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PROGRAMAÇÃO LANÇAMENTO DE LIVROS 

Quarta-feira: 10/11/2021 às 17h00 (Horário de Cuiabá) - 18h00 (Horário de Brasília)  

Boas-vindas e apresentação do Coral da UFMT: 18h00 (Horário de Brasília).  

 

Cribiás 300+: por uma educação patrimonial toda nossa. - Autora/Organizadora Dra. 
Daniela Freire.   
 

 

A relação das crianças com o patrimônio material e imaterial é tema do 
livro “Cribiás 300+: por uma educação patrimonial toda nossa”. Diversas 
atividades realizadas com crianças, da rede pública e privada de 
ensino,  em mais de dez anos, ajudaram a compor o conteúdo da obra que 
propõe uma metodologia pautada na relação das crianças com a cidade em 
que vivem.  
A obra foi organizada pela professora Daniela Freire,  coordenadora do 
Grupo de Pesquisa em Psicologia da Infância da Universidade Federal de 
Mato Grosso (GPPIN/UFMT). Participam como autores especialistas da 
área da Educação, tanto do grupo acadêmico quanto do coletivo Cribiás. 
A estes, somam a professora doutora Larissa Freire Spinelli (Casa Silva 
Freire) e a artista visual Regina Pouchain.    
A publicação recebeu incentivo da Lei Aldir Blanc, edital MT Nascentes, 
realizado pelo Governo de Mato Grosso via Secretaria de Cultura, 
Esporte e Lazer em parceria com o Governo Federal, Secretaria Nacional 
da Cultura do Ministério do Turismo.  

 

Corpos Indígenas, Cultura e Alteridade Kadiwéu em Fronteiras. - Autora/Organizadora 
Dra. Léia Teixeira Lacerda. 
 

 

Nesta obra o leitor encontrará a análise das narrativas dos professores 
Kadiwéu, Kinikinau e Terena sobre a Educação Preventiva das IST e da 
Aids, produzidas em 2004, que possibilitou levantar e conhecer as 
concepções dessas sociedades indígenas a respeito de educação, história 
e cultura; corpo e sexualidade; saúde e doença; prevenção e tratamento; 
doença e comunidade, contribuindo, dessa forma, para a redução das 
vulnerabilidades, física e simbólica, dessas populações diante da infecção 
pelas IST e pela Aids, bem como à promoção e ao respeito nas relações 
de gênero e ao debate dos direitos sexuais reprodutivos. 
A apropriação que atualmente esses grupos fazem desses conhecimentos 
— aliados à sabedoria ancestral e à herança cultural — tornam essa 
experiência uma oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de 
políticas públicas que considerem as tradições, os saberes e os códigos 
culturais não só das etnias que residem em Mato Grosso do Sul, como 
também das demais etnias brasileiras. 

18h10 (Horário de Brasília): BLOCO 1 – Resistências  
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Memória Discursiva sobre a Violência de Gênero na Voz de Mulheres com Deficiência - 
Autoras/Organizadoras Dra. Léia Teixeira Lacerda; Ma. Flávia Pieretti Cardoso; 
Dra. Maria Leda Pinto.  
 

 

Esta obra originou-se da pesquisa de Mestrado em Letras desenvolvida 
pela pesquisadora Flávia Pieretti Cardoso, sob orientação das 
professoras Maria Leda Pinto e Léia Teixeira Lacerda, na Universidade 
Estadual de Mato Grosso do Sul. Em sua atuação, como intérprete de 
Libras, na Casa da Mulher Brasileira e sua vivência com as mulheres da 
Associação de Mulheres com Deficiência do MS, Flávia inquietou-se pela 
falta de dados e informações acessíveis na área da violência de gênero e 
deficiência. Essa inquietação resultou neste livro que analisa os discursos 
de mulheres com deficiência que residem em Campo Grande - MS, a partir 
da temática da violência de gênero, a fim de buscar possibilidades de 
implementar ações para o enfrentamento desse tipo de violência.  
O percurso teórico tem por base a pesquisa qualitativa e a análise 
do corpus fundamentada nos estudos da Análise do Discurso (AD) de 
linha francesa, bem como, nos estudiosos do Círculo de Bakhtin, da 
análise de textos da comunicação oral e da área de gênero e violência. As 
análises apresentadas possibilitarão ao leitor concluir que meninas e 
mulheres com deficiência estão sujeitas à dupla exclusão e 
vulnerabilidade — por terem uma deficiência e por serem mulheres — 
pelos discursos de “poder” e “verdade” machistas e capacitistas. Há, 
portanto, a urgência na implementação — por parte das instâncias de 
poder brasileiras — de programas e políticas públicas efetivas voltadas 
às especificidades e necessidades de meninas e mulheres com 
deficiência. 

 

Educação do campo e Educação quilombola: algumas reflexões. - 
Autoras/Organizadoras Ma. Francisca Edilsa Andrade Carvalho; Dra. Leonice 
Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad; Ma. Maria Helena Tavares Dias. 
 

 

A coletânea de artigos que ora apresentamos, resulta das ações e 
reflexões, na perspectiva freireana da práxis, decorrente da prática 
docente dos autores, todos comprometidos com uma educação 
transformadora e emancipatória. Os artigos referem-se a experiências 
de cunho pedagógico, tendo como lócus de ação a instituição escola, no 
caso em tela, escolas do campo e escolas quilombolas.  
Sobre essas modalidades de ensino cabe destacar que as mesmas estão 
previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – 
9.394/1996), em seu artigo 28°, estabelecendo a oferta de educação 
básica para a população do campo e quilombolas, adequando-se às 
peculiaridades de suas organizações tanto no que diz respeito aos 
conteúdos previstos nas organizações curriculares quanto às 
metodologias mais apropriadas aos interesses e reais necessidades dos 
educandos/as. 
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Fronteira Plural: tratado antirracista, representações e resistências em Mato Grosso. - 
Autor(a)/Organizador(a) Dr. Emãnuel Luiz Souza; Dra. Maristela Abadia 
Guimarães; Ma. Samira dos Santos Ramos. 

 

Fronteira Plural: tratado antirracista, representações e resistências em 
Mato Grosso, mais do que demarcar limites, convoca a pensar 
intersecções, áreas limítrofes e abismos da educação para as relações 
étnico-raciais na sociedade contemporânea e deságua na luta 
ininterrupta por políticas públicas inclusivas.  A unidade desta obra herda 
e pulsa décadas de tradição de pesquisadores brasileiros que têm lutado 
contra o silenciamento acadêmico e cultural ao apresentar estudos em 
áreas que dialogam multidisciplinarmente, respondendo séculos de uma 
ilusória democracia racial que promoveu e justificou que a episteme e a 
representação destes grupos sub-representados fossem continuamente 
aniquiladas, assim como os corpos a quem pertenciam.  
A obra marca os dez anos de resistência do Núcleo de Estudos Afro-
brasileiro, Indígena e de Fronteira Maria Dimpina Lobo Duarte – NUMDI, 
vinculado ao IFMT, e nesta primeira edição compila, amplia e dá 
visibilidade às pesquisas decorrentes do Núcleo, bem como convida a 
conhecer trabalhos desenvolvidos por estudiosos aliados ao debate 
étnico-racial e à reflexão antirracista em todo o Brasil. 

 

 

Formação continuada de professores: dilemas da prática docente. - Autor/Organizador 
Me. Antônio Gomes.  

 

A obra intitulada “Formação continuada de professores: dilemas da 
pratica docente”, teve como objetivo investigar, professores e 
coordenadores, para saber como acontecia a Formação Continuada de 
professores em quatro escolas públicas do estado de Mato Grosso e 
conhecer quais dificuldades enfrentadas pelo coordenador pedago ́gico. 
No desenvolvimento do trabalho soa descritos os locais e as aço ̃es 
realizadas pelos coordenadores e apresenta o grau de satisfação 
percebida pelos docentes. Foram apontados dilemas inerentes a 
docências nessa contemporaneidade, enfatizando a necessidade de se 
pensar a respeito de uma formação continuada, realizada em serviço, com 
o intuito de valorizar, tanto os saberes docentes, quanto as realidades 
locais, espaço do fazer pedagógico.  
Dessa forma, a formação continuada realizada em serviço, os 
professores deixarão de ser objetos e passarão a ser os sujeitos 
protagonistas da própria formação. Teve como resultado depoimentos de 
como os professores se sentem diante da formação continuada, e, como 
os coordenadores estão vivenciando sua função de construir em seu 
cotidiano a condução do processo de ensino-aprendizagem, embora 
fragilizados e esclarecendo como superá-las dentro da perspectiva dos 
dilemas existentes.  

 

 
 
 

3. Imagem da capa do livro 
 

 

19h00 (Horário de Brasília): BLOCO 2 – Formação docente 
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Formação de professores, políticas educacionais e experiências pedagógicas em 
Rondonópolis/MT. - Autoras/Organizadoras Dra. Elni Elisa Willms; Dra. 
Cancionilda Janzkovski Cardoso; Dra. Márcia Cossetin; Dra. Roseli Batista de 
Jesus.  
 

 

A obra Formação de Professores, Políticas Educacionais e Experiências 
Pedagógicas em Rondonópolis/MT, disponibilizada à comunidade 
acadêmica, aos professores e à sociedade rondonopolitana, resulta de 
produções que contemplam estudos, pesquisas, conceitos, concepções, 
discussões, experiências e práticas acerca da formação de professores 
proposta pela SEMED/UFR. Considerando-se o marco histórico e político 
desse ato, somado aos processos vivenciados por docentes e discentes 
do curso, tanto a UFR quanto a SEMED decidiram pelo registro dessa 
trajetória. Foi, a partir de então, que nasceu a ideia da publicação da 
presente obra, contando com a organização de Cancionila Janzkovski 
Cardoso, Elni Elisa Willms, Márcia Cossetin e Roseli Batista de Jesus.  
As produções consistem em um importante registro histórico da primeira 
oferta do Curso de Capacitação aos professores da Rede Municipal de 
Ensino de Rondonópolis. Estima-se que a publicação desta obra poderá 
assessorar, subsidiar, fomentar estudos e pesquisas sobre trajetórias 
de formação de professores em exercício, contribuindo com produções 
para a significação das práticas e da carreira docente de professores em 
exercício na Secretaria Municipal de Educação de Rondonópolis. 

 

Formação de Professores: entre a esperança e a pandemia. - Autoras/Organizadoras 
Dra. Elni Elisa Willms; Dra. Simone Albuquerque da Rocha. 
 

 

O livro Formação de Professores: entre a Esperança e a Pandemia, 
consiste na primeira produção coletiva do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Rondonópolis/UFR/MT, 
justamente dez anos após o início de seu funcionamento, em 2010. A 
organização do livro se dá em período de grandes tensões e incertezas 
devido à pandemia desencadeada pela COVID-19 que assola o mundo. 
Nesse contexto, os textos expressam, em algumas criações, o mito da 
fênix mostrando a força daquilo que precisa recriar-se diante dos 
entraves, transformar-se, mesmo quando não houver aparentemente a 
menor esperança.  
Escrever sobre este momento, mesmo que nem todos os textos versem 
diretamente sobre a questão da pandemia, talvez seja uma tentativa de 
manter vivas as dimensões do sonho, da esperança e de uma nova 
possibilidade de vida. Assim, esse compilado de pesquisadores das cinco 
regiões brasileiras, objetiva propiciar ao leitor diferentes enfoques 
sobre o período de tensões e dificuldades vividos ultimamente no 
exercício do magistério, ampliando-os para demais aspectos instigantes 
como processos formativos e práticas docentes em uma diversidade de 
nuances que dão ênfase e valorizam o livro. 

 

 

“Formação de Professores: entre a esperança e a 
pandemia” busca discutir as esperanças e os desafios 
enfrentados pelos professores em formação, no contexto 
da pandemia de COVID-19, uma doença respiratória agu-
da causada pelo coronavírus, oficialmente chamado SAR-
S-CoV-2.  A obra se estrutura em dois blocos com textos 
que mantém afinidade na abordagem dos temas eviden-
ciando-se como o resultado de trabalhos em parceria 
entre orientadores, orientandos, egressos e professores 
convidados, quais sejam: Formação de professores: pan-
demia e esperança e Formação de professores em dife-
rentes níveis e contextos. 

O PPGEdu/UFR sente-se gratificado em oferecer à 
comunidade produções que partem de pesquisas e enfa-
tizam o desenvolvimento profissional, a leitura em suas di-
ferentes dimensões e temas que devem ser cada vez mais 
publicizados, como gênero e sexualidade. A organização 
do livro se dá em período de grandes tensões e incertezas 
devido à pandemia desencadeada pela COVID-19 e que 
assola o mundo. Nesse contexto, os textos expressam, 
em algumas criações, o mito da fênix mostrando a força 
daquilo que precisa recriar-se diante dos entraves, trans-
formar-se, mesmo quando não houver aparentemente a 
menor esperança. 

SIMONE ALBUQUERQUE DA 
ROCHA

Possui graduação em Pedagogia. 
Cursou Mestrado e Doutorado na 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) Júlio de Mesquita Filho 
(1996-2001) e Pós-Doutorado na 
Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, em 2011, com Marli An-
dré. Atualmente é professora As-
sociada IV na Universidade Federal 
de Mato Grosso/Campus Universi-
tário de Rondonópolis. Desenvolve 
pesquisa na área de formação de 
professores, abordando a identi-
dade e profissionalidade docente 
em narrativas de formação memo-
riais, diários de formação e casos 
de ensino. Investiga também, 
políticas públicas educacionais, 
projetos e programas de formação 
de professores na modalidade 
presencial e a distância. É líder do 
Grupo de Pesquisa InvestigAção/
CNPq, e foi coordenadora de pro-
jeto do Observatório da Educação/
CAPES/INEP/SECADI (OBEDUC) no 
PPGEdu/UFMT 2013/2017. 

ELNI ELISA WILLMS

Disponível para pesquisas sobre o 
brincar, saberes e práticas de edu-
cação ancestral. Autobiografia, arte 
e educação e literatura. Gradua-
ção em Pedagogia (1984), mestrado 
em Educação (2000) e Especializa-
ção em Educação a Distância (2001), 
pela UFMT. Doutorado em Educação 
(27/09/2013) pela Faculdade de Edu-
cação da Universidade de São Paulo 
(FE-USP). Professora Associado I da 
Universidade Federal de Mato Gros-
so, no Instituto de Educação, Depar-
tamento de Teorias e Fundamentos 
da Educação, curso de Pedagogia. 
Professora do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação (PPGEdu) da 
Universidade Federal de Rondonópo-
lis. Vinculada aos grupos de Pesquisa 
GEIFEC - Grupo de Estudos sobre Iti-
nerários de Formação em Educação e 
Cultura e LAB-ARTE, ambos da Facul-
dade de Educação da USP; ao GEIJC - 
Grupo de Estudos Infância, Juventude 
e Cultura Contemporânea, da Univer-
sidade Federal de Rondonópolis e ao 
Grupo Pesquisador em Educação Am-
biental, Comunicação e Arte, GPEA, 
da UFMT.
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Fragmentos do Vivido: itinerário formativo docente através de memoriais. - 
Autoras/Organizadoras Ma. Francisca Edilsa Andrade Carvalho; Dra. Leonice 
Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad; Ma. Maria Helena Tavares Dias. 
 

 

A temática da memória docente é um tema que vem mobilizando 
estudiosos de diferentes áreas, utilizando diferentes abordagens. 
Quando tratamos a memória como um conceito dicionarizado 
identificamos muitas alternativas, sendo a maioria delas relacionada a 
capacidade de lembrar ou recordar, tal como a que segue: faculdade de 
reter ideias, sensações, impressões, adquiridas anteriormente; Efeito da 
faculdade de lembrar; lembrança; Recordação que a posteridade guarda: 
memórias do passado.  
A elaboração de memórias docentes é uma ferramenta importante para 
a constituição do próprio sujeito que rememora quanto para quem se 
apropria, pelo relato, da trajetória de outrem, uma vez que a memória 
sistematizada é constituinte da identidade docente, uma vez que quanto 
mais o(a) educador(a) sistematiza e reflete sobre sua trajetória, mais 
ele(a) potencializa seu desenvolvimento profissional. A elaboração do 
Memorial de Formação implica em um re-fazer/re-visitar a trajetória 
pessoal e profissional, analisando o ocorrido que, de alguma forma, 
interferiu na identidade profissional.  
É nesse contexto que apresentamos a(o) leitor(a) vinte e seis memoriais 
de docentes que atuam em escolas do campo e escolas quilombolas, em 
pequenos municípios do interior do Mato Grosso e que estão 
vinculados(as) a um coletivo de educadores(as) denominado Terra Como 
Princípio Educativo. 

INTERVALO – 10 min 

 

Reflexões e experiências didáticas com tecnologias digitais. - Autora/Organizadora 
Dra. Diene Eire Mello.  

 

A presente obra é fruto do trabalho de pesquisadores brasileiros de 
várias regiões do país, ao todo 18 Universidades, de norte a sul do Brasil. 
Trata-se de um esforço conjunto para desenvolver pesquisas e ampliar o 
debate acerca das tecnologias digitais nos processos de ensino e 
aprendizagem. Cada artigo à sua maneira, busca trazer experiências e 
reflexões que possam subsidiar práticas e produzir sentidos no âmbito 
dos usos das Tecnologias Digitais. É sabido que a simples inserção de 
tecnologias e artefatos de última geração nos ambientes de ensino não 
trazem mudanças significativas nos processos de aprender, nem 
tampouco podem ser considerados como sinônimo de inovação ou “aula 
melhor” como se propalam no senso comum.  
Entretanto, na contemporaneidade, vivemos uma cultura digital. Não é 
possível separar educação de tecnologias. Compreende-se que a escola e 
outros espaços educativos, sejam físicos ou virtuais, compõem os 
cenários de aprendizagem com seus imbricamentos sendo cada mais 
difícil delinear uma fronteira entre aspectos da cultura digital e do fazer 
educativo. Portanto, os textos aqui APRESENTAÇÃO apresentados em 
sua multiplicidade de discussões, olhares, teorias, aplicativos e cenários 
traduzem de certa forma o anseio dos pesquisadores em fazer uma 
educação que se se coadune com este tempo histórico e social. 

19h50 (Horário de Brasília): BLOCO 3 – Desafios 
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Computação e Sociedade. - Autores/Organizadores Dr. Cristiano Maciel; Dr. José 
Viterbo. 

 

    
 

 
 

A obra “Computação e Sociedade” traz um conjunto de temas bem 
diversificado e inovador para o mercado editorial, ao permitir aos 
leitores sincronizados com a realidade do século XXI uma visão que 
abrange desde assuntos clássicos até os emergentes desta temática. 
Muitos destes temas são trabalhados de forma isolada em outras obras 
ou fontes de informação, e, neste livro, estão reunidos de forma a cobrir 
o conjunto de tópicos necessários para as disciplinas nesta área, 
facilitando o trabalho pedagógico e reflexivo.  
Em especial, o contexto brasileiro é abordado. Para professores e 
estudantes, cada capítulo traz consigo os objetivos de aprendizagem, 
dicas, exercícios e, casos para reflexão, úteis ao processo educacional. 
Ainda, a obra é útil a pesquisadores de diferentes áreas, posto que traz 
em tela desafios de investigação. 

 

Educação a Distância: Multiletramentos e linguagens multimodais (vol 1 e 2). - 
Autores/Organizadores Dra. Terezinha Fernandes; Dr. Cristiano Maciel; Dra. 
Edméa Santos.  
 
 

 
 

 

A coletânea apresenta artigos oriundos de estudos praticados por grupos 
de pesquisas nacionais e internacionais, frutos do trabalho implicado de 
pesquisadores e docentes de programas de pós-graduação, os quais vêm 
se dedicando a reflexões e discussões sobre como formamos e nos 
formamos diante dos novos agenciamentos sociotécnicos que acontecem 
no entrelaçamento entre a educação, educação a distância e a cultura 
digital mediada pelas tecnologias digitais móveis e em rede e os 
multiletramentos e linguagens multimodais mobilizados nesta mediação.  
A obra contempla duas áreas: a Educação a Distância, na perspectiva da 
educação on-line e a Informática Aplicada à Educação em diálogo com os 
multiletramentos e a multimodalidade de linguagens e faz parte da 
coletânea da Educação a Distância da UFMT com publicações periódicas 
desde 1996. No contexto desta coleção a obra divide-se nos volumes 15 
e 16 da coleção, atingindo educadores e profissionais das áreas de 
educação, educação a distância e online, comunicação, tecnologias, 
linguagens e afins. 
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Institucionalização da Educação a Distância: contornos e peculiaridades - 
Autora/Organizadora Dra. Rosemery Celeste Petter. 
 

 

O livro intitulado “Institucionalização da Educação a Distância: 
contornos e peculiaridades”, que compõe “Série Políticas Públicas”, traz 
o resultado de pesquisa cujo objetivo geral consistiu em compreender 
como veio sendo constituída a organização institucional da Educação a 
Distância (EaD) desde sua inserção na Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), buscando entender sua dinâmica e analisando seu 
processo de institucionalização, tendo o recorte temporal do período de 
1992 a 2017.  
O livro está composto em quatro capítulos. No Capítulo 1 são 
apresentados alguns conceitos e formatos da EaD, de institucionalização 
e institucionalização da EaD e as políticas públicas para a modalidade 
pós-LDBEN. O Capítulo 2, mostra o cenário de inserção da EaD na UFMT 
e a modalidade nos principais documentos institucionais.  No Capítulo 3 
mostra panorama da expansão da EaD na UFMT, a partir de sua adesão 
ao Programa UAB. No Capítulo 4, constam a visão dos Gestores e 
Gestores de Curso EaD sobre a modalidade na instituição, de modo a 
revelar a compreensão deles quanto às implicações do planejamento, 
organização institucional e acadêmica para a consolidação da EaD na 
UFMT.  
Esta obra convida os leitores (pesquisadores, gestores, os que atuam na 
área e os interessados em conhecer o tema) a refletirem acerca dos 
limites e possibilidades da institucionalização da EaD nas instituições de 
ensino superior e a ampliar a compreensão crítica acerca desta temática. 
Ademais, a obra também visa contribuir para o debate no campo das 
Políticas Públicas. 

 

A emancipação na política curricular do ensino fundamental de Mato Grosso. - 
Autora/Organizadora Dra. Eucaris Joelma Rodrigues Ferreira. 
 

 

Este livro aborda as diferentes produções curriculares como produções 
discursivas presentes no contexto educacional de Mato Grosso. Analisa 
a recorrência de disputas, por sentidos de emancipação entre os 
currículos organizados por ciclos, na política estadual de educação. 
Compreendendo-a como um campo da discursividade. 
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Autoavaliação de Cursos de Graduação: Espaços Contraditórios e Transformadores em 
Instituições de Ensino Superior - Autores/Organizadores Dra. Elizaine Bagatelli; Dr. 
Cristiano Maciel; Dra. Taciana Mirna Sambrano. 

 

Este livro, resultante da pesquisa de Doutorado em Educação, ofertado 
pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, do Instituto de Educação, 
campus Cuiabá, da Universidade Federal de Mato Grosso, é, antes de 
tudo, uma reflexão sobre a avaliação da universidade pública, 
especialmente nos dias atuais em que as universidades estão sendo 
fortemente atacadas em sua legitimidade e autonomia. Neste estudo, a 
“autoavaliação de cursos de graduação” é concebida epistemologicamente 
como o movimento em que, no âmbito da unidade acadêmica de uma 
instituição de ensino superior, estudantes, docentes e técnicos 
administrativos se avaliam (autoavaliação), avaliam os outros 
(heteroavaliação), as estruturas e as relações existentes e avaliam por 
opinião de quem participou ou participa de uma atividade. Ou seja, a 
autoavaliação de cursos de graduação é um processo sistemático de 
coleta de informações sobre os aspectos socioeducacionais envolvidos na 
organização e oferta dos cursos, as quais  

 

 

Memória, Pesquisa e Impacto Social: O percurso formativo do Programa de Pós-
graduação em Educação da UFMT. – Autores/Organizadores Dra. Elizabeth de Sá; 
Dra. Daniela Freire; Dr. Marcel Damasceno. 

 

Na UFMT, uma universidade pública ainda sem tradição de pesquisa e sem 
debate acadêmico consolidado, foi instituí- do em 1987 o primeiro 
programa de pós-graduação stricto sensu. Nestas precárias condições, o 
processo de instalação exigiu espírito inovador, ao organizar o programa 
de modo a substituir a ênfase nas disciplinas pela prática da pesquisa. 
Para isso, o programa, em seu processo de desenvolvimento, foi 
reorganizado de modo a privilegiar o trabalho coletivo, mediante a 
criação de linhas e grupos de pesquisa.  
Este livro apresenta o relato histórico da instalação pioneira desse 
Programa. Confeccionado por pesquisadores de 18 grupos de pesquisa, o 
relato consegue demonstrar que a ação pioneira, especialmente quando 
coletiva, tem efeitos pedagógicos inestimáveis, ao carregar em si as 
marcas de erros e acertos que acabam servindo como faróis na 
interminável tarefa universitária.  
Foram múltiplos os desdobramentos derivados desta importante e 
complexa ação coletiva, os quais se acham descritos nos vários relatos 
aqui apresentados. Mas, talvez se possa, a título de síntese, afirmar que, 
com a instalação do PPGE, também surge o elemento originário do 
processo de transmutação da Universidade Federal de Mato Grosso, 
constituindo-a efetivamente como um centro de ensino, pesquisa e 
extensão em seu pleno sentido.	 
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Este livro-memória, que ora se apre-

senta, traz a marca do caminho per-

corrido e confere pistas para o cami-

nho a percorrer e, no fl uxo do tempo, 

inscreve-se na dinâmica entre a con-

tinuidade e a mudança, o recordar e 

o esquecer como exercício seletivo 

de uma coletividade. É, sobretudo, 

uma forma de registro e arquivo his-

tórico dos pensamentos, sentimen-

tos e comportamentos em busca de 

uma avaliação amadurecida sobre sua 

complexa trajetória. 

Os organizadores

Elizabeth Figueiredo de Sá
Daniela Barros da Silva Freire Andrade
Marcel Thiago Damasceno Ribeiro
(Orgs.)

Na UFMT, uma universidade pública ainda sem tradição de 
pesquisa e sem debate acadêmico consolidado, foi instituí-
do em 1987 o primeiro programa de pós-graduação stricto 
sensu. Nestas precárias condições, o processo de instalação 
exigiu espírito inovador, ao organizar o programa de modo a 
substituir a ênfase nas disciplinas pela prática da pesquisa. 
Para isso, o programa, em seu processo de desenvolvimen-
to, foi reorganizado de modo a privilegiar o trabalho coleti-
vo, mediante a criação de linhas e grupos de pesquisa. 

Este livro apresenta o relato histórico da instalação pionei-
ra desse Programa. Confeccionado por pesquisadores de 18 
grupos de pesquisa, o relato consegue demonstrar que a 
ação pioneira, especialmente quando coletiva, tem efeitos 
pedagógicos inestimáveis, ao carregar em si as marcas de 
erros e acertos que acabam servindo como faróis na inter-
minável tarefa universitária. 

Foram múltiplos os desdobramentos derivados desta im-
portante e complexa ação coletiva, os quais se acham des-
critos nos vários relatos aqui apresentados. Mas, talvez se 
possa, a título de síntese, afi rmar que, com a instalação do 
PPGE, também surge o elemento originário do processo 
de transmutação da Universidade Federal de Mato Grosso, 
constituindo-a efetivamente como um centro de ensino, 
pesquisa e extensão em seu pleno sentido.

Artemis Torres

Rio de janeiro, outubro de 2021
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Escola Arena da Educação em Mato Grosso: modelo de ensino que articula saberes da 
BNCC e modalidades esportivas. – Autor/Organizador Me. Flavio de Castro  
 

 

Prepare-se para conhecer uma escola e um modelo de ensino que você não 
encontrará em qualquer outro lugar do mundo! Em Escola Arena da 
Educação em Mato Grosso: modelo de ensino que articula saberes da 
BNCC e modalidades esportivas você̂ conhecerá um inédito modelo de 
ensino que integra os conhecimentos da Base Nacional Comum Curricular 
contemplando as dez modalidades esportivas que a escola oferta aos seus 
estudantes com o suporte teórico de renomados autores e estudiosos da 
educação.  
Nesta obra também será́ apresentado o funcionamento de toda a escola, 
desde o seu processo seletivo para professores e estudantes, 
interessantes metodologias ativas que os docentes utilizam em suas 
aulas, valorizando a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade para 
ampliar o conhecimento do estudante contribuindo com a construção do 
seu projeto de vida.  
O objetivo desta obra é apresentar ao público em geral, que existe no 
nosso país uma escola que tem em sua missão a busca pela excelência e 
que contribui para a melhora da educação brasileira por meio de seu 
modelo de ensino ímpar, articulando saberes da BNCC com a prática de 
modalidades esportivas. 

 

 

Química Forense: uma abordagem teórica, lúdica e experimental para o Ensino de 
Química. – Autores/Organizadores Me. Douglas Freitas de Oliveira; Dra. Elane 
Chaveiro Soares. 

 

Deparamo-nos, diariamente, com inúmeras notícias a respeito de ações 
criminosas que impactam a vida em sociedade. Neste cenário, são 
variados os tipos de delitos, cuja autoria nem sempre é imediatamente 
identificada, fazendo com que seja necessário o trabalho de investigação 
por parte da perícia criminal e de outros órgãos competentes, numa 
solida e organizada estrutura de conhecimentos científicos que auxiliem 
na tomada das decisões judiciais.  
Dentre as diversas áreas científicas dedicadas à investigação de crimes, 
destaca- se a Química Forense – que é tema central deste livro. Assim, a 
Química Forense é abordada, aqui, tanto do ponto de vista teórico e 
prático das metodologias periciais (são doze capítulos, incluindo dezenas 
de ilustrações, casos reais noticiados e entrevistas com peritos 
criminais), quanto de sugestões de atividades didaático-pedago ́gicas (são 
dez propostas ilustradas e comentadas) a partir de abordagens lúdicas-
experimentais, que podem ser trabalhadas em sala de aula para a 
construção de conhecimentos científicos, dado o fascínio que a temática 
exerce nos estudantes, desde que se mantenha uma constante vigilância 
teórica, metodológica e epistemológica acerca do trabalho pericial. Seja 
bem-vindo(a) a esta aventura! 
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Paulo Freire e os movimentos de cultura popular: a construção de uma filosofia da 
educação. - Autor/Organizador Dr. Bruno Botelho Costa. 
 

 

Paulo Freire é hoje um educador mundialmente conhecido de nome, mas 
sua filosofia da educação e perspectiva pedagógica são ainda muito pouco 
pesquisadas. Este é, seguramente, um dos motivos por que se desconhece, 
também, o seu trabalho nos movimentos de cultura popular. Perseguidos 
pela ditadura militar, a história possibilitou mais a projeção, pelas obras 
e pela atuação, do nome de Paulo Freire e menos a do trabalho de cultura 
popular que esses movimentos realizavam.  
Este livro procura equilibrar essa balança. Mas não só́ isso. Voltando-se 
ao começo das discussões sobre conceitos importantes do pensamento 
freiriano, como conscientização, cultura, humanização, democracia, entre 
outros, é muito evidente o diálogo entre suas ideias e as de outros 
pensadores - menos conhecidos - nos movimentos de cultura popular, 
como Germano Coelho, Jomard de Brito e Carlos Estevam Martins. Assim, 
abrir o baú́ de ideias e propostas político-pedagógicas dos movimentos 
de cultura popular é, também, redescobrir Paulo Freire. E, nesse diálogo, 
acompanhar a construção de uma filosofia da educação a partir da cultura 
popular e para a libertação.  

 
 
A biopolítica e o paradoxo dos Direitos Humanos no sistema penal custodial brasileiro. - 
Autora/Organizadora Ma. Sarah Caroline de Deus Pereira. 
 

 

O objetivo da obra e ́ analisar o modo pelo qual a biopolítica age sobre o 
corpo das pessoas, de maneira a modalizar as relações que o Direito 
mantém com os sujeitos sob a tutela de um determinado ordenamento 
jurídico, num específico território, com o propósito de evidenciar a 
polissemia do conceito atual de Direitos Humanos.  
Tais direitos não protegem o indivíduo não inserido em determinado 
ordenamento jurídico, o que ressalta a sua paradoxalidade hodierna - em 
especial, nos casos em que o sistema penal se encarrega de promover 
segurança por intermédio da aplicação de sanção penal, tanto sob a forma 
da pena como das medidas de segurança. Um conceito que serviu de guia 
para as análises foi o de biopolítica, de acordo como o qual o Direito em 
geral e os Direitos Humanos, em especial, são refletidos à luz dos 
conceitos de biopoliítica e de biopoder, tendo base teórica principal a 
obra de Michel Foucault.  
O livro demonstra a junção entre biopolítica, bipoder e Direito nas 
vigentes instituições de sequestro, arrimadas no sistema penal, tais como 
as prisões, os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, 
analisando-as de acordo com o atual paradigma biopolítico, de acordo com 
o qual o exercício do poder, tanto sob a forma da lei como da norma tem 
o sentido de encarregar-se da gestão política da vida. Tecnologias de 
poder assumem a forma do domínio sobre os corpos individuais 
(disciplinas), assim como sobre o corpo genérico da população 
(regulamentações previdenciárias).  
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