRASIL, 2019, p.4). Deixa de ser um processo predomi-
nantemente externo e passa a valorizar fundamentalmente o olhar interno, 
de uma avaliação hegemonicamente somativa para uma avaliação também 
formativa, ampliando a autonomia dos PPGs (AUDY, 2020; VERHINE, 2020; 
LEITE; VERHINE; DANTAS; BERTOLIN, 2020).

Desse modo, a expectativa que se constrói a partir da sistematização e 
implementação de políticas de autoavaliação e acompanhamento contínuos, 
no contexto da pós-graduação brasileira, é de que se potencialize o deba-
te no âmbito dos programas envolvendo toda a comunidade acadêmica, 
constituindo-se em espaço democrático de discussões e proposições que 
visem a ampliação da qualidade dos processos formativos, o que implicará, 
também e necessariamente, em grande esforço e engajamento dos agentes 
envolvidos, no sentindo de se garantir as necessárias “[...] mudanças nos 
procedimentos e na própria cultura das instituições e dos PPGs” (TREVISOL; 
PINTO, 2020, p.1).

Partindo-se dessas intencionalidades, compreende-se que, avaliar em 
sentido amplo implica na busca sistemática por informações que possibilitem 
a melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade da instituição (BELONI, 1999, 
p.39). Sob essa perspectiva, a avaliação pode ser compreendida como um 
processo organizado e qualificado de informações que permitem a compre-
ensão aprofundada de situações, estruturas, atividades e até mesmo sujeitos 
de uma determinada instituição, em um determinado tempo (LEITE, 2008; 
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LEITE; VERHINE; DANTAS; BERTOLIN, 2020). Nesse sentido, a avaliação 
interna – autoavaliação – corresponde a um processo que “visa oferecer à 
instituição condições de refletir sobre suas perspectivas e seu planejamento 
para o futuro, a partir do contexto e da situação atual em que se encontra.” 
(SOUZA; GATTI, 2015, p.31).

Portanto, a autoavaliação constitui-se como verdadeiro processo for-
mativo que envolve as pessoas e as instituições (SOUZA; GATTI, 2015), 
uma vez que se apresenta como espaço privilegiado de problematização e 
reflexão sobre a ação e explicita o compromisso para com o aprimoramen-
to da qualidade e da excelência dos processos formativos desenvolvidos 
(HOFFMAN, 1993), revelando que se trata, a rigor, de “um processo de 
autoanálise realizado pela comunidade envolvida, destacando pontos fortes 
e pontos fracos de suas realizações com vistas à melhoria da qualidade do 
seu fazer institucional, com vistas à superação de fragilidades e dificuldades 
diagnosticadas” (LEITE, 2006, p. 466).

Nesse contexto, ainda, as ações a serem desenvolvidas em um proces-
so de autoavaliação institucional constituem-se a partir da intencionalidade 
de se demarcar e enfatizar as potencialidades, bem como as possíveis 
fragilidades, como já referido, desencadeando movimentos reflexivos e 
de discussões com vistas à construção de estratégias e reordenamento 
das ações, quando necessário e, consequentemente, tomadas de decisão 
comprometidas, cada vez mais, com a melhoria institucional e com o 
compromisso social: “nesta perspectiva, a avaliação é uma atividade que 
se caracteriza por traduzir um compromisso de ordem filosófica, social e 
política” (BELONI, 1999, p.37).

Ao conceder protagonismo aos atores institucionais, a autoavaliação 
permite a estes, participação direta no delineamento do foco, dos objetivos, 
das metas que serão centrais para as reflexões e tomadas de decisão delas 
decorrentes, o que acaba por incentivar, mais fortemente, o trabalho coletivo 
e colaborativo, tendendo ao engajamento, uma vez que sentir-se-ão partíci-
pes e eticamente comprometidos com os processos, o que torna formativo, 
por excelência, o próprio processo avaliativo. No entanto, esta perspectiva 
de avaliação, por requerer significativa mobilização das pessoas e até mu-
danças nas dinâmicas e culturas institucionais, é um empreendimento que 
demanda grande esforço, tempo e recursos. Por outro lado, 
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Vale lembrar que a autoavaliação, sendo realizada pelos sujeitos que fazem a 

instituição ser o que é e o que almeja ser em busca da melhoria da sua qualidade 

pública, ao estabelecer-se como um processo de debate de ideias, autonômico e 

participativo, com sujeitos donos da sua titularidade, carrega consigo a vivência 

de uma prática democrática (LEITE; VERHINE; DANTAS; BERTOLIN, 2020, p.345).

A autoavaliação ao constituir-se como estratégia de contínuo acom-
panhamento e reflexão internos, focada nos processos e não apenas nos 
produtos, é capaz de trazer subsídios substanciais para o planejamento 
estratégico do programa, garantindo ações, intervenções, readequações, 
inovações aos referidos processos e assim evidenciando que o programa 
está em constante busca por melhorias. Nesse sentido, a construção de uma 
cultura institucional da autoavaliação, tende a potencializar a qualidade 
dos PPGs.

Partícipe desse contexto e engajado nas novas discussões, o Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFMT instituiu, ainda no ano de 
2019, a Comissão de Autoavaliação e Acompanhamento (CAA), com repre-
sentatividade dos diversos segmentos que o compõe (docentes, discentes, 
egresso, técnico educacional), com a incumbência de construir uma proposta 
de autoavaliação e acompanhamento para o programa (UFMT-PPGE, 2020), 
potencializando, a partir daí, o engajamento e o amplo debate de toda a 
comunidade acadêmica em torno do monitoramento das ações do Programa, 
sua proposta formativa, atuação e impacto educacional, político e social, 
bem como analisar a inserção científica, social, tecnológica e profissional 
dos discentes pós-graduados. 

Ações de monitoramento e a política de autoavaliação no 
contexto do PPGE/UFMT

Os trabalhos da CAA se constituíram a partir da expertise acumulada 
pelo PPGE ao longo de sua história de mais de 30 anos, em que o princípio 
da autoavaliação esteve sempre presente, materializado em diversas estra-
tégias e em diferentes frentes, de monitoramento das ações empreendidas. 
Até 2018, o acompanhamento dos aspectos, como atuação dos bolsistas, 
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produção docente, projeto do curso e seu desenvolvimento, internacio-
nalização, inserção com a educação básica era realizado por comissões 
específicas e pelos membros do colegiado do PPGE, com o objetivo de 
monitorar e avaliar a formação e a produção de discentes e docentes, 
quais sejam: Comissão de bolsistas, Comissão CAPES de tese, comissão de 
credenciamento e descredenciamento e comissão de processo de seleção 
para os cursos de mestrado e doutorado.

Para além das referidas comissões, as reuniões mensais do colegiado 
do PPGE, constituído de representantes de cada linha, representantes dis-
centes, coordenador e técnico e a reunião ampliada do PPGE com a parti-
cipação de todos possibilitaram profícuas discussões com olhar reflexivo e 
autoavaliativo, contribuindo significativamente para a tomada de medidas 
administrativas, pedagógicas e políticas para a resolução dos problemas e 
melhoria do processo formativo. Por sua vez, a equipe administrativa do 
PPGE, articulada ao desenvolvimento pedagógico dos cursos e as ativida-
des realizadas pelo coordenador e pelos técnicos, sempre possibilitaram o 
trâmite dos processos com agilidade, bem como o cumprimento dos prazos 
instituídos pela CAPES e pela UFMT, constituindo-se um profícuo canal de 
comunicação e diálogo.

Esse conjunto de ações de monitoramento da proposta geraram ao 
longo dos anos relatórios, discussões, avaliações sobre aspectos fortes e 
de fragilidade do Programa, que permitiram avanços significativos e possi-
bilitaram, na última avaliação da CAPES, a obtenção da nota 5. Toda essa 
experiência exitosa, agora converge para a sistematização da política de 
autoavaliação do programa, que se articula com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional, com o plano estratégico do Programa de Pós-graduação em 
Educação e com a proposta de avaliação da CAPES.

Importante ressaltar, ainda, que ao propor a sistematização do processo 
de autoavaliação, o Programa de Pós-Graduação em Educação reforça a 
promoção da autoconsciência institucional, possibilitando aos participantes 
diretos, bem como a comunidade em geral, um olhar crítico e propositivo 
sobre o trabalho já desenvolvido e, principalmente, impulsiona a construção 
do compromisso ético, político e social com os objetivos e metas educati-
vas prospectivamente almejadas, reforçando os indicadores de qualidade 
acadêmicos, científicos e de impacto social.
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Quando se aponta para o processo de autoavaliação como particu-
larmente potencializador de qualidade acadêmica, busca-se transcender 
a perspectiva de eficiência e eficácia, ou de custo benefício como se 
poderia pensar, que se ancora em uma concepção de avaliação com ca-
ráter unicamente meritocrático, de regulação e controle, e projeta-se na 
efetividade da transformação social com seu caráter ético, sociopolítico e 
pedagógico, uma vez que “vai além da coleta de informações, procuran-
do envolver aspectos humanos, políticos, sociais, culturais e contextuais, 
com uma conotação não de punir, mas de promover melhorias” (ROCHA, 
2006, p.491).

Partindo do entendimento de que “cada processo avaliativo requer ob-
jetivos claros, instrumentos adequados, constante monitoramento e acordo 
entre avaliados e avaliadores” (VOGEL, 2015, p.24), e que “um processo de 
avaliação institucional reveste-se de características de pesquisa de natureza 
científica (SOUZA; GATTI, 2015, p.30), é que o Programa de Pós-graduação 
em Educação constituiu a sua Política de Autoavaliação com o objetivo 
de acompanhar, avaliar e refletir coletiva e colaborativamente com toda a 
comunidade acadêmica a proposta formativa desencadeada nos cursos de 
Mestrado e Doutorado, visando o avanço do programa, afinal, “a autoava-
liação torna-se um ato empreendedor quando, após debates e análises, for 
sucedida por ações de melhoria” (LEITE; VERHINE; DANTAS; BERTOLIN, 
2020, p.348).

A proposta de autoavaliação do PPGE

A proposta de autoavaliação que aqui se desenha está compreendida 
em um movimento contínuo e longitudinal, prospectando-se, a longo 
prazo, em reflexões cada vez mais aprofundadas e consistentes acerca 
de seus processos formativos internos, bem como aos reflexos sociais 
que se potencializam a partir deles. É preciso se levar em consideração 
a historicidade do programa de pós-graduação que se consolida como 
referência na pesquisa em educação na região Centro-Oeste do país e 
se projeta com o compromisso de garantir e aprofundar a qualidade 
educativa que oferece. 
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Ao considerar a história do Programa de Pós-graduação em Educação 
e a perspectiva de prospectar novos desafios, estabeleceu-se no processo 
da autoavaliação os seguintes princípios: 

• Princípio da ética, ao considerar a veracidade, honestidade e trans-
parência na condução do processo e na socialização e divulgação 
dos dados;

• Princípio da participação, considerando a participação efetiva como 
a propulsora à geração de dados significativos para a avaliação;

• Princípio da continuidade, uma vez que se pretende transformá-la 
em uma prática que seja incorporada à cultura organizacional do 
programa;

• Princípio da reflexão, à medida que se almeja que a autoavaliação 
potencialize um olhar reflexivo para os processos e as metas esta-
belecidas;

• Princípio da ação para a mudança, considerando que o sentido da 
autoavaliação está na promoção de mudanças, visando a qualidade 
do processo formativo.

A autoavaliação do programa, pautada nesses cinco princípios, visa 
avaliar o processo formativo, a produção de conhecimento, atuação e 
relevância política, educacional, social, econômica e cultural do Programa 
de Pós-Graduação em Educação. E em consonância com os critérios de 
avaliação instituídos pela CAPES para a quadrienal 2017-2020, e com o plano 
estratégico do PPGE, a proposta estabelece a avaliação de três dimensões 
do Programa:

Projeto do curso: nessa dimensão a intenção é avaliar se a proposta 
em desenvolvimento possibilita alcançar os objetivos estabelecidos pelo 
Programa visando a formação do profissional e pesquisador. Nesse sentido, 
avalia-se: 

a) a proposta dos cursos de Mestrado e Doutorado considerando 
os aspectos relacionados a organização curricular, as atividades 
formativas e o perfil dos docentes; 

b) a gestão da proposta dos cursos considerando o planejamento 
estratégico, a gestão do programa e o acompanhamento e a ava-
liação da proposta e 

c) a infraestrutura.
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A formação: nessa dimensão, investiga-se: 
a) a qualidade da formação dos discentes que se traduzem na pro-

dução da dissertação ou tese e na socialização e publicação em 
eventos e periódicos qualificados da área; 

b) o envolvimento nas atividades do programa, o processo formativo 
e a produção intelectual dos docentes; e 

c) o processo formativo e o desenvolvimento profissional da equipe 
técnica.

O impacto na sociedade: nessa dimensão investiga-se: 
a) a inserção profissional e produção intelectual dos egressos, 
b) a inserção social do programa, considerando sua relação com a 

educação básica; 
c) as ações de internacionalização, considerando os intercâmbios 

estudantis, os convênios, participação em eventos e comissões e 
a publicação; 

d) caráter inovador.
Do processo de avaliação do PPGE participam todos os segmentos: 

docentes, discentes, egressos, técnicos educacionais e coordenação, e para 
viabilizar discussão articulada com os órgãos competentes optou-se por 
realizá-la na metade e ao final do ciclo de avaliação da Capes. 

Para desenvolver a proposta de autoavaliação cinco etapas são consi-
deradas e articulam-se entre si: 

a) processo de sensibilização; 
b) implementação da proposta; 
c) divulgação dos dados; 
d) Indicação de Plano de Ação e 
e) a meta-avaliação.
Dada a importância, na intenção de incentivar a participação dos en-

volvidos no processo de avaliação do Programa, a comissão desencadeia 
diferentes estratégias de mobilização (convite via e-mail, por redes sociais, 
informativo na página do PPGE ou convite aos grupos de pesquisa) de 
modo a ocorrer ampla divulgação do processo e que a representatividade 
dos segmentos seja garantida.

Na implementação da proposta foi importante considerar que cotidia-
namente dados importantes são gerados no PPGE que auxiliam a compre-
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ender a proposta do curso, a formação e seus impactos. Como já destacado 
anteriormente, os relatórios gerados semestralmente e anualmente pelas 
comissões de bolsas, CAPES de tese e estágio de docência retroalimentam 
o PPGE, na medida em que registram as discussões feitas com os pós-gra-
duandos, docentes e demais envolvidos, visando a melhoria da formação 
do mestrado e doutorado. Sendo assim, cabe a essas comissões entregar, 
semestralmente, os relatórios que serão apresentados e discutidos no cole-
giado de curso objetivando o monitoramento do plano de ações, bem como 
para subsidiar o trabalho da Comissão de Autoavaliação e Acompanhamento. 
Nesse movimento, ao final de cada ano letivo é possível avaliar as metas 
estabelecidas no plano estratégico.

Para avaliar a percepção de alunos, egressos, docentes, técnicos ad-
ministrativos e coordenação, na metade e ao final do quadriênio, adota-se 
a aplicação de questionários de pesquisa on-line, utilizando a ferramenta 
Formulários Google por possibilitar o acesso em qualquer horário e local, 
ser gratuito e de fácil interface; e de reuniões coletivas com os diferentes 
segmentos. A participação no processo de autoavaliação é voluntária, res-
peitando os princípios éticos que envolvem a pesquisa. 

Portanto, em diferentes momentos do processo de avaliação, a Comis-
são de Autoavaliação e Acompanhamento tem acesso a dados quantitativos 
e qualitativos, tendo em vista as dimensões avaliativas dos programas de 
Pós-graduação e as fontes e instrumentos de coleta de dados: questionários 
on-line, registro das comissões do PPGE, dados da Plataforma Sucupira, 
relatório de avaliação do programa e reuniões com discentes, docentes e 
colegiado de curso.

Os dados da avaliação são apresentados em relatório pela Comissão 
de Autoavaliação com o objetivo de indicar: as potencialidades, as fragili-
dades e as recomendações ao colegiado de curso para análise e aprovação. 
E após aprovação estes são socializados em Seminário de Autoavaliação 
do Programa, com a participação de pós-graduandos, docentes, técnicos, 
coordenador e consultores externos.

O Seminário de autoavaliação visa discutir os resultados das três di-
mensões investigadas, bem como elaborar o plano de ações coletivamente 
a fim de que todos assumam o compromisso pela melhoria da qualidade 
do Programa. O plano de ação pode indicar a constituição de comissões 
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que colaborem na gestão do programa e no monitoramento do alcance dos 
resultados desejados.

Considerando que a Autoavaliação busca subsidiar a reflexão, avaliação, 
formulação e implementação de ações que visem o aperfeiçoamento dos 
processos formativos e o impacto social, econômico e político, bem como 
produzir informações claras e confiáveis aos gestores, docentes, discentes, 
egressos e público em geral, os instrumentos e o relatório elaborado, estarão 
disponíveis no site do PPGE. Nesse movimento de investigação e reflexão 
compreendemos que a avaliação,

[...] não pode ser um instantâneo, uma fotografia da realidade em um dado mo-

mento. Ela é um processo através do qual o autoconhecimento se aprofunda, indo 

às raízes dos fenômenos e situações, alcançando a compreensão contextualizada 

e enraizada daquilo que está sendo avaliado. A elaboração e implementação das 

decisões, formuladas em consequência do processo de avaliação, também não 

ocorrem de modo instantâneo; demandam tempo para seu desenvolvimento. Por 

isso, as próprias mudanças resultantes tornam-se, também, objeto de avaliação 

(BELLONI, 1999, p.42).

Assim, tão importante quanto o desenvolvimento da autoavaliação, que 
oportuniza o olhar crítico e reflexivo sobre os contextos, as ações e políticas 
adotadas, potencializando tomadas de decisão com vistas às mudanças e 
melhorias institucionais, é o processo de meta-avaliação ou avaliação da 
própria avaliação (GIMENES, 2007; ELLIOT, 2011).

Compreendido como um processo que tem por objetivo específico 
avaliar as diretrizes de um determinado procedimento avaliativo, a meta-
-avaliação se configura como “um importante mecanismo de julgamento 
do mérito e da relevância das atividades avaliativas desenvolvidas” (GI-
MENES, 2007, p.13). Pode se compreender, ainda, a meta-avaliação como 
um importante e necessário procedimento de verificação da qualidade da 
própria avaliação (ELLIOT, 2011). Nesse sentido, configura-se como uma 
análise e reflexão sobre as estratégias, métodos e instrumentos utilizados 
no processo avaliativo ou autoavaliativo, bem como, nas implicações 
éticas que envolvem a postura dos atores envolvidos, avaliadores e ou 
possíveis avaliados.
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Sendo assim, compreende-se que a meta-avaliação aqui constituída 
permitirá um olhar cuidadoso e investigativo sobre a própria proposta de 
autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação, identificando 
e pontuando a qualidade da proposta e as possíveis melhorias nos instru-
mentos utilizados no processo, bem como a efetividade e credibilidade 
dos dados levantados. Nesse sentido, a meta-avaliação apresenta-se como 
importante estratégia para se garantir o êxito do processo de autoavaliação 
pretendido, tanto no sentido do método e instrumentos utilizados, quanto 
das suas implicações éticas. A meta-avaliação indicará aspectos que preci-
sam ser revistos em todas as etapas, movimento necessário a todo processo 
de avaliação.

Síntese das etapas da proposta de autoavaliação do PPGE

Com o objetivo de fornecer mais algumas informações sobre a propos-
ta e sumarizar pontos-chave, é apresentada uma síntese das etapas deste 
processo, no Quadro 01. Para tal, são apresentadas em colunas as etapas, 
a descrição de cada uma, os encaminhamentos definidos pela Comissão e 
os responsáveis por cada uma.

Quadro 1. Síntese das etapas de implementação da proposta

ETAPAS DESCRIÇÃO ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEIS

elaboração da 
proposta

Definição da política de autoava-
liação e monitoramento do PPGE.

Definição da metodologia de au-
toavaliação e monitoramento do 
PPGE.

Elaboração da proposta de autoavaliação 
do PPGE.

Elaboração dos instrumentos que possi-
bilitem autoavaliar e monitorar o PPGE.

Discussão em Colegiado para a melhoria 
e finalização da proposta e dos instru-
mentos de autoavaliação e monitora-
mento do PPGE.

Deliberação da proposta de autoavalia-
ção e monitoramento do PPGE. 

Finalização da proposta de autoavaliação 
e monitoramento do PPGE. 

Comissão de CAA

Comissão de CAA

Comissão de CAA

Colegiado PPGE

Comissão de CAA

continua...
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ETAPAS DESCRIÇÃO ENCAMINHAMENTOS RESPONSÁVEIS

implementação 
da proposta

Sensibilizar e mobilizar professo-
res, alunos, egressos e técnicos 
sobre a importância de participar 
do processo de autoavaliação do 
programa.

Coletar informações com discen-
tes, egressos, docentes, coorde-
nadores e técnicos sobre a per-
cepção da proposta, a formação 
e impacto social do programa de 
pós-graduação.

Coletar informações na platafor-
ma Sucupira, com as comissões 
e na secretaria do PPGE acerca 
da proposta, da formação e do 
impacto social do programa.

Análise dos dados sobre as três 
dimensões

Aplicação dos questionários aos discen-
tes, egressos, docentes, coordenadores 
e técnicos.

Gerar relatórios da Plataforma Sucupira

Consultar relatórios e realizar reuniões 
com as comissões de bolsa para obter 
informações sobre a inserção e produ-
ção dos bolsistas.

Consultar as comissões tese Capes so-
bre a percepção das teses produzidas 
no programa.

Consultar a comissão de processo de 
seleção para obter informações sobre 
o processo de seleção. 

Comissão de CAA

Secretaria do PPGE

divulgação 
dos resultados

Divulgar os resultados para 
toda a comunidade acadêmica 
do PPGE, de modo a garantir 
a transparência do processo e 
dos resultados.

Elaboração de Relatório e realização 
de Seminário de Autoavaliação do 
Programa com a presença de consul-
tores externos.

Comissão de CAA

indicação de 
plano de ação

Elaborar plano de ação e moni-
toramento a fim de superar as 
fragilidades indicadas no rela-
tório e potencializar os pontos 
fortes do PPGE.

Discussão e planejamento de ações 
que visem a melhoria e monitoramen-
to do processo formativo do PPGE.

Deliberação do Plano de Ação e Mo-
nitoramento do PPGE.

Comissão CAA

Colegiado de 
Curso

meta-ava-
liação

Avaliar o processo de autoa-
valiação e monitoramento do 
PPGE: política, procedimentos 
e produtos.

Análise das respostas dos participan-
tes da pesquisa 
Realização do parecer de análise da 
proposta de autoavaliação.

Comissão CAA
Colegiado do 
PPGE
Discentes
Discentes 
Egressos
Docentes e 
técnicos

Fonte: Elaborado pela Comissão de Autoavaliação e Acompanhamento (UFMT-PPGE, 2020), adaptado do 

documento Grupo de Trabalho: Autoavaliação de Programas de Pós-Graduação. Brasília, DF. 2019. 

326



Os elementos que compõem essa síntese expressam o roteiro que, por 
meio de sua proposta de autoavaliação, o PPGE escolheu para si, compreen-
dendo que a autoavaliação se alimenta, por um lado, das demandas locais, 
nacionais e internacionais, dos conhecimentos produzidos que substan-
ciam os debates a respeito da necessidade e importância da avaliação com 
vistas à melhoria e ao aprimoramento da qualidade dos PPGs; por outro, 
indubitavelmente, da prática constante do programa de, ao longo do tem-
po, colocar-se atento ao processo formativo que desenvolve. Observa-se 
que disso tudo culmina a formulação da política de autoavaliação que vai 
se materializando, não como algo estanque, mas como um processo que 
possibilita feedbacks em relação ao que tem sido, bem como prospectar 
possíveis delineamentos de caminhos a seguir.

Sob essa perspectiva, considera-se que os dados decorrentes do proces-
so de autoavaliação possibilitam evidenciar as potencialidades do Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), campus Cuiabá, tanto em termos do projeto do curso, da 
formação e impacto social, quanto em relação às perspectivas de futuro.
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