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uso do Ambiente Virtual de Apren-

Odizagem (AVA) tem se consolidado 
em todos os Câmpus da Universi-

dade Federal de Mato Grosso (UFMT), 
inclusive no recém-implantado Câmpus de 
Várzea Grande. A técnica em audiovisual 
da Secretaria de Tecnologia da Informação 
(STI), Rosana Abutakka, explica o conceito 

e funcionalidades do AVA, totalmente 
desenvolvido pela equipe da Secretaria. 
Uma de suas principais características é a 
integração com o Sistema de Informação e 
Gestão Acadêmica (Siga) e a possibilidade 
de armazenar diversos tipos de materiais e 
suportes. 
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Sistema Ava 
Auxílio para a prática e vivência acadêmica

Rosana Abutakka

Discutir as mudanças inerentes à 
reestruturação curricular dos cursos 

de Licenciatura foi o foco do V Fórum 
de Licenciatura

É pelo conhecimento que se 
propulsiona a capacidade de 

inovação; pois, por meio dele, resulta 
a mudança almejada...
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 Os Avanços nas Licenciaturas da UFMT

As discussões a propósito da reestruturação curricular em andamento na Universidade Federal de Mato Grosso 
iniciaram-se final de 2014 em diversos cursos de licenciatura e bacharelado, orquestrada pela Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação.  Com o advento de novos textos oficiais, lançados em 2015, tornou-se necessário a organização de 
debates para promover o devido entendimento desses novos documentos, que estão diretamente relacionados às 
licenciaturas.
Como a UFMT organiza regularmente os Fóruns das Licenciaturas, que representam, para docentes e estudantes, 
importante espaço para discussões, inclusive caminhando para elaboração de uma política de formação de 
professores na UFMT, oportunamente, esses novos documentos oficiais foram analisados, ainda em 2015. A ênfase foi 
dada aos Planos Nacional e Estadual de Educação, Diretrizes Curriculares Nacionais, Projeto de Lei 6814 e a versão 
preliminar da Base Nacional Comum Curricular.
Nesse processo de discussão das políticas nacionais, documentos oficiais, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e 
metodologias diferenciadas, os cursos de licenciaturas da UFMT avançam, apoiados por intensiva capacitação docente 
e por excelentes programas institucionais que incentivam, melhoram e valorizam a docência, tais como: Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Prodocência, Monitoria, Tutoria, Novos Talentos e Programa de 
Educação Tutorial (PET). Ainda, vários cursos participaram, nos últimos anos, do Programa de Licenciatura 
Internacional (PLI), enviando estudantes para Portugal e França, o que contribuiu para enriquecedoras trocas de 
experiências na formação inicial de professores.
Todos esses Programas, a capacitação docente e os planos de ações e melhorias implementadas pelos cursos de 
graduação nos últimos três anos, contribuíram para qualificação do ensino superior, no âmbito das licenciaturas. O 
resultado disso encontra-se refletido no considerável aumento, no último ciclo avaliativo, na nota do ENADE e no 
conceito preliminar de curso de várias licenciaturas em todos os campus da instituição.
Diante do exposto, as matérias e entrevistas deste número do Boletim das Licenciaturas da UFMT apresentam 
discussões que coadunam com as temáticas supracitadas. 

Aproveitem a leitura!

Irene Cristina de Mello
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

As sugestões e contribuições ao nosso Boletim podem ser enviadas via e-mail para lualgomes@hotmail.com. As 
mensagens devem estar devidamente identificadas com nome, curso e número de matrícula (aluno) ou Siape 
(professor).  Também deve ser incluído um número de telefone para contato.

Como enviar sugestões
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Licenciatura em Foco

ncontrei uma jovem, de vinte e poucos anos, que se Equeixava do seu trabalho. Sua frase imperativa e de 
tom angustiante, me deixou reflexiva. Ela dizia: “Estou 

morrendo naquele lugar”. O que levaria uma jovem, ainda 
na universidade, a se sentir dessa forma? Medo. Ele a 
impedira de observar novas oportunidades, perceber seu 
talento, desengavetar seus sonhos e deixar aflorar o seu 
perfil empreendedor.

O medo é inerente ao ser humano, inclusive nos resguarda a 
vida. Senti-lo é aceitável, mas não podemos ser vencidos por 
ele. O medo de fracassar, de enfrentar o novo, de sair da 
zona de conforto. Empreender exige determinação, 
persistência e antes de tudo autoconfiança. Buscar 
informações,  se cercar de pessoas que tenham 
conhecimento e que sonhem junto, elaborar objetivos e 
metas podem e muito ajudar a vencer o medo do insucesso.

Pensemos, então, na nossa relação com o fracasso. Somos 
criados para acertar, para sermos os melhores, para fazer o 
que irá nos proporcionar uma maior aceitação social. 
Incorrer no erro não está na maioria nos parâmetros 
escolares e até mesmo universitários, na cultura 
organizacional das empresas e muito menos na maioria das 
nossas famílias. Vale ressaltar que não é o erro pelo erro. 
Mas sim, como forma de aprendizado! Pensar no ponto mais 
frágil, refletir sobre suas ações e recomeçar. Fracassar de vez 
em quando, inclusive, nos permite ter uma postura menos 

arrogante e mais humilde diante de algumas situações. Se 
entendermos dessa forma, haverá motivo para temer ser 
uma pessoa mais empreendedora?

Como empreendedor, intraempreendedor ou ainda um 
empreendedor social, se assumirmos essa postura 
mediante os nossos atos, teremos chances maiores de 
sermos uma pessoa mais criativa e inovadora. E nem 
precisamos nascer um gênio! Podemos inovar de muitas 
maneiras. É possível aplicar seu potencial inovador gerando 
um novo produto ou variações de um já existente. 
Repensando a forma de execução de um processo, para que 
se torne mais eficiente. Apresentando um produto com um 
layout diferente e mais prático, repensando o marketing e 
suas estratégias para com o seu público-alvo.  Enfim, é sair 
da “caixinha”, se dispor a pensar diferente, a não ter medo 
de ousar, de parecer ridículo. 

Ainda, no espaço da universidade, é possível pensar 
diferente, sair do senso comum. Pois, o que me parece 
realmente sem sentido é não buscar a realização dos seus 
sonhos. É ter medo do novo, simplesmente por não ter 
experimentado. É morrer aos poucos, enquanto existem 
inúmeras oportunidades para serem vividas e tantas portas 
ainda fechadas pelo simples fato de serem desconhecidas. 
Portanto, deixo aqui a minha pergunta: E você, tem medo de 
quê? 

Empreender: você tem medo de quê?

Anne Karynne Almeida Castelo Branco*

*Cursando Doutorado em Educação em Ciências e Matemática,
 Mestra em Educação em Ciências- REAMEC/UFMT

 UFMT é engajada na campanha da rede nacional contra Ao mosquito Aedes aegypti - transmissor dos vírus da 
dengue, zika e chikungunya, desde 2008, quando criou 

a Comissão Interinstitucional de Controle da Dengue no 
Campus de Cuiabá, sob a coordenação da professora do 
Instituto de Biociências (IB), Rosina Djunko Miyazaki. A 
Comissão tem efetivado diversas ações de prevenção e controle 
do vetor. 
Uma das ações educativas foi o lançamento da Cartilha de 
orientação: ´´Era uma vez....Dengue: Vamos mudar essa 
história``, que está sendo reformulada para a inclusão das 
viroses zika e chikungunya, considerando a aproximação do 
período de chuvas, no qual a reprodução do Aedes aegypti 
aumenta consideravelmente, tornando alguns locais mais 
vulneráveis.
Para o ano de 2016 serão encaminhadas pela referida Comissão 
medidas pontuais que consistem, no reforço da mobilização, 

elaboração de materiais explicativos, e palestras de 
sensibilização com a comunidade universitária.
Para tanto, houve ampliação do número de integrantes do 
Comitê Permanente, com participação de um representante de 
cada Instituto e Faculdade, inclusive dos câmpus do interior; a 
criação de uma Rede para as ações de Busca Ativa em cada 
edifício, com a participação dos servidores de limpeza;  a 
realização de palestras sobre o tema em todas as Faculdades e 
Institutos e a abertura de editais de pesquisa e extensão, com 
bolsas para acadêmicos para ações relativas ao tema; 
desenvolvimento de projetos de extensão voltados à 
comunidade externa, principalmente as escolas, com 
envolvimento de estudantes.
A situação é preocupante e devemos nos atentar para a 
discussão desta temática de educação para a saúde que pode e 
deve transversalizar os currículos das Licenciaturas, 
considerando ser esse um problema de toda a sociedade. 

UFMT em campanha  contra o Aedes aegypti
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Entrevista Entrevista

Nesta entrevista, a técnica em audiovisual da Secretaria de 
Tecnologia da Informação (STI), Rosana Abutakka, explica o 
conceito e funcionalidades do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), totalmente desenvolvido pela equipe da 
Secretaria. O uso do AVA tem se consolidado em todos os 
Câmpus da UFMT, inclusive no recém-implantado Câmpus 
de Várzea Grande. Uma de suas principais características é a 
integração com o Sistema de Informação e Gestão 
Acadêmica (Siga) e a possibilidade de armazenar diversos 
tipos de materiais e suportes.
Boletim das Licenciaturas: Em que consiste o AVA?
Rosana Abutakka: O AVA consiste em um portal, em que o 
professor tem acesso aos ambientes virtuais da 
Universidade Federal de Mato Grosso. Assim, ele atende os 
cursos presenciais de graduação da UFMT. Hoje, ele está 
presente em todos os cursos, em todos os Câmpus da UFMT. 
Ele tem a função de aperfeiçoar a prática e vivência em sala 
de aula do professor. Portanto, é um recurso pedagógico 
para dinamizar a prática de ensino. O AVA está presente hoje 
em todos os cinco Câmpus da UFMT: Cuiabá, Araguaia, 
Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. Ele também consiste 
em uma ou mais soluções de comunicação, gestão e 

a p r e n d i z a g e m  e l e t r ô n i c a ,  p o s s i b i l i t a n d o  o 
desenvolvimento, integração e utilização de mídias, 
conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem. É criado 
em uma base virtual e totalmente orientada para propósitos 
pedagógicos. Geralmente, se associa o uso desses tipos de 
ferramenta restritamente à Educação a Distância (EAD), mas 
esse pressuposto vem sendo repensado e dando lugar a 
uma tendência de utilização do recurso, na perspectiva de 
extensão e suporte do ambiente físico. 
BL: Como foi o processo de capacitação dos docentes?
RA: A STI executou de forma intensiva capacitações 
presenciais entre os anos de 2013 e 2014, em laboratórios 
de informática. O curso contou com uma carga horária total 
de 20 horas. Capacitamos cerca de 1900 professores em 
toda a universidade, em um processo de conhecimento e 
construção de saberes. Os professores participantes 
firmaram o compromisso, então, de multiplicar para os 
alunos o que foi trabalhado. Na visão dos docentes, de 
forma geral, o AVA dinamizou a prática de ensino-
aprendizagem em cinco pontos: maior organização de 
tempo e trabalho, ferramenta que auxilia na aprendizagem, 
mais interação e agilidade em fluxo de informações, agrega 
valor à prática docente e é sustentável, pois evita o acúmulo 
de papel e material impresso. Neste ano, realizamos 
atendimentos mais pontuais, de forma mais personalizada, 
tanto para sanar dúvidas referentes ao portal, quanto para 
agendamentos de treinamento com docentes novos que 
queiram utilizar o AVA. É importante frisar que o ambiente é 
totalmente integrado com o Sistema de Informação e 
Gestão Acadêmica [Siga]. Essa interação com o Siga facilita 
no sentido de que professor não precisa cadastrar 
manualmente as disciplinas, tampouco os alunos – esses 
dados são provenientes do Siga. Tanto que, para acessar o 
sistema [pelo link www.ava.ufmt.br], o usuário e a senha 
são os mesmos do Siga.
BL: E como funciona o sistema?
RA: O ambiente conta com muitos recursos para facilitar a 
interação entre professores e alunos. O AVA comporta 
diversos tipos de arquivos e suportes – texto, imagem, áudio 
e vídeo. Ele pode trabalhar com esses formatos e atividades 
de interação que o AVA dispõe, como mensagens, bate-papo 
e fóruns. Isso permite, então, conduzir a experiência de 
aprendizagem além do ambiente físico de sala de aula. 
Enfim, existem muitos recursos pedagógicos disponíveis 
para tornar mais prática e fluida à vivência em classe.
BL: Como foi, então, o processo de desenvolvimento do 

AVA?
RA: O AVA é totalmente desenvolvido pela UFMT, por meio 
da customização da plataforma “Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment”, conhecida como 
“Moodle” e recomendada pelo governo federal. O 
“Moodle” é um software livre, que permite modificações 
em seu código de forma espontânea e que se adequem às 
necessidades do usuário final. Essa abertura para 
modificações no código é que possibilitou a integração 
com o Siga. A implantação do AVA na universidade iniciou-
se, em 2011, resultante do interesse dos próprios 
professores e com apoio da administração superior, por 
meio da adoção de políticas que compreendem os 
recursos das tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) como elementos subsidiadores e que podem 
colaborar para o enriquecimento da prática docente. O 
processo levou vários anos, e foi objeto de artigo científico 
publicado no periódico “EmRede”, da Associação 
Universidade em Rede [UniRede], que é uma das 
referências em Educação a Distância. A inserção nessa 
revista científica ocorreu por conta da premiação como 
Melhor Artigo no Congresso Brasileiro de Ensino Superior 
a Distância, em 2014, realizado na Universidade Federal de 
Santa Catarina [UFSC]. Além disso, a experiência do AVA na 
UFMT tem sido divulgada em eventos científicos, como, 
por exemplo, o Simpósio Internacional de Educação à 
Distância [SiED], realizado na Universidade Federal de São 
Carlos [UFSCar]. Em termos de equipamentos, foram 
adquiridos 25 servidores robustos, configurados para 
hospedar o Moodle, por meio da instalação do sistema 
operacional Linux Debian 6.0. Em cada um desses 
servidores, foram cadastrados em média 1200 usuários. A 
interface adotada foi o design fixo, que consiste em 
elaboração e distribuição de produtos fechados, para que 
o professor possa gerir a sua “sala de aula virtual”. Isso 
confere maior autonomia pedagógica, possibilitando ao 
docente moldar as funcionalidades de acordo com o perfil 
e especificidades da disciplina. No tocante a recursos 
h u m a n o s ,  t i v e m o s  e q u i p e s  d e  i n f ra e st r u t u ra , 
desenvolvimento de software, design, da área pedagógica. 
Todos os envolvidos foram certificados. Tivemos um curso 
introdutório sobre objetos de aprendizagem, além de 
projetos de extensão. Em suma, esse foi o curso do projeto 
de elaboração do AVA. Em média, 15 equipes participaram 
do projeto.
BL: Além dos atendimentos pontuais, há algum 
acompanhamento periódico da plataforma? Os 

professores e coordenadores fornecem feedbacks sobre o 
funcionamento do AVA, bem como sugestões de 
melhoria?
RA: Os professores que passaram a adotar o AVA 
assimilaram bem suas funcionalidades. Houve um caso 
curioso de que o sistema entrou em manutenção e a 
procura, tanto dos docentes quanto dos alunos, foi 
imensa, preocupados e atentos em saber quando ele 
retornaria ao ar. Por esse aspecto, pudemos visualizar que 
a plataforma está sendo aplicada de forma efetiva. Muitos 
professores, após a capacitação, não dispensam a 
ferramenta e pontuam que ela é muito útil para a vivência 
acadêmica. Ao mesmo tempo, reconhecemos que em 
alguns institutos e faculdades, sua utilização ainda é 
tímida. 
BL: E o que tem sido feito para sensibilizar e mobilizar 
mais docentes para adotarem o AVA?
RA:  Cre io que a d ivu lgação é uma ferramenta 
fundamental. O portal da UFMT e, agora, esta publicação, 
serão espaços muito bem-vindos para proporcionar 
visibilidade, para colocar o AVA em destaque. E também 
estamos estudando a possibilidade de realizar novas 
rodadas de capacitação, pois há uma procura considerável 
de professores que querem fazê-la e, simultaneamente, 
precisem de reciclagem. Por ora, está em planejamento, 
pois, como disse, uma capacitação como essa requer 
muito esforço logístico.
BL: Como funciona o atendimento aos professores dos 
Câmpus do interior? Há equipes disponíveis para 
atendimento durante os períodos de recesso escolar?
RA: Da mesma forma que ocorre aqui no Câmpus sede, em 
Cuiabá, por meio de telefone e e-mail. Quanto às equipes, 
elas funcionam ininterruptamente, para garantir a 
efetividade da plataforma, ou seja, para que tudo esteja 
funcionando 100%. 
BL: E a aceitação entre os alunos, visto que eles também 
podem utilizar a plataforma?
RA: Os alunos têm assimilado bem e, geralmente, nos 
encaminham as dúvidas. A mobilização é proporcional ao 
engajamento do professor que utiliza a plataforma. Temos 
visualizado exemplos, como na Faculdade de Agronomia, 
Engenharia Veterinária e Zootecnia [Famevz], que os 
alunos têm motivado professores que ainda não aderiram 
ao sistema, para que o façam. Enfim, o engajamento para a 
utilização do AVA tende a crescer cada vez mais na 
universidade.

Ambiente Virtual de Aprendizagem permite aperfeiçoar
 a prática e vivência em sala de aula

O uso do AVA tem se consolidado em todos os Câmpus da UFMT, inclusive no recém-implantado

Rosana Abutakka – Técnica em Audiovisual – STI/UFMT
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Discutir as mudanças inerentes à reestruturação 
curricular dos cursos de Licenciatura foi o foco do V 
Fórum de Licenciatura, realizado em 2015 nos 
Câmpus de Cuiabá, Sinop, Araguaia e Rondonópolis 

da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 
Organizado pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
(Proeg), o fórum aconteceu durante os meses de novembro 
e dezembro nos Câmpus da Capital e do interior.

Durante a abertura do Fórum, em Cuiabá, a pró-reitora de 
Ensino de Graduação, Irene Cristina de Mello, relatou que, 
em 2014, a UFMT começou o processo de reestruturação 
curricular de suas 38 licenciaturas, e desde então, o 
espaço que o Fórum proporciona tem sido para discutir 
questões fundamentais l igadas à reestruturação. 
Reforçou que essa temática veio mais forte nesta edição, 
em especial, tendo em vista os novos documentos que 
surgiram em âmbito nacional e estadual e que trazem 
mudanças que impactam de forma direta no projetos 
pedagógicos dos cursos de Licenciatura. Como é o caso do 
Plano Nacional de Educação (PNE), do Plano Estadual de 
Educação (PEE), das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs), do Projeto de Lei 6840 e da Base Nacional Comum 
(BNC).

A ideia foi que os participantes do Fórum ao terem acesso 
a esses novos documentos, refletissem sobre qual seria a 
implicação direta de cada um deles na reestruturação 
curricular e no cotidiano das licenciaturas, e pensar de que 
forma a UFMT pode contribuir nas discussões. Irene de 
Mello ressaltou também que este é o momento para 
estreitar ainda mais os laços com a Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc/MT), até mesmo para entender como a 
educação se organiza em Mato Grosso e o que o Estado 
precisa em termos de formação de professores.

Com o tema central “Formação inicial e continuada dos 
professores”, os eventos contaram com a presença de 
co o rd en a d o res ,  p ro fes s o res e a ca d èm ico s d a s 

licenciaturas e também com representantes da Seduc/MT, 
das Secretarias Municipais de Educação e professores do 
Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da 
Educação (Cefapro). 

Conheça mais sobre os documentos

Plano Nacional de Educação (PNE)

O Plano Nacional de Educação (PNE) determina diretrizes, 
metas e estratégias para a política educacional até 2024. 
As metas visam, por exemplo, garantia do direito e do 
acesso à educação básica com qualidade e valorização dos 
profissionais da educação.

Plano Estadual de Educação

O Plano Estadual de Educação é composto por 17 metas e 
visa aproximar a realidade educacional do Estado com as 
diretrizes do PNE.

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)

As DCNs são normas para a Educação Básica que orientam 
o planejamento curricular das escolas e sistemas de 
ensino, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE). As DCNs buscam fortalecer a autonomia das escolas 
e das propostas pedagógicas.

Projeto de Lei 6840

É uma alteração da Lei n° 9.394, de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para instituir a 
jornada em tempo integral no ensino médio, dispor sobre 
a organização dos currículos do ensino médio em áreas do 
conhecimento e dá outras providências.

Base Nacional Comum Curricular

A Base Nacional Comum Curricular (BNC) propõe 
conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes 
brasileiros têm o direito ao acesso e de apropriar durante 
sua trajetória na Educação Básica, ano a ano, desde o 
ingresso na Creche até o final do Ensino Médio. Com ela os 
sistemas educacionais, as escolas e os professores terão 
um importante instrumento de gestão pedagógica e as 
famílias poderão participar e acompanhar mais de perto a 
vida escolar de seus filhos. 

V Fórum das Licenciaturas 

A abordagem da reestruturação curricular

Profª. Dra. Irene Mello destaca espaço de discussões

educação superior tem o papel social de promover Aa formação cidadã ampla, considerando que seu 
papel social vai além da formação de profissionais 

qualificados e possibilita a formação de cidadãos 
comprometidos com a sociedade em que vivem.

É pelo conhecimento que se propulsiona a capacidade de 
inovação; pois, por meio dele, resulta a mudança 
almejada, criando oportunidades para maiores 
investimentos na capacidade produtiva, gerando 
empregos, rendas adicionais e valor social.

Nos últimos tempos, o conceito de inovação tem ampliado 
e entendido como a corporificação, combinação ou 
síntese do conhecimento em novos produtos, processos 
ou serviços que proporcionam valor de forma original ou 
relevante. Dessa maneira, quando uma universidade 
i n o va ,  e l a  c r i a  va l o r  p a ra  a  c o m u n i d a d e e ,  
consequentemente, captura valor para ela.

Além do ensino e pesquisa, a "terceira missão" da 
universidade é entendida como a valorização econômica e 
social do conhecimento produzido pelos pesquisadores, 
criando a necessidade de estratégias, estruturas e 
mecanismos dentro das universidades que facilitam e 
intensificam a transferência de conhecimentos. Assim, a 
pedagogia inovadora é aquela que a educação 
desempenha seu papel social com condições efetivas de 
ampliar a atuação da comunidade acadêmica ao envolver-
se ativa, livre e conscientemente na busca do 
desenvolvimento econômico e social. 

Como a inovação só acontece em redes de colaboração, 
juntar esforços que agregam recursos, comportamentos e 
atividades, os quais promovam o desenvolvimento de 
novos produtos, processos ou sistemas é um grande passo 
para que a inovação aconteça.

Nesse processo, nunca estático e sempre permanente, o 
docente torna-se mais dinâmico, deixando de ser um mero 
transmissor de conhecimentos ou depositário do saber, 
pois a inovação na prática se dá quando a pessoa que a 
executa reflete e interioriza o processo como próprio, 
extrai conclusões sólidas, planeja a ação e é capaz de levá-
la a cabo estabelecendo elementos de nova reflexão, 
dentro e fora da

Estas considerações sobre a educação superior tornam-se 
necessárias para que a universidade ultrapasse seus 
muros e que reconheça que para construir uma pedagogia 
inovadora, o docente crie novas práticas que transcedam a 
educação mecanicista, conteudista e voltada apenas para 
o trabalho.

Educação Superior Inovadora: 
uma prática para além dos muros

Aconteceu

Lançamento de livro
Estágio Curricular na UFMT 

Foi lançado, durante o SemiEdu 2015, o livro “Estágio 
Curricular Supervisionado de Licenciaturas da UFMT”. A 
obra, editada pela EdUFMT, tem a organização das 
professoras Irene Cristina de Mello, Luciane de Almeida 
Gomes e Edna Lopes Hardoim, respectivamente, pró-
reitora de Ensino de Graduação, gerente de Docência no 
Ensino Superior e coordenadora de Formação Docente da 
Proeg. O Semiedu 2015 foi realizado pelo Instituto de 
Educação (IE), de 16 e 18 de novembro de 2015.

Agentes transformadores 

Em Rondonópolis, a professora e pesquisadora, Wilse 
Arena da Costa lançou o livro “Os professores como 
agentes transformadores de sua própria prática – Um 
desafio (urgente e necessário) a enfrentar”, que reflete 
uma crítica do pensar e da motivação do fazer pedagógico. 

Sofia Ruiz
Escritório de Inovação Tecnológica da UFMT
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A sociedade pede uma escola eficaz e inovadora” (MANFIO, 1995, p.7). Visando imprimir um caráter inovador em “ações educativas, elegemos a metodologia por projetos para tratar a questão do uso de bebidas alcoólicas por 
adolescentes em uma escola pública de Rondonópolis (MT), tema complexo e que se constitui num problema 

inquietante para pais e educadores. A idade da primeira experimentação tem ocorrido cada vez mais precocemente, 
entre 10-12 anos, como têm apontado algumas investigações no Brasil. Esse fato amplia os riscos do uso abusivo com 
repercussão sobre a saúde, relacionamentos, rendimento escolar, entre outros danos. 

A efetividade nas ações de prevenção e combate às drogas depende de esforços compartilhados entre diferentes atores 
sociais engajados na melhoria das condições de vida e na promoção da saúde dos jovens. A escola se constitui num 
território apropriado para estratégias de prevenção, pois nela os adolescentes passam grande parte de suas vidas. 
Nesse contexto, utilizar metodologias inovadoras baseadas no diálogo, na compreensão e na participação ativa do 
educando traz excelentes resultados. 

Testamos a metodologia de projetos com 31 adolescentes do 8º ano do ensino fundamental.  As atividades 
distribuíram-se em três etapas: planejamento, desenvolvimento e socialização.  Durante o planejamento, os 
estudantes participaram de grupo focal e cinco oficinas, cujo objetivo foi identificar seus conhecimentos prévios, 
percepções e concepções sobre o álcool e seu consumo. Durante as oficinas, a turma foi dividida em quatro grupos por 
afinidades e emergiram quatro subprojetos: álcool e seus efeitos no organismo; fatores de risco e proteção; mitos e 
verdades sobre bebidas alcoólicas e propagandas e campanhas. Cada grupo pesquisou sobre sua temática e estruturou 
sua forma de socialização com orientação dos professores. A culminância do projeto se deu com a apresentação dos 
trabalhos às outras turmas de 8º anos por meio de diferentes recursos pedagógicos. 

O projeto, inovador, nos permitiu perceber que essa prática pedagógica estimula a iniciativa dos estudantes pela 
investigação, desenvolve o respeito às diferenças no trabalho em equipe, incentiva a comunicação e o pensamento 
crítico individual. Notamos, também, uma relação diferenciada com o conteúdo, pois ao invés de partir dele, partimos 
de um desafio (como falar para adolescentes sobre consumo de álcool) que, para ser resolvido, exigiu a incorporação de 
novos conhecimentos pelos estudantes. Estes saíram da posição de sujeitos passivos para protagonistas criativos, 
promotores da própria aprendizagem e responsáveis pela aprendizagem de seus pares. Sobre a inovação educacional, 
Saviani (1995, p.30) diz que precisamos “colocar a experiência educacional a serviço de novas finalidades”.

*Profª. Ms. do Departamento de Ciências Biológicas/ICEN, Doutoranda do PPGECEM/UFMT/REAMEC, 

Câmpus de Rondonópolis.

Metodologia de projetos: 
um caminho possível para a prevenção
ao consumo de álcool por adolescentes
Nidia Silva Menegazzo*

AlunoProfessor

http://www.alcoolismo.com.br/artigos/
ambev-abre-inscricoes-para-projetos-de-prevencao-ao-consumo-de-alcool-
por-menores-de-idade/ Imagem capturada dia 29 de janeiro de 2016

curso de Licenciatura em Educação Física pode ser divido em três grandes áreas: a área pedagógico-educacional, responsável Opela Educação Básica; a área esportiva, com a função de ensinar sobre os esportes e suas funções educacionais; e a área da 
saúde, visando os benefícios do exercício físico para a saúde e qualidade de vida. Dos quatro anos de graduação, em três 

anos e meio estive envolvido com projetos de pesquisa, monitoria, iniciação científica e estágios nessas três áreas. 

Ao adentrar o segundo semestre, fui convidado a participar do Programa de Educação Tutorial para estudar o público idoso. Aceitei a 
proposta e comecei os estudos na área da saúde do idoso, na qual permaneci dois anos e meio. A permanência nesse campo de 
pesquisa ajudou a refletir sobre a Educação Física para o idoso na Educação para Jovens e Adultos (EJA), visando uma “nova cara” 
para a disciplina na escola, atendendo as necessidades da faixa etária.

 A partir do quinto semestre, iniciam-se os Estágios Supervisionados na escola, que é realizado em uma das etapas da Educação 
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio). Nessa altura da graduação, já tinha adquirido certa 
experiência em ministrar aulas para idosos, porém precisei reavaliar alguns conceitos e considerar diversos aspectos, tais 
como as necessidades e os interesses dos alunos.

Durante o estágio da Educação Infantil foi onde comecei a sentir na prática que ensinar uma criança é diferente de ensinar um idoso. 
Aprendi que apesar da imaginação ser um fator favorável para ambas as idades, as condições físicas são diferentes para essas duas, 
onde o idoso é mais frágil e calmo, e a criança da Educação Infantil é mais elétrica e agitada.

No Ensino Fundamental, pude perceber que os interesses dos alunos são os mais variados possíveis, tendo em vista que durante essa 
faixa etária, as crianças passam pela transição da infância para a adolescência, período o qual ocorrem diversas alterações corporais, 
novidades para eles. Nessa fase da Educação Básica, percebi que me desconstruir era necessário para que pudesse ter uma visão 
mais real do que era o Ensino Fundamental.

A experiência tida no Ensino Médio foi um tanto quanto incomum em relação ao que normalmente se encontra nas aulas de 
Educação Física: aulas de musculação para adolescentes! Na escola! Como esse estágio acontece no ultimo semestre do curso, era 
hora de apanhar o que aprendi durante a graduação, nos projetos de pesquisa e nos estágios anteriores, e aplicá-los no meu último 
desafio prático que exigia pensar nas três grandes áreas ao mesmo tempo.

Por fim, nos dois últimos semestres da minha formação, trabalhei como monitor de duas disciplinas na faculdade, sendo uma delas 
da área da saúde e outra da área da Educação. Essa experiência me proporcionou vivenciar um pouco da docência no Ensino 
Superior, pois auxiliava acadêmicos em semestres anteriores ao meu, compartilhando um pouco do conhecimento adquirido 
durante a faculdade com futuros professores.

Assim sendo, finalizo ressaltando a importância de participar de projetos de pesquisa e as mais diversas bolsas proporcionadas pela 
universidade, pois acredito que estas contribuem para uma formação mais completa do acadêmico, proporcionando oportunidades 
de encontrar seu caminho dentro da profissão.

Importância das atividades 
científico-curriculares complementares 
na formação acadêmica
Jonatha Flávio Souza Lemos

Programa de consolidação das Licenciaturas
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